
᾿πΑ ἐν, 

ΤΙιο Κιπσάοπι [πίοΥϊποαν ΤΥυαπείαἰοπ 

οἵ {{π6 ἄγεεκ ϑεγρἐ 65 

Ῥγοβοηίηρ ἃ το Υ4] -ννογᾶ- Του -νογὰ ἰγ8}5- 

ἸΙδἰίοῃ ἰπῖο ἘΠΙΡΊΪΒ5η ὑπᾶοὺ ἴπῃ6 ατροκ ἰοχί 

85 5δὲ ουὖἱ ἰῃ “ἼΠ6 Νὲνν Τοβίδιηθηϊ ἴῃ {π6 

Οὐϊρῖμαὶ ατερῖ---ΤὴΘ Τοχὶ Ἐν βοα Ὁν 

ΒΓ͵ΟΟΚΘ. ΕΌ55. δ εβίοοςι. Ὁ... δϑᾶ Ἐδηΐοι 
Το Δηΐμοην Ἠοτὶ Ὁ.Ὁ." (1948 Βορτίητ) 

τοροίμου νυ τῃ)6 

Νον νουϊᾶ τυδηβιαίΐοῃ οὗ {πὸ Οῃσχ βεϊδη 

αὐ ϑοχίρίαγαβ,. Ἐδνιβοᾶ Ἐαϊοη, ἃ 

τη ον Ἰδηρυδβα ἐγϑηβιδίίοῃ οἵ {π6 νγεβί- 

οοἷξ απᾶ Ἡοσχὶ αὐϑοὸκ Τοχί, Βυϑὶ ρα 5 ῃηοά 

ὉΓΡ ᾿ποτὰ ἴῃ ὑπὸ γεδυ 1881 (Εἰ, ἢ ΙΓ ἢ 

ΔΙῸ ἱποϊαᾶρα τ[Π6: νΔΙΆΔΌΙ6: Ἐγθνγοσὰ διηα 

[6 Αρροπαϊχ ΟΥ̓ {π6 5814 ὑγαμϑιϑίίοη, [ἢ 

ὨΌΤΩΘΓΡΟΌΒ, Τοοϊποίθβ δῃᾶ δῇ ἘΧΡΙδηδίϊοη 

οὗ ἴῃ6 ϑνιῃθοῖξ Ὀ5οά. ΕΤεῚ ἴδ, ΜΒΥΒΙ͂ΠΔΙ 

το 1 {3 {τ 4105} . 

ΡΕοῦυςΓΕῦ ΒΥ. 

ιν Φογῥα “5... Ὁγαποῤαίέοη (οι ἐὲθσ 

--1969 ΟΕ --- 

“ὍΝ ΕἈΤΕΕΒΗ ΓΝ ΤΕ ἘΠΑΨΕΝΤΕ, 18} ὙΟΌΕ ΝΑΜΕ ΒΕ 

ΒΑΝΟΊΤΙΕΊΕΡ. ΓΤ ΟΕ ΚΊΥΝΟΡΟΜ ΟΟΜΕ- [81 γΟῦ 

ΨΊΏ, ΤΑΚῈ ΡΙΆΑΟΒ, ΑΒ ΙΝ ἘΠΒΑΥΕΝ, 50 ΡΟΝ 

ΒΛΕΤΕ "-- Μαίίζον 6:9, 10, ΝΊΚ.. 



ΓΟΟΡΥΒΙΘΉΗ͂Τ, 1969 

ὮὉν 

ὝΔΤΟΗ ΤΟΥΝΈΞ ΒΙΒΙΕῚ ἃ ΤΕΒΑΟΤ' ΘΟΟΙΕΤῪ 
ΟΕ ΡΕΝΝΘΎΥΙΜΑΝΙΑ 

ΕἸγδί ἙΔΙΏΟΙ: δ00,000 σορίθϑ 

ΡΟΒΙΙΞΈΕΕΞ 

ὙΥΑΤΟΗΤΟΨΝΨΕΗΝ, ΒΙΒΙ.ῈΣ ΑΝῸ ΤΕΑΟῚΤ ΞΟΟΙΕΤΥ 
ΟΕ ΝΕ ΥΟΒΚ, ΝΟ. 

ἹΝΤΕΒΙΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΒΙΒΙΕ ΘΤΌΡΕΝΤΘ ΑΒΘΘΟΟΙΑΤΙΟΝ. 

ΒΓΟΟΚΊγΩ, Νανν Ὑουῖϊς, Ὁ0.5.4. 

Μαδο ἴπ (86 τΙηϊ θᾶ ΠΥ οὗ Αὐιοτίοα 

ΒΥ ΜΨΑΥ ΟΕ ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ 

ΤΠῊ6 ἱπϑριγοα τορος δου ΥοΒ, σοτηρΙθἰθα ὩΘᾺΓ {μὰ οπα οὗ {μ6 ἔχβὲ 
ΟΘΩΓΣΥ οὗ οὐχ ΟὐἸλσΩΟΙ Εἶτα, ΔΓΘ 85 Πα ΙΒΡΘΉΒΑΡΙ6 ρατὺ οὗ {86 ιεοχοᾷ 

Μορίατοϑ ᾿Ὡϑρῖγοα ὉΥ (86 ΟΥ̓ΘΔΙΟΥ ΟΥ Ὠρᾶνθῃ δηᾶ δᾶγίῃ. Τὰ ἔδοί, [86 

οΥἶσίημα] Οτθοῖκ ουρίατοβ σῖνο ἃ8 086 ΚΟΥ ἴο {86 ῬΓΟΡΟΙ υπασγβίδπαϊηρσ 
οὗ ἐδ γβὲ δηᾷ ἰᾶύροσ ρᾶγὺ οὗ ἔ8ο ΗΟ ΒΊΡΙΟ, [δδὺ ἴ5, [86 ᾿πϑριτθᾶ 
Ηῦτονν οι ρίαγοβθ ΘΟ ΟΩ]Ὺ ὁ81164 ΤΩ ΟἹα Τοβίδιηθηί. Οὐταρατδ  νο] 
ἔο ῬΘΙΒΟΠΒ ἴῃ (δῖα Ἰαἰίο 8818 οὗ {86 ὑσομθίῃ οοπίανν ΟΕ). δγο 
βἰυσίοᾷ {μ6 οτἱρῖπαὶ ἰδηριδᾶρο οὗ ἰμ6, ᾿ηϑρϊτρ Οτθοκ Μουίρίσσοθ 50 
85 ἴο 6 8016 ἴο ΡΥΣ ἀἰγθοὶ ἰαΐο {86 Ῥᾶϑῖς ἐβουρδίβ ΟΥἨ {886 οὐδ 8] 
φεϊτῖρα ἰοχί. Τὴ ἱπϑρίγοᾷ Οὐϑοῖς Νοχίρίασοθ γοτῈ τυϊζίθη, ποὶ ἴῃ 
ἐμ δηοίθης οἰδϑϑίοα] Οατσθοκ ΔῸΣ ἴῃ [86 τηοᾶοχῃ Οτθοῖ ΒΟ ἀδίθ5 
ἔσομι ἀὴ6 1411] οὗ Οὐπμδίδπἐπορ]ο ἴπ 1458 Ο.Ε)., Ραΐ ἴπ {86 σοϊήσιοι ΟΤ 
Κκοῖπό ατροκ οὗἩ {π6 ἢσδὺ θα αΤῪ οὗ οὔὐὐ Οὐτασοῃ Εἶτα, [86 ᾿πίθτῃ δύο }81 
ἰδησαδρο ΟΥ παῦ {πλὸ. Ἐΐθπσο [86 Κοῖπό Ατοθκ. οὗ {86 αἰ ΠΟῪ ἱπϑρίτοα 
ΘΟΥΙΡΓΌΤΕΒ. 8. ἃ 5060181 Βἰθαν ἴῃ 156], 

ΘΙΏΘΟΥΘ ΒΟΔΙΟΒΘΥΒ ΓῸΣ δίδυμα], 1ἰ0-ρί γί ὑσαϊῃ ἄδδῖσο δὲ δοσαγδίθ 
απ ἀογϑίδπαᾶϊηρ οὗ {86 ἔβι{Π-ἰϑριτῖπρ Οὐκ ουρίστοθ, 88 ὍΠΑΘΙ- 
βιδπαϊηρς ἰμαὺ. ΨΠπΠη ποὺ Ρ6 οοπέαβοα ὈΥ͂. βοοίαγίϑη, ἀθποιλΐηβ οηδὶ Γ6- 
Ἰρίουβ τοδοῖηρθ θαΐ μδῦ. 15. ἕου ρα ὈΥ [86 Κπον]θᾶρο οὗ στ μαῦ [86 
ΟΥΡῚΠΔ] Ἰαπραδθα 5γ75 8Π8 τηθϑῃ9. ΤῸ δἰᾶ βύοῖι ΒθΌΚου Οὗ ταὶ δμᾷ 
1186 15. [86 Ῥᾷσροβε βοῃϊπα {86 ρυ 15ηῖπρ οὗ 726 Κἰπσάομν 1νἰοτ αν 
Τγαπδιαΐίον 0} ἐπ ατγροῖς ϑογίρίμγοβ. Τὶβ ΐογαὶ ἱπίουπθαν ΕἸΡΊ 58 
ἐγδτιϑαϊίοι 18. ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἀεϑὶρτιοᾶ τὸ ορθὴ ἃρ ἰοὸ ἴμ6 βίαδοπὺ οὗ {Π6 
δογδαᾶ᾽ ΒΟΥ ΡΓαΓοΒ τ μδὺ {π6 οτἱρίη8]1 Κοῖπό ΑΥΘ6Ις ὈΑΒΊΘΔΙΥ ΟΥ ΠΙΓΘΓΘΙΥ 
58 γ85, πίβοαῦ ΔῊ ϑθοίατῖδη ΤΟΙ ΡΊΟυΒ οοἸότϑ 0. 

Τὴ {86 Ὀτοδᾷ 16 - πᾶ σοϊυσηη οὗ [86 ρᾶροβ οὗ {ῃ8 τηδὶῃ τηϑίθυδὶ 
Ψ11] ΡῈ ἔουπᾷ {86 οΥἱρῖπαὶ κούπό ατθοκ τοχὺ 85 τον (πὰ 1381 6.8}.)} 
ῬΥ ἰδ6 σοηονπρα, Οσμθθκ Βοθοαυ Β. Εἰ“, Ὑ οϑἰοσοιϊε δπᾷ Ἐἰ, 1. Α. Ἐσὲ, 
δια ἴὰ θοίνγθοα [86 ᾿ἴπὸ8 οὗ [86 ΟὝΘοΙς ἰοσὺ ψ{Π1 06 ἔουπα ἐπ πογᾶ- 
ἔοτ- σοτὰά ἘΠΠΡΊΒη ὑγαηβιαίϊΐοη 1π 1η6 5]1τῇ τἰρη- Βα πα σοϊυσαπ οὗ (δθ 
Ῥᾶρο Ψ1Π θ6 ἔουμπαᾷ [π6 ὑνγοη θη -σοζατν ἰαπραδρο ὑγαπβίαἰίοη απὐ 6 
Νον νου] ΤΥδηβϊαίΐοι. οὗ {86 Ομ γι βείδη Οὐοθκ. δου ρἴαγοϑ," ἱπ 8 
Ἰαϊοϑὺ τον βίου. ΤῈ6 ψοτᾶ ον -οτα ἐπ θυ τιον Υδηβ]ατίοι δηα ἐδ Νοιῦ 
γγοτἃ Τταπδίαϊιο γα ΔΥσδιροᾶ ὈΔΙ͵ΙΆ]161] οὐ {μ6 ρῬᾶρϑ, 50 ἐδδῖ σοτὼ- 
ῬΑΓΙΒΟΗΒ. σἂ 6 τηϑᾶρ Ὀθύνψθοῃ 86 ἔτψο τϑδαϊμρθ μὰ [86 δοσῦτγδου οὗ 
ΔΩΥ τορι ὑγβηϑ]ϑίΐου σα 6 ἀοίοσταϊποᾶ, ᾿ 

ἘῸΣ [86 ἰπίρυπ πιθοῦ ψοσα-ου σσοστα τοπάοσῖπρ [86 ΤΡ] 5) ποχᾶ ΟἹ 
ῬΏΓΑΒΘ 85 ποῖ Ῥθθὰ ἐβῖζοη ἔγοια [86 ηοᾶοτηι ὑγδιϑιδίϊοπ ἴῃ {πὸ τἰρεὺ- 
Βδηᾶ σοἸθτηπ ἃπᾶ ἐγϑηϑέοστθα τὸ 8. ΡΟΒΙτοα ἀπᾶρὺ {86 ατθὸκ ποσὰ ἴο 
το 1 σοΥτοθρομᾶβ. δίδου, 86 ἘΥϑηϑιδίΐο ὑπᾶθν οδοῦ τοῖς ψοτγᾶ 
Βοῖβ οαὔ ψπαῦ {πὸ Οατσθοῖκ σψοτᾶ 1561} ΒΔΥ5 δοοοτάϊηρ ἴο 115 τοοῦ τ μῖηΡρ 5 
(νβοτο ἔπ ασθοκ φοτᾷ 15 τοδᾶθ τπρ οὗ ἔπνγο ΟΥ̓ τῦοσα ραγίϊο165) απ 
δοοογης ἴο (8 φσεϑιωσηδίῖοδὶ ἔοστα. ὅῸὸ ἴῃ ΙΉΒΗΥ σᾶβοα {π6 τοϑᾶϊην 
ἴῃ 16 ἘΠΡΊΒΗ φψοτᾶ-ἕον- ποτὰ πίοι ἰθαν ὑγδπβαὐΐοη 15 ποὺ {86 5δη6 
85 {μὲ ἔουπα ἱπ (Π6 τἱραυ- Βα ηα σοϊστπ. ΤῊΪΒ αἰαθ 5 1π ἀοίογι πη 
ψρδὺ (6 ΟὝθθὲ ἰοχὶ δοίπα!γ, θΑΒΊ ΘΔ ΠΥ 58 γ85. 

δ 



6 ΒΥ ΨΜΨΑΥ ΟΕ ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΊΟΝ 

ῬΑΒΕΝΤΈΕΒΕΒ: Τὴ ἐπ ἘΠ ΡΊ 15}. 1π ρου] ΘΔ  τοδἀϊπρα ρασοπί 6565 ΟΟΟΌΓ, 
ὙΒο86 ἀθποίθ ἐμὲ. 86. ἘΠ Ρ 8} ψοχᾷ. οὐ. ψοτᾶθ ϑποϊοθθα ἅτ ἱπιρ 168 ἴῃ 
{μ8. πιθδῃΐηρ οὗ ἴῃ6 ατροὶς ψοτᾶ ἀρονθ, δοοοσαϊπρ ἴὸ 118 σϑηᾷδι, παταθ ., 
διαἰοοραῤηΐα ΟΥ τοϊβίϊοη ἕο σοπίοχε," ΝΗ : ᾿ 

ΒΒΑΟΚΙΤΒ: Τὰ ἼΒ6 ἘΠΡΊ58. τὰ ἀΐηρθ (που τιον ἀπᾶ πιᾶΐπ) Ὀτδοϊκοίβ 
οςφατ. ΤῊΉΘ56 ἀδποία ὑπαὶ {86 οτα οὐ ψψογᾶβ ὁποϊοϑοᾶ βδνα σθθη ἱπβογιρα 
ἘΣ {86 ὑγϑηϑιᾶτου ἴο τπαῖζα βοὴ ἀρρ!σαίίοη ἐμπαΐ 18 μονα ΒΥ {86 ασθοκ 
ΟΡ ΟΥ ἴο 58ον, βοιαθίμίηρ ἰμαΐ ἴθ ὑπαογϑίοοα δοηρ πὶτα [86 ΟἾ οΙς 
νγογα βθοδαϑθα οὗ 18. ΡΤΆΤΩτ δ 0168] ἔοξτη. ἘῸΓ ϑχϑιῃρῖα, {π6 Οσθοῖκ ἄβατα 
ΔΥΓΟΙΘ᾽ ἔοῦ “ἢ τᾶν ΡῈ πιϑοᾶ αβὲ ὈΥ {5618 ἴο ἀδοποίθ ἃ ρέγσϑοῃ. Βαΐ 
{818 ΔΙΡΕΪΟ18 ᾿ΠΔ Β6 ἴπ ἐμ8 ἔϑγηϊπΐηβ ρθηᾶθι πᾶ δοοογαΐπρ ἕο {88 ὀοπίοχε 
10 ΔΡΡΙΪ6δ᾽ ἰο ἃ ψοάδῃ. ΑΟΟΟΤαΙΏΡΙγ, ῸΓ ἐμ δ] ρμζοητηθηΐ ΟἹ {π6 
τοῦθ Ψ8Ο᾽ 15 ποὶ ἕδτηδν 1 ΟὝΘΘΕ {86 ποτὰ “πτοιαδμ" ἰ8. Ἰηβου θᾶ 
Θποϊοβοᾶ ἱπ᾿ Ὀτδοκοῖθ ἐπ [μ6 ἘΡΡΉΘΗ τοϑᾶϊπρ. ᾿ ΝΕ 
ὌΟΤΒΙΕ. ΒΕΑΟΚΕΤΒ: ΤῈ ἰπ6 Οὐδοῖς ἰοχὲ ἃπᾶ αδἰδὸ ἴῃ {88 ἘΠΡΊ ΒΕ 

τρῃ ἀουϊη 98 ἀοῸ}}16. Βτδοκοῖβ ἅτ ἴοὸ 06 ἕουπᾶ. ΤΠ658 δ ποῖοϑα ταδίον ἐπαὶ 
ἴμ8. Ῥτοάποθῖβ οὗ (86 Ὑγεβίοοειὶ διὰ Ἡογὲ σοὶ. ἰοχί. οομϑίαο ἴὸ θ6 
ἱμίογρο δ ϊοπβ. βθ ἢ ̓πιθγροϊδεϊομϑ. ταὰν Β6. ἐβίπρα οὔτ το Ὀ. οογξδίῃ 
τϑοοδηϊσοα ασθοῖζ τη πυβουρὶβ ΟΣ ταϑν Β6. πηρογίαπε ταδίξου ΠΔΡΡΆΓΣΘΠΤΙΥ 
ἀοτῖνοα ἔγοπη ἘΧΈΓΆΠΘΟῸΒ ΒΟΌΓΟΘΒ,᾽ 85, ἔογ ἰπδίβῃοθ, ἐπ δἱξοσπδίθ σοτ- 
οἰπβίοπβ ἴ0 Μαικβ ΟΟΒΡ6]. ὅ866. δρονθ-πιθπίϊοποᾶ “Νο Τδδιίδιηθπί," 
Ρᾶξ6 ὅ88, ἀπάθν ““Νοίθπογίην Βοθοίεα Ἡδαδίηρϑ Ῥεἰπἰβα τὶ πῃ ἀουθ 18 
Ὀγαοῖκοῖβ." ΝΕ το :  Ξ ΕΞ 
ΑΒΥΙΟΙΕ: ΤῈ Κοῖπό ΟὝσοοκ μᾶ5 ἃ ἀρξηϊξα γίίοϊα, πὶ ἔμγθο ΚΟ 68, 

τα ΒΟΌ]πιΘ, ἔα 6 ἃ πᾷ πόαξόν, ἀπᾶ δ οι οὗ ἔμ688 φϑηᾶδυβ οὐ 8 ΔΥΕΪ618 
ἰβ ᾿ἀθοπρὰ ἴπ 115. ἄνθ σαβθϑ ἃπᾶ 1 118 ΒπρΌ]Δ Ὁ 8πα ὈΙΌΤΑΙ ΠΌΓΤΩΒΕΙΘ, 
ὙΠ6 Οτβοὶς μ85. πὸ ᾿παθῆπίτθ ἃσίλοϊα. ΟΟμΒθαομ εἰν πὸ ἱπάδβτίξα ΔΙΈΪοΪο, 
κ᾿ ΟἹ “ὯΠ," 15. ἴ0 θ᾽ ἔουπᾶ ἴπ [86 ἘΠΡΊΪΕ ἐπέδυ ηθᾶν Τοδᾶϊηρ. ΤῊ 
ἰμάθβηϊίο ἀγεςῖδ μ85. ἴο 606 ἰπβουζοα Υ {86 ἐγαπβδίαίον ἱπίο [88 ἡπδίπ 
ἘΠΡΠ5η τοδαίηρ ἴῃ ὑπ8 στρ με μπᾶ οοϊσταπ ΒΟΓΘ᾽ ΒΌΘΙ ᾿μάθῆμἶτο ἀσίϊο]α 
18 ΔρΡΡσοργίδίθ οὐ ψαγσγαπίθα ὉΣ ἐμ ΟὝὔθοῖκ ἕοχί, ΕῸΓΣ ΘΧΔΤΔΌΪα, ἐμ 
ΟὝθοκΚ οσν ΤῸΓ ΠΒΟΙΥ. πρὶ τὴ ΟΟΘΌΓ ἴῃ ΠΌΧΩΡΟΙΒ ΟΥ̓ ἰπϑίδπορε τ] 
πο ἀοΒπί [θ᾽ ΔΡΈΟΙΘ ἀμ ἅΓ6 ΤΕΠαρΓΘα ϑοοογα! ρὶν -ἰπέο ἘΠΗΡ ΒΗ. 
᾿ΓΟΜΙΥΤΕΡ ΨΈΒΒΕΒ: ὙΘΙΒΕΘ ἐοαπᾷ. ἴπ ἔμ Αὐἱμονίχζοα οσ. Κίπρ σϑτάθβ 
Μογβίοι. ΒΙΌ18 οὗ 1611 ὉΕ). Βαϊ ποῖ. ἔοαπά᾽ ἴθ ἐμ Ὁ δϑίοοϊε δϑὰ Ἡοτ 
Οτθοκ ἰοχὶ 816 οταάιρα δπᾷ ἃγὸ ἱπαϊοδιίοα ὉΣ (μὰ 'νϑυῦϑα αὐ θὲ" ΤΟΠΟνγρά 
ὉΣ ἃ Ἰοπρ ἄδβ}. : , ᾿" ες ᾿ ᾿ 

ἘΌΟΥΝΟΤΕΝ: ΤΉΘ ξοοϊπούδϑ 86. ΞΥΤΏΒΟΙΒ ὑμαὲ 8.8 Βα βολὰς δηᾶ -μ 658 
ἅτ ΘΧρίαϊμθα ἴῃ (μ6 βοοϊζοῃ (ραρεβ 26.31) ρα ϊρα “Εχρδηδίΐοι 
ΟΥ̓ (δ ϑγταθοῖθ Ὁβοᾶ ἵπ πο Ματγρῖπαὶ Ἐδέοσαποοα." Εοϊποξοϑ 50 τ ον 
ἴο΄ 1886 Εὐγοοτᾷ δπᾶ ἰβ6 Αρροῃμάϊχ 8ὃ5. Τουμπᾶ ἴπ [8 “ΝΘ ὙΤονϊὰ 
Τταηπδίαίίοι [Ὁ ἐδ ΟἸἨ γι ϑέέαη, ΟὙθοῖ, Βονίρέμνο5, 1950 οὐϊέίοπ, πᾶ δὰ 
Βθσῃ ΒΌτοσοτά ἀπά Αρροπᾶϊχ πᾶν βέθπῃ ἱποϊαᾶρᾷ ἴῃ ἐπΐβ “νοϊαΐηβ.. 
Τὰ τ6 Ἔχτα σομνίοιίοι ἐμαξ. ἐπῖ5 γο]ταΘ, 11 6 οὗ ρστοδὶ ΒϑΙρ. τὸ 

τρδᾶθτα ἴπ {πΠ6 πἀπάουβίθμαίπρ, οὗὨ [π6 ΟΥ̓ ΡΠ 8]. ἱπαρὶτρα ασραὶς Βουϊρίατοϑ 
ΜῈ [86 Ῥ]θᾶϑθαγο ἴῃ Οἰξουίηρ (μἰ8 ΒΙΡ16. δἰ ἰο {86 ρΡ}}}16, . 

ΠΕ ΡΟΒΙΙΒΈΞΙΕΝ 

ἘΟΒΕΥΨΟΕΒΌ. 
ἘΤΕῚ οΥἱρίημδὶ νυ πρ5 οὗ ἴῃ6. ΟΠχβείδηβ. αὐτοῖς. ΒοΡρίαγα8, 

ΠΤ ΠΟΙΏΙΠΟΙΪΥ Π8116ἃ “ΤΟ Νὸν Τοβίδγηθηΐ,» ΘΓ ἱπϑρὶγρά. ΝῸ 

ἐσδηϑιατίοῃ Οὗ {Π686 ϑϑδογρᾶ νυ ηρθ ἰηΐο ΠΟ ΠΟΥ ἸΔηρΌδΒΘ, 

δχοορὲ ὉΥ {86 Ὀτίρί 81 νυυιῖουβ, ἰ5. ᾿ηβρίσθᾶ. Τη ΟΡ ΙΩΒ 16 ἴη- 
βρίτϑᾶ οὐἱρίηδὶβ Ὺ παμᾶ {Π6 δἱθσηθηΐ οὗ μυσηϑῃ ἔλα τν οηΐοτοᾶ 

ἴῃ, Δ 50 ποῆὸ οὗ [Π6 ἰμουβϑηᾶβ οὗ σορῖθϑ οχίδηϊ ἰοᾶδν ἴῃ 118 
οΥΙΡΊΏΔΙ Ἰδηριύδρθ, ἀσθ᾽ ρογίθος ἀπρ]οαίθβ. ΤῊ Ὑ6Βα 1 15 τὶ ὯῸ 

ὕνο .σορίθ5 816 ΟΧϑΟΙν ἍΠ|κ6: Κποθ βαοῖ 85. Ῥθθη [86 Τϑβα 
ψ. ἐπ6. δα μαπανντ θῇ, ̓ σορίδα ΟΥὨἨ {Π6. Θογίρίαγζοβ, τ ἢ 
ταογὸ 15. 1 {τὰ ἐμαὶ τὸ νοβίοη οὐ ἔμϑτα ἰηπΐο᾽ ποῖ 6Υ. Ἰδηρυδθ8 
Όν δῇ: ἀρ πβρίσρα ἰγδηβιάῖου ψουἹα θ6 ρϑγίθοί. 11 σου]ᾶ ποῖ 80- 
οὐγαῖοιν σόα. ἴΠ6 ὈΓΘΟΙ͂Βα τηθδηϊηρ Οὗ ἴπ6 ἰῃηϑρίτοα ΟΥΊΡΊΔ18, 
ἘΠ Θοίδην. 5ὸ, θη ἐπ ἰχἀηβιϑίίοι 18 τηϑᾶθ ΤΤΌσΩ δῇ ἱπηρ61- 
ἔϑοὶ ᾿ῦρν.- ΕἼΘ, -[Π15. ἔδοῖ ΔΥΙΒΘΒ ἐπ τιϑδα οὗ ἃ ἔγεβῃ. {8 }518- 
Ποῖ. ἔγότη. {πῶὴϑ τὸ {ἘΠῚ16,. δ5΄ 1Ὁπὲ δε, υπἀογβίδπαϊηρ. ΟΣ ἘΠ 
οτὶβῖθαι τορριιθβ, πον. ἄδδα, Ῥθοόσηθϑ, ῬΟββ 1 δ᾽ πα δϑ' {πὸ Ἰρμΐ 
οὗ [86 ἐχαξῃ οἢ {πὸ ᾿πϑρί δα. Βόγιρίυτοϑ Ῥθοοσαθβ συ ]ρηϊοχ. ἘῸ7- 
ἐμοῦ, πὸ ὈΥΟΡΤΘΒΞ οὗ τοοᾶθσεη Ἰνὶηρ Ἰδηρτιαρθ, ἢ 115. ΟἤΔΗΡΘ5 
ἴῃ ταδδυηΐηρδ. οὗ ̓ ϑψογᾶβ. ΔπΠᾶ 1π᾿ ἔοστηβ οὗ δβχρυθββίομ, 8118 ΤῸ ἃ 
πονν, ἀρ-ἰο-ἀδἰδ ργόβθηϊαίίοη ἰο. 8 Κα [Π6 Θου ρίΣ685.δΠῸ αἸΐν6 
δῃᾶ ΔΡΡΟδΙρΡ. το 1Π6᾽ ὑπάογβίδηασϊηρ. " ΝΝ τοῖς . 

ΕΤοτα {πὸ {πιὸ οὐ ἰπαὶ Ἐοδη ΟδίμοΙς οἸουρϑυιδη, ΠΟΠΠ 
ννο 6, οὔ: [6 Τοῦτ θθητῃ. σοηίασν, ΠῚ} {ΠῸ - τἀ 416 οὗ {15 
ἐννθ οί -οοηΐυχν τάϑην ΕἸ ΡΊ5Η. ἰδ β᾽ δ οι 5 να ὈΘθὴ τϑ46 
οὗ {πα΄ ᾿πβρίτοὰ -τυτιπιρθ. οὐ ΟΕ θυ 5. ἀἸβοίριθο, ΔΠ {π656 Ἴδνθ 
8 ἐμοὶ ονστι οοτητΘἢᾶ8Ρ016. ἔδαΐασθβ. ΤΥ πανθ ΘΟ 5 ΔΘΥΘΌΙΪΥ 
τηϑί 1π6. πο αβ ΟΣ [Π6 ὧἄδν ΤΟΥ. ἃ γθηδδείπρ οὗ (οἄ᾽5. ϑγογὰ ἴῃ 
ἴῃ 8 ξογηθοη ἸΒΗρΡΌΒΡΘ οὗ {π6. ΡΕΟΡΙΘ, Μυςῃ. βοοα 88. ῬΘβῃ. 86: 
σοχαρ! ἰβηοᾷ. Ὀν-ἐμόχη δηᾶ 11: γί. Ρ6.. Βυΐϊ Ποπϑδίν. σοταρο615 Ὁ5 
0. τριηατῖς πα΄, ΨΏ16,. ΘΔ οὗὨ {πθπὶ Π65 115: ροϊηῖβ. ΟΕ πηοτϊξ, 
αν. μασθ. 81Π|6ὴ. νἱοιτα ἴο ἘΠ6: Ρουθ. οὐ Ὠύγηδῃ ἰδ! ΠΟ] στ 
ἴῃ. ναυυίηρ ἄθρσεθϑ. Οοηβθαῦθηῦν, ἘϑΙρίουβ ἀγϑάϊοτϑ, ἬΟΔΥΝ 
ἢ ἀρθ; μᾶνθ: Ῥθθη θη 0. ρτδηϊθα- δα βΌΠα ὑποῃ]]θηροᾶ 
δᾶ: υπϊηνοσρειοα. ὙΠ656. ἤδνο.- Ῥδοθη: ἱπίοσννονθα ἰπΐο -τΠ6 

ἃ ΟαΙοα -“ΘΗτιβειδη᾽". το- ἀϊδείηραίβη. ἐπθτι ἔγοπι ἐπὸ ὑτθ- Ἀσ βεδῃ σταὶς 
ΞΟΟΓΌΔΡΙΩς {ΥδηϑἸδιῖοη ΟΣ. ἴ16. ᾿ἰπορσοᾶ ἩρΡγονν βογίρίατζοϑ.. ρει ρλτ δος 



8 ΕΟΒΕΜΟΒΡ 

ΤΠῸ ὅοη οἵ ἀοἂ ἰαυρῃὲ ἰμδὲ {πὸ ἰταάϊτοηϑ οὗ ογοοᾶ- ουπᾶ 
τῇϑῃ τηϑᾶθ 6 σογηηϑητηθηΐβ 84 ἰθϑοηϊηρθ Οὗ αοᾶ οὗ πο 
ῬονΟΥ δηᾶ οἤρος. ΤῊΘ δηᾶθδανου οὗ [ῃ6 Νονν νου ΒΙΌ16 ΤΥΊδη5- 
Ιαϊοαθ Οοσλχητίθο 85 Ὅροη ἰο δνοϊα (μἰβ. ΘΏΔΥΘ ΟΥὨ ΤΟΙΙΡΊΟΙ5 
ἰγδαϊ ἀλομδ]βτα. ΤῊΪ5 νυν οἴξογί δοοουηΐίβ ἤἴου ἀἰβ ΡΒ Ἶ τ 
{15 αἰ οσ θτν ἃ5 ἃ ἰγδηϑιδίϊοῃ οὗ ἰπ6 “Ὁ τι ϑέϊδηῃ ΟΥΘοῖς ΘΟΥΌ- 
ἴυγ65.᾿" Τὰ 15. ἃ ὑγδαϊ 0181 τοϊβίακο ἰο ἀϊνιθ οα᾿ 5 νυϊίθηῃ νγογᾶ 
1πίο ὑννο βοοίϊϊοῃβ. δη6 0811] {6 βοοοῃᾶ βϑροίίΐοῃ, ἔσοτη Μδϑἰίἷηον 
ἴο Βονοϊαίίοη (ΟΥΓ Δροσδῖνρϑο), “Τα Νὸνν Τοϑίδιηθης." Αἱ 
2 ΟοΥηἰῃΐδηβ 3:14 6 Ῥορυϊδυ Κὶηρ 9]Δτὴ65 ΒΙΡ16 νουβίοῃ [6115 
ΟΥ ἴμ6 “τοδαϊῃρ ΟἹ 1.6 οἹᾶ ἰοϑδίαχηθηΐς," αὰ ἐποσο ἐὴ6 δροϑίϊα 
ψΜ)ὰβ τοί τγϑουυϊηρ ἴοὸ [Π6 δῃηοϊθηΐ ΕΘΌΤονν ΘΟΥιρίαχο5 1ῃ ΤΠ 61 6 η- 
εἰγοῖν ἔγοτη ἀθηθβίβ. ἰοὸ ΜδΊθΟΪϊ. ΝΟΥ ννὰ5 6 τηϑδηΐηρ {παῖ {π8 
᾿πϑργοᾶ Ομγβίδη νυ πρθ σοηδίϊαϊρα ἃ “πονν ἰοδίδταθηϊ." 
ΤῊΘ ΔΡΟΘΤ6 νγὰ5 ΤΆΘΓΟΘΙν Βρθακίηρ ΟΥ̓ {Π6 ῬοΟΙς νυ θη Ὁν ΜΟΒ65 
[η΄ ΜΙΟὰ ἴῃ οἹά Τὰνν σονθηϑηΐ νυ] 15Γγ861 15 {ΠῚ βϑὶ ξοσυίῃ; 
Του ψϊοῦ τϑδβοη Β6 5ᾶνβ, ἴθ {ῃ6 ποχὶ νούβο, “θη ΜΌΒ65 15 
τοδᾶ. Τῇα ϑβϑδογραᾶ ϑογίρίυσοθ, ἔσο Οοηθϑὶς ἰὸ Ἐρνοϑ]δίίζου 
(ΑΡοΟδΙν 056), 816 οὔθ ΒοΟΙ, ἰπδρίγοα ὃν ἐπ οὔθ ΞῈΡΤΘΙΘ 
ΔΑυΐῃον, ΤΟΥ οδηηοί 6 αἰνϊαραᾷ ἴηἴο ἔννο ραχΐβ, οὔθ οὗ νι ῖοῇ 
ΤΏΔΥ 6 ἹἸρῃοχοᾶ. ΤῊΘ Ἡοῦτονν ϑουρίυγος δα [ῃ6 (ὨγΙστδη 
ΟΥθοκ ΟΣ ρίΌγΟΚ. ΔΥῸ ΘΘΒΘ 1181 ἴο θοῇ οἴπου, ΤΏΘ ᾿Ἰδίΐου ᾿5ὰ- 
ῬΙοηθηΐ [η)6 ΤΟΥΤΏΘΥ ΔΠ6 ΔΙῸ 8Δῃ ἰπίορυαὶ ρατὶ νυνὶ τη 6 ΤΟΥΤΠΘΥ 
ἴο τὰδῖκο τῃ6 οὔϑ οοϊῃρὶθίο Βοος οὗ ἀϊνίηρ ἰγυατῃ. ΤῊ] ἤονν ννὸ 
ἤν ἤθθηῇ 8018 ἴο ἰγϑηβίδίθ οπ]ν [ῃ8 Ομτίβιίδα γϑοῖς Θοσίρ- 
{υγ65. 

ἘΏ6 δροϑί!θ Ῥείδι ψντοίο: “Βαϊ {ΠΟ Υ6 δῖ6 πονν. ἤθανθ 5 ὉΠ 
ἃ ποὺνν θδυτῃ πδί νγα ἅἃγὸ δνγδιίρ δοοογάϊηρ ἴο ἷβ ὈΓΟΙΏΪΒΘ, 
Δι ἴῃ ἴμοϑο σἱρη ϊθοιβηθοβ ἴα ἴο ἄννο1}. (ὦ Ῥοίου 3:13) Τρ 
δἰρῺ5 πὸνν ΤΌ ΠΡῚΝ ἴο Ῥγόονθ ἐμὲ {5 ψοπουδίίοῃ 5. δὲ 1ῃ6 
ΡῬογίβ!β οὐ ῃ6 ἥθνν ννου] ΠουΘ Ὀγοζηϊβθαᾶ. ΤΉΘΥΘ 0 ὉΠ ΠΒΡΙΓΘα 
δυτήδη ἰγδαϊ 5 ἢ ὈΘάδυ κῃ δηᾶ π]}[ἔν {86 αϊνίπο Υγοτὰ 
11: θὲὸ ρογτηϊ 64, Ζογ ἰπαΐὶ νΠ] Ὀ6 ἃ Υἱρ ίθοιυβ ννου]ᾶ. Τί μϑῆὶβ 
ἴῃ ἰρῃϊβοδηΐ {πὴ ΟΥ ἰχσϑηβίτο ἔσο {πὸ οἹᾶ ννοχ]ᾶ ἴο {ῃ6 
ΥἹρ ἴθουβ πὸνν νου] ἰμαΐῖ ἐγταιιβϑιδίϊοηῃβ οὐ [Π6 Θοσίρίασοα ἰοάδν 
Βῃουᾶ 85 187 8ἃ5 ΡΟββί 16. δ᾽ χηϊηδίθ [ἢ 6 τα βθδαϊηρ ᾿πΒποηοο οὗ 
τοι ρίουβ ἰγδαϊ!οηβ. 1 ἢ - Πᾶνθ ἐποὶν χοοῖβ ἴῃ ῬΑΒΘΏΪ51), {μδὲ 
τυ 1ὴ6 Ῥυτο ἰσγα!τῃ οὗ (οὐ 5 νοσγὰᾶ τῇδν βῃϊηθ Σου ἢ ἴῃ 811 115 
ΒΑΤΊΠο Ϊο 5. ὈΣΙΠίθμιοθ δηᾶ ννἱτἢ 115 σον ποη ῬΟΥΨΟΥ, - 

ΝΟ απἰπϑρίτθα ἰγδηβιδίου Οὐ σοχωχηϊτίθο οὗ ἐγϑηβιαίοσα σδἢ 
οἰδῖτα δὴν ἀϊγθοῖ σοτηχηδηᾶ ἔσοσα {πὸ Μοβὶ ΗἸΡῊ αοα ἰο φῆραρε 
ἴῃ ἰγδηβδιαίίηρ ἴῃ6 αϊνίῃθ νοσγάᾶ ἰηΐο δηοίμου ἰδηριαρο, Βαΐ 
{γδηβιϑίϊοῃ ΟΥὨ 1ἰ. 15 Ὥδοθσσανν, δα ἰμαΐ ἰηΐο ΒΩ ἸΘΠΡΊΙΆΡΘΒ, 
18 Ομ σῖβί 5 σοτητηδηα ον {Π15 πλουηθηίοιιβ αἀἂν 15 ἴο 6 ἔυ18116ᾶ: 
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ΤῊ. βοοῦ πον οὗ {ῃ6 Κίηράοτῃ Ψ|1 6 Ὀγδδοῃρα ἴῃ 811 ἐῃπ6 
1πΠ δ οα οαυῖῃ ἔον 06 ΡυγΡΟΚΘ ΟΥ̓ ἃ νυν ΐηθ55. ἴο 8411 [ῃ6 Ὡδίϊοῃβ, 
δια. [μ6ὴ [ἴῃ 6 δοσοχῃρ ]5ηθα Θηα νν}1}1 οομλθ.᾽ 50, ἰο ἅἄο ἴπ6 γννουκ 
ΟΥ ἰΥδΔηϑΙδίηρ' 15. Δὴ ορρογίαῃἶίν δηα ἃ ὈΥΙΝ]ΠΘΡρο. Τῃ Ὀγοβοηζίηρ 
[115 ἰγϑηβιδίζοσι οὐ 1ῃ6 Ομ χιϑδϑη Οὐθοῖς Θουϊρίαγ 5. ΟἿ ΘΟὨΗ͂- 
ἄθρῃσθ [85 Ὀ66η 'ἴπ 16 ΠΕΙ͂Ρ οὗ ἴῃ6 ρυοαΐ Δαΐθου οὗ ΤῆΘ ΒΟΟΚ. 
ΟἿΙ ὈΓΙΓΆΘΥΥ ἀθϑίσο 85 Ῥθθὴ τὸ 5661, ποῖ {Π6 ΔΡΌΓΧΟΝνΔ] οὗὨ τΏΘῃ, 
ας ἰηδὲ οἵ σοῦ, ὮὉν τοηδουΐηρ [ῃ6 σαὶ ΟΥ̓ Ὠΐ5. ἱπϑοῖγρα ννοσγα 
85 ῬΌΓΟΙν δηᾶ 85 σοῃϑιϑίθητν 85 ΟΌΣΤ σοηβϑούδίθα Ῥον ΟῚ 5 ΤΏΔΙΚΘ 
ῬΟΒΒΙΌΙΘ. ΤΏΘΓΟ 15 πὸ Ῥϑηθῆϊὶ ἴῃ βοιξ ἀδοορίίοῃ. ΜΌτΘ ἴδῃ ἰμδῖ, 
1ο56 ψῆο ργονίἄθ ἃ ἰγδηῃβιδίϊοη οὸ 16 5 ΓΙ 81 ἱπδίσ οἴου 
οὗ. Οἴθυβ σοϊ ὑπο ΓΥ.8 5'0601841 ΓΟΒΡΟΙΒΙΙΠΪν. ἃ5 ἐθϑοῆ θυ. Ὀ6- 
ΤΟΥ ἴῃ6. αἰνίπα. Θυᾶρο. Ἡθησθ ΟὟΥΤ᾽ δρρυθοϊδι: οη οἵ 1ῃ8 ἨΘΘά 
οΥ ΠΔΙΘΙΆΪΊΘΒΒ, ᾿ 

Ε. 

ΤῊΘ ὄχθες. οχί. ἐμαὶ νγϑ. μᾶνθ ἀϑοα 885. [π8 μᾶβὶξ οὗ ΟὟ Νανν 
γοΥΙα ἐχαπϑιδίίοη. 15 {86 σον. δοοορίρᾶ, ννοβίσοις. δια Ἡοτΐ 
ἰοχί (1881), Ὁν τϑᾶβοῃ οἱ 115. δατηϊ 64 ΘΧΟΘΙΘΙο6.8 Βαΐ νὰ βᾶνθ 
8.150..1αἴτθη ἰπίο οὐπβίδογδαίϊΐζοη οἴμου. τοχίβ, ἱποιυάίηρ. τι Ὀγο- 
Ρδγϑᾶ. Ὁ Ὁ. ἘΠΡΟυδτᾶ ΝΙΝ ϑίοῦ δηᾶ ἐμαὶ σοχαρὶ θᾶ ὃν ἐπὸ ϑρδῃ- 
8 ΦΖοϑαϊξ ΒΟΠΟΙΑΥ 4056. Ματία Βονουςὸ δηᾶ ἰμαὶ Ὁν μ6 οἴμϑῦ 
Ζαδαϊ βοθοϊαν ἃ. Μουκι γΏΘΓΘ το ἤᾶνο νδιῖθα ἔσοτϊῃ {π6 σϑδϑᾶ- 
ἴῃρ οὗ τπ6 ννοβίοοίι. δῃὰ Ἡοσγὲ ἰοχί, οὐὗὐσ ξοοίηοίθβ βῆῇονν {6 
ὈΔ515 ΟΥ ΟἿΣ ῬΥΓΘΙουυθᾶ τοδαϊηρ. νν 8 ρῖνθ βοῖὴθ ἀθῆμῃϊίθηθϑβ ἴο 
1ῃ6 Ῥδοκρζουμπα ΤΟΥ. [Π16. γοηουϊηρδ Οὗ ΟΥ̓ ἰοχί ΌΥ 5πονίηρ. "τ 
ΟὟΥ ξοοϊποΐοθα {π6 τηοβὲ διποῖθηΐ τη βουρὶβ 88 νουβίοηϑ ὉΡΟῺ 
ΜΜΏΟἢ νγ6 6811] ἔοσ βυρροτγί. Βοϑιᾶθϑ (15, γγο αᾶνθ οἴογρα αδἱίοσ- 
πδίΐνο ἘΠ Ρ]15 γϑηουίηρ5. οὗ ἴπ6 αὐσϑοκ ἰοχί, δπᾶ νᾶτγίδηΐ γϑϑᾶ- 
ἴῃρ5 οἵ βδῖα σιϑηυβοῦρὶβ δα νουβίοηβ. ΤῸΝ. ἴῃ ΟἿΣ ξοοϊηοίαβ 
6 ἤᾶνθ Ῥτον δα ἃ. βοχΐ οὗ οΥἸΤἸς81 Δρραγαίιβ ἔου ΟἿΥ ἰγϑη518- 
τίου, ταῖῃου ἐη8η. ἃ ΘΟΙΠΤΏΘΠ ΡΥ. οῃ {μ6 ΒοσρίαΓ68. 

. ΑΥΟδἷς Ἰδηρααρθ. γ6 δνα ἀϊβροβθά οἵ. διτοβθίμον, ον ἴῃ 

ἃ Βεοβίᾶος υδίπρ {π6 1948 Μίδου Π8η Οοταρδην βαϊξίοη οἵ τηῖ5 ἐοχῖ, νγθ Πᾶν. 
ἀν 116 ἃ Ὀυγβοῖνο 5 Οὗ Ἐπ6 ἔννο θχῃϑυβῆνο᾽ σΟ 165 ὈΥΘΡΑΓΡΑ͂ ὑπᾶοῦ ἐπ ΒΌΡΟΘΓΙ- 
νἰβίοῃ οὗ 5. Ὁ. ἘΠ ΊΤΘρρ, Α.Μ,, δπᾶ ρα ϑηρα Ὁν {π6. Οχίοτα ΟἸδγοηᾶοῃ 
Ῥχθϑβ, οὐ Μαίμον πὰ ΜΆΙΚ, Νουνν Τοϑέαγιθηίν ΟΥαθοα δοομηπαλνν, 
Τοαίυηι Ῥγ βἰοοιο- Ποτεϊαμμην---Ευαπσοίγη. δοομηπάμην. Μαιίβαθιην .(1940) 
δηᾷ ἰυαησοίν Βοομπάμνην αγοιίν (1935)... 

5 ΤῊΘ 181 οαϊτίοι οὗ Νουμὴν Τοβίαγιθηξιην Θταέοθ ὌΥ Ὁ. ἘΡεσμδτᾶ Νοβεῖο, 
Θἰδρθοτγαίρᾶ. ὃν Ὁ. Ἑσννίὶπ ΝΟ 6, Ῥυ] ἰσηρα ἱπ᾿ 1948 ὼ 18 Ὑἀτετογιθοτα 
ΒΙΌ1Θ ϑοσίοίν, σιαϊίβατί, Πουσήδην. 

ς Νουὶ ἸΤἸοεοίαγιθηϊξὶ Βιριία Ογαθσα δὲ Τιαζίπα ΝΥ ΤΟΒΘΡῺ Μ. Βονεσ, 5... 
ἀδίθα 1943. Δπἃ ρΡυ 5 πο δ΄. ΒΑΤΟΘΙοηδ, Ξρϑίη... 

ὦ ΤῺ6 1948 ὑυϊπεϊηρ οὗ πὸ Θἢ δαϊίίοι οὗ Νουϊην Ταβίανιθηξμηι Οταθοθ θὲ 
Τιαϊῆθ Ὁ Απρυβιϊπυβ Μοσκ, 5.0., ἀηα υτἰπίρα δ Ἐόηλο, Τίδ]ν. 

ἂν 
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ῬΥΆΥΘΙΒ δηα Δα ΘΒ5 65. ἴο. -οά, ΤῊΪ τάδ 5 ννο. Ὥδνθ βθνϑυῦνυ- 

ὙΏΘΙΘ ἀτορροά υδὶπηρ {Π6 πονν βδποί πο] Ο15᾽ ΣΟΥΤΩ8] ῬΓΤΌΠΟΙΙΠΒ 

ἐμποι, ἐν, ἐάηιθ, Ἐπι66. ατιᾶ ψ6, ΥΊΤᾺ ΤΠ ΘΙ οΟΥΤΈΒΡΟ ΠΕ’ νΟΙΡ. ἴη- 

Βοοιίομβ. ΤῊ6 οὐἱρίηδὶ ΒΊΡΙ6 νὰ νυτιτῖθη ἴῃ τῃ6 Τνηρ Ἰαπριιδ 56 

οὗ ἴμθ Ῥθορῖθ οὗ ἰῃ6 ἄβδν, Ἡθργονν, Αὐασηδὶς. πᾶ. ατοοκ; δα 

50 18 ΒΙΡ]6 σπασϑοίθυβ. δααγοϑβοαᾶ αοᾶ δηᾶ Ῥγανθᾶ το ἴῃ ἴῃ 

1ῃ6 βᾶάτηθ δνουγᾶαν ἰδηρύδαρο (πΠδὺ {ΠῈ Ὁ. ΘΙ ΡΙ ον Θά ἴῃ ΒΡΘΔΚΙΠΡ 

το {ποὶσ ἔϑιιονν. οὐθδίασες ἢ ρασίῃ. ΤΠη6 ἰγαπϑιδίΐοη οὗ {Π6 ΚΟ ΥΙρΡ- 

ζυχοβ ἱπίο. ἃ τηοάρσῃ ἰαπρυδρο 5Βῃο 1 Ὀ6 τοπάσγθα ἴπ {Π6 58 1Ὼ6 

βίσιδ, ἰὰ ἔπ6 5ρθϑοῇ ἔουτηβ οὐσσθηΐ Βα ηΡ' 1Π6. ῬΘΟΡΙ6. να. ΟΕΟΣ 

ὯΟ ΡῬΘΥΘΡΏΤΕΒΕ ΟΥ ἐπ6 ϑοσῖρίαγοα. Οὖσ οπάθανοσυ 411 ΤΠ ΓΟΌΒ ἢ ἮΔ5 

μϑόμπ ἴο. ρίνθ 85. τουδὶ ἃ΄ ἰδ ΙΔ ΟῊ . 85. ῬΟΒΒΙΌΙΘ, ΕΘ ἼΠ6. 

ταοᾶρθυῃ ἘΠΡΊΙΞΗ ἰαίοτι 811ονγ5 πᾶ ΠΟΘ δ᾽ 116 ΓᾺ] στο παῖ θη 

ἄορθα ποῖ 93ῸΥ δὴν οἸυχμηβίηθθα Ὠἰᾶα [μ6 ἐπουρῃϊ. Τῆδί νὰν ΜῈ 

δὰ Ὀοϑὲ ταϑθοί {ῃ6 ἄθϑίσα οὗ πόθο νγῆο 816 ΒΟΥΌΡΌΙ]ΟΙ 5 ἴῸΣ Ρβεῖ- 

Πρ, 88 ΠΘΑΥ͂Ν ἃ5 ῬΟΞΒ1016, ννοτχὰ Του νγοσα, {86 οχϑοί βίδίοθηΐ 

οὗ τῃ8 οὐἱρίηϑι: ὟΝ 6 τ 811Ζ6 ἰδὲ βοτιθίηθϑ {π6 56: Οὗ 50 5781] 

ἃ ἰμϊηρ 85 (ῆε ἀθηηϊα οΥ᾽ ἀπ Πηἶτθ αὐίίοϊο οὐ ἐπ οὐ βδίοῃ οἱ 

ΒΌΟΘΗ ΤΩΒΥ “ΑΙτοῦ τη6 ὉΟΥγ οὶ 'βϑῆθα οὐ {πὸ Οὐ ΡΊΏ81 Ῥά55ΆΡ6.. 

νγαίοῃ 85 θῇ Κορὶ ἘΕΣΈΕΙ, τα κῖτΡ᾽ ἩΡροσγίϊος ΜΠ τοχὶβ ΤΟΥ 

{Π6 ἸΏΘΥΘ 58 ΟΕ Ὀγονὶ ἐν ΟΥ̓. 5Βποσίοσαϊβ δᾶ ἀρϑίμϑδέ βαρ ϑετα- 

ἰΐοῃ οὗ ἃ τηοᾶρθυπ. ῬΆΥΔΙ1ΕΙ, ὙΝΏΘΓΘ ἐμ6 σϑηδοσίηρ οὗ [Π6 ΟΥΡΊΠΔ] 

1868 τηϑκ65 ΒΟοΟοΩ͂ 5Β6η56. ΤῸ ΘΘ.ἢ ΤΩΒ]ΟΥ νογα νγὸ πᾶνθ δϑϑίβριηθα 

οΠ6 ταθϑηΐϊηρ δᾶ ἢϑνθ Πε]ᾶ ἰο ἐπμπ8ΐ τηϑϑηΐηρ 85 ᾺΥ ἃ5 [86 ςοη- 

τοχί Ῥοχτηϊ θᾶ, ΤῊΐβ, ννο Καονν, 85 ἱτῃροβϑᾶ 8 τεϑί σοῖο ΡΟ 

ΟἿΣ αϊοίίου, Ὀαΐ 11 τ |Κ6 5. ὉΥ γοοᾶ ὉΓΟΒΒΎΘΓΘΓ ΠΟΘ ψΜ ΟΣ δᾶ 

ΤΟΥ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΤΟ] ]ΔΌ16᾽ ΠΟΙ ΡΥ 50 οὗ τοιδίθαᾶ τοχίβ ΟΥ ΝΘ ΥΒ65. Αἴ 

ἴῃ6 βϑῖρ {ἰχηθ, ἴῃ οτᾶθυ ἰο Ὀσΐπρ οαὐ [ῃ6 Τἱ ΠΏ Π655 δια νατγὶεῖν 

οὗ ἴῃ6 Ἰδηρύαρο οἵ [88 ἰπϑρίγθᾶ νυχίζοσϑ, ννλὸ πᾶνο δἀνοϊαθαᾶ {ῃ6 

τοηαουίηρ οὗ ἴννο ΟΥ̓ΤΊΟΓΘ ΟΥΘΘΚ ὑγοσᾶβ Ὁ. ἐπα β8τηθ. ἘΜΡΊ5Η 

νγογᾶ, ΤῸΥ 15. Ὠἰάθ5 {πὸ ἀϊβιϊποίζοι “ἢ 5η8ᾶ6 οὗ ταϑϑηΐπρ Ρ6- 

ὕνθθῃ {ῃ8 ον όγαὶ ὑνοσᾶβ ἰηπ5 οηογρᾶ. Ατίθηϊίο ἢδ5. ὈΘ6ΘΠ 

σΐνϑῃ ἰὸ {π6. ἰόπ565᾽ οὗ νδύρ5 ἰο- Ὀτίπρ' ουὐἵ 1Π6.᾿πίϑηαθα ἀθϑοΥ]Ρ- 

τίοῃ οΟὗἁ [Π8 ϑοίΐοῃ, Ροβί 0 ΟΥὁἩ βίδαϊθ. Α5 [88 τϑϑαάθυ ὈΘΟΟΤΊΘ5 

ξαταῖατ  Μιτα οὐ ἰταμπβιϑίϊοη μ6. ψν 11] ἀϊβοθυ πλοσθ ἃπᾶ᾽ ΤΟΤΕ 

16 ΠΑΥΤΏΟΩΥ δηᾶ. Ἰηϊογαρτθθπιθηξ. οὕ Οὐ ̓ το ἀεγίηρϑ: ἴῃ. 8} 

656 σϑϑρθοῖβ. ες 

ΤῺδ ομδρίου δᾶ ΨΕΥΒΘ ᾿παηροσίπρ ξοΠοννε ἐμδὶ οΥ ἴβο Εἴηρ 

“αηιθ8 ογδίον, ἴπ5. ταδκίηρ ῬΟΒΒΙΌ]8. δα ΟΡ ΓΙ ΒΟῚ. Βαῖ, 

ἐπβιθϑαᾶ, οὗ τηδκίηρ ϑδοῆ: 56 8 βοραγδίθ ᾿ῬΘΥΆΡΥΔΡΗ ἴῃ ἰἰ561}, 

νγῈ πάνθ βου α νΘΥΒ65 ἰηΐο ΡῬΑΙΘΔΡΥΔΡΗΒ ΤΟΥ τῆ 6 ῬΥΟΡΟΥ. ἀ6- 

ψϑϊορταθηΐ οἵ δ᾽ οοχηριθῖα ἱπουρηὶ ἴῃ 811 115 οοηῃζοχί, ΜΙΠΑΙᾺΙ οἵ 

{π6 Ποργονν. Ῥδοικργουπά οὗ π6 Ομτιβιδη Οὐθοκ Βουϊρίαγοβ, 78 

αν ζο!ονγοᾶ τήδίην (6 ἩδΡργονν ΒΡΟ Πρ οὗ 16 -ΠδΙᾺ65 οὗ 

ἘΕἘΘΒΕΜΟΒΡΌ δ᾽ 

ῬΟΥΒΟΙ5 δηᾶ ὈΙδ6665, ταίμου ἰπδὴ ἐπαΐ οὗ {ῃ6 αὐϑοῖς ἰοχέ ΟΠ 
ἐπάταῖθϑ. 1Π6: τε δοριυβεῖπον ᾿γευβίοπ. (ΧΧῚ οὗὨ 186 Ηερτενν 
βεπρίαγεβ, τοῦ ἐν ος 

ΠῊΕ, ὌΙΝΙΝΕ ΝΆΜΕ: Οπα. ὉἙΙ͂ [πὸ ΉΕΝΝ ταοῖς, ποῖ οηἷν 
διθοῦξ ἐπ ᾿ὀἐχέδμξ τηδπυβοσιρεβ οὐὨἨἁ [Π6. ΟΥΡΊΏ8Ι- ̓ ἄτθοκ. ταχί, μαϊ 
οἵ ΤΉΔΩΝ ΨΟΥΒΙΟΙ 5, Δ Ποϊθηΐ 86 ἘΠΟΘΟΘΥΉ, 5. (ὴ6 ΔΡβθησο οὗ [ἢ 6 
αϊνίηθ διηθ. Τη᾿ ἔῃ δποίδης Ἡδοσονν. Θουρίαγας ἐπδέ. ὭΔΥΘ Μ»)ὰ8 
ἘΘΡΥοβθηϊθα - ὃν {πὸ Του Ιϑἐξοῦβ ΠῚΠ", ΡΟΠΟΓΔΙν - σΔ θα ̓  [6 
ΤΕ ΓΕ Ρ Δι τηδίο" ΔΠηἃ ᾿Υοργθβθηϊθα Ὁν ἰμ6 ἜΠΡΊ 55) 16 6 Ὶ 5 
ΤΗΝΗ (ὐξ ΥΗΨΨΕ):. τὰ ἴπ6 Ἡθογὸνν Θογιρίυγοα [86 ΠδΙηθ, ΤῈΡ- 
τοϑθηϊοα Ὅν 1[ῃ15 Τεἰγαρυδτησπδίοῃ; ὉΟΘΟΌΓΙΞΒ 6,823 τγδθϑ. ΤΕΘ οχϑοῖ 
Ῥτοπα ἰδ ΟΠ ΟΥ̓ 1π6 πᾶτηθδ ἴα. ποῖ Καοννι - ἰοαᾶν,. θὲ Ἐπ 6 τηοβὶ 
ῬΟΡΌΙΔΙ νὰν οὗ τοπᾶάογίπρ 1 15. σομόνδῃ." Τὴδ ΔΟ τανί δίῃ 
ΤΟΥ (15 ἈΘΙΏΘ:Β ΔΒ (ΟΥ̓ ὙΔΠ},: )πᾶ 1 ΤσουγΒ ἰπ Τϑην :-ΟΥ 
186. πϑτήθὰ τουπᾶ π΄ {π0- (ΠΥ βίαι ΟΥ̓ΘΘΚ ΘΟΥΡ ΙΓ65. -ΑΙδὸ 1 
[δ ϑχοϊατηδίίοη ΔΙ θα ̓ ἀγ, ἜΘΗ 76! Ζουπᾶ ἴον ἔτ α8, δ 
Ἡδνοι οι 19:1, 3, 4, 6,. πᾶ τηρϑδηϊηρ ῬΊαΐβο: δ 1" 
᾿ἊΒ 186. ΒΥ ϑυ δ. ατθοκ ΘΟΥΙΡίΌΓΕ5 ΣΟ σα 8Ππ ἰπϑρίτϑᾶ αἀαϊθοη 

δια βυρριοιηθηΐ ἰο. 16 5δογϑᾶ ἘΘΡσονγ, Ξοσιρίατοβ, (15 δα δᾶάρῃ 
ἀἸπαορθάσδηφο.: ἔχου π΄. ΟΥ̓ΘΘΚ: ἰοχύ βθοπιβ ᾿οομβἰβίθηξ, 6506- 
οἶδ 1ν δὴ Ζαταθβ: 58. το. π δΡρο βίο 8 πᾶ οἹΔΘΥ ἀἰβο: 0165 “δῖ 
ΨογΌΒ6]6 πὶ δροῦ ἐπ τἶ8α]6. οὔ “ἢ Εσδὲ σθηΐαγν;:- Θγτήθοι 85 
γοΙαῖρά. ΟἸΒΟΥΟΌΡΗΙ μον αοᾶ ἴογ. [πα ἢγχϑί: {το ἰυχηθᾶ. ἰ5 δὲ- 
ἰϑηΐίου ἰο {π6 πϑίίοῃβ ἴο ἰδία ουΐ οὗ ἤθη 8 ῬΘόρΙΘ ΤΟΥ 5 
δτηθ." (Αοίβ 15: 14). "ΤΉΘΙ [ἢ ΒυρΡροτὶ ζϑῖηοβ ᾿ηδᾶθ. ἃ ἀυοξαίίοι 
ἔγοτα ἔπ ΤΟΡχονν ᾿Βούρταγὸβ ΜΏΘΓΕ Ἐδ6. ̓ αϊνίπο. ἤδτῆθ ΟΟΟΙΥΒ 
ἐνίςο: Τῇ Ομγβδη5 γα ἴο θ6. ἃ ὌΘΟΡΙΕ ἸῸΣ (οὔ 5 παῖδ, ὑὮΥ 
Βῃουϊα Π15 διῶ, τοργοϑοηίρα ὃν Ἰμπ6 Τοἰγαργδτζητηαίοῃ, μ6 ἃ ο]- 
ἰ5η6ᾷ -ἔγομχ. ἴῃη6 ΟΠ Ίβι8η ΟὙΘΘΚ ΒΟΥ Ρ ΓΕ ἡ ΤῊῺΘ 5881. ἐγδαί- 
ἄομδ] Θχρ ϑηδίοι ΤῸ (15 Π0 ἸΟΏΠΡΘΥ ΠΟΙά5. ΤΆ νγὰ 5 ἸΟΩΡ ἱπουρπῖ 
ἴπαιϊ 1π6΄ θα 55 ἔου' βύζῃ,. ζαϊϊ γα οὗ. [π6 αἰνίηδ᾽ ΠΆΔΤΩΘ π΄ ΟὟΓ 6 Χ- 
ἰδέ ταϑηυβουρίβ. ννὰβ {π6. ΔΌΒΘηςΘ. Οὗ πα. Πδτη6. ἰη. [ῃ6 ΟὙθὲκ 
βορέμασίηϊξ Ψογβίου, (ΠΧ Χ}), ἴῃ6 Εσϑὺ {γαπβιδίϊοι Οὗ. 16 ΗἩδΟγοῦν 
Βοτιρίαγοβ νοι Βοραπ΄ ἰο ΡῈ ̓ πδάδ ἰπ {π6. (ηἰτα οοπξανν ΒΟ. 
ΤῊΪΒ Ἰπουρηξ νγᾶ5 θαβϑα Ὅροι 116. Οορίθ5. οὗ ΤΙΟΧΧ ἃ5.: Τουπᾶ᾽ ἴῃ 
[π6 ρυθαΐῖ τη βοσιρίβ. ΟΕ 1Π6 Τουτγίῃ -ἀπᾶ- ΠΣ οοπίαγίος Α.Ὁ.: 
16 Ψαϊίίοδῃ ΝΟ. 1209, 6. Θίηδῖτς,. 6 ΑἸΘχαπαγίηθ, δηᾷ [ῃ6 
Αχηργόβίϑιχβι Τὰ 1μοβας ἐπδ ἀϊδποιίνο πατῆδ᾽ ΟΕ οα νγὰ5 σέῃ- 
ἀογδα Ὦν τὴ6 αὐθατ. υὐόταβ Ἐύριος (μν γὴ 98) γυῖα οὐ αν πουὲ ἐπ 
ἀδῆπηῖία- τ ο16. ')πᾶ Θεός (ἐΐν6.08'}).: ΤῊ Ϊ85. ̓ μδτα ΘΙ ββηεβ8 “Νὰ 8 
ν]οῖνεα " 8.5. δὴ δΊ᾽α. ἴο ἰοδοῃΐηρ το 6 5ΤΏ. - : 

: ΤῊΪ5. ̓ Βορυϊαῦ Ἰμρουν. ΔΒ: ΠΟΥ͂ Ὀδθη: ἤν. 'διφρτονθα »᾽ (πὸ 
ΤΘΟΘΏΕΙΥ Τουμᾶ χοϊηδίηβ οὗ ἃ. ῬΑΡΥΓΆΒ ΤΟΙ] Οὗ ΟΧΧ. ΤῊΪϊ5. οοῃ- 
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[αῖπ5 116 βθοοῃᾷᾶ ἢ] οὗ ἴπ6 ῬΟΟΚ οὗ Ὀραϊζοσοόμηοζην. ΝΟΥ ΟΠ6 
ΟΥ μ 656 ἔγδργζωθηΐβ βῇοννβ Δ. ΘΧΘΙΏΡΙΘ οἵ Κύριος ΟΥ Θεός δρᾶ 
1ηδίθδα οἵ {πὸ αἰνίπθ παηθ, ὰΐ ἴῃ οϑοῦ ἰπϑίϑησο {ῃ6 Τοίγδ- 
ΒΥϑιηστηδίοη 15 νυυϊτθη ἴῃ ΑΥ̓ΔΙΏΔΙΟ ΟΠΔΥϑοΐίουϑ. ΒΡ. Ρου 551 08 
οὗ 15 οὐ ΠΘΥ 5 νν ἤᾶνο Υορχοάπορα ὈῃΠοΐοΟΡΥ Δ ἢ5 οὗ ἔγαρτηθηΐβ 
οὗ [ῃ6 Ῥϑρυυῖιβ ΓΟ] [Πδ8ὺ ΟἿΤ χοϑάρουϑ τᾶν δχϑίαΐηθ [656 ΟΟΟΌΓ- 
ΚΘΏΟ65 Οὗ ἴῃὴ6 Το Γδρυδιησζηδίουμ ἰἢ 5ΌΟἢ 8} ΘΑΙΥῚΝ ΟΟΌΥ οὗ ΓΧΧ 
Αὐἰμουῖτῖθ5 χ [η6 ἀδίο ῸΥ [15 ῬΑΡΥΥᾺΒ δ {π6 24 οὐ 151 σϑῃ- 
ἴὰγν Β.Ο, ΤῊΪ5 τῆθδηβ δρουΐ 8 σθητυῦν ΟΥ ἵννο δίϊζου ἴῃ6 ΣΧΧ 
νγὰ8 ὑορυμ. ΤΆ Ῥίον [ῃΠϑ8ὲ [ἴπΠ6 οΟΥΙΡΊΏΔΙ ΤΟΧΧ αἰᾷ σοπίδϊη [Π6 
αἰνίπο ΠΔΙ6 νΏΘΥΘΨΟΥ 1 οσσυγΥοα ἴπ {π6 ΠΘΌχονν οΥὐἱρίηδὶ. (ου- 
βίαουίηρ ἴὉ ἃ βϑδόούθρο ἴοὸ 156 βοηθ βιυρϑιιπ|ι6 85 ΚΥΎΣΟΒ ΟΥ 
ἐξμι6.ο8΄,. [6 ΒοΥΪΌ6 5 ἰπβουϊοα {η6 Ταγρυδζηγαδίου (ΠῚΠ.) δ 115 
ῬὈῬΓΟΌΘΥ ΡΙδορ ἴῃ {86 τοῖς νϑυβίοῃ ἰθχί.. 

Πα σοϑὺθ ΟΠγῖβί δηα 15. αἰ βοΙΌ165 ννῆο ψυοΐο {π6 ΟΠ Υ δ 
ατθθκ Ξουρίασο5  πᾶνα Ὁορίθβ δ δηᾶ οὗ {π6 ατεοκ ϑορίμασίηπε 
νυνί. τμ)6 αἰνίπο. παύὴθ δρροαυίηρ πο γοίη ἴῃ {[ῃ6 ἔοχτα οὗ {6 
Τοἰχαρυδιασηδίοι  Υ65: ΤῊ6 Το αρυδυηηδίοῃ ρου βἰϑιθα ἴῃ σοοΡ- 
165 οὗ ΣΙΟΧΧ ἴου σϑητυσίος δέτου Οησίϑὶ δηα [15 ΔΡΟΒΊ165. Αροῦΐ 
Α.Ὁ. 128 Ααυ118᾽5 αΥθοκ νουβίου δα [86 Το ρυδιησζηδίοῃ [ἢ 
δΙομαὶς Ἡορχον Ἰοϊζουβ. ροῦν Α.Ὁ. 245 ΟΥΐρϑηῃ ῥγοάαμπορα ΠΪ5 
Ζαταουβ ΗἩδααρία, τΠβ5 Ῥοίηῃρ ἃ ϑἰχ- σοϊάσηῃ γορσγοαποίίζοῃ οὗ {Π6 

1ϑργρᾶ δποΐθηΐ ϑουίρίασοβ, (1) ἴῃ Τποῖν ΟΥΡίη81 ἩθΡργονν δπᾶ 
Αγδπιδὶς, δοσοιηραηθα Ὁν (2) ἃ ἰγδηβ τ υϑίίοη ἱπίο αὐεοκ, δηᾶ 

186 ατϑοῖὶς νοϑυβίοηβ Ὁν. (3) Ααυ]]α, (4) ϑνσησηδοῆυβ, (5) ἐπα 
ϑρνοηὶν (ΣΧΧῚ), δπᾶ (6) ΤὨροαοϊζουι. ΤΙ [Π6 βϑθοομπᾶ σοϊ τα οὗ 

ἴμ6 Ηϑααρῖία, ἴῃ ἴῃ6 Υδη 51} δος ἰηἴο ΟὙθοκ, {π6 Τοίχαρυϑτη- 

τηϑίοῃ νγὰβ νυυϊ θη ἴῃ ἩΘΌΣονν ΟΠ Υ δοίουβ, ΠΘΥΘΔ5 ἴπ ΠΟ] ΠΛΠ5 
3, 4, ἀπᾶ ὅ ἴπ6 αὐϑοκ νογϑβίουῃβ οὗ Δασῖ]α, Θντασάδοῆι5 πᾶ ΤΙΧΧ 

ἃ ὙΠῸ ῬΔΌΥΓῸΚ ὈΘΙΟΙ55 ἴο [6 ϑοορίόίδ Ἔονδ]ο ἄθ Ῥδρυσοϊορὶθ ἄπ Οαίσο. τὲ 
ΘΑ ἴη6 Ιηνθητόσν ΝΟΣΊΡΟΥ 266, δῃηᾶ ἔογγηβ ραγί οὗ {π6 οοϊϊθοίίου οὗ 
Ἐουδᾷ ῬδΡνΥὶ, Οὗ ψῃΐο Νοβ. 1-89 νοῦ ῬΌΙ ΘΠ 6 ἴῃ 1939 ἴῃ οὐδ νο ατὴθ 
(Ρ. Ῥομαᾶ 1, 1939). ΤΉΘ Ὠρασθδῖῦ ῬΔΙΔΆΙ16Ὶ ἴῃ ἄδίθ ἴο Ῥ. ἘΟυδΔᾶ Τὴν. ΝΟ. 266 
5 Ρ. Ἐν δμᾶβ 111, 458, οὗ {πὸ 28 οομίασν Β.Ο,, ννϊσῇ 8150 οομίδὶηβ ἔγδρ- 
γταθηΐβ Οὗ ἴπ6 βροοῃᾶ ΔΙ οὔ ραυϊοσοποιην; Ὀὰΐ 5 βοδπῖίν γουηδίηβ ὑῃ- 
ξογίυπδίθιν ὈΤΌΞοῦνΘ ὯΟῸ 56. οὗ ἴῃ6 αϊνίηθ ὩΔΙΩΘ ΟΥ̓ ᾿ς. αν], 

᾿ΠΑΘ6. ΟἿΣ Ῥᾶρ65 13-14, ΤῸΓ Ῥῃοίορταρηϊο ΠΙυϑίσχδιϊοης ΟὗὁἨ βοὴ ἔγδρταθηΐβ 
οὗ Ρ. ἘουδΔα Τὴν. Νο. 266 οὗ ϑουϊοσοποῖὴν ΤΧΧ, Μ ΪΟὴ ννγὸ μᾶνὸ πυτηρογρᾶ, 
Νο. 1, οὔ ᾿ΘυΪΟΓΟΠΟΙΩΥ 31:28 ἰοὸ 32:7, 5Βῃοννξ [Π6 Ὑοίγαθτδγησηϑίοῃ ΟἹ 11πη)65 
Ἴ δπὰ 15. Νο. 2 (Ῥϑυϊ. 81:29, 30) Βῃον5 τ οὐ 11η6 6; Νο. 3 (θουξ. 20:12-14, 
171-19) οὐ 11Π65:-8 δπᾷ 7; Νο. 4 (θουΐ. 31:26) οα ἢπὸ 1: Νο. 5 (ῬὉραΐξ, 31:27, 
28) Οοἡ 1ἰπὸ ὅ; Νο. 6. (Ὅδαϊ. 27:1-3) οπ Ἰίπο 5; Νο. 7 (Ὁϑυῖ. 25:15-17) οἱ 
1π6 ὃ; Νο, 8 (θθαυϊ. 24:4) οὐ 1ἴπὸ ὅ; Νο. 9 (Ὀϑαί. 24:8-10) οἡὐ ἣπο 8; 
Νο. 10 (Ὁοαΐ 26:2, 3) οὐ ἴπ6 1; Νο, 11 (Ὁϑαΐ 18:4-6) οχ 11πὸ ὅ; δπά Νο. 12 
(Ῥεῖ. 18:15, 16) οπ Ιἶπθ΄ 8. Ἐοργοάδυσεᾶ Ὁν Ῥουσηϊββϑίοῃ οἱ 1:6 ἘΟΥΔΙ 
Βοσίοῖν οὗ ῬΔΡΥΣΤΟΙΟΡΥ, οὗ Οαῖσο, Ἐρυρί. 

ῳ 
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811. τοργοβοηϊορα [ἢ6. Το ρτδιησχηδίοῃ ὉΥ {πὸ 5ἰ τ 187 ΟΥ̓ΘΘΚ 
ΟΠ Υϑοίουβ. Οτίρρη, 1 8. δίδίθαθηῃξζ' ἡ. βϑΙσᾺ .2:2, -58414. .1ῃ81 
“ἢ 1ῃὴ6 τηοϑὶ ζαῚ 1 {π]. ΤΩ ΒΟΥ Ἷ5. ΤΕ ΝΤΑΜΕ 15 τίη ἴῃ ἘΤ6-: 
2) γ τι} ΟΒΔΥΘΟΐΘΓΒ, ἴπᾶῖ δ, ποῖ ἶι τπράοτῃ,, ναῖ. ἴῃ ϑΙΌΒαίς: ἘΦ6- 
Ῥγονν. τ. 

ἼΑ ῬΔΡΥΤῸΒ “ταβταθηὶ ΟΥ μι βᾶῖῆθ 34 ὀδηϊάτν,Ἤ ΑΡὉ., ̓ΠΒΤΉΟΙΨ, 
Ῥ. ΟΧΡΥΒ Ομ 5. ν] 1: 1ΟΟΤ, 15 ἃ ἔγαρτηδηΐ οὗ θηθβίβ οὗ 18 ΧΑ, 
δᾶ 1Ὲ αρρχγονίδίοα. ἰη6΄ Τειγαργδαιασηδίοη. ὃν ἢ Βγβί Τειτον 
ἀουθ!]θᾶ,: 8 ἀουδιοὰ χοᾶ (22), τ ἰεὐἴ4} Ἰο θυ Ὀδίπρ νυυττίθῃ 1 
[86 5ῃ8Ρ6 οὗ ἃ Ζ ΝΠ ἃ πουϊζοηίδὶ. σΊΓΟΚΟ ἸὨγοιρ {Ππ6 τη ά16, 
1π6 ΒΟ ΚΘ Ῥοὶπρ' ςαΥτϊθα ὈΠΌΤΟΚΚΘη {ΠΥουρΡΉ. Ῥοΐῃ βασῃ ὙΟδ’8.. 

Τη ἴῃ6 Βασορθαϊηρ οὐπίατν Ποχοσαθ βαν5 ἐμά Ἰρῃογζαπὶ τοδάουϑ 
οἵ 1Π0 ΣΧΧ Ἰτηαρὶποᾶ τῃ6 Τοἰχαρυδτητηδίοῃ ἴο 6 8 ατξεκ ψνοσχᾶ 
διιᾶ δοίαϑην Ῥτγοῃουπορᾶ ἰἰ ““ῬΙΡΙ. Τὴ 15 Ῥγοϊοσιιβ Θαϊθαΐι8 
Ῥγοΐδοϊηρ [6 'ῬΟΟΙΚΒ οὗ ΞΘΤΩΌΟΙ δηᾶ ἽΜδΙΔΟΗΙ. Ἴ6᾽ βᾶγ8: “νὲ ἢπᾶ 
π6. Του ]ε οτθᾶ ἡϑιὴθ οὐ οἄ. ([6., ΠῚΠ)). Ἵπ᾽ ςογίδὶ ῃ ατεθκ 
νΟΪυ 68 ον ἰοὸ ἰῃϊ5 ἄδν" ὀχργοϑβοα πη τπ6 ᾿δηςίοης ᾿δἐζουβ. 
Απᾶ ἴῃ Ἠΐϊ5. 2518 Ἰϑίΐοσ ἴο ΜδΊΌΘΙ18, ψτιτθῃ δῖ. ότηθ,. Ἁ.Ὁ. 384; 
μ6 ἰγϑαῖβ οὗ {π6 (θῇ πδῖλθβ οὗ αοα ἂπᾶ 5 γ85: “ἼΠ6 πἰπτῃ [πϑ1ὴ6 
ΟἹ (οΩ] [ἰδ5. ἃ- τούγα συ δτοτϑίου;- νὴ πον" σοηδίἀογϑα ἀνεχφώ- 
νῆτον. [αἴ τε: 810’ δ. 10Ή}1, ἰμ δὶ 15; ὈΠΒΡΘΑΚΆΌΙΘ, ἘΊΘἢ 15 ΕἸ 6 Π 

δ 4159} Ἴμοϑα Ἰοεΐαυϑ; Τοῦ, Ἐξ, νά, το: δ ἡ εἴτ οἱ ὀχ πι ἱρπιογάπξ 

Οὔθβ,. θοοδυβθ: ΟΣ 1ῃ6΄ 5 ΠΘΥ1ν ΟἿ {Π6 ὉΠΔΙΔΕΊΘΙΒ, ἍΜ Ώρη πον 
ψουμᾶ. ππμα {πθηῚ 1" ὍΤΘΘΚ. Ῥοσῖβ, ὝΜΕΥΘ. ϑασαδιίοπηθᾷ ἴο Ῥτο- 
πουηοθ᾽ ΡῈ Ρ1."ἃ 

Τηῦβ ἄονη: το. τῆ {{πλ8᾽ οἵ, 7οτοσωθ, ὯΔ. ἐὐδηοιάτοῦ “ῆῸ Ῥτο: 
ἀυορᾶ {πὸ Γαππ “Ψψιωσαΐθο.,. ΤΠΘΓΘ σγοσὸ ΟΥθοὶς τηδη βου ὶρτβ οὗ 186 
δποϊθαΐ ἬΡσονν ΒΟΣΙΡ[ ΓΘ 5᾽ ὙΏΙΟΗ 5111 οοπίαἰ ρα π6᾿ ἀϊνίηθ 

ΠδΙῺΘ ἴῃ 15. συγ. ἜΤΟΡΥονν ὁμδσδϑοίουβ. 

Οπ6 (πηρ 5. ΠΟΥ. “οογίδίη. ὙΜΒοΙΠες. ᾿Ζεβυβ. πᾶ. ἢΪ5 ἀἰβοὶριββ 

τοδᾶ {πα βουίρίατεθ ἴῃ τμοὶν ἘΘΡγονν. (Αγατηδῖς) οὐ βίη]. ΟΥ ἴῃ 

ἃ ΟΟΙΡΑΙΘ τὸ ̓ΑγαΌ τοδί αι Ῥαιιτηρδοξε, οἱ ΠΣ ἸΧΧ, βαίξοα ἂγ- α. ̓Μοτοδι, 

1896. - : 

5» ΤῊΪ 15. ποῦν. οοπδεταθα Ὄν. ΓῈ σαῖτο. Ῥὲ ὑπαρδοδε. ὸξ ρατίϑ. οἵ. 3 Ἔϊπες παπᾶ 

4 Κίηρϑ, ΤΧΧ. τς ΠΣ 

ο ὥρα 176. Οαντηνηοῖαιδ᾽ Ῥαρυτί, νοϊαϊηο. ΕΝ ̓ βαπδα᾽ Ὁν Α, 8, “πὲ, Ἴ9ΤΟ, 

Ἑάϊίοῦ η΄ σοΟΠΊΡΑΓΘ5 Ῥ. ΟχΧνυ. ἴἰν. 656 ᾿(ἀδμδεῖς, ᾿ΟΑΓῚΥ. 88 ΠΕ ΠΕΣ) 215} 

15. ᾿ἀβοϊδοᾶ: ἰομάθησν": ἴο. οὐἱα. {πθ: ϑα δε τα οζὰ πα τέ οδ. Τὰ ΤΓΘΘ. θ85- 

58 565. {π6 ὈΙΔΗΪς ΒΡ866 ΟΥ̓ γι 86 ΟΥΡΊΏΔΙ ΒΟΓΙΌΘ βυοῖϊοηξ Το τουχ, 1θεἴουβ 

8 Ῥθοῃ 8116 ἃ Ὃν ΚΥΎΤΘ οὐἱν Ὁν ἀποίποῦ, ἃ βεσοπᾷ παπᾶ. 

ἀ 5.6. Ὃσ-- ΤΑΡΣΙΟΥ 5 ᾿Ηϑοτϑυ θεῖο. ̓ σαῖτο: Θοπέξαν Ῥαϊζννρϑεϑέϑ᾽. (1900), 

Ῥᾶρθβ. 6:11... .--ὸ Ὁ 

ὁ 3366 ΤΟΓΌΠΊΘ᾽ 5 Βριοιόϊα. 85, ̓ ἀᾷ Ματοθίιαπι (ϑάϊιοά ὃν ἩδθοῖΕ, ΓΕΤΟῚ 219): 

ΑΙβΟ 566 ΜοΟΙπιίοςῖκ πᾶ ΕΟ 5, Ονοϊοραάία, νοΙαταθ᾽ 9- δϑέ. φἀϊθοη), 

Ῥᾶβο. 652, ᾿ἀηάδτ  ΞΉΘα. ΠδΤΩΤΉΘΌ ΒΟΣ 5. “ 
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{ῃ6 Οτοκ ϑορίμασίηξ Ψογϑδίοη, ἴον ννουἹᾶ οομλθ ΔΟΥΌΘ5. ἰῃ6 

ἄϊνίτπθ πατὴδ ἴῃ ἰἰ5 Το αρυδισζηδίοῃ ἔοχτη. Ὁ 7 65.5 ἔο!]ονν {Π6 

ἰυδάϊ δὶ Το νυν συδίοτα ΟὗὨἨἉ {π6 ἄδν δηᾶ χοδᾶ “4-ἀοι παῖ δἷἵ 

5ΒΌΘΙ ὈΙ86065 ουϊ οὗ ἔδδαυ. οὗ ργοΐδηϊηρ [ῃ6 ὕδῖῆθ δηᾶ ν]ο δίῃ ρ' 

ἰῆθ ΤΗΪγα Οσοχηχηδπᾶάσταθηὶ (Εἰχοάμϑβ 20:7) 7 ΤΏ [6 ΘΥΠΔΡΌΡΙΙΘ δἷ 

Ναζαγϑίῃ, ἤθη ἢ6 γο86 δηᾷᾶ δοσορίθαᾷ (ἢῆ6 ῬοοΚκ οὗ 1βαίδῃ πα 

Υοϑδα [Ώοϑ6 νϑυβ65 ΟὗὁὨ ᾿βϑαΐδῃ (61:1, 2) νου {ῃ6 Το γα ΡΥ ΔΙΏΤΩδ- 

ἴοῃ ΟΟΟΌΓΒ ἰννίοθ, αἰᾶ Ὧθ6 σϑῆαβα ἴο ρΡγσοῃμοῦποο 16 αϊνῖπθο ὩΔΙΏΘ 

ΠΟΥ ον 9 Νοῖ 1 9655 2] ονγθα 15 808] αἰσσορασζά ἔου {Π6 

πδουρίαχαὶ ὑγδαϊίοηβ ξο]]οννοα Ὁν ἴῃ6 σον ίβῃ ΒΟΥῖΡ65. Μαϑί- 

ἔπονν 7:29 ἰ6115 ᾽8: “ἘΠ νγὰβ ἰθδοῃϊηρ ἵπθῖὴ 85 ἃ ῬΟΥΒΟῺ ΒανηΡ 
δαϊμοχῖν, δᾶ ποῖ ἃ5 ἐμοὶ βουΐρθϑ." Τῇ ἰῃ6 πρδυΐηρ οὗ Πἰ5 

ἘδΊΤ 7] δροβίϊοβ 9655 ῥὑγανρᾶ ἰο Φεβονδῃ (οά, Ξανίηρ: “1 

ἢᾶνο τηϑδᾶθ νοὺ ἤδη τηδηϊξοϑί ἴο [)6 τηθῃ γοι βᾶνθ χτὴϑ οὐΐ 

οΟΥἩ π6 ψοσ]ᾶ.. . .1 ᾶνα τηϑδᾶθ γουῦ Ὥδταθ Κποῦνα ἰο {Π6 1 δηᾶ 

ΨῈΠ τᾶῖζὸ τ ΚΠοΙΨΏ. » ΟΒῺ 17:6, 26) ὙΠῸ 9615}. Ταϊσησᾶ 
δοουϑος 705 οὗ ανίηρ ῬΟΥΪΟΣΙΩΘΩ͂ ΠΪ5 ΓΑΙΓΘΟΙΘ5 Ὁν 186 Ῥζτο- 
πουποῖπηρ οὗ ἴῃ ἀϊνίπθ ἤϑῖηθ; ΝΟ ἢ 15. δὴ ᾿ἰπάϊτγθοί δαγηββί οι 

Οὐ {π6 ραχγΐ οὗ δἰ θβηθίηΐϊος ἰδὲ π6 ἀϊᾶα 856 {Π6 πδτῆρ. 

ΤῊΘ αποϑίΐοιι ΠΟΥ ὈΘίοσΘ 5 15: Ὁ] 726 ϑαθ᾽ ἰπδρὶγ θα ἀ15010165 
86 ἐπθ αἰνίπθ Ὥϑιηλθ ἴῃ {πῃ γ νΥΥΪ ΡΒ ΤΗδί ἰ5, 14 οὐ’ 

ΠΆΠῚΘ ΔΡΡΌΘΔΣ ἴῃ ἴπ6 ΟΥ̓ΡΊΏ81 νυ Π]1Ὡρ5 οὗ [Π6 Ομ γχίβιίίδη ΟΥ̓ΘΟΚΚ 

Θουρίατοϑ" Νὰ ᾶνο Ὀδβὶβ ἴον δηβννουϊηρ 865. ΤΙ γϑοθηΐ ΨΘΑΥΒ 
ΒΟΙΏΘ πάνθ οἸαἰτηθα [ῃδ80 Μαίθνν᾽ 5 ΡΌΞΡΘΙ δοσουηΐ ννὰ85 δἱ ἤγβδί 
νυτιτίθα ἴῃ ἩΘΌΥονν ταίῃου ἴδηι ἴῃ 5 Κιπαγρᾶ Ἰδηριαρθ, {Π6 
Αγϑδιηδῖςσ. Τὸ ἰ5 οοῃηίθηᾶρα [η8ὲ Μαίίζιον δηᾶ [ῃ6 ϑαυῦὶν ΟΕ ΤΙ5- 
(ἴδῃ ὑτοαμπορα [ηἰ5 δοοουὴΐ ἰὼ Ὀθοοσθ 1η)6 ᾿ἰαϑὲ Ῥοοῖς οἵ {8 
οδηοη οὗ ἴῃ6 ἨΘΌγονν Βουϊρίυσος δ5, {1 {πρη, ἴὰ)6 σδϑηοῃ ΟἿ 16 
Ομ γι βιΐδη αὐθοὶς Βουϊρίσγσος Πδᾶ ποῖ Ῥθθη οοπίοηαρ!αἰθα, ΤΏΘΥΘ 
5. ονίάθηῃοο ἐμαὶ νϑυΐοιβ ΥΘΟΘ 55 ΟΥἨ {πΠ6 Ἡοῦγονν δηᾶ ΑΥδ- 
γηϑίς νϑυβίουβ οὐ Μαιμοννβ δοοουμΐ ὈῬουϑἰβ θα ΟΣ σσηςασί 65 
δῖαοηρ ἴπ6 Θασν 9 ον 58 ΟὨγιβίδη σογητ 1165 ΟΥἨ ῬΔΙΘΘΌ 6 
δηα ὥΥτδ. ἘΠΑΥῚΝ νυ ΟΥ 5, ΒΌΘΟΩ δ5 ῥα Ό1-85, Ηρ βίρρυβ, σ 5 {πὶ 

ΜαυίσΥ, Τα Δ, ΞΥΑΎη δ 5, ΤΥ. δθΘα.5, Ῥδηίΐδθημβ, ΟἸθηλ- 
οηΐ οὗ ΑἸοχαμᾶσγία, ΟΥΊ ρθη, Ραμ Ϊ:105, ἘΠπι- 56 1:05, ΕΡῚ Ρ ἢ δ'- 
πἰ 5 δηᾶ 926. τοτηθ', ρῖνθ ονϊάθησο μὲ πον οἰ. Ροββοϑβθα οὐ 
μᾶ δούθϑϑ ἴο ἘΘρσονν δῃᾶ  ἀσδύηδῖὶο νυ ηρ5 οὗ Μαίον,. 276- 

ΤοΙΆ6, οὗ τῃὴ6 4 πᾶ δίῃ ᾿οϑθηζυχίος Α.Ὁ., 8 τη ἴο 58ν:᾿ 

“Μαίζῃονν, ννῇο ἰδ. 4150 Τιδνὶ, απ ΝΟ ἔγοτϊῃ ἃ ΡῈ] Δ ΟΔΙΘ 

[ο Ὀ6 8βὴῃ Δροϑβί!ο, ἢγδί οὐ 8411 [ῃ6 Ἐσνδηρο] βίβ, ΠΟ] ΡΟΞΘΑ͂ 8 ο5- 

Ῥ6Ὶ οἵ Ομ χίϑι ἴῃ συᾶδρθ8 ἴῃ ἴῃ6 ἩΘΌγον ἰδηρῦδαρο δα ΟἤδΥδο- 

ἸΘΥ5, ΟΣ {π06 Ὀοηρῆΐ οὗ ἰῃοβο οἵ 1ἊἋὋΠ6 οαἰχουχησίπίοη γὴοῸ 8 
Ῥο]ονρᾶ. νῆο ἰγδῃβιδίθα 1 Ἰηἴο αὐθοκ 15 ποῖ βυ ον Ὁ ΒΟΟΥ- 
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ἰαϊποᾶ. ἘΠΙ  ΠΘΥΥΆΟσΘ, [ηὴ6 ἘΟΡτονν {5611 15 ῬΓΘβουνθᾶ ἰὸ [η15 ἄδν 
ἴῃ ἴὴ6 ἸἸΌΥΥν δἱ Οϑόβϑασθα ννηϊο (Π)6 ΤΥ ΥΥ ῬΘΙΏΡΉΪΠι5 50 Ἃ1]]- 
ΒΘΠΕν σοΠοοίϊρα, 1 4150 ννᾶὰβ δΔ]Ποννο Ὁν {ὴ6 ΝΑΖΑΥΘΠΘΒ. νγῇΟ 
υ56 {Π15 νοϊσὴθ ἴῃ ἐῃ6 ϑυστΐδῃ οἱΐν οὗ Βούοθα ἴο ορν 1ϊ. Τῇ 
ΜΏΪΟΩ ἴἰ ἰβ ἴο ὍὈ6 Χο) ΚΟραΩ͂ [Πδ΄, ννΏΘγονοα τ[ῃ6 Ἔνδηρο]ϑί 
ΓΆΔΚΟΚ 86 οὗ {π6 ἰοϑ ποθ 5 Οὗ {π6 οἹα Θουρίασο, μ6 ἄοθϑ τοΐ 
ἔοΠονν {π6 δυϊμουῖν οὗ {ῃ6 βανθηΐν ἰγδηϑιδίουβ, θυΐ ΟΣ 1τὴ6 Ηδ6- 
ῬὉσγον.".--- Οαἰαΐϊ. Βοτὶρέ. Εἰοοῖ. 

Μαίζῃονν πιδᾶθ στο [ἤδη ἃ Βυπάτοα ααοΐϊαίϊοηβ ἔσο {π6 
ἰμϑρίγοᾶ Ἡρθργονν Θουϊρίαγοα. 5οὸ ΜΏΘΓΘ ἴλθ86 αποίδίοηβ ἴη- 
οΙααρα 1Π6 αἰνίηα ἥδσηθ, 6 ννου]Ἱα 6 οὈΠροᾶ δαὶ  ξα11ν ἴο ἴη- 
οἰαᾶθ τη6 Τοἰσαρυδιηχηδίοῃ ἴῃ ἰδ ἘΘΌΓΟΥΝ ΡΌΒΌΘΙ ἀσοουπηΐ. ἘΠ5 
ἩΘΌχονν δοοουηΐ νου ]α σογχοϑρομᾶ ΟἸοβοῖν νυ ἴῃ6 Ἡῦτον 
νουϑίοῃ οὗ {ῃ6 191} σϑῃίασν ὃν Ε'. Πο }ς{Ζ5 ἢ, ἴῃ νυν ἢ Μαίίμονν 
σομΐδῖϊηβ 6 δὴ “9 οἤμονδῃ οἱρσῃίθοῃ {ἰπλο5. Τὸ 15. πὸνν Ἀ6- 
1ονρᾶ. Μδίίζῃονν Ὠἰπ561} {γα β]ίθα 15. ΡΌΒΡΘΙ δοοουῃΐ ἰηἴο {Π6 
Οτορι. 1 6 αἰϊά, [θη ἢ6 πᾶ δνδὶϊϑΌ 16. ΘΟρ θ5 οἱ ἴῃ6 ΣΧΧ οου- 
ζαϊπίηρ [6 αϊνίπο ἤϑτηθ. Βυΐ, ἐποῦρῇ Μαίμον ργοξουυθα τὸ 
αὐοΐρ αἰγοοῖ ἔγοτι ἴῃ Πορχονν ϑουρίγο5. γίμου ἰπ8ῃ ἔχουσ 
{106 ΤΥΧΧ, ὯΘ6 σου ἔοίηονν ἴη6 ΣΟΧᾺ Ὀγδοίίοθ δηα ἱποουροσαὶθ 
1ῃ6 αἰνίπθ δὴ δ ἰΐβ ΡΥΌΡΟΥ ὉΪδοα ἴῃ {86 ατϑοκ ἰοχί. 

Βυΐϊ 81 [86 ψυυϊῖουβ οὗ ἴῃ6 Ομ δη ΟΥ̓ΘΘΙς Θουιρίασοϑ αὐυοξΐζεοα 
Ζτότὴ {π6 ἩθΡτονν ΘοΟυρίυχος ΟΥὁὨΎ τόσα (6 ΓΧΧ αἷ νουθ6 5 ν ΏΘΥΘ 
1η6 ΝΆΙΩΘ ΔΌΡΘΑΓΒ, 8πα {πὸν οου]Ἱᾶ ξο]]ονν {6 βίν]θ [Πδὴ {χτι6 
οἱ οσορίθ5 οὗ {6 ΣΧ χ Όν ὈΒΙΠΒ. Ἐπ8 ΤεΙγαβτδτηπιδῖοσι "πε πεῖν 
ΟὙθθ κα νυ πρ85. 

ΤῊ ονίάθησο ἴ5, {πούϑέοσο, ἰμδὶ [π6 οΥῖρίτϑι τοχὲ ΟΥ̓ 1ῃ6 
Ομ σιβίίδη αὐϑοῖς ϑουιρίσσος 85 Ῥθθῃ ἰδιηρογοα υνἱτ, ἴΠ)6 σι 
ἃ5 ἴ86 ἰτοχί οὗ [ῃ6 ΓΙΧΧ 85 Ὀθϑῃ. Απᾶ, δἱ Ἰθαβὶ ἔχόση Ἵμδ 3α σρη- 

ἰὰχν Δ... οπνναγά, ἔῃ6 ἀϊνίπο ἤϑτὴθ ἴῃ ΤΟΙ ρυϑζησηδίοῃ ΤΟΥΤΩ 

Ὧ85 Ῥοθῃ δἰἰτηϊηδίθα ἔσοτα {Π6 ταχί ΌΡ σορνἱβίβ. ῆο. ἀἰα ποὶ 

ὉΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ΔΡΡΟΙΘοΙδία 16 ἀϊνίπο πϑτηθ οσὐἁἨ ΨῆῸ ἀθνο]ορθᾶ 

81 Δ βίοι ἴο 1ΐ, ΡΟΒΒΙΌΙΝ ὑπ6ο. {π6 1 θθησα οὗ δ 1- ΘΟ ΓΑ Εἰ στη. 
ΤῊ ῬΙδοθ οὗ 1 ἴον βυρδειαϊοα. [6 ψοτᾶβ. ΚΥΎΣΟΒ. (5081 
ἰγδηβιαιθα “1μ6 ΤΟΥ) δῃᾶ ἐΐιδιοϑδ', ταϑδηΐϊηρ “(οἄ."» 

᾿ΒΕΒΤΟΕΙΝῸ ΤῊΝ ΝΆΜΕ: ὙνΝΠδῖ ἰβ ἴῃ6. τλοάθση γϑηβϑιϑίου ἰὸ 
ἅο7 15 μα 1υξ1Ηρᾶ, γο5, αὐϊπουϊΖρα, ἰο θαΐοῦ τη ἀϊνίηθ Πϑτὴθ 
ἰηΐο ἃ ἰγδηβιδθοη οὗ 1η6 ΟΠτ βϑίδηι ΟΥ̓ ΒΟΥ ρίΣ 65 Ὁ Ἐν ον 
ατροῖ τοϑᾶθυ τηυδὲ οοθϑβ {πα ἴῃ ἴπ6 ΤΙΧΧ ἰμ6 ΟΥ̓ΘΟΙΚ ννοσάβ 
ΚυΎ οδ δινὰ ἐπ 6.ο08' Ἄδνα Ῥθϑη πιβϑᾶ το ογοννᾶ οὐ {π6 ἀϊδιϊηοῖνα 
Πδτὴθ οὗ 1π6Ὸ ΞΌΡτοιαμθ ΤΠ οἱίν. ἜνοΥν σοΙΩΡΥ ἤθηβῖνθ ΟὙθοῖ- 

ἘΠΡΊΪΒΗ αἱσίίομδγν βδίαίθϑ ἰῃδί [656 ἔννο αὐτοῖς νοσαβ ἤδν 
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Ῥϑόῃ 564 ἂἃ5 δαυϊνδιθηΐβ Οὗ 186 ἀϊνίηα Ὠδιηθ. Ἐθησο ἐδ χηοᾶ- 
ΟΥΤὶ γα πϑ᾽δίου. 15. νγαυυδηϊθα ᾿τὶ πβίηρ τη. αἰνίπο ΠϑτΘ. 85. Ἃπ 
οαυΐνϑίθης! οὗ ποβὸ ἰνγο αὐσὐθεῖκ ννοσᾶβ, {παᾶΐ ἴδ, αὶ ρΊασθς ἜΘ Θ 
ἹΜαϊῖζηον, δἰς,; ααοΐθ' νϑύβθβ, ρᾶϑϑαροβ δ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ5 ΤτΌΤ ἐῃ6 
Ἡρῦτονν βουῖρτατεβ ΟΥ ἨΌΓΩ 1τη6 ἘΧΧ ΒΟΓΘ. {π6 αἰνίπο ἈΒΙΩΘ 
ΟΟΟΌΥ5.: ᾿ 
ἘΎοσ ἐπὸ. άτῃ. ̓ϑδηξανν. Α!Ὁ. ξογνχαγᾶ, ἐρδηβι δ οηθ: οὗ ρατίς 

ΟΥ Οὗ 84}1 ῃ6 Ομ γίβ δ αὐσϑοὶκ Θουρίαχος ἢδνο Ὀθθη ταϑᾶθ ἰπίο 
1Π6 δποϊθηὶς οἱδβϑὶςαὶ ἩθΡτγονν. ΤῊΘ ΞΘ ΤῸ νογβίοῃ ΘῈ Μαί- 
ἴμονν ἰπίο Ἡθῦγονν νν 85. ῆϑαρ δρουΐ 4.1). 1385. θη σοχηϊηρ᾽ 
ὍΡΟΙ αποίδίίοηβ ἔτοσα 6 ἘΤΟΡγονν ΘοΥυ ρίυσγο5 ΨΉΘΥΟ 16 ΝΘΙΩΘ 
ΔΡΡΘασθᾶ, τὴ6 {ὺβϑηβιδίους ἰηΐο ἘΘΌγονν Ὠδα Ὧο ΟΥ̓ΠΘΥ ὙΘΟΟΌΓΒΘ 
ηδ8π ἕο τϑηᾶον Κα ὙΎΟΒ ΟΥ ἐξι6.ο8'. Ῥδοὶς ἰηἴο 1158. ΟΥΡΊΔΔΙ. Τοίγα- 
βτδασησαϑίοι ΓΟΥτὰ ΠῚΠ). ΤῊ ἴῃ η΄ ΘΑΥῚν ΘΠΘΙλ. ΤῸΡ νογϑίοη 
ΟΕ Μαίίμον [Π6 ΤΟ ΓΑ ΡΥ ϑιητηδίοιι οσοῦγΒ 16 165. Α11 ἰορίῃου, 
{πὸ ΔρΡρϑαύδῆοθβ Οὗ ἴη6 βϑδογζοᾶ Τοισαρυδζησζηδίοῃ ἴῃ ἴη6. 19 ἘῸ- 
Ὀγσονν. νϑυβδίοηβ ἴο. νι ΐο να αν δα δοοθϑβ. ἰοΐ8] ΠΡ ἴο. 3801 
αἰδίύϊηοι οσσυγΥΘ 65. ΤΏΘΘ6 αν [ῃπι5 τοϑιοσοα {ῃ6 αἰνίηθ πδτὴθ 
ἴο. ἐμ6 ἰηβρί ρα Ομ σι βιίδη Θουίρίασοθ. «᾿ς 

ΕἸ όνν 5. ἃ ΤΠΟο ἢ. ΥΔηϑΙδῖου ἴὸ ΠΟ ΟΣ ἀοίοσχηϊπθ ΡΝ ἴο 
ΤΟΠἅΟΡ 1πῸ ΟὙΥ̓θοὶς ννοσγᾶβ. Κύριος ἀπᾶ Θεός ἰηίο 1ῃ6 ἀϊνίπο πϑταθ 
ἴῃ Πῖδβ. νου βίοι ἢ ΒΒ ἀοίουσηϊηῖηρ ΜΏΘΥΘ [η6 ᾿ηβπρὶχοᾶ- Ομ  σιίδη 
ὙΠ ΘΥΒ. ἤᾶνο ᾿αποϊρα -ἔγτοτη ἴῃ6 ἘΘΌτονν ϑουρίυγος. Τρ ἢ6 
τηθδὶ σοῦου ὑδοὶς ἴο 6 ΟΥΙΡΊΩΔΙ ἴο Ἰοοαΐθ νυν ῃοίμου {π6 αἰνίηθ 
ΠΔΙᾺΘ: ΔΡΡΘΑΥΒ πο γ6. ΤῊΪ5 γᾶν. Ὧδ᾽ οδὴ ἀδίοστηϊμθ 6 ἰἀθηςν 
ἴο ρῖνο ἴἰο Κυ γὰῆοϑβ δπᾶ ἐξ. οϑ' 8η4α Π6 οδὴ ἰπθῃ ̓ οοῦμο. ἵποτα 
νυ Ῥουβομδ ῖν. .-" 

ἘρδΖίηρ ἐμαῖ [π15 15. ἔπ6. ἄσηθ δηᾶ' Ρίδοο 1 ου ἵἴ, ννο πᾶνε 20]- 
Ἰοννοᾶ: τηῖβ ̓ ΠΟΌ ΒΘ ἴῃ τϑηδοσίπρ ΟἿΓ Με βίο ἢ οὗ 1886. ΟΠ γΙβ 8 

8.4 αγϑοῖς. ΗΟ ἐδῖν Τιραϊοοη οΥ ῖι6 Νϑω Τροιαμιθηΐ, -Όν 5. Ἡ, ΤΏΔΥΕΙ, 1857 
δαἰέϊοῃ, ρᾶρο 365,- ΟΒΆΣΞ ὉΠπάοΣ Κύριος: “6. {πἰ5 16 ἴα Βῖνθη ἃ. ἴο ΟΡ, ἐπ 
ΓΌΙΟΡ ΟΣ Θ᾽ ἈΠ ΘΙ͂Β6 (5ο᾽ 106 ϑορί. ζοὸσ "71, ΠΊοὸς, ΥΠΥΝ, ΠῚ ἀηᾶ ἤν 
[α!ἀο΄ παΐ',- ΘἸἴο'αν; Θ΄ 1ο. πηι, σο- ον : δὰ 988}1)." ᾽Ὅῃ. Ῥᾶβο 287: 1. ΒΑ ΥΞ5, 
ππᾶοσ. Θεός: πθορέ.. ον. νΚ, ΠΟΤῚ δηῃᾷ.ΠῚΠ) [6], Θ΄ 1ο: τι" πὰ 6: μο’ να }}}.᾽" 
᾿ΞΟΥ 5. Α ΟΥ̓ - ΕἸ ὦ Τιβαϊοοῖ,, ΌΡ Τλάᾶθ11 δηᾶ Βοοιι, 1945 δαἀϊοι, ὉΠ 

Ῥᾶβθ 1013, υλᾶοσ Κύριος: “Δ: ὃ Κύριος,Ξ δον γαλίυθν, Τχχ (6: ΤΙ. δ, ̓ αἷ. ̓» 
ἀπ Ἰηϊογιιθαϊαξθ ΟὙΘΘΚ- ΕηοΤίδῆν ΤΙ ϑαϊοοτ, 1888,. θασοᾶ οὐ 1144611] δηὰᾶ ϑοοίξ 
τὰι οΟΠΠΟη, ῬδΒ8 58, ,βδιά:. ν ΚΣ Κύριος, ἐδ ΤΟΚΩ͂, ΞΕΘΌΣΟΝν ΒΗΟΥΑΗ, 

ἢ ΠΝ ΤΠ τες οἱ ον εἰ τς 

σά  ΟὙΘεοῖς. απ. Ἡπστοῆς Ἔϑαϊοοι: τ π6 Νοιῦ π' σδίαηιθηΐζ, Ὁν- 4.: Ῥαγκμυτθί; 
ταγῖβοα εἀϊζίοι οὗ 1845,. βαᾶνγβ, ὁ Ῥᾶρα. 847, ὉΠΑ͂ΟΣ ΚΥ̓ῬΙΟΣ: “ἼΠ. ΤῊ ΩΧΧ 
1 δὔϑνγουβ ἰο [86 βόν ΓΑ ΠΆΙΏΘ5 ΟΣ ἘΠῚ6 5 οἵ οά, ΝΣ, ΟΝ, ΠΊΣΝ, ΎΠΟΝ, ἫΝ, 
1, συ 7ατ -τοϑὲ ὕρθαπ ον ἴο ΠΊΠΥ: ο «ἡ, Τῃ 1π6 Ἧονν. Ὑδβίδταθηξ, ἯΚΕ 
Κύριος, .. ΨΉΘΠ -αϑρᾶ 85 ἃ Ἴδη οὗ (οά, Τπουρῃ 1 Βοπιθεϊπηθα δαβνγοσα ἴὸ ἸΔῊΝΣ, 
; ΝΗ χοῦ ἰδ τοδί ὈΒΌΘΔΗΥ. ̓ φογτεβροπάβ. ἴο. ΠΊΠῸ. εὔρηουαι, «πᾶ “ἀπ 1π|5. 3ἘΏ58 
5. ΔΡΡΗΘα," 5 9τ0τ 1 ν Ὁ ΝΣ 
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ατϑοκ ϑογϊρίαχο Τὸ δνοϊα ονουβιθρρίηρ {π6 Ῥουηᾶπ Οὗ ἃ 58115- 
Ἰδαίου. ἱπίο {πΠ6 ἢριᾶ οὗ Ὄβχϑρϑβϑὶβϑ, νγγ αν ἰγῖθᾷ ἴο ΡῈ χσηοβί οδι- 
ἰίουβ δρουΐ γσοπάοσχίηρ ἴΠ6 αἰνίηθ. ὭδγΩΘ, δῖνναν5. ΟΘΥΘΓΠν σοΟυ- 
5 ἀουηρ [6 Ἡθῦχονν Θουϊρίαγοβ. νὸ πᾶν. Ἰοοϊκθα ΤῸΣ βουὴ 
δΔϑυθοιηθηξ. ἢ τὰ ὃν ἴῃ6 ἘΘΡΌτονν νουβίοηϑ νγο σοηϑα θα ἴο 
ΠΟΠΗ͂ΤΤΩ. ΟΌΟΣΡ ον τοηἀουΐηρ. ΤΏ5, οὐὐ οὗ ἴπ6 237 {ἰ|65 ἰῃδί 
ν 6 δνα γρηῃδογρα {86 αἰνίπο ἤδτθ ἴῃ 1Π6 ὈΟΑΥ Οὗ ΟἿΣ νο βίο, 
{ΠΟ 6 δύ ΟἿἱν ὑνψο ἰηδίδηοοϑ οσο νγὸ ἤδνθ πο Βιρρουί ΟΥ 
Θρυθουηθηΐ ἔσο ΔῺΥ Οὗ ἰπΠ6 Ἐθῦγονν νογβίοῃβ. Βαϊ ἴῃ 1656 
{νο ἰπβδίδησθϑ, ὩΔΤΉΘΙν, ἘΠ ϑίϑηβ 6:8 δηα (ο]οββίδῃβ 3:13, ννα 
661 βίσοηρῖν βυαρροτίοα Ὁν {π6 σοηΐοχί δηα ὉΥ τοὶ δίθα ἰεχίβ [ἢ 
γοηαουϊηρ 1Π6΄ αἰνίηθ. Ὥϑιηθ. ΤῊ ποίθβ ἴῃ ΟἿΓ. ΙΟΥΤΟΧ ΤῊΔΥΡΊΩ 
58ονν [Π6 ϑυρροτγίέ ννγα ᾶνθ ἴοσ' οὐχ ΤΘΠΔΕΥΙΠΡ5 ἔτοτα ἴθ ΗΕΡσονν 
ΨΘΥΒΙΟΠΒ Δα ΟἸΠΘΙ. δαςπου 65. ᾿ 

Νοὶ ἴῃ 811 σϑϑθϑ νἤθτο {ῃ6 ἀϊνῖμα ὭΔΙΏΘ ͵5 ΠΝ ἴῃ α ἴδιο ἸΟΥΝΘΥ 
τυρὶ Πᾶν νγὸ σοηαογοᾶ 1 ἴῃ ἴπΠ6 τρδΐη Ὀοαᾶν ΟΥ ΟἿὟΤ νου βίο. 
Τὰ Πογὸ δ΄ 72 Ἰηβίδησοϑ. ΠΟΥ ἴἢ6 αἰἱνίηθ ΠΔΙ6 15. ΒΟ 
1 ἴῃ6 τηϑυρίηῃ δ]οηθ, Ὀαΐ. πὸΐ ᾿λοοσροσαΐθα ἰἸηΐο: πὸ τοχί, [6 
νναγγαπξ: πού θοὶπρ᾽ ΒΊΣΟΏΡ, δπουρΉ.. 

ΟἿ Ῥᾶρϑβ 26 ἰο 31 ννε ρῖνα {π6 5ὲ οὗ {6 Ἡτονν. ΨΟΥΒΊΟΙΚ5 
8.5 ΝΝ611 85 οἴμοὺ ρυ] δε οη5 ἴο ψνῃϊσῃ. νγο Πᾶνθ γοβοσίθα ΣΟΥ 
ΘΌΡΡοΥΙ οὗ ΟἿΥΓ Τοηαουίηρβ, ποῖ ΟἹἹν οὗ {πὸ ἀϊνίπο πδπῖθ Ὀαΐ 
150 οὗ οἴου νδίϑο16 ἔθαϊασθβ. Βροδαβθ. [Π6. Ἰοέζου 4 ΟΟΥΤΟ- 
ϑροπμᾶβ νὰ ἰμ6 ἢγχϑὲ 1οιΐοσ οὗ 86 Τοἰσαρτδγασηδίου; ννγο ᾶνα 
ἀρϑισηδίθα ἴπθηι. 811 Ὁπάᾶρθυ {Π6 1Θ θ᾽ 1, Ῥαΐ ἤδνα δἀαδβᾶ ἃ 5βυ- 
ῬΟΥΙ͂ΟΡ ΠΌΤΟΥ δὲίου ἴῃ οὐᾶου ἴο αἰ ου θη 86 ΤΠΘγὴ. Ξ'Θ 6: ρα ΡῈ 5 
20, 21 ἔογ ἃ Ῥποίορυδρῃΐο σϑρυοα!οίοι ΟΥ̓ 186 {Π6 ρᾷρθ δῃᾶ 
Οὗ ἃ 5812}016 Ῥᾶρβθ. οἵ: οὔθ᾽ ϑΌ ἢ ΘΡγονν νουϑίοῃ Ὀν. ἃ Ἠοσήδη 
Οαίδο!ς ὑπαβίδίου ἴῃ 1668, δ. 6 Πϑνο Ἰἰβίρα 85 99. 

Του 1655 ΤῸ ΤΩΘΗΥ ΟΥ̓ ον Το άοΙβ ἃ ΒΌΡΡΟΣΕ ῸΣ οὐὐ ΤΘΠοΥ- 

ἴὴρ οὗ ἴῃμ6 ἀϊνίῃθ πδτὴθ. σου 8 85 ἔγοτσα. δὴ ὑποχρεοίθα βουσοθ. γα 
ἄο᾽ ποῖ οἱαίτα οὐὐβ ἴο. Ρ6 {πὸ ἢσβί νουβίοῃ ἰο᾽ ἰηἰγοάσπος 1 ἰηΐο 

{ῃμ6 ἘΡΊΞΗ ἐταπϑιδέϊοη οὗ 1Ππὸ Ομ τη αΥ̓θδὶς Βοσίρίαζεβ. ΟἿ 

5ὲ οἱ ΡᾶΒ6᾽ 22 ΒΠΟΥνΒ. ἴπδξι Δ Ατμοσῖοαῃ νουβίοη οὗ 1864 ῬΓΕ- 

ἃ ΤΠ6. {{Π6Ὸ6 Ῥᾶ56, 'τορτολαοοά, ΠῚ 186 ποχί Ῥ8858 (20), ἰ5. 'ἴπ Ἡορτον δηᾶ 
Ιδιΐη δηᾶᾷ τοδᾶβ: “ΤῊ. ΕΓ. ΕνΔΏΡ615 ἔσχοσα [6 Νὸὰνν Τὰνν ΜΗΙΘΗ, πᾶν 
Ῥβοη ἰγαμπβιαθα. ἔσοτηῃ. ὑπ ταῦθ Τοπρτθ. ἰηΐο ἼΠ6 ΗΠ Όσονν ΤΌΠΡτιΘ δὲ 1ῃ6 
Βδηῃᾷ οὗ. Τομὰ Βαρεϊσε ΤουΔῃ [{Ο]]οννθα ν᾽ ἐμ6. δα υναιθηΐ οὗ ἰμΐβ ἰῃ 1,81} 
δηᾶ- μὸ ἀράϊοδίθα ἐποχη. ἃ5 δὴ. οὔοσίπρ ἴο Ππ6 ΠΟΙ]ν ὨΙρΡῃ ὑσὶοϑὶ Οἱοιαθηΐ ΓΚ 
[1.ἰϊη: ἀράϊσαϊοα ἰο Οὐκ τποβῖ. ΠΟΙ͂ Ἰοχά, ΟΙοσαθηΐ Τῷ, Ῥομίοχ Μαχίσβ]1. 
Ῥυϊαϊθᾶ πόσο δ οζηθ οἱ πο. Ῥσθϑ5 Ῥδιοηβίηρ ἴο {π6 'δογρᾷ σοηρτορδίίζοῃ 
ἔοΓ ἴμ6 Ῥσοραρδέίοι οὗ {η6 ΒΕ ἰΐ, ἴῃ 6 ψϑαῦ 1668. οἵ ὯπΠ6 σοζηΐηρ οὗἨ ΟἿΣ 
Μροβίδῃ [δὶ Ἐοίηθ, οὐ {π6 ὉΓόδ5 οὐ ἴῃ 5. Ὁ, Ῥτορ. ΕἼΔ6Ι, ἴῃ 6 ψνϑδν 
16681.᾽᾽ Ατγοππᾶ ἴπ6 τἱοίασο ἴη6 Τιαὐί ἰοχὲ βαυδ: “Αοΐηρ ἰπἴΐο 811 ἴῃ6 γννοῦ]ά, 
ῬΓΘΔΟῺ {86 Ροοᾶ ἤοννβ ἴο ΘνΟΥῪ ογοδίασγο.᾿ (ὅ66 ρᾶρδ 21.) 
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ΑΡθονθὸ ψ ἢδνα τορτοᾶυσοᾶ ρβᾷᾶρο 194 οὐ τηϊ5 ΤΖοῦδῇ νογβίοη, βοῦς ηρ 

ΤΟΥ μ6 ΒΌΒΡΟΙ δοοοσαϊΐϊῃρ ἴο Τὰὔυθκο, σμδρίοσ 2, νΈΕΒ65 105-25, ἴῃ ΗἩΘΌΓΟΥ 

δηᾶ 1δλῖη ἴῃ ΡΔΓΆ1161 σοΟἸπΊη5. 1 ἐη6 ΕΘΌΤονν οο] σα νγα πα {π6 Τοῖγδ- 

δυϑιηχαδίοι (ΠῚΠ}) ὍΠ 1ἶπὸ5 21, 22 Ορροβὶϊα νϑῦθθ 23; δᾶ οὐ 11π65 23, 25 
ΟὈΡοβίϊθ νϑύβο 24. 
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σραρα 8, ὈᾺϊ ΟἿἹῪ ΟἹ ἃ Πἰγχηϊ θα 5816; 1 στϑηδογρα ἐπ6 ἤδιθ 
ΦΟΒον ἢ" 18 τἰταθ5 ἔσο Μδίζηον ἴο Αοΐβ. να μανὸ 1156 {15 
85 221, δῃᾷ οὔὐὐ 1οοϊποίθϑ βῆονν ὑΏΘΓΟ 15 το παουίηρδ ΟΟσὰν δηᾷ 
ΔΡΥΘα τ οὐὐβ. Βυΐ νγοὸ ταν 6 [6 γί ἴο γσρηᾶου ἐπ ΠδτὴΘ 
σομϑιβί ΠΥ τῆγοῦρ μου ἴπη6 237 {ἰτὴ65 ἴῃ {π6 τηϑίη Ὀοᾶν οὗ οὐσ 
τοχί, Ἐονγονοῦ, τϑην ἘΠῚΡ]15 Υοδάουβ νν111 6 βυχρογβοα ἴο 
Ιθασῖὶ {παῖ ἔργο Βυαρροῦὶ οὗ Οὐ γοπμᾶρυίϊηρ οὗ ἰῃὴ6 Νδῖὴθ 
ΠΟΠΘ5 ἔγο ΤΩΘΩΥ ΠΟΠ-ΘΌΤΟΥ ΤΩ 5ΒΙΟΏΘΔΥΨ ΒΟΌ͵ΓΟΘΒ. ἢ 

Ῥαγχὶβ οὗ ἴῃ 6 ἩοΙν ΒΙΡΙῚ6 ἢᾶνθ δγοδαᾶν Ὀθϑῃ ἰγδῃβὶδίϑα ἰηΐο 
ΤΟΥ {π8ῃ 1,͵00 Ἰαπριιαροβ δηᾶ αἰδ]θοῖς. ἘΎΌσα ἐπ βίῃ ορη- 
ἴὰσν ζουννασα ἰῃ6 ΠΟ -ΕἸΘΌΓΕΟΥΝ ΥΔΠ 5] ίουβ Πᾶν 6 ἰῃ ΤΘῺΨ οδ565 
ξουπμᾶ ΠῸ ὈΓΤΌΡΟΡ δαπίνδϊθηξ ἰῃ ἐπ6 Ἰαηρυδροβ ἰηΐο νν ῖ ἢ {πον 
ὑγΈΓΘ ἰγδηβιδίϊηρ 1π6 ΟΠ γβεϊδη ΟὙΘΘΚ Θουρίαχοσ, θᾶ Πθῆοο 
1πὸν ᾶνθ υϑ8θα 1π6 αἰνίπθ ἤδῖλθ ἴῃ β 8 016 πδίϊνο 5ρο]ηρ. 
Τμδὶ ΟἿἿΤ ΤΟΔΟάΘΥΘ Δ ΔΡΟΤΘοϊδία βοσηθίῃίηρ Οὗ πὸ οχίθηΐξ ἰὸ 
ννΏοἢ ἐμ6 αἰνίηθ ἤϑηὴδ 15. ΡΠ Βη ρα 1 Τηϊσϑίομδυν νουβίοηβ οὗ 
μ6 Ομγίβιίδη αὐθθῖκ Ξουίρίαγοβ, ννα ὑυϊπΐ οὐ [Π6 ρυθοθαϊηρ ραρο 
ἃ σμδσγί. Τὸ βονυβ 20 νου ΘΟΌΪΑΥ ἘΟΥΤΩ5 ΟΥ̓ σοονδῃ᾽" πϑοᾶ ἴῃ 38 
ΝνΘΥΒΙΟΠΒ, Δη6 [Π6 ἸΔηρΌΘΡΘΒ ἴῃ ΝΟ δας ἔογτη 15 αϑθᾶ σοϑρθο- 
Ὀνο)ν. Οὰ Ῥϑρθβ 24, 25. νγα ΔΥθ ρ]θαβϑᾶ ἰο σϑργοάμποθ ΡῬῇῃοῖο- 
ΒΥΔΡΒΙΟΔΙν Ῥδυΐίβ Οὗ ῬᾶρΡῸ5 ΟΥἩὨ ΒΘΝΟΥΔΙ 5ΒΌΟΙ νογϑίοης οὐ ἰῆ6 
ΟὨ τ βδη αὐοοκ Ξουρίσγος υδϑίηρ [μ6 αϊνίηθ Ὥδτηθ ἴῃ {π6 ἰοχί. 

ἜΟΒΑΒΤ 

ΨΕΒΒΙΟΝΗ ΟΡ ΤῊ ΟἬΕΙΞΤΤΑΝ ΟἜΕΕΚ ΘΟΕΒΙΡΤΌΕΕΞ ΙΝ 38 ΤΙΑΝΟΌΛΟΕΞ ΟΥ̓ΉΒΗ ΤΉΛΝ 
ἘΝΟΒῊ οκ ἩΈΒΒΕΥ ΟΒΊΝΟ Α ὙΕΕΝΑΟΌΤΑΗ ΞΌΕΜ ΟΡ ΤῊΒ ΤΕΤΕΛΟΒΑΜΜΑΤΟΝ 

(Ξ6 6 οοἰθοίίομ οὗὁὨἨ Διηθγίοδη Β1Ρ16 ϑοοίοῖν, Νδὺν ΟΣ) 

γογημαοία Ταπομαρσοβ ὕϑδιησ γογηασιία Ιιαησιασθδ ὕ8ῖησ 
Ἐονηι {8:6 Εοῦτι . ἘΌΥηνι ᾿ ἐμ6 Εοτην 

1. Ομίμονγα Ομοοίδνν . 12. ὕγθμπονα Ζιυῖα 
2. Ἰεμονᾶ Ἡδνναϊΐδι;. Ἐίνγαὶ; 18. Ὑδὴνθ Πᾶ 

ἘΘΠΔΙΘΙ; ΔΗ ΔῈ; 14. ἵανα Κοπρο 
ὈΔΙΙ͂Ρ , : 

3, Ιοονᾶ. ΑἸ Ροσὸ 1ϑ]απᾶβ; ΝΟ τ σαν ἐμοπεῦ τα μον 
Βτιιδίπ; νγεᾶδα πάσαν 16. ζϑδον. Βόοκνα; 

4, Φεῃορα ΚΙρϑίρίβ; Μρηΐανὶ ᾿ ΥΣΤΑΜΙ ἀἰαιοοον 
5. Φοίονὰ Μδιῃιβ ᾿ϑδηᾷᾶ; ΝΝαηᾶὶ:; Ταρα; ΤΆΡΡΑΓα; 

ΕδΔηΒ; ααρυπ ΜύμςΙὶ (οσ Τίν); 
ΤΌΘ Μδιαραϑν; ΝΟΥΣ ΟΥΙ ϑαηΐο (Ηρ; ἘΑΓΌΟΥ) 
δ βονα Κυξαΐῖθῃ 11. Χϑθῇονδθ αωώυ[; Μομδνκ 
Ψίμονα Νάαδα (Ὡποΐδ ἀϊδιθοῦ) 18. Χβίζονα. Ζαπᾶβ 

. ΚΠ βοναᾶ Νάρβα (ΑΠβδσηὶ ἀϊ816 6) 19, Ὑροῦδδ ἌΡΑ (ἸΚοηΡῸ 
10. Φουα. - “Μογίοος ᾿ ᾿ς α14166 0) ΄ 
11. δίονα «ἘΠῚ ᾿ 20. ἵοννο οΙηνο. 

Ὁ Σῇ δ) 
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ΤΏΘΓΘ σὴ ὍΘ 0 Γγ68] οδή͵θοίίζοῃ [ῸΥ ἴχθϑο ἰσϑηβ᾽δίϊοηβ ἰο ἄο 80 
φγονϊδαᾷ πον τοργοάποθ {π6 αἰνίηθ παρ δ᾽ Ὁ] 8005 ΏΘΓΟ [Π6 
Ἡρτονν ΘΟΥΙΡρίυσοΒ 5πονν 1ῃ6 Ὀδοκρυουμα δηᾷ νϑ]αϊτν οὸυ ἴΐ, 
ἙἘῸΪ ΘΟΙΥΡΒΡΟΠΟΙΏΡ ΤΟΆ ΒΟ 5. ΠῸ ΓΟΘΔΒΟΏΘΌΙ6 τη οδῃ Ημα ΞΟΥΌ- 
ἴὰυΓ81 οὈ͵θοίίζου ἴο Οοὐἵ ἀοϊηρ 50 ἴῃ {Π15 ἘΠΠΡΊΙ ΒΗ νουβίοῃ. δ ίηΘυ, 

85. ΟὟἿΤ Τοδάρθυβ ἔδυ] τῖΖο ἐπῃθυηβοῖνοα ἢ {Π15 νουϑίοῃ, {ΠῸν 
ΜΜ11 το]οΐσθ Ἧνϑὺ {π6 δαάαθα οἰ σ 655 1 ἱτηραγίβ ἴο ΙΏΔῺΥ 50Υ]Ρ- 
ἴὰγ65 πού αἰ ΠΟ Τ]ν αἰβοουηθα ὈΘξοσο. 

ΥΝΏΣ6 ἱποιηϊηρ ἴἰο νίονν {πΠ6 ρχοηυποίδίίζοῃ “ὙΔη 6} ἃ5 [6 
ΤΙΏΟΥΘ οοτγϑοὶ ννᾶὰν, Ὸ ᾶνο τείδϊποα ἴῃ6 ἔοστη “9Θμον δ᾽" Ὀ6- 
σϑαθθ ΟΥ ΡῬΘοΟρΙο 5 ξαυλ]ὰατγιν νι τ δίησο 186 14[ἢ σρηΐυγν. 
ΜΜΟΥθονθυ, ἰ Ῥσόβοῦνθβ, δαῦδ!ν ΜΙ. οἴμου ἔουτηβ, ἴῃ6 ἔουγ 
τοίου β οὐ {π6 Τοισαρυδισηδίουῃ 5ΗΠΝΉΗ. 

Νὰ οοὐυμΐ ΟΌΥΒΘΙνΟΒ. ΔΌΡΥ ἴο Ὀ6 ὈΥΪν]θΘροα ἴἰο ὑγοβθηΐ 15 
Νίονν νου ἰσϑῃϑιαίίοῃ ἴῃ {μ6 ἰηἰογοϑὶ οὗ ΒΙΌΙ6 ραἀποδίζουι, δὲ 

1Π6 {πτὴθ θη ἰμδὲ στἱρῃίθουβ ννουἹὰ 15 ἀδνγηίηρ, θχα τὴ6 

ὨΔΙῚ6 οὗ ἰῃ6 Αυΐμοῦ οὗ ἴῃ6 ἩοΙ͂ν Θουιρίσγαβ Ψν}}]1 Ὀ6 Καοννῃ πᾶ 
ἘοΟΠΟΙΘΩ͂ Ὁ. 81} ψἘΟ Ιἷνϑ. 8 58}1 6 ρυαίθεαυ 18 1 συϊᾶθα αν 
ἰηΐο στἱρῶΐ Θουρίγ8] ἀηδουϑίδησίϊηρ αηα δοίίοη δἱ {815 οὐ 68] 
τωρ ΜΘ “δνουθ [μα 08115. ΡΟ {ἴπΠ6 ϑῖὴθ οἵ Φθῃονδῃ 
Ψ11 6 βανϑά.".--αοΐβ. 2:21. 

ει ζογὼ ὅθι ὲο Ὁγαποέαξέοπ Οοπερεθο, 
ἘΘΌχαδΥν 9, 1950, Νὸνν ὙοΥκ, ΝΥ. 



24 ΕΟΒΕΜΜΟΒΡ 

ΝΟ. 1 9ῆονγβ ρασί οὗ ρΡβᾶβο 66 οἵ ἰμ6 1902 νϑυβίοῃ. οὐ πὸ σδρυπ ἰδη- 
Ξυᾶδο, βούπρ Το Μδίίηονν 22:31] ἴο 23:5. ΝΝοῖθ [06 ἈΡΡΘΔΥΔΉΟΘα Οὗ [Π6 
ὨΔΙῺΘ ΤΖΟΠπονδὴ πὸ νΟΥΒΟ5 37 δῃᾶ 44, ἴὰ σοηΐγαςὶ νὰ σόσυβ (σἴ50). 

Νο. 2 β8πονγ5 Ῥᾶσγί οὗ [ἴῃΠ6 ρβᾶρε οὗ ῃ6 1939 νϑύβίοῃ ἱπ ἰῃ6 Μϑδίαρδον 
Ἰαῆρυδαρο, βού πρ ἔουίῃ Μαίζηονν 4:6 τὸ 5:8. ΤὴΘ πᾶπιθὸ Τομον ἢ Ψ1Π 
6 βθρὴ δἱ Μαίζηῃον 4:17, 10, ἴῃ σοπίγαβι ἢ 7 6πὺς (9 6555). 

ΝΟ. 3 5Πονβ Ῥ886 1194 οἵ {πΠ6 1816 νογβίοῃ ἴῃ {πὸ Ἡδυνδιϊδ ἸΔΠΡΊΌΔΡΟ, 
βοιίἰἰρ Του ΜΑΓΚ 12:7-32. ΤῊ δτῆθ ΠΟΏονΔΗ ἈΡΡΘΔΙΒ δ νϑύϑος 11, 
29, 80 ἴῃ σοῃίχαβί νυ 95 (650). 



ἘΧΡΙΠΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΥΜΒΟΙΝ 58} 

ΙΝ ΤΗΝΕ ΜΑΒΟΙ͂ΝΑΙ, ΒΕΕΒΕΒΕΝΟΕΞ 

τὲ (Α416}}} 

πίθος ΜΞ. ΑὮἢ υὑπ0]8] Οαθοκ 
ΤΑΔΑΌΞΟΥΓΙΡ ΟΥ ἴὴ6 4ἢ σοηΐασν, ἴῃ 

σοᾶσχ ἔοσ. ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙν ἴὉ ον Εν 

σοπίαϊηρᾷ Π6 ΏΟΙ]6 ΒΙΡ16, ἱποϊαάϊηρ 

811 [186 (σι βεῖδη αύϑοὶς Βουϊρίασοβ. Τῷ 

15 δ ὑγοβρηΐ Ὀοββθϑβϑοα ὃν μ6 Βγι- 

ἴδῃ Μαβουτη, Τωοπᾶοῃ, ἘΠΡΊΔηα, 

Α 

ΑἸοχδαηᾶγίηθ ΜΞ. Δῃ ἀς6]8] ΟὙΘΟΙ 
Ταδβοσρὲ ΟΥὁ ἴη6 δίῃ σορηΐασν, ἴῃ 

οοῦσθχ ἔοστῃ. θη σοχαριοίθ, ἰἢ σοτ- 

ἰδϊῃοα ἴπ6ὸ ΨΏΟΙΘ ΒΙΌ16, ἱποιαᾶΐηξ 

1ηὴ6 Ομ γιβίδη αὐϑοῖκ Βουὶρίστοβ, 81} 

πο θὰ Μαίζμονν 1:1 τὸ 25:6; ΦΖΟΒ ἢ 

6:50 ἴο 8:52; 2 Οογιητῃῖδηβ 4:13. τὸ 

12:6. Τὸ ἰῷ δῇ Ῥγϑϑθηΐ Ῥοββοϑβραᾶ ὉΓΚ 

{86 Βεῖ 5 Μυβοι, Ἰοπᾶάοῃ, ἘΠῚ- 

βἰαμᾶ. 

ΑΤὰ 

Αστωθηΐδη ψουβίομ. ᾿ὐ 5 οὗ {π6 δ[ἢ 
ἙΘΗΓΌΤΨ, ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΙ 8ἃ5 ΘΑΙΙ͂Κ ἃ5 [ῆὴ6 Ὅ6- 

Εἰμπηΐηρ Οὗ ἴπ6 41 οοπίυσν, Ἐον- 
ΟνΟΣσ, ἴπ6 ΙὩΘΗΒΟΥΪΟΐΘ Δ’, ΖῸΣ ἐπ6 
ΟΞΡΌΘΙ5, οὗ {π6 9.ῃ δῃᾷᾶ 1οίῃ ορθηΐα- 

Γὶοβ, δηᾶ, ἔον [6 ΟἾΏΘΙ ῬΟΟΚΒ, οὗ 1ῃ6 

131 σοηίῦν ΟΥ Ἰαΐου. ΤῊΪ νΟΥΒΙΟῺ 

γᾶ τηδᾶθ ἔσουι ὥνσίδο δηα Οὐθοκ 

σοάϊσρβ. Ὁορίθϑ ἅτ Ἰουπᾷ ἢ Μοβοονν 

(Ευ5514), Αὐτηθηΐα, ᾿ϑίϑη θα] (Τὺτ- 
ΚΟΥ), δῃὰ Ψψεηΐοςο (1415). 

Β 

Μψαϊίοδη ΜΘΞ. Νο. 1209, Αῃ τποῖδ] 
ΟΥ̓ ΟΙς ΤΠ ΠΙΒΟΓΙΡΕῈ ΟΥ ἴη6 Δ σρηΐυσν 

διη σοηϑίογοα ΘΑΥ ΟΡ 80 ἐξ. Ιὐ ἰ5 
ἴῃ σοάθχ ζοστὰ δηᾶᾷ οοπίβδίηρᾶ οτἱβὶ- 
81] {Π6 ΠΟΙΘ οὗ {Π6 ΟΥ̓ κα ΒΙΡ]6, 

Ῥαδ ἴῃ {186 Ομ γι βίϊδη Οὐθοῖς ΘΟΣΡ- 

ΤΌΣΟ Ὁ ΠΟῪ 860 Κ5 ΠΟΡσΤονν5 9:14 ἴο 
13:25; 1 δῃάᾶ 2 Τϊτηοίην, Τιΐαβ, δᾶ 

{1ῃ6 Ηδνοϊαίίου (ΔΡΟΟΔΙγ 56). Τὸ ἰς 
σδίδιορυσα 85 πὶ ἐῃ6 Ψαίσδῃ 1 ΤΑΥ͂ 
δὲ Ποχηθ, Ιἰδν, ἔσο ΑΔ... 1481, αἱ 

ραβδί. 

σ 

Οοᾶοχ ἘΉΓ δου Τοϑοσί απ. ΤῊΪ5 
ὍΠΟΪΔῚΙ ΟΥ̓ΘΟ χαδηυδβοῦῖὶοί 15 ἃ Ρ81- 

ἰχηρβοϑί, οὐ [π6 δέῃ: σοῦ, 8Ππ4 σοῦ- 

ἰδίηῃβ ραγίβ οὗ {πΠ6 όοξρθϑὶβ, Δοίβ, πὸ 

ἘΠΟΙΞΊ]6 5 δηᾶ ἴὴ6 Ἐρνοιβιΐοῃ, Τὸ οτὶρ- 
1ΏΔΠῚν σοηίδίηρα ἐῃ6 ΨΏΟΙ6 ατϑοκ 

ΒΙΡΙΘ, θὰ ἴπ [π6 121 σοηΐασν {δ 

ΟΥΡΊΩΔΙ νυυ2ιὴρ νγὰ8 οξέδοθα, δηᾷ 

νας τϑυδίηβκ οὗ ἴη6 νοϊαχηθ ΜΔ5 

δρᾶ ἴο τϑοοῖνθ 84 ασθοὶς νουβίοη οἵ 

ΒΟΠΊΘ ἰγρδίϊδο ὉΥ {π6 φοο]οβϑίδδεϊο 

ἘΙΡΏΧΔΟΙΩ οὗ ὥϑυσία. τὸ 15. ΠΟ Ῥο5- 

Βοαδραά ΡΥ ἴῃ6 ΝΑΙΙΟΠΔΙ ΤὐΌΓΤΑΥΥ αἵ 

ῬΔΕΙ͂Σ, ΕὙΔΏΟΘ. 

Ὠ 

Οσοᾶοχ ΒοΖζβο. ὕπᾶρν {15 ΒΨΤΆΡΟΙ 
νψὸ ἱποαᾶθ ἰῃ6 Οδηιθτϊᾶρο ΜΕ. 

(Οδυςδοτιροηβῖ5) (Ὁ) δηῃᾶᾷ τὰ (Ἱοσγ- 

το ΜΞ. (αΙδζοιηοηΐδη5) (2). 
Βοίῃ ΜΘ, δῖα οὗ 1ὴ)6 δέῃ σον. 

Τὰ Οσοάρχ Οδηΐδογι ΟΠ 515, ΠΟΥ Ροϑ- 

Βοϑϑοᾶ ὉΨν {π6 τ]ηϊνογϑιίν οὐ Οδιη- 

Ὀχιᾶρο, ἘΠ ΡΊΔ Πα, σου τϑῖτ 5 ὨΘΑΙῚΝ 81] 

[86 ΘΌΒΡΌΘΙ5, Ραγίβ οὗ {ἴπ6 Ασίβ, ἢ 

8. Τιαιίῃ ἐἰγχδηβιαίίου; δηᾶὰ ἃ 1 δαί 

ἰγαιβιδίίοη οὐ 83 ΨΦόοβῇη 111-15, ΤΘ 

Οοᾶοχ ὝΟἸδγοσζηομΐδηιιθ, ἔστοση {πΠ6 
ταοπδδίουν οὗ ΟἸοσστηοηΐ, θὰ πον ἴῃ 

{0 Νδίίζοημδι αὐτῶν δ ῬῬδιῖβ, 

ΕΎΔτΟΘ, οοηΐδίηβ [η6 Ἰοιίοσβ οὐ ἱπὸ 

ΔΡροϑῦΘ ῬδῈ], 411 Ὀυΐ ἃ ἔδνν νϑυβϑβ, 

20 

ΕἸΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ’ ΤΗΕΣ ΞΘΥΎΜΒΟΙΚ. ΘῈ 21 

ἢ ἃ Τιαῖϊι ἰταπϑιαἰίοπ. Βοΐπ τὰδη- 
ὩΒΟΣΙΡί5 ΕΓΘ οΥΘΊ ΔΙ δοαὰίγοᾶ Ὁ 

Ὑποοάοσθ Βοζὰ, ἔπ. 16} -οπ ΥΥ 

ΒΙΡ11ΟΔῚ ΒΟΠΟΙΔΓ, 

τ 

“ΟἹά ΙΤιαἰϊη᾽᾽ Ψουβίοα,. ῬΓΟΌΔΟΌΙΡ 
οΥΙΒΙ παῖ; δῆοηρ 1 ποθ δκίηρ 
Φοννβ ΟΥ Οδγίμαρο ἱπ Νουίῃ Αὔτγίοδ 

Ῥυΐ Ιαΐϑὺ δάορίοθα ὃν {π6 Ομ ϑἐῖδη5. 
ψασίουξ Τα νΟΥΒΙΟΩΒ ὑγΟΓΘ οἰχοὺ- 
Ιαἰεᾶ θϑῖοσγθ Φϑσζοσηθ᾽ 5 Ῥτγοάδαυοσίίοῃ οὗ 

{π6 Τιδεϊα γμίσαΐθ, ἀπἃ ἍΜ ΟΥΟ ἰγδῃβ- 
Ἰδίομβ οὗ {π6. ασβθκ ϑορίμασιηξ θὲ: 
ἔοσα Οὐίβθηῃ τονίβεα ἐμαὶ αὐθοκ ἐοχέ 
αρουῦ Α.Ὁ. 245. ΤΏτοο ἰγρεβ οἵ ΟΙᾶ 
Τιδϊῖη νουβίοῃβ τα Ἰδοπεῆθα; (1) πὲ 
Αὐνίσδῆ, {π6 χηοβί ὑσίπη να; (2) ἐπὸ 
ἘΞΓΟΡΘΔΏ ; δηᾶ (3) {πῸ6 Ιἰα]ίδη, Ὀσοὺ- 
ΔῸΙΥ ἃ τονιβίοη οὗ μ6 ἘΠΙΌΡΘδη. 
ὕύξιιδιν οαΙοα “Ἴἰ818." ΤῊ σἰαπᾶασά 
οἀϊτίου σοητΐδ5 ἴοὸ θ6 ἐμδΐ οὗ Ῥίθσσο 
Βαρδίϊοσ, Βιρήογα ϑασγογίηι Ἰαξὶ: 
μᾶα6 υδγδίοηοβ απιίαιιασ 8 υὉὅοῖι8 

ἐζαϊίοα, ἰδϑδυθᾷ 1143-49ϑ, ΤῊΘ ΙΔ]: 88 
νουβίου νν»ὰ5 {πΠ6 ἰοχὺ Ώ]Οὴ Τογτηθά 
{Π6 Ἀδϑὶβ οὐ Τουοσηθ᾽ 5 σον βίοι. Οὗ {Π6 
Ταῦ ΒΙΌΙ6. ὙΠῸ Τίδ]α. σοργοβθηΐβ 
νΟΙΒΙΟΩ 5 ΟΥ̓ {π6 28 σοηΐασν, θαΐ 1Π6 
Μ55. ἄγ, ἴοσ {π6 χηοβῦ. ρδασί, οὗ ἔπ 

40, σία μὰ δίῃ. οοπίυγῖθθ. ὙΤῊΘ 
ΜΞ. ΚΣ ((οᾶοχ ἘΒοΡ ίθηβ 5)... ὀοτηθ5 
οἸοβοϑὺ ἴο {Π6 Ῥυϊμλἶνο Αὐτίοδῃ ἰγΡ6. 

δ᾽ 

Ἐρἔογθησθ νΟΥκ5 πο ὈΓΪΠΟΙΡΑΙΝν 
Μὰ τορᾶγ ἴο {πὸ αϊνίπθο πδΙὴ6 

ΘΒ ονδ μ᾿ (ΠῚΠ5). ΤῊΘ 21 ἀἰϊξέογοης 
ΤΟ ΙΘσ 06: ΟΓΕΒ. τὸ αἰ βεη  Ξϑᾶ 

ΡΨ ἃ ΞΌΡΟΘΥΙΟΥ ὨΌΤΩΒΟΙ δὐξζοσ {86:16 ὐ- 

ἴθ, ἔγογχ 43, ἴο. 552: ον ἐπ 11ϑὲ οἵ 
ὙΨΏΙΟΒ 566. Ῥοῖονν Ῥαβος 285-30, : 

-" ἼΕΧΧ 

ΤΩ ϑονοηῖν. ΟΥ̓ {π6. Οτθοκ Βορέαδ- 
Βὶπτ ψογείοι οὗ ἴπ6 προ Ηοῦτονν 
ΞΟΥΙΡίΣοΚ. ΤῊΪ5 ΟΥ̓ΘΟΙς νουβίομ. γγὰβ 

Ῥαβαμπ ἴῃ {π6 88 σον Β.Ο, (ἀροσὲ 
280), ψνῇθῃ {πὸ Ῥοπίβδίθαοῃ, οσ. ἔνθ 
ῬΟΟΚΒ οὗ Μοβθβ, ννὰβ ὑγδηβιδίθα, δπᾶ 
σοητϊπαθα ὙΠῸ [ῃ6 150 σοηΐσν. ΒΟ 
Οορίος οὗ ἴπ6 τ Χ τὸ Τουπᾶ ἴῃ 1μ6 
ΔΙΡονθ- τη ]οπ θα σοᾶϊσοα δ, Β δπᾶ Α. 

Ρ 

ῬΔΡΥΓΤῸΒ Τγαρτηθηΐξ οὐ π6 Οποείοῦ 
Βροδιν ΘοΙ]θοίίου5 ΝΟΒ. 1,. 2 δῃᾶ 3, 
84 ἀοπὶρυδίοα Ῥη5,, Ῥὲ6 δηᾶ ΡῈ 
ΡΣ (σμοβίοσ. Βρδαίίν. 1) ἱποϊαᾶθϑ 

Τγαρταθηΐβ. δδϑίβηθᾶ ἰο [μ6 88 οθη- 
ἴασν, Α.Ὁ... δῃὰ ἰ5 πον Ιοοδίθᾷ δὲ 
Τιομάοπ, Εϊπριδθά. 6 ἔτδρτηθηΐβ 
ΔΙ6 οὗ [186 (ο5Ρ 615 ῬΥΪΏΟΙΡΔΙν. 

48 (μεβίον Βραίν 2). ἱποϊπᾶθς 
Σγδδυηθηβ ἀβϑὶρηρᾶ ἰοὸ ἐῃμθ 88 απᾶ 
41: σοηΐυγῖος αηᾶ ΜΪΟῊ ἀγα οὗ Εο- 
ΤΠΔΠΒ, 1 δῃᾷ 2 Οοτγίπίμίδηβ, Ο618- 
ἴδη5, ΕἸΡΗ Θβῖδηβ, ῬΈΔΙ ΡΡίδιβ, Οο]ος- 
ΒΙΔΠ5, 1 ὙΠΟΒΒΘ] ΟΠ πθ ἀπ ΗΘ Ότοννβ. 
ϑογθ οὗἔἁἩ [πόϑθ Ἔγαρτηθηίβ ΓΘ Ἰοσαιρα 
δῇ Τιοπᾶάοπ, ἘΠ ΡΙΘη, δ ηἃ δοτῆθ αἵ 
Αππ ΑΥΡΟΓ, ΜΊΟΠΙΡαα, Ὁ.5.4. 

Ῥ͵᾿ (σμθβέεῦ Βοδίίυ 3) ἱποῖαᾶθβ 
ΥΓΘΒΤΩΘΗΪΒ ἀϑϑίρηρα ἴο ἐμδ 38 σθη- 
ἰὰτν 8ἃπᾶ ψῇῃΐοῃ 816 οὗ {μ6 Ἐδνϑὶδ- 
τίομ, σπδρίουβ 9 ἴὸ 17. ΤΉΘΞΘ ἀσθ πον 
Ἰορφαΐθᾷ. δὲ. ᾿οπάομ, ἘπρΊδηά, 

- ἋΣ 

᾿γτίδς Ῥαδμϊεία Ψψοτβίοη. Ῥατὶς οὗ 
1 τὰν 6 ΟΥ̓ ϑ ον ίβῃ οχὶρίη, Ῥαὶ 1 
νγὰ5 τηδᾶδ ἔοσ ϑυσίδο Ομσ βυϊδηβ, ΤΕ ἰσ 
ῬΔΒΙΘΔΙΠΥ ἃ ἐγδηβίδίίου ἀϊσθοῦν. οὗ 
ἐπα Βοῦσον ϑογιρίασος, δι ποῦρσῃ 
Ιηδᾶθ. ΕΠ βοῖηθ σοπβί ἀθσδίϊοη οὗ [86 
αὐΥ̓ΘΘΚ Κορέμασίηξ. Τὶ Ταοσὶ να] 8} 16 
τηδηυβοσιρῦ ἔοσ {Π6 ἰγδηβ βίου. οὗὉὨΤμ6 
οηὐίσο ἩθΡγονν ΒΙΌΙΘ. ς᾽ πὸ δέῃ- ΟΣ 
τἰμτοοπίασν. σοὔσκχ. ἐπ {πὸ Αχαρτοξίδῃ 
Τὐῦτασν, ΜΊΔη,. τίν. ΑἸ δυο 
ΤΠ βου ῖοῦ ὯΔ85 ἃ: δία ΟΟΥΤΘΘΡΟΒ ΙΕ: 
νι Α.Ὁ. 464. 

ϑυσῖδς Ψουβίομϑ. ΤῊΘ συτῖδς (ΟΥ̓ 
ΟὨΥΙβδη. ΑΘΓ δ16) 5 τοϊαῖρα το 16 
Ἡρῦτον ᾿Ιδηρυδδο, 
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ὃ. -τμ6 Οατοίομίδη ὥυσίας. Α τδη- 

υδοχὶρὺ ἰῃ (15 οΙᾶ ϑυγχίας νγὰβ ἅϊ5- 

σονοῦρᾷ δῃᾶ ρΡυθ]ϊϑηοα ὃν Ὅτ. ΥΚΚ. 

Οατγοΐοῃ. 1 σοπίδιηβ Ῥασίβ οὗ {ῃ6 

ἔοι ΟΟΒΡΘΙ5 δηᾷ ᾿ἰβ 8η ΟΙᾶ Ξξνυϊδα 

νογδίοι οἱ ἅθσ ἴΠ81 Ξ'ν, 

ϑυλξίηθ ῬΗΪΙοχοηΐδη ἘΥΚΙοίδ ἢ 

νουϑδίοῃ, {πὶ Ὀοίηρ ἃ Τ{πῃ-οοηζοῦν 

τονιβϑίοη νυ πΐοῇ Ὑμογὴδ οὗὐ δ͵ΚΟΙ 

ταδᾶθ οὐ ἴῃ δ μ τ ΘηΓΥ νουβίοη οὗ 

ῬὨΪοΟχρηῖϑ, οὗ Μαρὰρβ, ἘΠπσίοστ ϑντ- 

ἴᾶΔ. ἘΠῚ ΘΑΓΙΪΘΥ νογϑίοη δ ὈΘΘὴ 

ῬΓΟΡασρᾶ 20 ῬΏΣΙΟΧΟΠῸ ὉΥ ΟἿ6 

ῬΟΙΣΟΔΥΡ. ΤΏ γσονὶ βίου νν σῇ ΤΏΟΤΙΩ- 

85 οΟὗἨ ΗΔΥΚΟΙ τηδᾶς οὐ ἰῃϊ5 νγὰβ ἴὸ 
Ῥτίηρ ἴὉ ἔγοια 15 ἔχϑο βίψιθ ἰηΐο ὕτθ- 

οἶδο δοοοσχᾷ υἱὲ 106 ΟΥθοκ τοχί. 

ϑνδιξίῃθ ΤΖογαβαίθα (ἩἸΘγοϑοϊντηΐ- 
181} νογβίου. ἘΥΌΣ ἰ5 γσοϑοχὰ- 

ὈΙΔποΘ ἴο ἐμ Ῥαδϊθϑιηϊδη Τγραχα ἴἴ 

γνῶ ΟΔ]1οα (86 ἨΙοϑ δ ΟΥ̓ Φοτυ- 

βδίοῃχ ὥντίδο, Τῇ ἱποϊαᾶθ ἃ Οοξροὶ 

Τιροίίοπαυν (ΟΥ ὍΟΟΚ οὗ τεδάϊηρβ 

τοῦ [86 (Ο5Ρ615) δῃηᾷ οΟἾΠΘΙ βουρ- 

ζΌΤΟΚ ΟΥ {π6 ϑᾶῖὴθ νουβίοῃ. 1 15. σϑ- 

1αἰθᾶ ἰο {π6 ΟἹ ϑὥϑυσίδε Ῥυΐ 15. ΠΟΥ 

διδϑίσηθα ἴο ἐμθ δίῃ σρηΐζυγν. 

νε 

Ψψυραία Τιδίϊηα ΟΥ ΙΤιδίΐῃ γγμίσαξα. 

ΤῊ γημσαΐθ οΥὐἰρίῖηδ!ν νὰ ἃ τὸ- 

νἰβίου οὗ {86 ΟΙᾶ Τιαύΐη ἑοχὲ δηᾶ 

Ὑγὲ5 τηδᾶθ ὉΥ Ἐπ 5 σούόσζηθ, νυ ἢ 

τοΐοσθηοθ ἴὸ ἴῃ ουὔἱρίπδὶ Ἡθῦτονν 

8δηἃ τοὶ οὗ {86. ΗΟΙν ϑοειρίσγαοξ. 

Βορυῃ Δ.Ὁ. 383, 1 ννὰξβ Βηϊβῃρθᾷ Ὁν 
ἶσα ἴῃ 405. 

γα ᾶνθ οομϑυϊίοα ΡὈΑΙΓΟΌΪΔΙΙΨ 
{μῃ86 οαϊίίΐοη ὈΓορΡδιραάᾶῖ ἴῃ 191 Ὃν 

7. οσγάξβνοσίῃ δῃηὰ Ἡ. 0. ὑΝΗΐϊζο, 

Νουμὴν Τοδίαηιθηΐμην Τιαἰϊηθ βϑοινη- 

ἄμηι οαϊέίοπθην δαποξὶ Ηἰοτοη μηνὶ οαὦ 

σοάαϊο Μαπμδβογρίοτν ΒΒ θην. 
ΤᾺ6 ἐοοίποΐθ5. οὐ {8 βῖνθ νατιίδηΐ 

τοδᾶϊπηρϑ οὐ ἰὴ διχίίηρ ραϊξίοῃ δηᾶᾷᾶ 

ΟΙοαθηζίπθ οαϊίοι. 

ψρξίμο ΟἸοιμρηξίηθ στϑοθηβίοη ἴ5- 
Βυαρᾷ ἴῃ ἴγοΘ ραϊϊοηϑ 1592, 1593 δηᾶ 

1598 ὉΥΡ Ῥορο Ο]οιηθηΐ ΨΙΠ. 1ί ἀϊ- 

ἔθου σοί {πῸ ΘΙχίπθ ΓΘΟΘηΒίΟΩ ἴῃ 

δροιὲ 83,000. ΡΙδοθϑ. 

ψρῆξίηο ϑιχίίπο τϑορηβίοη ᾿ἰδϑαρα 

ὉΥ Ῥορο 5ίχίυα Ψ ἴῃ 1590, Ὀπὶ νυν ἢ 

νν 85 ΤΟΟΔ]|168 δηἃ ΒΡ ΡΥΘΞϑρα 2 ΨΘΔΥΒ 

1δ΄ϑρ ὃν ῬοΟΡρδ Οἱοιηθηΐ ΝῚΠ [οΓ ἴῃ 

᾿ΠΘΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ ἐἴ5 ΓΛ ΠΡ. 

- 

1: 

Μαξίηθιυ ἐπ ἩθρΥθιῦυ. Α νθογϑίοῃ 
ῬΌΡΙ Ηρα ὃν ΦΉ8ὴ ἄπ Ὑ]Ποῖ, ΒΙΊΒΠΟΡ 

οὗ Βυίθρυχ, ΕὙΆΠΟΘ, ἔγοπ] 8π δηοϊθηΐ 

ΤΑ ϑοσιρὲ οὐ Μαϊίθϑιυ ἴῃ ΘΡτονν 

Ιουμᾶἃ ἴῃ Ποπιρ, Ταΐϊθ νουϑίο νγὙὰβ 

οαϊέρα Ὦν 2. Μουσοτυβ ἰῃ ῬΔΥΪβ, 1555, 

--ὅθο 4π Οἰᾶ Ηόῦτοιυ Τ᾿ οαὲ οὐ Μαΐ- 

ἐμθιῦ δ Οοβροὶ ὃν Ἐρῃ 3. ΞΚεμοι- 

Βοριᾶ, ἘΔΙΏΡΌσΡη, 1927, ἃ σΟΡν οὗ 
ννΏΪΟΠ 5 ζουμα δἱ {6 Νονν ὙΟΥΚ 

ῬυθΙὶο ΤὐἰΌΓΑΥΥ. 

45 

Ἱμαϊζίμοιυ ἵπ ἩΘῦτονν, ἀρουΐ 1385 ἃ 

ονν πδηηθᾶ σῆριηῃ ΤῸΡ θη ΞΞ'ΠΑΡταΪ 

οὗ ΤυᾶρΙα ἴῃ Οαϑί]ο, 5ραΐίη, νντοῖρ ἃ 

ῬοΪΘΥ 81 ἡνΟΥΚ ἀραϊησὶ Οητϑ δ ν 

ΘηΠΠρᾷ Εἰρθπ. Βομαπ ἴθ ΜΜΏΪΟΗ Π6 

1πλοογρογζαίο Μαξμθισ ἴὰ ἘΘΌτονν ἃ5 

ἃ ϑδοραγαΐθ ομδρίον. ((ζυσβῖίνο χηδηῦ- 

Ξοειρίς οὗ ὅμπουη ΤΟ 5 ρθη Βοπαῃπ 

ΔΥΘ ξουπᾷ δὲ ἴῃ 7 ον 5 ΤὨΘΟΙΟΡΊΟΔΙ 

ΘΟΙΏΪΏΔΥΥ ΟΥὗἨ Απιοχίοα, Νὰ ὙΟΥΪΚ 

οἷν.) 

5 

Μαϊίμοιυ πὰ ΗρΥθυῦβ ἵτπι ἩΘΌΤονν, 
ϑοραβίίδη Μ Οπϑίοι τον βοᾶ δηᾶ σοτη- 

ῬΙορᾶ δὴ ρου θοί τ βοσρῦ ΟΟΡΌΝ 

οὗ ϑὅϑῃῆῃοα ΤΟ’ Μαϊζέμοιυ. ΤῊΪ π6 

ῬαΡΙϊηρᾶ δηᾷ γυτὶηίθα ἴῃ Β886Ε], 

ΥνἹ ΖΟΙ] Δ, ἴῃ 1557. Τιαίοσ, ἴῃ. 1557, 

Μάηβιοσ ῬΌΙ5ηοα πὶ ΗθΌσονν νοσ- 

ΒΙοὴ οὗ 1η6 ρίδεῖθ ἐὸ {πη 6 ΗθοΥΘιῦβ. 
(Α σοὺν ἰ5 ἔουπᾶ δὲ {πὸ ΝΝοὸνν ΧΟΥΚ 

ῬΌΒΡΙΪα ΤΣ ΌΥΑΤΥ.) 

κονοσον κορνκομων κέωτν 

ἘΧΡΙΑΝΔΑΊΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ΞΒΥΜΒΟΙΚ ΘῈ) 29 

49 

Μαΐξίποιυυ 'ἴὰ Ἡοῦτον. Α σον βίοι οὗ 

Μύπηοιίου᾽ 5 αζίέπθυυ τλᾶθ δη ρὺ- 

15 ῃρᾶ Ὁν ΤοῆδηπΠ65 ΘυϊπαΌΔΥ ΟΓΘΌΚ, 

ῬΔΙΪ, ΕὙΔΏΟΘ, 1551, (Α οοὺν ἰ5 

ξουπμᾶ δὖ [6 Νὸνν Ὑοσκ Ῥυθδ!ὶς 1..- 

ὈΓΔΤΥ.)} 

15 

Ταξωτρσίσαι, Οοδροῖβ ἴῃ ἩΡΡγονν. Τὴ 

1614 Ἐσοᾶοσγίοις Ῥοίσὶ, ἃ οοηνογίθα 

ὅθνν, ῬαΡΙΒμρα ἃ ἩρΌτονν νϑυβίοη οὗ 
{π6. Σἠξιγοσίσαί ΟοδΡοῖβ,. ΏΔΟΠ Π6 
{Υϑηβιδιθα ἔγογη ἔπ αὐοοθκ. ΤῊ 5 ννὰ5 
Ἰδίθ σαΡ ΗΝ χονὶβοᾶ ἔὸσ τοραθ]1- 

σδιῖοη ἰῃ 1581 ὃν Ο. Ῥιδηξί δἱ 
Απίννοσρ, Βειρίαση, (Δ σοΡν 15 ἔουπᾶ 

δ ἴῃ Νὸνν Υόοσκ Ῥυθῆς 1 ἸΌΤΑΤΥ.) 

. 79 

τὐιγσίοαί Οοϑροῖβ ἴῃ ἩΘΌτον, Τα 

1516 1. ΟΙαϊαὰς. ΡῈ 115Πη64 Πἰ5. γ8η5- 

Ἰἰοϊΐοι οὗ πὸ ΖΣἐμγσίοαϊ ΟΟβροῖβ Ἰιΐο 

ἩΘΌτγονν. (ἃ ΘΟῸΥ 15 Τουχῃᾶ δ {μ6 

Νενν Υοσκ ῬῈὈΙὶς Τὶ ῦτατν.) 

1 

ΟὙΘΟΙ͂ς 5ογρέμΥγοβδ ἴθ ἩΘΌτγονν, Τὰ 
1599 ἘΠῚΔ5Ξ Ἡυΐΐοῦ οὗ ΝυΓοθΌΓΡ, 
(οστάϑην, ΡΌὈΙΠ5η6α πὶ ὑγαηβιδίϊοιι 

οὗ 811 {[π6 Ομ τ βἐΐδπ αὔθ Θοσιρίυσο5 
ἴηΐο ἘΘΌτονν. Τ ἰς νγ85 [ὴ6 βτδὶ σοχὰ- 

ΡΙοῖα ἩρΌτονν. νογβίοῃ οὗ 411 {86 οδ- 
ΠΟΙΪΟΔῚ ΟὨ γί ϑίϊδη ΟΥ̓ΘΟΙΚ. ΘοΟΥΙρΓΘ5, 

ΟΥΥΑΪΏΡ ἃ Ρατί οὗ ἩἨπίίοτ' 5 Ροϊψοϊοξέ 

Νουῦ Τ᾿ δδίαγηθηξ ΟΥ 1599, (Α σον 15 

ξουμᾶ δα 86 Νὸν ὙΟσΚ ῬυΙ]ΐο 1,ἰ- 

ὌΓΒΙΥ.) 

ΝΕ 

αὙθοῖς ϑογίρέιγοβ ἴὰ ἩΘΌγον. ΤῊ 
1661, δ Τωόοπᾶοῃ, ἘΠπΡΊδηδ, ὙΝΗΠἝίατα 

ἘΟΡΟΥύβΟΙ, 8. ἔθ οΥ οὗ ἩΟῦτονν δ 

Οδττίᾶρα νου, ΡΠ 156 Ηἰς 

ΟΔΥΘᾺΙ τον βίο οὐ Ἐς ΟΣ’ 5 νου ϑίοη 

οὗ 186 Ομ γι βιίδη ασθοῖς Θογίρίυσος 1 
ἩΘῦτονν. (ἃ ΘΟΡΡ ἰβ ζουμᾶ δὲ {πμ6 
Νονν ὙΟΥΚ ῬυΡΙὶο ΤΙΌΤΑΓν.) 

29 

Οοϑρϑὶῖβ ἴῃ ἩΘΌΓΟνυ. Τὰ 1639 ΤΟΙ 
Βαριϊϑε ΦοηδΔη, ἃ Τὸν ψῆο ἰοϊπρᾶ 
[86 Ἐοηδῃ Οδίμοιίς Οματοῃ, οοχὰ- 
Ρ]ορᾶ. ηἷβ ἐσδῃβιαίϊοη οὐ ἐπ Του 
ΘΌΞΡΘΙ5 ἰίο ἘΘΌτον ἔσοτῃ ἐπὸ Τιαιΐη 
Μωσαΐθ. ΤΟΔῚ ΜᾺ ἃ Ῥγοΐοδϑου οὗ 
ἩρΌτονν ἴθ [ῃ6 Ἐοχηδϑηὴ ΔΟΔΑΘΠΊν, 
Ἐοτηθ. Ἠϊ Ἐορτονν {χη δίΐο ννᾶβ 
ΒΠΔ11Υ ῬυΙ5ΠηΘΑ͂ ἴῃ Βοχὴθ ἴῃ 1668 ὉΚ 

τὴ6 Ξδογρᾶ Ὁοῃρζορβδίίοη οὗ Ῥχορϑ- 

Ββαθᾶδ (δ5.Ο. Ῥγορ. Ε)ἰαθὶ). Τῇ οου- 
ταϊηθα ἃ Ῥ8Ρ8 οὗ ἀραϊοδίίοαῃ ἴο ῬΟΡ6 
ΟΙογηθηΐς ΓΚ. ὅθθ ρᾶρο 20 [ῸΣ {Π1πὰ5- 
ἐγαϊΐοη. (ἃ ὉΟΌΝ ἰβ. ἔουπᾷᾶ δὲ {ῃ6 

Ὁπίοηῃ ΤΉΘΟ]ΟΡΊΟΔΙ ΞΟΠ ΠΔΥν, ΝΟΥ 
ὙΟΥ οἱἵν.) 

71 

Οοϑρθῖβ ἴθ ἘοΡτονν. Τὰ 1800 ἴῃ 
Τιοπᾶομ, ἘΠπρΡΙδηᾶ, Ὅτ. Εϊοματᾶ Οδά- 
αἰσκ ρα Βμρα Ηΐϊ5 τον βίο ΟΥἨ {πΠ6 
Ἐυϊίου-ΒοΡουίβοη νουβι οῺ οὗ ἐμ6 6ο5- 
ῬΕ6Ι5. (ἃ σορν ἰβ5 Τουμᾶ δὲ [πῃ Νὰ 
ὙΌΣ ῬΌΡΙΟ 1 ΌΤΑΤΥ.) 

9ῳ-1 

ΟΥϑοῖς ϑοντίρέμγοβ ἰὼ ἘΤΘΌσονν. ὅοοα 

δέον [Πη6 ξουηδεαίίου ΟΥἨὨ {π6 Τιοηᾶοπ 
σον 5 Θοσίρίν, 1.5. ϑϑοσοίδυν, Τ᾿ ΕῪΨ, 
δϑϑιβίθα Ὁν ἃ. Β. ΟΟΙγΟΥ δηᾶ οΟἰμῸΣ 
ΒΌΒΟΙΔΥΒ, ταδαθ ἃ ἔγοβϑῃ ἐγδηβιδέϊοῃ οὗἉ 
186 Ομ γιϑίίδηῃ Οσθοῖς. Βουϊρίυσος ἱπΐο 
ἬΘΡτονν, ΤῊΘ νϑυβίοη νγὰβ ῬΌ ἰπ θᾶ 
ἴπ Τιοημᾶοῃ, ἘΠΡΙΔηα, ἴῃ 1817, (Α 
ΟΟΡΡ ἰ5 Τουηᾶ δ ἰὴ6 Νὸνν ΥὙοΥκ 
ῬΆΡΙς Τάρσατν.) ΝΕ ΝΝ 

᾿ χω 

ατϑοῖς ϑογίρίμγτοβ ἴθ ἩΘΌτονν, ΤῊ 
Τιοηᾶοῃ, ἘΠΡΊΙΔΠπᾶ, ἴῃ 1831, ΚΝ. αἀτϑρη- 
ἘθΙᾶ ΡΠ 5ηρα μἰ5 Ηθογονν ψουβίοη 
ΟΥ (86 Ομγίβιίδη Οὐ Θουίρίαοβ. 
(ΔΑ σοοὺν οὗ {π6 βἀϊίίοῃ Οὗ 1551 15 
Τουμπᾶ ἴῃ {πὸ Ετατν οὗ [6 ΑἸ Θ ΟΔ ἢ 
ΒΙΌΙΘ. ϑοσίοῖν, Νενν ὙοΥκ οἷΐν.} 
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72: 

ΟὙθοῖς ϑογίρέμγοα ἴῃ ἩΘΌτονν. [Τ᾿ 

1838 {πΠ6 Τιοηᾶοῃ Του 5 Θοοοῖν ΡαὉ- 

ϑῃθα δηοίμοσ ἩΘΌσονν νουβίομι. 85 

ἰτδηβιαιθα ὉΚν Δ. Μοῦδαὶϊ, 1. Ο. Ἐδὶ- 

οσμαγαΐϊ, 5. Ἐορα δι Μ. 5. ΑἿοχϑη- 

ἄογ, (Α ΠΟῸΥ οὗ {Π6 οαἰτίοι οὗ 1872 15 

Ζουπᾷᾶ ἴῃ 1ῃ6 ΙΌΤΔΥΥ οὗ {πΠ6 ΑτηθΥ]- 

δὴ ΒΙΌ16 ϑοοίοίν, Νονν ὙΟσΚ οἷΐν.) 

7 

Οτθοῖκ βοτιρέμγαβ ἴὰ ἩΘΌτον. Τη 
Τοπᾶοῃ, ἘΠΡΙΔηᾶ, 1 1846ϑ, 90Π8η 

ΟὨμγιϑίῖδη ΘΙ μ τας 5. ΝΟΥ ΒΟ. Οὗ [86 
Ομ γι βίδι σοὶ ΒΟΣΙΡ ΓΤ 65. νν85 Ῥὰ- 
115ῃηῃ6. (ἃ σορῦὺ οὗ {π6 “οαϊτίουη οὗ 

1853 ἴἰ5. ἔουπαᾶ ἴῃ [ῃ6 ΠΙΌΓΩΥΥ ΟΥ ἐπα 
Ατηρσγίοδῃ ΒΙΡ16 Βοοῖθίν, Νονν οσκ 

οἷν.) 

71:- 

Ταικο, Αοΐβ, Ἐουναηδ πᾶ ΠοϑΥθυῦβ 

ἴῃ Ἡρῦτγονν. ΒΡ 1855 ἴῃ Βου]η, αοΥ- 

τήδην, ὥοδομίτση Ἐίσῖοῦ ἘΔΡΉΒ6Ι 

ΒίΘσθηΐη81 πᾶ ρΡυθ βῃ ρα ὨΪ5. γϑῃ5- 

Ἰαϊίοηβ οὗ {ῃ6 ἄρον ἔθου ῬΟΟΚΒ ᾿ἰηΐο 

Ἡροῦτονν. (ἃ σοὸρὺ 5 Τουπᾶ δ {π6 

Νον Υοσὶς ῬΏΆΡΙΙα Τάρτατγν.) 

71: 

- ΟὟΘΟΙ͂ς Βογίρέμγοβ ἴθ ἘΤΘΌσχονν. Τῇ 

1866 {86 Τιομᾶοῃ ον ἢ Θοοϊοῖν Ρὰ- 

Ἡβξμοᾶ νοῦ ἃ ἐπιτὰ ἩθΌσονν νϑυβῖοι 

οὗ ἰῃς Ομγϊβίδη ΟΣ: ΘΟ ρτυΣο5 
ἀπᾶοσ ἰἰ5 δυβρίοθϑ δ5 21οὐ εν ἰγ8ῃ5- 

Ἰαῖϊθᾶ ὉΡ 7Ζοῦπ ΟὨ τι ϑίίΐδη Ἐροίοπαγαξ 
δι ΤΖοδομίτη ἘΤοί τ σἢ ἘΔΌΠ86] ΒΙ6- 
βοηῃΐμδ]. (ΔΑ ΘΟΌΥ 15 Τοπυηᾷ δὖ {π6 ΝΝὸνν 
ὙοΥ ῬΌΡΙΪο Τὐῦτασν.) 

σι 

Ἐ ΟΥ̓ΘΟΙς ϑογίρέινγοβ. ἴθ ἘΡΌΤονν. ΤΠ 

Τιοῖρζῖς, σουήϑον, ἰπ 1877, ΕὟΘΔΙῚΖ 

ΤΟΙ Ζϑοῖλ σοτηρ!οίρα. Ηἷἰ γί {γδη5- 

Ἰδίΐοι ὁξ [ῃ6. Ομ γι διϊδα αὐροῖκ ϑοτῖρ- 
ἴχγοα. ἰηΐο ΗθΌχονν, ΒΡ 1892, ἔνγο 

ΨΘΔΓΘ δου πἰβ ἀρδίῃ, ποῦ δᾶ 

Ῥθρθῇ ΡΟ 5 η ρα ἴθ οδαϊίοης σορίδίη- 

ἴῃ Ὠἰς ΤΟΣΓΠΘΓ τον ξίουβ οὗ {π6 τοχί. 
ΤΠ6 οαἀϊίϊοηβ ψὸ σοηϑυ!ίεα ψΨΘΓΘ 

Ὀγϊηϊρᾷ. ἰῃ ΟΟΥΔΩν ἰῃ 1892 δηᾶ [ἢ 

1937 Τὸν {ῃ6 Βυιβη δηᾶ ἘΕΌχτοίρα 
ΒΙΡΙΘ ϑοοϊοίν, Τοημάοῃ, ἘΠπΡΙΔηΩ, 

7: 

ΟΥ̓θοῖς ΒΟΥ ΡΙΥΘ5 ἴθ ἘΘΌτονν. ΤῈ 
ΙΤιοημᾶοῃ, ἘπρΊδηᾶ, ἴῃ 1885, ἃ ἢονν 
ἘΘΌγανν ὑγαπϑιδίίουι οὐ ἔμ Οῃσιβεδπ 
το ΚΟΣΙΡΙΌΤΟ νὰ ΡΟ ΒηΘά. 

ΤῊΪ5 πονν ἘΥΘ. 5] ἰοῦ νγὰ5 σΟττ ΘΠ ορά 
Ὁ Ιϑαᾶς ϑ'δικίηδουῃ δηα οοτηρι!οίρα 
ΔΙΓΟΣ μἷἰβ. ἀραΐῃ ὃν Ομ βιδη αν 
Εἰμσθυτρ. ΟἿὗὐ οἱᾶθϑί σΟΡΥ 5 οὗ [η6 
τηῖϊγὰ οραϊίὶοῦ ΡῸ115η6 ἰῃ 1891. ΤῊΪ5 

ὯδΔ5 ὈΘΘη ΟΟΙΩΡΔΑΙΘΩ͂ ἢ ἔπ 5118]} 

οαϊίοη ΡαΙ5Πμοα Ὁν ἐπα Ὑτίηιατίδπ 
ΒΙ1Ό16. ϑοσϊοίν, Ἰοηᾶομ, ἘΠΡΙΔηΔ, ἴῃ 

1939, δ! δ4150 ψιῖ {πῃ6 Ἡρρτον- 

ἘΠΡΊ ΒΗ Νὰνν Τορίασηθηΐ ρα] πηρᾶ 
ἴῃ 1941 ὮΥ ἰπ6 βϑπὶβ ϑοοίοίν. 

7. 

. ΨΦοῆη ἴῃ ἩΘΌτονν. Τη 1930 π6 Βυῖς- 
15 σονν5 ϑοοϊοῖν οὗ Ἡϑδίΐα, Ῥδιθβϑεηθ 
(πον ἰῇ [6 Ἐδρυθιὶὶς οὗ Τ57861]), 

Ραμα ἃ Ἡρῦτον ἰγδηβιδίίοι οὗἉ 
{πῃ ΒΌΞΡΘΙ οὗ ΤΟΙ 845 δυτδηρροᾶ Ὁ 
Τ. Ο Ἡοτγΐοῃ. (Δ ςοὸὺν ἰ5 Τουπᾶ δἵ 
86 ΤΑΙ οὗἩ [πὸ Απλοσίσδη ΒΙΌΙ8 
Θοσίοίν, Νονν Ὑοσκ οἰΐν.) 
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Α Οοποογάαηποθ ἕο ἐμ6 ΟΥθϑοῖς Τ'68- 

ἐαγιθηξ, Ὁν ὟΝ. Ἐ΄. Μουϊοπ δηᾷᾶ ΑΔ. 5. 
(οάρῃ, ὑυθ ἰσηοα Ὅν Τ. ᾧἃ Τ. ΟἸΑΓΚ 
Ϊὰ 1897 δὖ' ἘΠΛΙΏΡΙΣΡΗ, Κοοίδηᾶ. 
ῬΥΪΔΟΙΡΘΙν ἱπ πὸ ϑογτίρίυσο σοΐδσ- 
ΘΠΟΟ5 Ὁ Ὁ Υ ΘΕΟΣ δηθὰ ΚΥΡΙΟΣ Σὲ 

ΣΛΊΘΥΞΌΘΥΞΟΞ. ὈδΥΐβ΄ Οὗ [ὴ6. ἩρΌτονν 

ἴοχὲ οοπίδιηἶΐηρ 1ῃΠ6 ΤΘΙΓΔΡΥΒΙΏ͵ΙΗ8- 
ἴοῃ (ΠῚΠ}) ἴο ψμῖοῃ [ῃ6 ἀγροῖς ἰοχὲ 

ΥΘΕΟΥΞ ΟΥ ἴτῸπὶ ὙὙΠΊΟΩ ἰδ ΔΚ ἃ 
αποϊδτίϊοι. ᾿ 

πα υναρ» τε τς τρλμα ποτττα 

τς προταλμασι αν ἐπ 

ἘΧΡΠΑΝΑΤΙΟΝ. ΟΕ ΤΗΕΞ Ξ ΥΜΒΟΙΚ ΒΕ 31 

7: 

6. Εγαρπαΐξίο Τὶασϊοϊὲ οοπίδὶῃ- 

ἱπρ' {ῃ6 Οτἱβίηδὶ αστοθκ Τοχί οὗ δῖ 

15. ΘΟΥΩΠΊΟΠΙΣ 5ἰσ]θα {πὸ Νονν Ταοβίδ- 
ταθῃΐ (δοσοσαϊπρ ἴο {π6 Ηθορηδίοσ οὗ 

τ. 7. 7. ατίοβδοῦ) ἢ δ8η. πίοσ- 

Ἰίηθασν δνογσᾷ ἴὉΣ Ψνοσᾶ ἘΠΊ 5 

ὙΤΔΙΒΙ ἰΐοη - ἃ ΝΟ Ἐπ δίς Νογ- 

βίομ" ὃν Βοηῃζαχηΐῃ ὙΠ 5οη, ἃ πθννβ- 

ῬΆΡΕΣΥ οάϊΐοσ δὲ ὥρηδνα, ΤΠ]. ΤῺ 15- 

ΒΌΪΩ5 Οὗ ἰ ρῬαγὶ Ὁ ραγΐ οχίοπαρα 

ΟΥ̓́ ἃ ῬοΓΙΙΟᾶ οὗὨ βϑνϑὴ ψυϑδᾶσβ, οπαϊΐπρ 

ἷπ 1863. νΏδη αδἰζοσνγατὰ Ῥουπᾶ ἴο- 

Εοῖμοσ, {πῃΠ6 ΏΟΙΟ ῬοΟσο ἴπ6 δία 1864, 

ὙΠῸ Βχεὲ οαϊζίοπ ἰο Ὀ6 ἰββαθᾶ δὲ οσμ 6 

ἴῃ σοιηριθίθ ἔοστη (0 νγἃ5 ΓΘΔΠΥ 

{6 28 δᾶ! ε10π) νγ85 ῬυΙ]9η6 ἃ ΓΚ 
ἘΌΨΙΟΥ δὲ ΝΥ 6115, ὸνν ὙοΣΚ ον, ἴῃ 

1865, Τῇ 1902 ἴῃῆ6 σορνυσί θη - δπᾶ 

ὈΙδίος οὐ ΤῊΘ Ενηρμαίζίο Ῥὶασϊοίέ 
ψοθ Ὀουρῃΐ ἔτοθ {π6 ΕὌΨΙΟΓΙ 
ἃς ΝΕΙ5Ξ ΟὈΡΔην δηὰ ΨψοΥΘ ὕτοὸ- 

Βοηϊρα ὉΡ 6 ῬΌΨΟΙ 85 ἃ βί εἰ ἴοὸ [6 

ψνγαΐοσῃ ΤΟΥΟΥ ΒΙΌ16 ἃ Τιδοί βοοϊοίν, 

ῺΟ 86 ἵμῃ6 Ρργεϑϑῃξ οὐῇθυβ δηᾶ 
ῬΌΆΡΙΘΠΘΥΒ ΟΥ {Π15 δου ῃδίϊς ὑγ8518- 

{(ἴοπ οὗ ἴῃ6 ΟἿ βίΐδῃ  ασθοκ ϑοσὶρ- 

ἴυσοο. ΤῺΘ δὴ “ΤΙ δρΊοῦ"" ἰς ἂπ- 

ἀοιβίοοα ἴο ζθϑῃ ."λ οα  Θ χ᾽ Τὶ 

ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο Ὀ6 {πῃ6 βγβί. Ατηθσίοδῃ 

τδιβιδιίοα ἰο ἱπίγοδποθ ἐπθ ΠΒΙῺΘ 
Δ ἸΘμονδῆ ἰηΐο {[π6 ἘΠΡΊ]ΞΏ τοχί οὗ 
{π6 ΟΠγτι βίδα αγοοκ ϑογϊρἕυτζοδ.. 

ῬΌΒΑΙ, ΝΌΜΒΕΕΝ οὗ “ὙΟΠ’ μὰ ΝΕΒΒ5 

ΧΟΟ ῥυὶηϊρα ἴῃ 8411 οαρ δ] Ιου ἀθποίθϑ [πὸ ΡΙΌΓΔΙ ΠΟΣΆΌΘΙ οὗὨ 1815 

Ῥτοῃοῦπ, ΑΙδ0 -ἌΠΘΙΘ. ἔπ6 ΡΙΌΓΆΙ ΠΌΤΕΡΟΣ οὗ 8 ΟΡ, 15 ποῦ σου ΠΥ 8Ρ0- 
Ῥαγοῃΐ ἰο 16 τεϑᾶοσ 1{ ἰ5 ἱπάϊοαϊοᾶ Υ Ῥτίθρ [μ6 ὙΕῈΒ ἴῃ 811 οδρὶΐ815. 



ΝΑΜῈΣ ΑΝῸ ΟἈΠΕΚ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚΩ 
οὗ τλ6 Ομχϊξδη Οτεοῖ δουρίαταἑ 

ΒΟΟΙ Ῥᾶρθ ΒοΟΟΙ͂ Ῥᾶβα 
ΜΑΤΊΤΗΕ . . ν᾿ νν κως 33 1 ΤΙΜΟΤΗΥ ............Ὁ. 997 ΜΑΒΚ ..,.. 0 νν νννων, 173 2 ΤΙΜΌΤΗΥ ........,.... 942 ΕΚΕ. .. {0 ν νιν νννν, 263 ΤΊΙΤΙΞ «0 Ὁνν νιν νιν, 954 ΤΟΗΝ ..ὐν νιν εν νννιν, 417 ῬΕΠΙΕΜΟΝ ,.......ὌὉ 961 
ΔΟΊΒ ον. νων νιν νννιν, 585 ἨΒΒΕΕΥΒ. «νων νι νν, 964 

ΤΙ ΌΛΑΝΣ στ τς ΠΣ ῥδ ΤΑΜῈΒ «ὐνννν νιν ως 1008 
2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΤΑΝΕ ων 60 802 1 ῬΕΤΕΕ ,... 0 Ὁ ν ν νιν νον 1023 
ΟΑΠΑΤΊΑΝΒ «νν τ νιον 540 2 ῬΕΤΒΕ .,....Ὁνν νον 1038 
ἘΡΗΒΒΊΑΝΕ ᾿ς ν ν ν νων, 859 1 ΘΟῊΝ ...νννννν 1049 ῬΗΠΙΠΡΡΙΑΝΞ ννκννν, 8580 2 950ΗΝ κεν κνινς, ΤῸ065 
ΟὈΠΟΒΘΊΑΝΘ «νν ν νων, 804 3. 9ῤΟ(.Ν ...{νννς εν ΤΟΘῚ 1 ΤῊἨΒΒΒΑΤΟΝΙΑΝΕ... .... 907 ΦΌΡΕ ......Ὁὐν νων 1069 
2 ΤΗΕΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ.. . .., 9920 ἘΈΨΕΠΑΤΙΟΝ .. . ν...... 1074 

ΑΙΡΒΑΡΕΙ͂ΟΔΙ [πάδθχ δηά Μαγρίηδὶ Αδθγενίδεοης 
οὗ ἐμ ΒοοΙ5 οὗ {πε (μυϊϑείδη Οσθοῖ ΘΟΠρίατεϑ 

ΒΟΟΚ ΑΡΡγονίδίϊοη Ῥᾶρθ Βοοκ ΑΡΡχονίδίίου Ῥδρο 
ΔΟΙΒ . «νον νος ΑΘ 5825. ΜΑΒῈΚ... .«νννν ΜῈ 1τ3 ΟΟΙΟΞΒΊΑΝΞΕ .ςςν, ΟἿ] 894 ΜΑΤΤΗΕ ...... Μί 33 ΟΟΚΙΝΤΗΤΑΝΕ, 1... 100 748 ῬΕΤΒΕ,1 9 νων νων 1ΡΘ 1023 ΟΟΒΙΝΤΈΠΑΝΕ, 2... 920 Ὁ 802 ῬΕΤΕΕ, 2. 9. 0 ν ως 2ὃὉὈ6 1088 ἘΡΉΒΒΙΑΝΕ, κόνιν ἘΡΗὴ 859 ῬΉΠΕΜΟΝ....,.. ῬΗ͵Ω 961 ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ.....« Ὁ 68. 840 ἈΗσρρανε ο΄, ῬὴΡ 880 ἩΠΕΒΕΕΥΘ ἜΝ Ἅ ῬΝΝ ΝΥΝ ἘΕΥΒΠΑΤΙΟΝ ...., δ 1074 

ΠΤ ΤΙ Ύ ΔτΣ 5 008 ΒΌΜΑΝΕ . ν ν νι νς ὸ 681 ΦΟΗ͂Ν .. 0 Ὁνννν 90 417 ΤΟΌΗΝ,Ι « {νον νων 1710. 1049 ΤῊἨΒΒΒΑΙΟΝΊΑΝΗΕ, 1 1Τ 907 
ΧΟΗΝ, 2 ἐννννιον 2720. 1065 ΤῬῊΒΒΒΑΤΟΝΙΑΝΕ, 2 2ΤῊ 920 

ΤΙΜΌΤΗΥ,1 .,,, 1Τ᾿ 927 
ΤΙΜΟΤΗΥ, 2... 2Τὶ 942 
ΤΙΤΙΒ. . .0ν νν ν΄, ΤῊ 954 

ΨΦΟΗΝ, 38. «0 ν νιν’ 2720 1067 
Β681}}0} ρει νινιιν, 9866 1069 
{ὺκει: . «ον ννςς Τὶ 263 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

ΔΟΟΘΟΒΌΙΝα ΤῸ ΜΑΤΊΒΕΝΝν 

ΤΠ6 Ῥοοΐκ οὗ 88 ΐ έ ᾿[ησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ 1 1 Βίβλος γενέσεις οὗ έδας ΟὨσῖθ β0η ἈΙΒύΟΣγ" ΟἵὗὁὨἨ σ6858 
Δαυεὶδ υἱοῦ ᾿Αβραάμ.. ΟὨτὶβί, βοὴ οὐ Πδνίᾶ, 
Οὗ ανίἃ ϑοῦὺ οὐ Αρυϑθδτ. ᾿ς 8608 οἱ ΑΡΥϑΏΒΩΙ: 

2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ 2 ΑὈΥΘΏδτα Ὀθοδτη 
ΑΌΥΘΏΘΤΩ ξοποσαίεα ἴδε πὸ »β ΑΝ Ταῖμοτ ἴο δα; 1 5δδο 

μὲ ξαρθαν ὧς πῶρ,ἠ ὠἧωρ δὲὲ ὡβ ροῦ θείαις τες 
ἀαεῖον Ὦς κάδῖν ἐκὰ Ὡς Ὄρλβαοῖ δοῦρα ἀ παι. ὅτ: 
οεῖεν, ἡ ἀαῖς, ΔΝ βροηίῳ ὗς δὴ Ζεῖοα ἐν Τὰς 
Ῥαῖεὸ Ἀπὸ ἴδ Ζεῖξα οὐὖοι δῆ ΞεκαΡ' Ῥξτο ἔπιον το. ποεῖοα: 
δαὶ ββαρτακαι ἴς πεάνεν δῖος δαὶ βρηκεῆμαν ἔδαν, το Ἑῶσην ἀ παῖς 
Ὡς δὴν  πδν, δὼ βοκαηϊα ὧς, Δαὶ τίν ΔΩ; Αια 
ἀπθαδοίιο, ἀπλοϊελέν ὀωι ζιςηαἠ ὧδ ἐλαρ ὑὸς Ναίνεηοα, 
δδβαδου, Νῆδελουν δὴς βεχοητοὺ ἴς ϑαβῆσαν ἔλοκ ἴο ϑα] πος 
“ πόθον δὰ ἐἴεουίο, ἧς Βρὲ οὐΐδε ΤῈ ἔρος το Βοας ὮΥ 
ἘΡΡΝΌΡ, ΒρδΣ Ραὶ ξμογθτοα ἴδε, ὀὐοὰ οαΐοι ἴδ Πέραν, τὸ. ὉἹοα ἘΣ 

ὲ ἐγέ ὃν ᾿ ΐ : ῬΘοθΩδ “Ῥού ᾿ ὴ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰεσσαί, [πα ; ΟἿεβὰ ᾿ 
ἰπυτὴ ορὴδ Ρμαϊ δεπεχεῖοα 16 76 5586, | ΓΑ ΥΠΘΣ ἰο 765.86; 8 76 - 

ς ὲ ἐγέ ὸ ὶ ὰ ξαῦμοσ ἰὸ ᾿ ὶ ἐγέννησεν τὸν Δαυεὶδ τὸν [56 Ὀεσθπι6 
ϑ ᾿Ιεσσαὶ ᾿ εζποραϊοα τ}6 Ὠκνὶα [86 | αν! ἐπ κίηρ. 

βασιλέα. Βαανὰ ὈΘοδσθ ἔμ 6 Ὁ 
«Κἰλε. ἢ ᾿ ὲ ἴο ΒΟΙΌ  τηοη ἮΣ ὧμθ 

ἀβανϊα ναὶ ἐὐπενατα ἴκςς ϑοὶοίαθῃ, οὐἵοι Μη8 οἱ ΤΑΣ, 1 Θοῦς 
᾿ ᾿ », Ἃς 2 , . - αὐ ον Ὁβανν, ϑοιοῖα θα βρπογδνα τὸ. ἐνό ας θο και, ἧς 

ως ποβοροῦμί, ποβοβοάμι θὰ ἀζεκηαιοα ἴμυ (ΩΣ 0 Α δ ΤΠ; 
᾿Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ασάφ, Ὁ Α;58: 8 Α'ἘΔ ὈΘΟΒΙΩΘ 
Ἂ , 1 ίφςα τῃ8 Α58 : ᾽ ΑΡΠ8Πη, ΑΔ ας ρμεπουϑία ἢ Ν τὰς ἐαίπερ. ἰο Ζδιμοοῖνα- 

᾿Ασὸ ὲ ἐγέννησεν τὸν ὡσαφάτ, “ ὍΝ 
8 ἡσὰ φ δὲ ἀΥεννῖνα 6 Φεομοϑμδρμδϑί, ὑῃδὺῦ; 6 ᾽ ΟΞ ἃ  Ῥδὺ 

1: ΟΥ, “16 οὐ ἀοβοθηῖ; ΟΥἹΡΊΏ.᾿ 5ὅθ6. ΑΡροπαϊχ ὑπμᾶθσ Μαίμον 1:1. 
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ΜΑΤΥΤΗΙΝ 1:9--.] 

᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ 
ΤΟΒοσπδομαὶ Ὀι σοηθγαίοα {πμ6 Το οσδγη, ΘὨΟΥΦΙῺ, 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿ὈΟζείαν, 9 ᾿Οζείας δὲ 
μέ ροπρουδίρα ἵὰ6 ΤζΖΖίβῃ, ὑξζζίδῃ Ῥαυΐϊ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωαθάμ, ᾿Ιωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν 
Βοῃμθταῖθσαα ἰμ6 Φοίβαχζη, ΦΖοίμβασηληι ὑπὺ βαεηθσχαίθα 

τὸν ἼἌχας, ἌἌχας δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Εζεκίαν, 
{6 ΑἾὮ82Ζ, Αμαζ Ρὰ 5οηργβίθα {86 ἘΘΖΘΚΊΒΏ, 

10 Ἑ ζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν ἱὨαανασσῆ, 
ἘΘΖοκίδῃ μεΐ Ξομογϑδίθα 16 ΜδΏΔΞΒΘΏ, 

λβανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αμώς͵, ᾿Αμὼς δὲ 
Μϑδηδϑεθ Ἀαΐ ρΡβοημοσγαίρα {6 Ατοόο, Ατηοῃ Ἀπ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰωσείαν, 13 ᾿Ιωσείας δὲ 
Βομῃοσγϑίεα δ 6 ΨΦοβίδῃ, Φοβῖϑῃ 5 Ῥυΐ 

ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
Βοιοσαίθαα ἰῇ ΦΖϑοποηΐϊθῃ δ ἰπμπ6 Ῥτοΐμουβ 

τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 
αἀφροσγίδιεοιῃ ΟΥ ΒΑΡ ΙΟΏ. 

αὐτοῦ ἐπὶ 
οὗ τ προ ἰῃ8 

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος 
Ατοσς Ρυϊ [106 ἀφρροζχγίδξίοῃ ΟΥ ΒΔΌΨΙΟΩ 

᾿Γεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ 
Τοσπομῖδὴ Ρϑησγαίθα [ὴ6 ΘΏΘΔΙΌ61, ΞΏ ΘΔ: 61 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ 
αὶ βοποσαῖθρα {6 ΖοΥθΡΌΔΌΟΘΊΙ, ΖΟΥΌΡΔΌΘΙ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν 
Ῥπαΐ ρΡοῃοσαϊρα 16 Αρῖα, Αριαᾶ Ρυΐ ρεπμογδίρα 

τὸν ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
1π6 ἘΠΙΔΚίσχΩ, ἘΠῚ Κίγα Ῥυΐ εβομουαῖθα [μ6 

᾿Αζώρ, 14 ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, 
ΑζΖοσ, ΑΖ Βα δβεοῃοχαίεαι. ἰῇ6 Ζϑβάοκ, 

Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ 
Ζαάοῖς Ρυς βοπουαΐίθοί πὸ Αομίγα, Ἀομίσα Ραΐ 

ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, 15 ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησεν 
δβοηθύδίθα ἐῃ6 ΕΠ, ἘΜ Ραΐ ξοπογδαῖρα 

τὸν ᾿Ελεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
ἴτῃ8 ἘΠΘΑΖΆΣ, ἘΠΘΑΖΥ Ῥᾳς ρβοηργαίοαά [88 

μβαθθάν, μαθθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιακώβ, 
Μδίμδη, Μαίμβδῃ Ρὰὲ σοπμουαίεα ἰῃ6 ΤΔΟΟΌ, 

6 ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿ἰωσὴ τὸν 
Φϑοοῦ Ῥυ Γ ρμβοποσαίςσα ἐπ ποσῷ ἴῃς8 

ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη 
ἨΘΟΔΠΩ ΟΥ̓Μδαγν, οἰ οῦ ΨψΗο 85 βοῃηρυδίθρα 

᾿ησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 
ΒΙΞΈΜΕῚ ἴμ6 (ο 6) Ῥοιηβ βϑαϊᾶ ΟΠ σὶξί. 

11 Πᾶσαι οὖν αἱ 
ΑΙ ἐμουθῖοσθα ἰδθ 

᾿Αβραὰμ 

ἀπὸ 
ἔτότα 

γενεαὶ 
ΒΟΠΟΥΘΊΪΟΩ 5 

δεκατέσσαρες, 
ξοιυχίθθῃ, 

μετοικεσίας 
ἀδροσχίδίοῃ 

ἕως Δαυεὶδ γενεαὶ 
Αὐταμαμὶ ὉΔῚ Ὠδν]α βϑιθγδίοηβ 

καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἕως τῆς 
δια Ἐγοχα Ῥανιὰ παι} {ἐπ 

84 

Ῥβοδπιθ ζαΐμοσ ἰὸ 56- 
Βοτϑ; 96: ΠΟ 81. 
ρθοϑθ ἔδύμου ο 
Ὀζί δῆ; 9 ὕζΖ- 8 8 
Ὀϑοϑσθ ἔαύῦμου ἰο 790΄- 
δια; 9“οϑηι ὈΘοϑλ8 
ξαϊμοῦ ἰο Δ' ΔΖ; Α'Ὧ82 
Ὀροβθ ἔαῦου ἴὸ Ἐ6Ζ- 
Θ΄ Κίδῶ; 109 Εθδ 6 ΚΙ ἢ 
Ὀϑοδῖδ ἔβϑύμοσ ἰο Μ8- 
ΔΒ ΒΘ; Μ᾽ 85 56 
Ὀροδπῖθ [αὐμοῦ ὕο 
ΑἸημοῦ; ΑΊΏΟΠ ὈΘΟΒΠῚΘ 
ἔα ἰο 9051 88; 
11 505: 88} θοϑῃλθ ἔδ- 

8 το Φ8σ᾿ ο ὩΔ 8 ἢ 
814 ἴο [ιἷ5 ὈΓΟΏΘΥΚΞ δὖ 
{πῃ 6 ὑἱπι6 οἵ ὑ 6 ἀδθρου- 

ὑδύϊουῃ ἰο ΒδΌσ]οΙ. 

12 Αἴτος 86 ἄδροῦς- 

ἐἑδίϊοη ἰο Βδονιοη Χ66- 
ΟἾΙ Δ Ὀθοϑιθ ξαύῃθ 
ἴο Ξ'6΄.411:61; 5806- 
8101:61] Ὀδοδῖῖθ ἔαύῃθυ 

ἴο ΖΘ Τα Ὅ8᾽ 061; 18 
ΖΘ. ΤΡ 8. 961] Ὀθοβπηια 

ξαίμοσ ἴο Α΄Ρἱ πᾷ; 
Αἰ πα Ὀοοϑῆλθ ξαῦμου 
ο ἘΠ-11 8. ἶσὰ; ἘΠ-11.8- 
Κα Ὀθσδα ἔῃ ἴο 

ΑἾΟΙ; 14 Αἴ Σοῦ Ῥθοϑτὴβ 
ἔαῦμον ἕο Ζβϑ' οι; Ζ8'- 
ΟΙΚ δοδῖὴθ ξαῦηου ἰὸ 
ΑΓΒ; ΔΌΒΙΣ ΒΡ6- 
οϑχαὸ ἔϑῦμου ἴο ἘΠ πᾶ; 
15 ἘΠῚ πᾷ Ὀθοδπιθ ἴδ8- 
ὑμοῦ ἰο ἘΠ- Θ᾿ δ΄ Ζαῦ; Ε|- 
Θ΄ Θ,ΖΆΙ Ὀθοϑιθ ἔδου 
ἰο Μϑαύτῃδα; Μαῦτῃδη 
Ῥθοϑτδ ΤΒΈΒΟΓ ἴο ὅ84- 
ΠΟΡ; 16 ὅβοορἘ Ῥθοδπιθ 
Ταύμο ἴο ΦοθΘΡ [6 
Ὠυβοθηα οὗὐ Μϑιν, οὗ 
ΨΜΏΟΠΙ ὅθδι15 85 ὈΟΓΏ, 

ἼνΠΟ ἰ5. σϑ]] θα ΟὨγσίβῦ. 

17 ΔΙ [Ὧὀ6 φσρῇθγδ- 
ΐομϑ, ΓΘ, ἔτ ΑὈΓ8- 
Ὦδιλ ὉΠ] Ὀθνα ΈΓΘ 
Τουγίθθη φροΠΟΥΔΌΪΟΣΒ, 

δια ἔσο Ὠδνὶα ὉΠ} 
ὑμ6 ἀδροχίθυύϊοηῃ {ὸ 

τον γον βιμραμββνΙΜμΕΟΆΗ͂ΗΝ 

ἘΠ ΥΝ 

8ὅ ΜΑΊΤΤΗΒΥΥ 1:18---28 

Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ] Βεθγίοπ ζουγίθθη ρ6η- 
οὗ ΒΘΡσ οι ΕἸ ΥΣ ΟΕ ξουτίξεῃ, δηᾶ [ ογδυϊ οϑ, δα ἔσζοχα ἐῃ6 

ἀπὸ ᾿ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ | ἀδρογίεαίίοῃ, ἴο ΒΑΌΨΙΟΙΩ 
ἔτουὰλὀ ἴῃ. ἀεροτίαοη. οὐ Βασι. ἈΠῸῺΠ {π6 5. Ὁ}} ὑμ6 ΟἸ σὺ ἔουτ- 

χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. ἔδθ φθηΥ  ἰ 0η5. 
ΟΕ σὶδὶ ΒΟΠΟΥΔΊΙΟΩΒ Σουχίοθῃ. 18 Βιιδ (86 δισίῃ οἵ 

18 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως 716505 ΟἩγΙθῦ ψὰ5. ἰὼ 
Οὐἐπα θὰ σεβαβ ΟἸμτῖδὲ ἐπα οΥἶθα. {μῈ5᾽ 1 ἐῃ 15 ψὰν. Ὀὺτίηρ 88 

ἦν. . Μνηστευθείσης τῆς [ἐπῆθ Εἰβ ποῦ ΜΑΙ 
νν 85. Ἐν Ῥφε Ῥταμσοα ἴῃ ἢ ΤΆΡΣΥΪΘ ΒΘ οὗ {π6 Ὅ85 ῬΓΙΟΜ ΞΘ ἴὰ ΤῊΔῚ- 

ητρὸς αὐτοῦ Μαρίας ᾿Ιωσήφ, ᾿ πρὶν  τίασθ ἰο Φοβθρῇ, 586 
᾿ιδῖπεν οὗ Ἀἴτὰ ΜΑΙ ιο ΝΝ Φοβθρ, ὈΘΕΟΙΘ | τγα5 ξοπηα ἴο 6 Ῥτδο- 

ἣ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν [ πατῦ ὈΥ ΠΟΙ͂ πρίτὶν μ6- 
ΟΣ ἰοοοτῆρ τοσοίμοσ κεἴ 6] 586 τνὰβ ἔουσηαᾶ - ἴῃ ἴογ8 [Ὧ6 7 ψίδγα απίἐϑά. 

γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου- 19 Ἡόνανεῦ, σΌΘΘΡἢ ΠΘῚ 
ΘΝ ανίηβ ομΐ οὗ ΕΊΣ ἐλ ΒοΙῖν. Πυβραμᾶ, Ὀθοδπθθ ὯΒ 

19 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος τὰβ τἱρῃύθοιβ μά αἰά 
ΦΌΞΘΡΕ Ρυΐ. πα Βυβραπᾶ ΟΕ ΠΕΣ, τἱθιΐθουβ ρὲ ψαμῦ [ο ΤΆΒΚΘ ΗΒΓ 

ὧν καὶ μὴ θέλων -. αὐτὴν 4. Ῥυρθ]ὶς βρθϑούβοϊθ, 1π- 
ὈαΐπΒ βρά ποὶ μόνο ἡ ἈΘΣ Πρρηαθᾶ ἴο ἀϊνγοτοθ Ποῖ 

δειγματίσαι, “ἐβουλήθη λάθρᾳ | προξοιν. 20 Βαξ δίξεσ 
ἰο 8 Κ6 ἃ Ῥυ ἢ ς βρϑοΐβοϊο οὗἵὨ, ᾿πϊοηαρα ΒΘοσ ον δ᾽ ὨΔ4Η ἐμπουρηύ [μ658 

ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ 1 ἐπΐηρα Ονδσ, ΙοοΚ! 
ἴο τεΐθαβθ Β6Υ. ΤΉΘΞα (155) Ῥπΐ ΟΥ Ηΐτὰ 

ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ 
μανὶὴρ ᾿ἵπουρῃΐ ἸοοΙ! ΔΘ. ΟΣΤΙοΥγα βοσοσάϊηξβ ἴο 

ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ. λέγων ᾿ἰωσὴφ υἱὸς 
αἀτοαπὶ δρροδιθᾶ ἴο ζω Ξϑυ ΙΒ ΤΌΞΟ 505 

Δαυείδ, -“μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν 
ΟΥ̓ ανὶα, ποῖ: - ψοι ΒΞμοιιᾶ Ὀ6 αὖγαίϊαἃ ἰὸ ἴδκο βοὴ δ 

Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, “ τὸ γὰρ ἐν 
Μδν ἴδα Ν.. 21.) οὔ νοι, ἐπα (μἴπι8) ΤΟΥ ἴὰ 

αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου" 
ΠΕΙ πβεπεχαίθα -ουἱὐ οὗ ᾿ ΒΌΪΤΙΣ 18 ΠΟΙ͂ ̓ 

21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ. καλέσεις 
586 011 σὶνο Οὐχί ἰο Ῥαΐ 80 Διο σοῦ 1} 681} 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει 
ἴπ6 ὭδΙΘ. οὗ τὰ ὕ6515, 8 ῸΥὺ ΜΈ Ξανα 

τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
16 Ῥϑορὶθ οξ εἴτα ἔγομι {πὸ 5105 ᾿ΠΟΕ ΤΠ 6τΏ. 

22 Τοῦτο δὲ ὅλον. γέγονεν : ἵνα 
τὴ Ρυΐξ ΨΈΟΙΒ 88 ἨδΡρροηθα ἴῃ οτᾶρυ [μ8ῖ 

πλ ηρωθῆ , ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου 
γταϊβὴξ τ πππρᾶ {86 ὧὸ μο) ΒΡΟΚΘῚ ὉΨ Τιοχᾶ 

διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος 29. ᾿Ιδοὺ 
τσοι ἢ ΕἸ Ὶ Ῥτορῃρί ΞΒΧΊΩΒ Τιοοκ! 

σομονθ θᾶ ΘΏΡΘΙ 80Ρ- 
ΠΟΘαΓραάᾶ, ἴο Ὠΐπ ἴπ 8 
ἄτϑθδὰ, βαγίῃσ: “σ0- 
ΒΘΌΠ, ὅ0ὴ ΟΥἩἨ ἁ ὨδΔυ]Ω, 
ἀο ποὺ Ὅ6. δἴτγαϊα ἴο 
8 || ΜΙΝ ΨΟῸΣ τ ῖξα 
ἜΟΠΙΘ, ῸΓ ἰπδὲ τψὩΐοῃ 
ἤδ5 Ὀδθθὴ Ὀεορούξθῃ ἴἰἢ 
ΠΟΥ ἴ5 ΡΥ ΠΟΙν βοῖσί δ. 
21 Βὴ8 ΨΠῚ σίνο Ὀἰτίῃ 
ἴο ὃ 800, δῃᾶ γοῖ 
τηπιδῦ 681 ἰδ ὩδπῖΘ 
σοθαδ,ῦ ΤΟΥ Ὧ6 ὙΠ 5ᾶνα 
15. ῬΘΟΡΙΘ ἔγτοσα ὑποὶν 
5115. 22 ΑἹΙ (5 86- 
8 Πν σα δρουῦ ἔοῦ 

Φμαὺ ἰο θ6 Ζ1Π|0ὰ 
ΜΏΪΟΗ Νᾶ5 5ΡΟΚΘΩ 

ὉΥ ϑορονθῃς ἕστο 

Ὠΐἷθ τορι θὺ, βαγίηρ: 

23 “ἼΟΟΚΙ ΤΏΘ νἱγρίῃ 

205 ΠπἸΠῚ (ὅθ. ΠΟ νΑ ἢ 5, οσ, Ὑδη ννο 5), .13.1-4,16-18. Κυρίου (Τ οτα᾽ 5), ΝΒ. 566 
ΕὈΤοννοσά, ραρὸβ 10 (απᾶδυ “ΠΡῊΡ ᾿Ὀἰνίηθ ΝΑτΩθ᾽᾽)) ἴο͵ 25. 66 ἈΡρθῃηᾷῖκ 
ὑπᾶου Μαίίημονν 1:20. 210 νὺὺΟῶ" 
108), Ζ21-|416π8. 'Τῃσοῦς (7658805), 
{πτις,16- ἴδ. [20] Τά,  Β. 

(1 5 π’π.8; ΤΑ δ ηΡ 
ΝΒ. ΡΟΝ Τομονδὴ (χαῦννθῃ), 

ΚΦ ΘΒονΔ ἢ 5. βαῖνδ- 
71-8,τ-9, 



ΜΑΊΤΤΗΕΙΝ 1: 24---ς ὃ 

γαστρὶ ἕξει καὶ ἡ παρθένος ἐν 
ΤἸῺΘ Ϊ ὈΘΦΙΝ 11 αν δηᾶ ν ΓΕ 1 

τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ 
ΨΝ111 κρῖνε Ὀἰχὶῃ ἴοὸ 50, δά ἴμον Ψ1Π]1084}1 ἰῃς 

ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ἐμμανουήλ' ὅ ἐστιν 
ὮΔΙΘ οὗ ἴσα ἸΤΩΤΏΔΠΊΘΙ; ΨΜΏΪΓΗ 15 

μεθερμηνευόμενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός. 
Ῥϑῖὴξ πη β)διθα ψιὰ ῸΞ 68 (οά. 

24 ᾽Εγερθεὶς δὲ ὁ ᾿[ωσὴφ ἀπὸ 
Ἡδνίηϑ θθθὴ αὐ νδκεηθα μὰ ἰῃ6 Ζοβορῆ ἔτγοσα 

τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ 
τὴ6 βίθορ αϊὰ 85 αἰτοοῖρα ἴο Ὠΐτα 

ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν 
{6 8056] ΟΥΤΙΟοτά ἃ θ ἴοοκ δίοῃβ ἰδ6 

γυναῖκα αὐτοῦ: 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν 
δ 9292 :9] ΟΥ χα; δηὰ ῃοΐ δ ν)͵ὰβ ΚΟΥ 5 

αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν: καὶ 
ΠΡ ὉΠΔΔΙ ΜΉΘ 8586 βᾶνε ὈΙσί ἴο βοῦ; πὰ 

ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿ἰησοῦν. 
δ οδ]οαὰ ἴὰ6 Ὥϑδήὴθ. ΟΥ ίτηθυ {6505. 

2 Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν 
Οἔἴβθ 0 926515 Βανίηρ Ὀδ6θὴ βϑηῃργδίεαᾷ ἱπ 

Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις 
ἘδίΒΙθ οἵ μα Ψυᾶδδ 1 αδν8 

Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ 
οὗ Ββεοστοῦ ἴῃ Κίῃηξ, Ἰοοκ' τλδβδὶ ἔτότὰ 

ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 
Θαϑίοσῃ ρδαχὶβ σὴ ἴἰὸ 6 δ᾽οηβϑίαθ ἰηΐο 

᾿Ιεροσόλυμα 2 λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ὁ 
ΒΙΞ ΕΚ ΈΥΕοοΝ Βα ἍΜΏΟΥΟ. 15 1τδε6 (οὨ6) 

τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ 
Ροτῃ κΚίὴρ οἕίῃμο Ζ1ονν5Ὁ εϑαν ἔογ 

αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν 
οὗ πὶ {π6 Βίδυ ἴὰ {86 εαϑδὶ δηἃ να σϑὴδ 

προσκυνῆσαι αὐτῷ. ὃ. ᾿Ακούσας δὲ ὁ 
ἴο ἄο οὐείβαποθ ἴο Ὠΐπι. Ἡδνϊὴρ μραχὰ Ρυΐ ἐμ6 

βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα 
Κίηξ Ἡδχοά νὰ δϑιϊδίεα δηὰᾶ 811} 

᾿Ιεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ, 4 καὶ 
Φουβα θα δ 215} τη, διὰ 

συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς 
Βανὶηδ δᾶ τοροίμπου 41. [5.1 ΟὨΙΘῈ ὑυίθϑίβ 

καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο 
δρᾶ ΒΟΙΌΘ65 Οὗ ἴῇ 6. Ῥϑθορὶθ δ νγὲκὰβ ᾿ἱπαυΐτ 5 

παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται. 
Ρεβϑίᾶβ. τὸ ψῃθτθ πὸ ΟἸμγιθὶ [15 βεποζαίρα. 

5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷὼ Ἐν Βηθλεὲμ 
ΤῊ (ομ65) Ῥμϊ βαιϊὰ ἰομῶ [ῖ ΒΕ θα 

24: Τοῃπονδῃ, 753-42 1πτα,το-ι8. {ηρ6 Τιοσᾶ, δ Β. 

86 

Μ11 Ῥδοοθ ρὑγδρηϑηῦ 
864 ΨΜΠΠὶΠψΙΡῖνΘ ἰσί ἴο 
8. 50Ώ, δηῃηᾷ μον ψ1] 
081 ἢϊΐ πᾶ 1- 
δ ἃ -6]1,᾽ νῇϊοῃ 
ΙΏΘΘ 5, Ψ ΈΏΘΩ ἰγϑηβὶδῦ- 

ρα, “1 ὕβ 15 αοά.᾽" 

24 ΤΏΘΩΏ ΦΟΘΘΡῺ ΜΟΪΘ 
ἋΡ ἔσομι Ὠἷβ ΞΘ δηᾶ 
αΙὰ 85 6 δῆρεὶ οἵ 
Φουα" Ὠδᾶ αϊγοούδα 
τ, 8η4 Ὧ6 ἴοοῖς ὨΪ5 
Μ116 Ὠοχηθ6. 25 Βυῦ 6 
δᾶ 0 Σαύθγ σοῦ 58 
αἰ ὮΘΥΡ ἈΠῸ] 586 
θαγθ Οἰσῃ ἰο ἃ βοῇ; 
8Δη4 Ὧ6 6816 15 ὩΘΙῺΘ 

6515. 

Αἴ Φεθ5 δᾶ 

6 ῬΟΤῺ ἴῃ Βοίμ'- 

ΙΘ΄ θὰ οὗ σι ἅθ8 ἴῃ 

π6 ἄδνϑ οἱ ἨἩδτγοαᾶ 6 

Κίηῃρ, ἸΟΟ! ΔϑΌΓΟΙΟΡΘΓΒ 

ἔΥο. δασύ Ῥδὺβ 

σα ἴο ὕ6Υ15816 1}, 

2 βεγίῃρ: “ΜΘ ἰξ 

1ῃ6 οὔθ Ῥοσὴ Κἰὴρ οὗ 

{886 ον ἘῸΣ 6 580 

ἮΪ5 Εἴ8 ΜΉΘ [Μ6 

ΨΘΙΘ] ἰῇ [6 δαϑβὺ, δηὰ 

ψα δύθ οογὴθ ἴο ἀο 

Ὠἶπὶ οροίβδηςσο, 8.Αἱ 

Ἡρασίηρ {πϊ5 Κὶῃρ 

ἩἨδγοᾶάᾶ νὰ ρα θα, 

ΔΩ 811] ὕφοτυδδιθηι 

8 ψι Ὠἴμλ; 4 δᾶ 

ΟἹ βραύμουϊηρ ἰοσοίου 

811 ῃ86 οὨο ὑγίθϑὺβ 

8Θηα βουῖθο οΟὗἨ {ῃ6 

ῬΘΟΘΙΒ ἢ6. Ῥθρδὴ ἴο 

Ἰπαϊίτο οἵ ὑπο ΨΏΘΓΟ 

[6 ΟἸσιδυΡ 8 ἴο 6 
ὈΟΣΏ. ὅ ΤῸ κβδἰα ἴο 

Ὠΐτα: “ἸΏ ΒΟΙΒΊΘ: ρ τ 

40 Ὃ Χριστός ((πΠ6 ΟὨγΙσῦ), ΝΒ; 
πιῶπ (6 Μοββίδῃ; τραπίηρ “ἿΠὯ6 Αποἰμηίθαᾷ Ομθ᾽"}), {1-12.16-18 
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γέγραπται κα 3 Τγρυ ὕτω ὰ τῆς ᾿Ιουδαίας᾽ οὕτῶς γὰρ ομον μόδα ηϊίδη οὐἴῇε δϑυᾶφρα; ἰᾷὰὰβ ἴογ 

διὰ τοῦ προφήτου θ Καὶ σύ, Βηθλεὲμ 
στοῦ ἰδ Ῥτγορῇῃρῖ Απᾶα νοῦ, ἘΘ(ΒΙ ΘΙ 

γῆ ᾿Τούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ 
1δαπά οὗ “πάϑβῃ, ὌΝ ὯΟ ΤΏ 85 Ιδϑϑί ΕἸΚΟ 

- ε ’΄ 2 ΄ ΕΣ μ 

ἐν τοῖ ἐμόσιν [οὐδα" ἐκ σοῦ 
ΐπ ὯΦ ποῦς οὗ Φυάδῃ; οὐδοῦ νοῦ 

γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις 
ΖοΥ ὝΠ1 σοι ζοσίῃ ΒονθχΏ 8 ΟΠ6, ΨΜΏΟ 

ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿ἰσραήλ. 
ὙΜ11 μου μεστά {πὸ Ρεξορὶθ οἶτιβ ἱμ8 1518.61. 

1 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς 
ἐν ν1-} ἢ ει οά ΞΘΟΙΘΊΣ δνίηξ “8164 ἰμ8 

ζγου ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν 
πανὶ ὴ φαγοεμτν δϑοοσίαϊηθᾶ Ὀεϑίαθ θοῦ {88 

χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ 
[5}22.:} οὗ ἴπ6 ΔΡΡΘΑΣΙΩΚ δίδσ, δῃηᾶ 

αὐτοὺ εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν 
οῆς ἰπίο Βεοίμσο δ 5δϊᾶ 

ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ 
ΒΘΆΧΟΗ γοῦ ΔΘ δροῦυΐ 

ἐπὰν δὲ εὕρητε 
(ὴ6 νουηᾷ ΟΠ; Ώδηονσ Ρὰϊ τοῦ ταὶρῃϊ Ηπα 

ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν 
ΤΟ ΡΟΣ Ὀ8Ὸ0Κ ἴο 6, 50 δίς δἷϑοὺῖ δδνίῃδ σοσὴθ 

προσκυνήσω αὐτῷ. 98 οἱ δὲ 
Ταϊσ αὐ ἄο οροϑίββησα ἰο 1, ΤῺ6 (ο1165) Ῥυΐϊ 

ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ 
Βανίηξ θασὰ οὗ ἴμ 8 ΚΙΩ5 τνοηΐῦ ἐμοῖσ νὰν, δηᾶ 

ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ 
Ἰοοκ! ἰςο βίωσ ννὩϊο ΔῸΥ 58 ἴῃ 186 οδαβὲ 

πέμψας 
μανίπξ βοηξ 

Πορευθέντες 
Ἡδνίηξ ΒΟ Θ οἱ νν8 

τοῦ παιδίου" 

προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη 
τὐρηΐ Θμοδᾶ ΟΥἠὁ ἰμού, ὑπ] μανίηρ οοθ 1 5ἰοοᾶ 

ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες 
αῦονθὸα ΨψΏοσο ννὰβ ἰῆ6 ψοῦπῃβ ΟΠΠᾶΆ. Ἡδνὶηξϑ 56οὴ 

δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην 
ῬῬιυῖ τὰ 6 βίδι ἴμεν το]οϊοραᾶ ον ετϑαῖ 

σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν 
ΝΟΥ ΤΏ Οἢ, Απᾶ μανίηρ σοὰρ ἰπΐο ἰῇ6 ποῖα 

εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς 
μον βὰν ἴμ6 σοῦ 10} τυ Μδὺν 1π6 

μητρὸ αὐτοῦ καὶ πεσόντες 
προ ο οΥ 1, ! δᾶ Βανὶῃρ ἔδιθη ἄοννα 

προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες 
ἴμον ἀϊᾶ οροϑίϑϑβηῃσα ἴο 1{, Δα αν Οροηθα 

τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ 
1μ6 ἰχεαβυχοβ οὗ ἴβϑοπλ μὸν ρχσεβεηίφα ἴο Σέ 

σμύρναν. δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ 
ΤΩΨΥΤΉ. ΕἸΕ5, ΞοΙά δηα ξγβϑηκίησθηβα δηᾶ 

ΜΑΥΤΗΉΕΙ 2: 6--}1 

οὗ συ δ; [ΟΓὁΎὍἽἍΖἦΞὠ(ἷδ 
ἷἶϑ ΟΝ ἰὖ 85 ὈΘΡῺ 
πυϊῦθη τοι [6 
Ῥτορῃρὺ, θ ̓ Δηὰ γου, Ὁ 
ΒοίΒ 16 θὶ οὗ [86 
Ιαμᾶ οὗ σῇ, ἃ.6 ὈΥ͂ 
ὯῸ ΤΘΔῺ5 ὅῃ τηοϑὺ 
᾿πδιρηῖ]οδαῦ [ΟἰὉγ]} 
δθοηρ ὑῃ6 ΘΌΨΘΥΠΟΥΒ 
οὗ συάδθῃ; ἔογ ουὖὖὐ οἵ 
σοῦ Μη] οοσλθ Του 8 
δονούηΐηρ οὔθ, ΨΏΟ 
Ἅ1Π 5ῃΘΡΏΘΤα ΤΩ Ῥθο- 
Ὧ16, 151.861.᾽ "ἢ 

1 ΤΏΘδη Ἐδτοᾶ 56- 
ΟΥΘῸΡ βιυυοηθα 8 
ΔΘ ΧΟΙΟΡΘΥΞ 8η4 ΟδΓ6- 
ΠΥ δϑορυίαϊηθα ἘΌΤᾺ 
θὰ 8 ὑΐπθ οὗ 

{86 5ἰδιυβ δρρθδτίηρ; 

8δηᾶ, ΜΉΘ. βοηάϊηρ 
Ὥθαι ὑο ΒΕΙΒΊΘ᾽ ΠΘ 1, 
ἨὨΘ6 5αἰᾶ: “σοὺ ζχδκθ ἃ 
ΟΕΓΘΙᾺΙΙ ΒΟΥ ἔῸΣ [6 

γοιηρ ΟὨΪἃ, Θηα ΜΏΘΏ 

γοι δνο Τοππῃᾶ 1Ὁ 
ΤΟροῦῦ Ὅ8ῸΚ ἴο χῆ6, 
ὑμοῦ 1 ὕοο 8} Ὸὸ 
80 ἃ ὅο ἰᾧ οροίβδηοαθ." 
ΘΝ ΏΘΩ δον πϑᾶ 
Ὠραγὰ 6 Κίηῃρ, {67 

μοῦ ὑπο ΑΓ; 8ηᾷ, 
ἸΟΟΚΙ 86 δύδε πη δ 
δᾶ βεθὴ ψΏθῃ. [{μ 6} 
Ψ6ΙΘ]Ὶ ἱὰ 6. ρδϑῦ 
ψοηῦ δῃθδᾶ οὗ. ὑπ), 
ἈΠῸ} ἐὺ σϑὰθ ἴο 8 
δίοῃ δῆογθ ψῇθτα [6 
γοῦηρ ΟὨΪἃ 85.. 10 ΟἹ 
βΒοοίῃρ ῃ6 βίδύ ὑῇθν 
ΤΘ]οἰ ρα ὙΘΥΙΥ ΔΘ Ὡ 
᾿ἰἸμαθρᾶ, 11 πὰ ΠΏ ΘῺ 
[7070 ψοηὺ ἰηΐο [8 
ὨΟΙ56 ΏΘΥ 5 88 
σοι ΟΠ τὶ ΜΑΥν 

105 ιοίῃον, δηα, ἔΠπρ 

ἄονῃ, ὕμον αἰα οὔϑι- 
58. σθ ο ἰζ. ΤΟΥ 8150 
ΟΡὈΘηΘα ΠῚ ὑχθαβγος 
δια Ὀγχαδοηεδα Ὁ 
ΘἸ5, σοᾶ δῃᾶ ἔγδῃ- 
ἰσΘῺ56 86 ΙΏΨΥΓΏ. 



ΜΔΥΤΉΙΥ 2:12---16 

χρηματισθέντες 
Βανί θδθ βίνρηῃ αϊνίηθ ΑΓ ἰτι σ᾽ 

ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην 
ἰονναστᾶ Βοσοᾶ 

εἰς τὴν 
ἰλίο ἐξα 

12 καὶ 
ΔΑπὰ 

κατ᾽ 

δεςοοχάϊηρ ἴο ἄγθϑὴ Ὡοΐ ἰο τε 

δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν 
{πγοῦρῃ ΛΝ ΨΑΣ πον νη πάτον 

χώραν αὐτῶν. 
ςουμῖχν ΟΣ ἔμοσω. 

2 ᾿Αναχωρησάντων δὲ 
Ἐδνίηρ νι λάγα Ῥυΐ 

ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ 
8556] ΟΥΤοτα ΔΡΌΘΟΑΥΞ. ϑοσοσάϊηξβ ἴο 

τῷ ὡσὴφ λέγων ᾿ἘΕγερθεὶς παράλαβε 
ἴο ἢ 6 2056 ΒΆΣΙΠΕ ἘἩδνιὴρΡοῦ ΠΡ ἴαῖκα ΔΙ Κ 

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 
1ὴ6 γνοϊπρ μα μα 6 τηοΐμο ΟΥ᾽ δὰ 

φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως 
ῬἨ6 θοίπρ ἰπίο Ἐσνοῦ, ΔΩ, 6 ἔμοῦο 0} 

ἂν εἴπω σοι: μέλλει γὰρ Ἡρῴδης 
Ἡετοὰ ἩΠΙΚΟΙ͂ν 1 τηϊρῃ 5ΡΕ Κ ἴο ψοῖ; 15 δρουῦν ΖῸΥΣ 

αὐτό. ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι 
ἴο 5θθὸῖκ ἰζ6 νοΐ οῦ! ἃ οὔθ ἰἴο αἀδϑίσον 1. 

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 
ΤΠπ6 (ομ6) Ὀὰαΐ πανίηρ βού Ὁ ἰοοκ δίοῦρόΈ {μα 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ 
σου σὰ δηα ἐμ τιοίοσ οἕἱΐ οξηϊρσηΐ δηᾶ 

ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ 
ἴθσα τυϊτατονν ἀπΐο Ἑϊσυρί, ϑδηά νῶβ 

ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου: ἵνα 
ὉΠ] ἄσδορϑδβδο ΟΕ Ἡοτοῦ; ἦτπι οτᾶου ἐμαὶ 

τληρ ὡθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου 
τηῖϊδσῃξ ἨΡ Φ 18 Π1Προ {πὸ (85) Θροκθὴ ὮΝ Τιοτὰ 

ἰδοὺ 
Ἰοοκ! 

ὄναρ 
ἄτθδυα 

αὐτῶν 
ΟΥ̓ θὰ 

διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου 
ἙΏτοασ 6 ρσγορῃοὲ ΒΌΣΞ Οὐόὸ Ἑρυρί 

ἐκάλεσα τὸν υἷόν μου. 
ΤςαΠεὰ [ῃ86 βδοὰὺ οξτηβ. 

10 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι 
ΤΏΘΩ Ἑθτο Βανι Β6ο {δὲ 

ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη 
ΒΘ 5 οαξινιεα Όν {π6 ταδὶ τνὰβ οδγαθοα 

λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας 
δυθδῖν, διά Βανίηξδ βοηΐ ΟἹ Βὸ ἴοοῖκ ὰρ 811 

τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν 
186 Ῥον5 [π8 (οπ65) ἰῃ ἘΒείδιθμθη δπᾶ ἴὰ 

πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς 
Δ. 16 ἀἰϑιγιοῖβ οΥ τ Εν 9) 99] ἵννο ν δῦ 

καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν 
δα ἄοννῃ τῆοσθ, βδοςοσγαάϊηρ ο {μ6 {τ ὙΨΏΪΟΒ 

13. Το Ππονϑ᾽ 5, ὅσ, 6-πε,16- 18: 1Π6 ΤιοΓά 5, ΒΒ, 15Ὁ 
τιοτᾶ, δ Β. 
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12 ΠΟ ΟΥΟΥ, ὈΘσδι 56 
[θυ νου ρίνθηῃ αϊνίηθ 
ΨΥ Ϊηρ ἴθ 8. ἀγθϑπὶ 
ποῦ ἴο τούμτῃ ἰο ἘΘΓ- 
οὐ, ὑμϑὸν πιὺμαχον ἰοὸ 
ὑοῦ σου Ὁ 88- 

οἴμεοσ αν. 

13 ΑΥΟΥ μον δὰ 
φῦ πμάσανα, Ἰοοκί 26- 
ὨΟνΘ 5 ΔΏΡΘΙ 80- 
ὈΘΔΙΡΩ͂ 1ὰ ἃ ἀτδδηὶ ἴο 
ΦοΒΘρΏ, βανίηρ: “Αεοὐ 
ὋΡρ, βξθο 6 ψουῃρ 
ΟὨΠ]Α φηᾶ 15 ταοῦμοῦ 
ΔΩ ἢδθθ ἰπΐο Ἑρνρῦ, 
δα δδὺ ὑοῦ ὉΩΟΠ1 
δῖνθ ψνοὰ μψοσᾶ; ῸΣ 
Ἡδτοά 15. ρου ἴο 
ΒΒΘΙΟΏ οσ [6 ψουὰρ 
ΟὨΠᾶ. ἰο ἀδρίσον ἰἰ," 
1450 Ὧ6 ροῦ ὉΡ δᾶ 
ζοοὶς ϑοὴρ 6 ψγουῃρ 
ΟὨΠα δρᾷ 5 τηοΐπμοῦ 
ὉΥ ηἰρηῦ δῃᾶ ψλύμάτεν 
ἴηΐο Ἐν, 15 δῃηα ΒΘ 
βδυβα ποσο ὉΏΠῚ [6 
ἄρορθδαϑθ οἵ Ἐρσχοα, οὺσ 
ἰαῦ ἰὸ ΡῈ ἔπε 
ΜΏΪΟΏ 85 ΞΌΟΚΘΩ ὉΥ 
ΦοδονδὴῦΡ ὑμγουρῃ Ὠϊδ5 
Ῥτορῃθῦ, βανίηρ: “Οὐΐ 
οὗ ἘἙρυρὺ 1 οδ]ϑᾶ τὴν 
50... 

16 ΤΏΘη Ἡδοτχοά, 566- 

ἴῃ δῶῇ6 δᾶ Ὀθθῇ 

ουαὐννιθιοα Ὀν ὑῃ86 8ἃ5- 

ὑγοίοσθυβ, 161 ἰῃΐο 8 

δγθαὺ τᾶθθ, δῃᾶ Ἠἢ6 

ϑδοὴῦ οὖδ δηα δᾶ 

811 [πῃ 6 ῬοΥ5 ἴῃ Βοίῃ'- 

16 θη 8δῃηα ἰῇ 8}} 

105 αϊδύτιοί ἄοῃθ 

ΔΘ Μιῃ, ἔγοτλ ὕνο 

γΘΔΥΒ Οὗ 856. δῃηᾶ 

πᾶργ, δοσογζαϊηρ ἴο 

(86 ὑπ δὲ 6 δᾶ 

ομοόνδῃ, 51-1..16-18.. [6 

Ὁ πΑρρὸν ον ββᾷ 

39 ΜΑΤΤΗΕΙΝ 2:17---5 

κρίβωσεν. παρὰ τῶν μάγων. [σατο !ν ἀϑοογίθί δα 
Ὧ6 αν ΈτΙν δϑοοχίδίῃξεξ, ὑθϑίάθ οὔίμ τλδ δὶ. τρια ἰμ6 ΒΘ ΤΟΙΟΒΕΣΕ, 

᾿ Θἢ αὖὺ 88 11 Τότε ἐπληρώθη το ῥηθὲν διὰ ἘΠ] δΠδὰ τ ΒΘ 88 
ΤΏΘ νγ85 1816 4 [δ6 (815) άκεα ΤὨτουΡἢ 

᾿ϊερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος 18 Φωνὴ 
ΦΖούθθη ῶ6᾽ Ῥτορθὶ Βα 5 Ψψοΐςα 

ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς 
᾽᾿Δ ΒΒ ΜΒ θασα, ΨΘΘΡΙΩΚ Δ ὙΔΔΙΪΩΡ 

πολύς. Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα οαὐτῆς, 
ΤΌΘ; ΕδοΟθοὶ ΕΘΟΡΙῺΒ ἔοῦ ἴῃ6. ομπ]άτσταη οὗ ΠΘΥ, 

καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ 
δπαὰ ποῖ “γαῖ ὙΨΊΠΙῺΒ ἴο 6 σοχαΐζοτίςα ῬὈξοδῖιθθ ποῖ 

εἰσίν. 

1 αῦϑ. 

19 Τελευτήσαντος 
Ἡδλνὶηβ ἀσοραβοα 

ἄγγελος Κυρίου φαίνεται : 
ΔΏ856ὶ ΟΕΤοσα ΘΡΡΘΔΥ5 

τῷ [ωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 
ἴο μα ᾿Ιωσὴς δε ἘΒυρὶ 

᾿Εγερθεὶς ταράλαβε τὸ 
αν σού Ρ. ἔδκθ δίοσι ἰζ6 ψοΌῦ5 ΟὨΠά εαπᾶ 

τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς 
«16. πιοΐῆος ΟὟ δηάὰ ρθοῦ νοῦῦ ΜΨὰ)ν0ὸ ἰηπΐο 

᾿Ισραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ 
ΟΕ Ἰ5͵ΓΆΘῚ,᾿ μᾶνϑ αἰρά ΤΟΥ͂ 186 (ο}65) 

τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 
168 50Ὰ1 ΟΥ̓ ἰμ8 ΧΟΌΠΕ σὨ114, 

ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ 
Ῥυΐ. δνηρ βοῖ Πρὸ τοοῖκ Δ] 5. ἴμ6 

μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν 
ΤΟΣ ΟΥἹ δηά οηϊεχραᾶ 

ἰδοὺ 
ΟΟΚ! 

ὄναρ 
[5 - 7 99] 

δὲ τοῦ Ἡρῴδου 
Ῥιυξ οὔθ Ἐδθτοῦ 

κατ᾽ 
ϑοσοτγάϊηξ ἴὸ 

20 λέγων 
ΒΑΣΙ 

παιδίον - καὶ 

γῆν 
ΠΕ δΑ οἱ 

ζητοῦντες 
Βοοκίη ᾿ 

21 ὁ δὲ 
ΤΠ6 (οὔθ) 

παιδίον καὶ τὴν 
ψΟΌΩΒ ΟὨΠ]α δθα ἰδ8 

δὲ ὅτι εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. 22 ἀκούσας 
ἰαΐο βατίῃ Οὗ [5786]. Ἡδνὴδ ὨΘασάΑ͂ Ῥαΐ ἰμδΐ 

᾿Αρχέλαος βασιλεύει τῆς .᾿Ιουδαίΐας ἀντὶ 
ΑΥΟΒΘΙΔῚΒ 15 σεῖς ΟΥ [ἢ 6 ΖΦπαρ8. ἰπϑίαβα οἱ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβή ἤθη τ; ἐκεῖ 
ἰῇ ἐδίμοσ- οὗ ἴτηω Ἐεσοᾶ . Ὧθ θθοδζηβ δἴγαϊα ἔποσθ 

ἀπελθεῖν: χρηματισθεὶς δὲ 
ἴο ἀερατί;. μΒανίης Ῥεθὰ βῖνϑῃ αἰνίηα ψασβ Ὀυϊ 

κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
ἀσοοχάϊηβ ίο ἀσεϑῖὴ Β6 υὐἱίδαγονν. ἰηΐο. {π6 ΜΕΡΗ 

τῆς Γαλιλαίας, 28 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν 
οΥΙμ6 ΟΔΙΙΘς, 814 Βανί σοσῆθ 6 βοίι ρα 

εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως 
ἰηΐο οἰἵγ δ 5814 ΝΑΖδύϑίῃ, 50 ἐμαὶ 

πληρωθῇ ῥηθὲν διὰ τῶν 
ταῖρι ς ὯΝ Φλβηδα 186 ἀβιηρ) ἔρίκοη του τ 6 

ΒΌΟΚΘΩ σου ΡῺ 9616- 
Ιῖθ ὕμ 6 Ὀσγορδϑῦ, 
βανίησ: 18“Α νοΐσθ 
ΜᾺ5 Ὠραγα ἴῃ ἘΒΎΩΘΗ, 
ψοϑορίηρ δα 0 ἢ 
δι ὴρ; 1 85 ΒΔΟΏΘΙ 
ΜΘΘΌΪΩΡ ἴοΣΓ ΘΙ ΟὨ]}- 

αὐ, δη41 5886 ψ85 
ὉΠΛΎΙΠαρ ο ἰδ κα οοΙ - 
οτῦ, ὈῬδόϑιιϑθ ΠῈΥ δῖ 
ὯΟ ΠΊΟΣΘ.᾽" 

19 ΏΘΩ Ηθγοα πὰ 
ἀδοθαβθᾶ, Ἰοοκ! ζ68ο- 

ν᾽ 55 ΔΏΡΘΙ δρρθαγρᾶ 

ἴῃ 8 ἀγεϑι ὕο ΦΟΒΘΌΏ 

ἴῃ Ἐργρὺ 20 δῃηᾷὰ 5]: 
“αροῇ ὡρ, ὅδ ξκο ὑὴ8 
γουσηρ ΟὨΪα δηᾶ 1:5 

ΔΟΙΘΥΓ δηα Ὀ6 ΟΠ 

ΨΟῺῸΣΓ ΨΥ ἰῃΐο 6 
18 πα ΟὗὨἍ 5186], ἴοΟΥΓ 

ο86. ΤΟ ΨΟΥΟ 5661. - 
ἰὴ ὑμ6. β5ο}Ρ οὐ [86 
ψοῦρ' ΟὨἰα τὸ ἀοδᾶ,᾽» 
2150 πα ροὺῦ ὦ δῃά 
ἴοοῖκ ὑπ ψνουαρ οὨὰ 
διῃα. 105. πού ̓ 8η8 
οηΐοτραᾶ το ὑπ δα 
Οὗ Ι5186], 22 Βπὺῦ 681- 
ἀὰρ ὑμᾶῦὺ ΑΥΟΏ 6.188 
ΤᾺ]Θα 85. Κίπρ οἵ 
σα θ΄ ἰηβίοδα οὗ ὨΪ5 
δῖον. Ἡρδτοᾶ, Ὧ6 Ῥ6- 
οδτδ αἴτγαϊα ἴο ἀδρασὺ 
Τοτ' ΘΓ Θ, ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 
Ὀοΐηῃρ σίνϑθῃ αἰνγίπα 
ΨΘΙΪΩΡ ἴῃ ἃ ἀγθϑη, 
Ὧ6 ψιύμαγον [ἰπὖο 
[86 ῥοσσίύοσν -οὗὐ 6811- 
166, 28 δηᾷ οδθ δηᾷ 
ἅἄπεῖῦ ἴῃ. 8 οἷν Ὡδιηθα 
ΝΖ τοί, ὑμαὺ ὑπ γα 
ταὶ 6 ζΖὰ1{}116 4 
ναοῦ 5 5ΡΟΚΘΩ 
ΓΟ Θ 6 Ῥσορῃθίο: 

19: Τοῃονα᾽ 5, 7932...6-14,.16-|8.. Τὴ6 Τιοτά 5, ΝΒ. 200} Οὐ, “1116.᾿᾿ 366 ἈΡΡϑπάϊκ 
ὉΠἅΘΓ Μαιπονν 2:20. 



ΜΑΤΤΗΙΝν 8:1---] 

προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 
Ῥγορμϑίβ ἰδαΐ ΝάΖϑύθηθ Ἀ6 ΨἘ}ἘΠ ὈῸ οδ]ρά. 

3 Ἂ “ ε ΄ 2 ’ 

Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
9 ΤΠ. Ρμαΐ ἴδε ἀδὺ8 ἴλοβο 

παραγίνεται ᾿Ιωάνης ὁ ΒβΒαπτιστὴς 
ΠΟΙΊ65 ἴο Ὀ6 δἰοηρϑιᾶσ Β[0} 91] τῃ 6 Βαρ δε 

κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 
Ῥυθδομίηβθ ἴἃ ἴῃ6 ΠάΘΥΘ85. οὗ ἴῃ 6 δυάδα 

2 λέγων μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ 
ΒΑΣΙΠΕ Β6 γοῦ ΓΟΡΟ ΠΡ, Π85 ἀΥΆ ΝῊ ΠΟΔΥ ἴοσ ἰδ6 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 Οὗτος γάρ ἐστιν 
κιησάο οξίβε ρανθῃβ. Τὴ ἔογ 15 

ὁ ῥηθεὶς διὰ ᾿Ησαίου τοῦ προφήτου 
τὴς (οπ6) βϑροῖκβῃ οὗ [σοι Ιβαίδῃ [ῖἃ 6 γφτορῇθί 

λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Βαϑηξ Μοΐος οἔοηρ οὐσίηβ οι ἴῃ ἐπθ Ψ]άΘΥ 655 

ἙἝτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας 
Μδῖα τοῦ ταν τὰ 6 ΨΜΑΥ ΟΥ̓ Τιοτᾶ, βίσαισμξ 

ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ 
6 τακίαρ 6 γχοϑδᾶ οἵ ἤϊτη. Ξε ναὶ ἴπ6 

᾿Ιωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ 
Φομη ννὰ5 αν (6. οἸοίμιηρ ΟΥ̓ ἰπλ ἔγοτα 

τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ 
ΔΙΧΒ5 ΟΥ̓ ΟΔΓΔΘΙῚ δηα φςιτάϊα Ἰρα τσ δεοπηα 

τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ 
16 ἰοΐαθ οξδίη, ἰτῃῇ6 θὰ ἔοο νὰ8Ὲβ οἕ Ηΐτη 

ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. ὅ Τότε 
Ἰοοιϑίϑ δηᾷ ΒΟΩΘΥ τντ]α. ΤΏρΩ 

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ᾿ἰεροσόλυμα 
τα τ Κίησ νὰν οὐδ ἰονασά Ὠΐτὴ ΒΙΥ ΕΣ Ή ΓΦ 

καὶ πᾶσα ἡ ᾿ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ 
δᾶ 811 ἴῃ8 ΒΕ ΕῚ Δῃα 41 τ)6 

περίχωρος τοῦ Ιορδάνου, 6 καὶ 
σουπῖχν διοπηᾷα ΟΣ [ῃ 6 ΦΤογάδῃ, δηᾶ 

ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ 
ογα Ρείηδβ ὈδρἐϊΖοα χὰ ἰμ6 Τοχάδῃ Εϊνοῦ 

ὑτ᾽ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς 
ὌΡ ὮΪΠᾺ (86 .}}) ΟΡΘΏΙΪΝ σο. ζοβϑίη {88 

ἁμαρτίας αὐτῶν. ᾿ 
5115 ΟΥ̓ ἴποχὰ. 

1 ᾿Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων 
Ἐν θ᾽ βαρ θὰ ΤΔῺΥ οὔθ ῬΆΔΥΪΒΘΟ5 

καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα 
δα ϑβϑαδαϊιποσοθος σογηΐηβ ρου πα Ὀδρίϊβυη 

εἶπεν αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς 
ἢ 5814 ἴο ἴβοτη Οφηοσγαίθα οὔθ ΟΥ̓ νίρουξβ, ψΏΟο 

ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ μελλούσης 
β5ῆονρα ἰίἰογοῦυ ἴο δε ἔγοϊῃη ἰῃ6 βδοουΐ ἴο σου θ 
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6. ΨΠῚ1 Ρ6 οδι θᾶ ἃ 
ΝϑΖ: 8 τϑηδ'., 

Τὰ ὕῆοϑδθ αδΥϑ8 
σοῦ" 6 Βδρυϊϑῦ 

ΟΒΙΏΘ ὈΓΘΘΟΒΙΩΡ ἴἢ 
[ῃ6 ψι]άθγηθθβ οὗ σὰ- 

Ὧθ΄8, 2 ϑαγίπο: “ΒῈΕ- 
ῬΡΕΝΊ, ἴοΥΓ [86 ΚΙηραΟΙΏ 

οὔ 8 ραύυθὴβ 885 
ἄγ ὭΘαγ." ἃ ΤῊΪ5, 
ΪῺ ἰδοῦ, ἴΘ. 6. οὔθ 
ΒΌΟΚΘΩ οὐ ἐμγουρἢ 

1βαῖδῃ ὑπ γυορῃθὺ ἴῃ 
ἴμθϑθ6 ψογᾶβ: “Ἰἠδίθῃ! 
ΞΘΟΙΔΘΟΏΩΘ 15. ογγίηρ οἂὐὖ 
ἴῃ ὑὴ)6 ΜΠ ΔΘΥΏ 658, 
Ῥτγερασθ 6 ΨᾺΥ οἵ 
Φομονϑη,» χοῦ Ρθο- 
ῬΙ6! ΜᾶΚΟο ἢἰβ5 τοδαβ 
δὐχαϊσην,  4Βυὺ [15 
ΨΘΟΙΡ σΦοΠὴ 8 ἢ18 
οΟἸἹοίῃΐηρ ΟΥἨἁ ἧ σ8Π161᾽5 
ΠΔΙΓ 8Π6] 8. Ιθαύῃμοι 

αἰτα]θ δύουμᾶα 5 
Ιοΐῃβ; ἰδ Σοοῦ ὕἴοο 

85 ᾿υβϑοῦ Ἰοσιιδὺβ δηαᾶ 

ΜΙ ὨοηΘΥ. ὅ ΤΏ Θ ἢ 

δογιδαῖθὰ δα 4}1} 

Φα΄ θῶ διηα 811 ὑμ86 

ΘΟΕ δύοιηᾷᾶ ὑδ8 

Φοτάδηῃ τϑᾶρθ ὑμ6}γ 

ΜᾺ. ουαὐ το Ὠΐπι, 6 δᾶ 

ῬΘΟΡΙΘ Ψψοσα Ὀϑρυὐϊχοα 

ὮΡ Ὠἷἰτα ἴῃ ὑπ ὕοσζάδῃ 

Ενοσ, ΟΡΘΩΙν οοηξοβ5- 

ἱὴρ θῖν 515. 

ἸΝΏΘΩ 6. οδαυρῃῦ 

δίρῃῦ οὗ ϑην οἵ 

ὉΠ 6 ῬΏΔΙΪΒΘΘ5. δα 

ϑοάδάμποθος οοχηΐηρ ἴο 

{ῃη6 Ῥαρύΐϊβη, ἢ6 βϑϊα 

ἴο ὑξοηλ; “Χοῦυ οἵξ- 

ΒΌΓΣΪΩΡ οὗ ὙΙΌΘΥΒ, ῈΟ 

Ὧ85 ϑῇονψῃ σὸῦ ΟΝ 

ἦο {66 ἔγσοϊῃ ὑπμ6 

1. 1)Π}|} (ΤΟ. ΒΑ Δη, χτηθδηΐῃρ “ΨΘμονθ ἰα βρυδοίουβ᾽"), σ1ττωτοταθ., Τωῳάνης 
(Φο8η), Β.θ. 8» σοῃονδῆ, {.3,4,1-14,16-18,20. {η6 ΤιοΣά, δὶ Β. 
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»-» ᾿ » »Ὶ “᾿΄ 

ὀ ,, 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον 
ΡΥ Ν  τΑΝ γοῦ ἐδμογοἴογα ττυϊῃ ὙΤΟΥΤΩΝ 

τῆς μετανοίας" 9 καὶ μὴ δόξητε 
οὗ ἴῃ τορρηΐβδποθ; δηρὰ πο τοῦ 5Ποι]α ὑσϑϑαμπιθ 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν 
ἴο Ὀ6 βϑασίῃησ ἴῃ ΒΕΙν 65 Ἑαΐμοσς ψὸ δνε {86 

᾿Αβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ 
ΑὈτδβδχα, 1 δῖ βασίπθ ἴοῦ ἰο γοῦ ἰμαὶ 5 8016 ἴῃμ6 

θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα 
αοα ουξϊοῦ με βίομεβ μεθ ἴο ὕϑῖ86 ὰὉρ ομΠάσθα 

τῷ ᾿Αβραάμ. 1 ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς 
ἰο ἐμ8 Αβρααμ, Αἰγτεδᾶν ρα 86 ἂἃχ ἰον δα 

τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: πᾶν 
186 τοοῖ οὗ 6.  ἴχϊεε8 15 Ἰγί5; δνοῖν 

οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
Ἐμαγοέοσα ἔχθεα ποῦ ταϑκίηβ ἤταϊὶ Βπ 6 

ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ 
5 οαδ οἂἱ δια ἰπΐο ὅτ ἰ5 ἄτόνῃ. 1 

μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς 
ἱπαθρᾶ γχου 1 Ὀαρίΐζο Ϊ΄Δ νναῖου ἰχίο 

μετάνοιαν’ ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος 
τορθῃΐδϑηςσε; ἰδ (οη6) Ῥαΐ Ῥθῃϊηα τὴ ΠΟΙ 

ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ 
5ΙΓΟΠΒΘΥ οὗ τῶρ ἶδ5, ΟΕ οι πο 1 ὃπὶ 

ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι" αὐτὸς 
Ει τῃ8 58 815 ἴο σᾶττν ΟΕ; Β6 

ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί" 
χοῦ ΨΜἘὨΡιῚ ὈδοίΖζο ἴα Βοϊσὶς ΠΟΙ δὃῃᾶὰ ἢἤσγε; 

12. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
ΨΏοσΘο ἴ6 νυ ηηονίηρ ον] ἢ ἴῃ6 δ δηᾶ 

αὐτοῦ, ᾿ καὶ διακαθαριεῖ τὴν 
οΥ Ὠΐτα, δὰ ἢ ν 1] σοχαριθίαὶν οἰθδ ὩΡ 1:9} 

ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον 
χορ ΗΟΟΥ ΟΥ Ὠΐτα, δηᾷα ΨΙΠΡαῖΠοΥ ἰμ6ὸ ψῃθδὲ 

αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον 
οἔ αα ἰμῖο 86. βίοσθῃοιβθ, ἰῇ Ρυΐς οδδξξ 

κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 
ἢ ΨΩ Ρ ἰο γα ᾿ΟΧΟ σι 5Ώ 8016. 

123 Τότε εξ: ὀ παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἰμεὰ σοχὴθ5 ἴο Ρ6 δἱοηββθ ἰπ6 9655 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ. τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς 
ἔσότὰ ἰδ 6 βιῖθα προ (ἢ 6 Φοτᾶάβδῃ ἰονδγά 

τὸν ᾿Ιωάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
τῃ6 ΦοΒ οΟΥ ἴθ ἴο 6 Βδρέϊζεα Ὦν Βἴτῃ. 

14 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων 
ΤῊ (ομ6) Ρυΐ ννὰβ ὑσονθηθίηρ Ὠΐ βασι σ 

᾿Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ 
Ι ΠπΟΡΩ͂ 1δνὸ ὉΨΣ γόοὺ ἰἴἰο 5εῖ θδρεϊζεοα, δηᾷ 

πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ σὺ ἔρχῃ 
Ὧ - Ηδνὶὴρ τορ!]οα μὲ ψγΟΌΣ 8.6 σομληρ ον δτα τὴ 6 

ΜΑΤΤΗΒ 8: ὃ--1ὃ 

οομχίηρ τύ 8 50 
6 Ὀγστοάπορ ἔγαϊῦ 
παὺ ἈΘΥΙ5 ΓΟΡΘη- 
ὕϑῃσθο; θδηᾷᾶ ἄο ποὺ 
ὈΓΘΒΘΌΣΩΘ ὅο 587 ἰο 
γΟΌΓΒΘΙνΟα, ΔΑ5 ἃ 
ΤΌΠΟΥ ψῷ Ὥδνα Αὐγδ- 
Ὦϑιλ,.᾽ ΕΣ ΓΤ 588ν ο 
τοῦ ἰμαὺ αοα 15. 8016 
ἴο Τϑῖὶδα ὉΡ σὨ]άτρη 
0 ΑΡτϑῆϑπηι ἔγοτι 
ὑμθϑθ βύοῃϑρϑ. 1θ.4}]- 
ΤΟΔαν μ6 ἃχ ᾿ἰβ Ἰγίὴρ 
αὖ 88 τοοῦ οὗ ἰὴ8 
665; ΘΥΘΥ͂Ψ ὑγθϑα, 
θη, ὑμαὺ ἄοθθ ποῦ 
ῥγοάμοθ ἤηθ ἔγαϊρ [15 
ἴο Ὀ6 οὐὖὖ ον δῃᾶ 
σον ἰηο ὑῃ6 ἢτζχο. 
111, ἔοῦ τὴν ρατὺ, Ῥ80- 
ζξα τοῦ ψί ψαΐοσ 
Ὀθοβ56 οὗ γτοῦκ τὸ- 
Ῥϑηΐδηοθ; Ὀαὺ 6 οὴ6 
σοχρΐηρ αἰΐοι π16 ἴα 
ΒΤΟΠΡΟΙ ἴδῃ 1 81), 
ΜΏΟΒΘ βδηᾶδὶδ 1 δὰ 
μοῦ Εἴ ἰο ἰδκ οἱ. 
Τὺ ΟἿΘ ΜΙ Ὀδ8Ρ0- 
{ἶἰζα τοῦ ῬΘΟΌ]ῚΘ ψἱῃ 
ὨΟΙΥ 5110 δηα ψίϊῃ 
Ὦτγρ. 12 Ἠΐβ τον ]ηρ 
ΒΏΟΥΒΘΙ 15. ἱπ μἰ5. Βϑηᾶ, 
δια Ὧ6 ΨΜΠ1Π οομλ- 
ὈΙΘύΟΙν οἰθδὴὰ ἋΡ ἰδ 
{τοϑξηρ Ποοσ, δῃᾶ 
Ψ11 ραῦμου. ὨΪ5 ψῇθδῦ 
ΡΟ ὑπ βογθῇοιϑβο, 
ραῦ ὑμ6 οθδῇ 6 ψ}} 
ῬΌΓΩ ἃΡ ψιὺῃ Εἶτα 
δῦ οδϑηποὺ 6 ριῦ 
οὖ." 

13 ΤΏΘΩ Ψοϑὺ5 οδῆλα 
ἔσο Ο811:166 ἰο [86 
Φογάϑδῃ ἴο Φοῆη, ἱῃ 
ογᾶρν ἴο 6 Ὀαρύϊοά 
ν Βίῃγ. 14Βιεὺ 86 
Ἰαύῦου ὑτἱθα ἰο ὑσδανθηῦ 
Ὠΐπι, βαυίηρ: “Ἴ 81} 

[86 οὔ ῃρραϊῃρ ἴο ΡῈ 
Ραρυϊσοα Ὅν γοὰ, δῃᾶ 
816 γοιῖ οσοομμλΐϊηρ ἴο 
02 151ῃῈ. ΤΘΡΙΡ 



ΜΑΤΤΗΙΙΝ 8:16--4: ὅ 

ὁ ᾿[Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἄφες ἄρτι, οὕτω 
16 {6515 Βα αὶ ἕο πὰ Ιιοὲ 5ο τἰσῆΐ ον, ἰδ5 

γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 
ον δ 8016 ΠῚ ἴοβ ἴο {118}} 8 

δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 
ΤΊἹΒ ΘΟ 5Ώ655. ἐπ εἴΞ}9} Β6 1ϑῦ 5ὸ Ὠἶτα. 

16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εὐθὺς 
Εανίασ Ὀθο ῬβρθΖεα Ρὰΐ 6 9 6θὺ5 ἱπητηραϊ!βίθιν 

ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος: καὶ ἰδοὺ 
σϑῖὴθ ἘΡ ἔτοτα 18 ψυϑῖευ; δὰ Ἰοοκ! 

ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα 
δ. 25} .:} ὈροηΘαά Ὁρ ἴ 6 Ὠρδανθῆβ, δια Ὧδ6 8ν 5ρισὶς 

θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον 
ον. οὗ αοᾶά ἀφξβορηαϊηρ 8651} {76} 68} ὐπὸ 

ἐπ᾿ αὐτόν: 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν 
ὭΡΟΣ μϊτὰ; δὰ ἸἸοοκ νοϊοα -οὗἴ ὁ ἰῃ6 

οὐρανῶν λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ οἷός μου. 
ὨρανΘῺ5 ἘΕᾺ  λετεν ὙΠ15 ΠῚ 1 6 ϑοπ. Οὔ 

ἐν ᾧ εὐδόκησα. ὁ ἀγαπητός, 
᾿Ξ ΨΏοι 1}ουπηα ρβοοά ΡὈ]Θαβαχε. τὴς Ῥεοιονθῶ, 

Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἷς τὴν 
ΤΏφη ἰῃαᾳ 7655 τν 85 1Εα Ρ. ἰηῖο [ἢ ὉΥΞῚ 

ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι 
ΒΡ, ἴο ἨὈ6 ἰοιηρίθα 

νηστεύσας ἡμέρας 

ὙΠ|ΑΘΥΠΘΕΒ Ὁ ἴπ6 

ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2. καὶ 
Ὁν ἴδε Ώ).6ν]}. Απα Ὠδν]ηρ ἔαϑίεα αδὺϑ 

τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα 
Σοτὶν δᾶ ἘΠ: }6 8} Τοτῖν 

ὕστερον ἐπείνασεν. 3. Καὶ 
Ἰα ίοσῖν Ὧδ Ζο 1 πΡΥν. Απὰᾶ 

προσελθὼν ὁ πειράζων εἶτεν αὐτῷ 
Βανίῃδ οοτὴρ ἰοννατά ἰῇῃβ6 ἰφυρίου 581 τὸ Εἶτα 

Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰττὸν ἵνα οἱ 
11 βοὴ ὑψοῖ 816 οὔ με (οα, 5. ἴῃ οτᾶδυ {πδὶ ἴλ6 

λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 
5ἸΟΩΘ5 ἴζεϑβε ἰἴοᾶνβϑβ οἵ ὑγοδᾶ Βῃ Ια ὈΘοογΏ6. 

4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ΤῊΘ (οπ6) Ῥαΐ Βδνίηρ γο δα βαϊα 

Γέγραπται Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ 
Τὸ Βδὰ5 Ῥθθὴ υυιτίθη. Νοῖ ΡΟΣ Ὀτοδάᾶ ΔΙΟα 

ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
Ψ11ΠΉηνα {6 ΙΏϑα, Ὀπΐ ὭΡΟΩ ὄνον 

ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ . στόματος θεοῦ. 
εαὐΐογδαις σοτηΐη δ Ζοτίῃ τσοῦρὴ το οὗ αοά. 

5 Τότε 
ΤΏΘΩ 

διάβολος 
θεν 

παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ 
865 δΙοῃρβ Ἠΐτα τῃ8 

εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν 
ἱπίο τ 6 ΠοΙ͂ν αἰΐν, διῃᾷα κἰαϊ.ομηραᾶ 
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ὥδϑθιυβ 5814 ἴο ΐηι: 
“Τοῦ Ὁ Ὅφ6, ὑπὶ5 ὑΐ6, 

ἴοσ ἴῃ ὑμϑὺ ψὰν ἰὖ 15 
Βαϊθ 16 ΤΟΙ 5 ὕὅο 
ΟΔΤΥΥ ουὖῦ 811 ὑμαὺ ἰδ 
τσ ύθοιβ.᾽᾽ ΤΏΡ 6 
ααἰϊῦῷ΄ χγονοηνίηρ ὨΪΤΏ. 
16 Αἴτοσ Ὀδίῃρ Ὁ80- 
υλζοὰ 655 ᾿ἰτταϑαϊ- 
δίθιν σϑῦθ ΠΡ ἔΤΟΠΙ 
8 ψϑίοσ; δῃᾷ, Ἰοοκ! 
[76 ὨθδνθῺ 3 ΨΘΥΙΘ 
ΟΡΘηΘα ὑρ, δῃᾷ μ8 
5. ἀσβοδησέίαρ ᾿κ6 
ἃ ἄονθ αοὔα᾽ 5 δρίσί 
σοπλΐηρ ΡΟ Ὠἰμα. 
17]ΊΟΟΚΙ ΑἸδ8ο, ὑμθ τα 
5 ἃ νοΐϊσθ ἔσο ὑπ 
Ὠρανθὴβ ὑμαὺ 5514: 
ΤῊΪ5 ἰ5. ΡΥ οη, 8 
Ῥριογϑᾶ, ψο 1 ᾶγ6 
δρρτονθᾶ. 

ἸΠΘὼ ὕθθὺ5 γ)ὲιϑ8 
1. ὉΨΥ ὑξ8 βρίσγιῦ 

ἋΡ ᾿αὐο ὕμ6 ΨΠΟΘΥΠΘΩΚ 
ἴο Ὀ6 ὑοχηρίοα Ὦν ὕΠ6 
Ὦ6.1]. 2 Αἴζαῦ Ὧ6 δᾶ 

Γαϑιθα ΤΟΥ ἀδν5 δηᾶ 

ΣΟΥ ηἰσηῦβ, θη Δ6 

61 ΔΌΏΡΥΥ. ΦΑΙ80, 

[526 ΤΘΙΛΘΟΘΥ σϑ118 

δια βιὰ ο Ὠἷσα: “1 

γοὰ 816 8. 50ὴ οἵ αοᾶ, 

0611 [656 5ύοῃοδϑ ὅο 

Ῥδθοοθ Ἰοᾶνοβ οἵ 

Ὀγοϑᾶ." 4 Βυῦ ἴῃ ΤΟΡΙΡ 

Ὧθ καἰᾶ: “ἰὖὸ 15. ψυεῖῦ- 

ἴδῃ, “δὴ τηθϑὺ Ἰ᾿ἰνθ, 

Ὡοὺ ΟἹ Ὀγϑϑᾶ 8Ι006, 

Ὀπὺ ΟἹ ΘΥΘΥῪ αὐΐογϑησα 

σογαϊηρ ἔοσίῃ ὑσοι ἢ 

ὄθῃονθ μ᾽ βὸ. σοι." ᾽" 

- 5 ΤΟ ὑπ ον 

ἴοοκ Ὠΐπλ δ᾽ἱοὴρ ἰῃΐο 

[6 ὨΟΙΡ οἱύν, δῃᾷ 6 

Βϑαύϊοηθα Ὠΐϊπ ὌΡΟῺ 

4ι Τομονδ ἢ 5, σ1-ῦ,τ- 15,14,16-18,30.. πὸ Τιογάᾶ᾽ 5, ὥυϑδιο; (οἄ᾽ 5, 88. 

48 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 86 καὶ 
πὰ ρου π6 Ὀδυϊογαρηξ ΟΥ̓ 6 [δχΆρ]ο, 8 

λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, 
6 15 ας ἰο. ΠΕΡῚ 1 οὴ ψοὰ δῖ οὐ ἴθ ἀοᾶ, 

βάλε σεαυτὸν κάτω" γέγραπται γὰρ 
εἰρεν! ΨΟΌΣΒΘΙΣ ἄονῃ; 1{{Ππ85 δῶ ψχϊτοη ἔοὸΣ 

ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται 
ἰι8ὲ Τὸ [886 Β.ΡΒΘΙ5 ΟΕ Ηἶσλη ΠΘ ΨΠΠΡῖνα στα 

περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν. σε, 
αροιξ νοῦ δῃᾶα ὑροὴ δηᾶθ ἐπὸν Ψ1μΠΠῤ,ΊΙΕΣ γψοὰ, 

μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν 
ποὺ δνὸῦ γψοῖ 5ῃου] βῦῖκο ἰονναγά βίοῃθ. ἐπα 

πόδα σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Πάλιν 
ξοοῦὺ οἴνου. Θϑαϊὰ ἰο ἴση ἔβα σ6βιβ ἈΑρϑία 

γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις 
ἐς 65 Ῥεϑθὰ υσι το Νοΐ ψοὰ 588}} ναΐξ ἴο [88 ἰδδὶ 

Κύριον τὸν θεόν σου. 
1ογχὰ ἰῃθ (οᾶ οξνου. 

8 Πάλιν παραλαμβάνει. αὐτὸν ὁ διάβολος 
θαΐαᾳ 18 Κ65 δίοῃβ ὨὮὩὰ ἰδ Ὥφςνϊ 

εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ 
πο ΤΟ ἐδ ῖ ἢ σῃ πιβιδ]ῖν, δά 

δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας 
ΒΟΥ 5 ἴο Ὠΐπλ 841 186 411-76 {0}}6} 

τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ 
οΥ μα ννοσα απὰ 186 εἴοσν οὔίδοτγῃ, δᾶ 

εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα 
βαϊα ἴο Ὠἰτα ΤΏ656 (165) ἴο γοὰ 811 

δώσω : ἐὰν . πεσὼν 
Ι 51.811 Εἶνᾳ . ΔΈ Ον σα ΒΑΡ 4116 ἄοννα 

προσκυνήσῃ μοι. 10 τότε 
σψοῖ ποῖα ἄο δεῖ Οὗ ννουβῃΐρ ἴο τὴ6. ἘΝ εἴ- ον 

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Ὕπαγε, 
5 Ξαυἷρ ἴο τ {πμ6 1655 ΒΘ ξοίῃ αννᾶν, 

Σατανᾶ’ γέγραττται γάρ Κύριον τὸν 
ϑαΐδῃ; 1 85 Ῥθϑη σιτία. ΤῸΣ ποτά {868 

θεόν σου. προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ 
οᾶ οὗ σοὺ γψγόοὰ 5881} νυ  δθάᾶ ἴο Ἠΐπλ 8106 

. λατρεύσεις. ; 11 Τότε ἀφίησιν 
ψΟΙ 5881] σε δ ν ΞϑοΟΥΘα. βοχνίςο, ἸΏΘ 61εἰ ΡῸὸ 

αὐτὸν ὁ. διάβολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι 
μία “πα θεν - ιᾶ ἸΙοοκ' ἘΠ {73} 

προσῆλθον .. καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 
οδγὴα ἰοννατά  δῃᾶ ΜΟΥ στ σίου δ᾽ ἴο Ὠΐτῃ. 

12 ᾿Ακούσας δὲ ὅτι ᾿Ιωάνης 
Ἡδνίηξ ποϑτᾶ. 1.}}}} ἰδὲ δ) 61} 

παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ὙΜᾺ5 βἴν ἢ ΟΡ 6 τε το ἰπίὸ ἰμ6 αδίῖθα. 

ΜΑΤΤΗΒΪΥ͂Ν 4: 6---12 

[8 ῬαῤϊΠοτηθηὺ οἵ 86 
ἰθρθῖθ Θ δῃᾶ καϊα ἴο 
πηι: “ΖΦ γο 816 8 
50ὴ οὗ (οὐ, ΠΒ] γουτ- 
5611 ἄομνῃ; ἔον Ὁ 15 
ντιΐθη, ἬΘ ψὶ}} οἷν 
ὮΪ5 ΔΏΡΘΙΒ ἃ ΟὨΔΙΡΘ 
ΟΟὨΟΟΥΐηρ γοῖ, δῃᾶ 
ἴδον Ψ1Π ΟΔΙΥΥ γοὰ ΟἿ 
ὑμοῖτ μϑηᾶβ, ἐμδῦ σοὶ 
ΙΔΔΨ δὺ ὯῸ {1116 βυσῖκα 
γΟῸΣ ἔοοῦ δρϑίηϑδὺ ἃ 
βίοῃ δ. ᾿ 7655 581α 
ἴο ἰπι: “Αραΐῃ ἰδ 15 
ειύρθῃ, “Του τηιδῦ 
ποῦ ρα σον δ ΨΟᾺΪ͵ 
αοα ἴο ὑῃ6 ὑθδβὺ.᾽ " 

8 Αραΐῃ ῃ8 Ὁδυῖ 
ἰοοῖ Ὠἰηλ ϑοὴρ ἴο 88 
ἘΠΌΒΌΘΙΗΙν ὨΙΡῊ Τ͵ΟΌΠ- 
δῖ, δηα 5πονρα Ὠΐη) 
811 Λ7Ὁπ6 Κιηράοχῃβ οὗ 
[86 νοῦ] δηᾶ ὑμοῖσ 

δίοτν, ϑ δηᾷ 6 58] ἰο 
Ὦϊτη: “ΔΙ [Π656 ὑμ1ΩΡ5 

Ὶ ΨἹΠ ροἷνθ ψοῖ ἰξ γοὰ 
[8411 ἄοχῃ δηᾶ ἄο 8 

ϑοῦ οὗὁἩ ΜΟΥ ΪΡ ο τ,6." 
10 ΤΠΘη σοθ5 παϊὰ 
ἴο ἰἴχηι: “σὺ. αιΑΓ, 

Ξαΐβϑῃ! ἘΌΓ Ὁ 15 πτὶῦ- 

θη, “ὖ ἰ5. σοῃονδ 

γο αοα γψόῖϊ πχυϑὺ 
ΜΟΓΒΏΙΡ, δηῃᾶ. Ὁ 15 ἴο 
Ὠΐχὰ δίοηβ γόῖ τὐπϑῦ 
ΤΟΏΘΟΘΥ ΒϑοΙθα 5671- 

Ἴνοθ.᾿ " 11 ὙΏΘη ὑμ6 
ον] ΙοὲΡ Ὠΐ, δῃηᾶ, 

Ἰοοῖ ! ΘΏΡΘΙ5 σατο δηᾶ 

Ῥερδὰ ὅο τηΐηϊδίοσ ἰὸ 
Ἡϊη,. 

1 ΝοΟΝ ΜΉΘ 86 
Ὠρατάῖ δῦ ὕομῃ δᾶ 

ὈΘΘῺ δὐτοοίθα, 6 τι 8- 

ἄτεν ἰπίο α811:166. 
-ῤπΠπΠΠΠΡὃοῸῬρΘϑ πο πο ΠΣ τε 

1. σοῃονδῃ, “1:16, 16-18,20. 188 Τιοτζᾶ, ΒΒ, 100 Ζομβόνδῃ, 71-:.τ-τ14,16-18,20. [6 
Τοτᾶ, "ΕΒ. 



ΜΑΤΤΥΉΙΥ 4: 18--2 

13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν 
Απμά πμιανίῃξ Ἰο {πὸ Ναζδγεῖῃβ Ὠδνῖηβ σοτλθ 

κατῴκησεν εἰς ἱΚαφαρναοὺμ τὴν 
ὯΘ ΤΟΟΙς πὸ τοϑίαθθσα 1πίο σβρουηδιτη {π6 

παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ 
Ὀοβδιᾶθ [86 568 'ἰὰ αἀϊδίγιςῖ οὐ ΖεθιΠη πᾶ 

Νεφθαλείμ᾽ 14 ἵνα πληρωθῇ 
ΝΑΡΒΊΔΗ; ες Δ οχάρε ἰδὲ τωϊθῃξ 6 ἔα] ]εα 

τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ἠσαίου τοῦ ττροφήτου 
[86 ([λ1Π 5) Θροίζθ ΓΟ Ρ Ιβαῖϑὰ ἴῃ 6 Ῥσχορῇῃϑί 

λέγοντος 15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ 
ΒΆΣΊΔΕ ἘΔιίΗ ΟΥ Ζορυ θη δᾶ 

Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ 
ΟΥ Νρ 811, νὰν ΟΣ 568, ΟἿ ΟἾΠΟΥ δἰᾶθ οὗ πῃ 6 

Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ 
“οτάβῃ, Θ811166 ΟΕ ἐῇ96 ὩΔΙΪΟΙΒ, τμ6 

λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν 
ῬΕορΙΘ ἐπε (ο26) 5: ΩΣ ἴὰ ἀδυκῆθββ ρηδ 58.0.0 

μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ 
δτοϑδΐῖ, δῃᾶ ἴο {π6 (Ὁ 65) ΕἸ ἘοΎΞ ἴῃ γεβθίο δηὰ 

σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
βιδᾶον οὗ ἀϑδαίῃ 8} 1:29} ΤΟ ὺρ ἴο ἔζρυη. 

11 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν 
ἘΥοΙ ἰπθὴ δἰαγίθα 6 ζ6ϑθ5 ἴο Ὀ6 ὈΓΤΘΒΟΒΙΠΒ 

καὶ λέγειν ἐβλετανοεῖτε, ἤγγικεν 
δα ἴο "6 βανίπςρ. Β6 τοῦ τορι ηρ, 845 αὐ ὭΘΩΥ 

γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
Ζο ἐπ κίηραάοη οὔθ Ὠδδνθῃξ. 

εὐπίῃ 

18 Περιτατῶν δὲ παρὰ τὴν “θάλασσαν 
ΜΝ αϊκίὴρ μυξΓ Ὀεϑιᾶθ {δα 8568 

τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα 
οὗ ἴῃ 6 αδιῆθο ἤρϑν ἔνο Ὀγοΐμουϑ, ΘΙΤΏΟΙ, 

τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν 
τὴ6 (ο11.6) ῬΟΘΙΠΕ, 5816, Ῥείοσ 8 Απᾶτενν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 
16 Ὀγοΐῃθυ. οὔ πῖη, σαϑη 5 Ἐϑῃϊηρ ποὶ 

εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλεεῖς: 
ἰηῖο {μ6 8568, μον ννεῦθ ἔοσσ βϑῃογβ; 

19 καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ 
δῃα 5 βαρ ἴο [6 ΠΟΥ ῬΕηΪηαΩ τὴρ, δηᾶ 

ποιήσω ὑμᾶς ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 209 οἱ 
1 ΘΙ ΚΟ τοῦ ΕβΘΥΒ οἔ θη. ὙῈ6 (οΠ65) 

δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν 
Ῥυΐ δ οὔσας. μανῖηξ οὶ ὸ 16 πεῖ ἴδον ξο]]ονοα 

αὐτῷ. 21] Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 
ἴο Ὠίτῃ. Δηᾶ Βδν]ὴβ ΞΟΩΘ ΟἹ ἔγοτὴ ΘΟ 6 58. 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν 
οἴου ἔνο Ῥσοίῃουβ, ϑαύλθβ [86 (οπ6) 

τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάνην τὸν ἀδελφὸν 
οὗ [86 Ζορθᾶθα απ δ.) το] τ1τὴ6 Ὀγσχγόίθοσ 
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12 ἘῸΣΟσ, αἰδοσ 168γ- 
ἴῃρ ΝαΖ' 8  τοῦῃ, 86 
σϑὰθ 8η4 ὕοοϊκ ἃρ 
τοβίαθησθ ἰῇ Οδ  ὍΘΓ - 
δ ασπιὶ Ὀοϑίαθ ὑὯ6 568 
ἴῃ ὑδο αἀϊδύγιοῦβ οὗ 
Ζοῦα 10} δηα ΝΑΡΠ’'- 
{8..11, 4 πὺ 6 τα 
ταϊὶσ ἢ ΡῈ ἔυϊ11Π6 
ΜψΜΏαὺ 85 5ΡΟΚΟΘΙ 
ΧΟΡ Ιβϑῖϑῃ ὑμ6 
Ῥσοροῦ, βανίηρ: 15 “Ὁ 
Ιαῃὰ οὗ Ζοριι ἢ δηᾶ 
Ιϑπα οὗ ΝΑΡὮΏ 081], 
8ΔιΙΟΩΡ 86 τοδᾶ οὗἨὨ [88 
8568, Οὐ ὑδ οὔ 5146 

ΟΥὁ μὲ Φογάδῃ, 6811- 

1086. οὗ [86 παύϊοῃδΙ 

16 ἰῃῆϑ8ϑ8ϑε ὈΘΟΘΌ]Θ κ5ἰὐὐΐῃρ 
ἴῃ Οδύκθ55 58.) 8 
δτϑαῦ Ἰρηῦ, δηᾷ 85 ΤΟΥ 
μοϑ8 βἰὐυΐϊηρ ἴῃ 8. τα - 
σίου οὗ ἀθαίηϊν βῃδᾶ- 
ΟὟ, ΤΙρὴῦ τΟδ6 ὉὈΡΟῚ 
ὑμθ}." 17 το ἰμδῦ 
ὑπ Οὐ ὕὅθϑθι5 σοη- 
ΤΙ] ΠΟΘΩα60 ὈΓΘΘΟΙϊηρ δηα 
βϑϑίηρσ; “Ἑδροὴῦ στοῦ 

ὈΘΟΌΙΘ, ἔογ ὑπ Κίηρ- 

ἄἀοῖῃ οὗ [26 Ἡθδύθαβ 
ὯδΔ5 αὐδῇ ΠΘΆ1. 

18 νυδϊκίπρ διοηρϑίαᾶθ 
{π6 568 οἵ (411166. Ὧ6 
ΒΟ ὑνο τοίου, 51- 
0 ὝΠΟ [15 Οσδ81]16 
Ῥούοῦ δηὰ Απᾶγον Ὠΐδ 
Ῥχοίῃθν, ἰϑυθρ ον 
8 Πβηϊὴρ ποῦ ἰπΐο ὑπ6 
568, ΤΟΥ ὑδγ7 ΨΜοΓΘ 
ἤπῃοσβ. 19 Απὰᾶ Ὧθ βαϊα 
ἴο ποῖαι: “Οοἴηθ δου 
Ιγη6, Δῃηῃα 1 Μ11 γηδῖτο 
χοῦ ΒΟΥ Οὗ πιο. 
20 Αὐὖ οὔσθ ρϑηῃᾶοῃ- 
5 ΄ἤ΄Ὧ6 ποβ, ὑπδν 
ΤΟΙ] ον οα Ὠΐτ. 21 6ο- 
ἸῺ ΟἿ 8150 ἔΥΌΠΣ ΤΏΘΓΘ 
ὯΘ6 ον ὑψνο οὐποῦϑ 
[ὯὩο 616] ὈτΟΙΠΘΥΒ, 
Φάτθα [06 501] οὗ 
ΖΟΡ' 6. ἄθδα δηᾶ σοΒ 

45 ΜΑΤΤΗΒΙ͂Ρ 4: 22---.ὄὉ. 8 

ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ 
ἱὰ δα Ὀοδί ν 21} Ζεροοθαθα τε 

πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
ξαΐμοσ ΟΥ̓ ἴθ χρρϑίγίης 186 ποῖβ 

αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἷ δὲ 
οὗ ἴθι, δᾶ μ6 δᾶ ἴθι. ΤῊ (οΠη65) Ῥΐ 

εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα 
αἱ οὔοβ μΒανίππ αεῖ βὸ 6 μοῶὰΐ πᾶ 18 6 ξαΐῃοσγ 

αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
οὗ ἰποῖὼ ἐἔπον ξομοννοα ἴο ἰμλ, 

23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ 
Απᾶὰ ἢ νν85 βοίῃρ δυοῦπἃὰ πὸ ΒΟ]. ἰδα 

Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
(811166, ἐφαοῃΐηρ ἴῃ ἐθθ 5 παβορῖιθ5 ΟΥ ϑτὰ 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 
πὰ ΟΣ ΟΗΐασ ἐῇοὸῈ βοοὰ πον οὗ ΗΝ κηρσάοσα 

αὐτοῦ, 
ΟΣ Ὠΐτα, 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
ἃπα οὐσ δ 9 ἀϊθδοδθα δῇ ὄνοῦν 

μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 24 καὶ ἀπῆλθεν 
ἰλᾶσσαλίν 1 τε φεορῖὶς. Δρά νϑρηΐ ΟΥ̓ 

ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν: καὶ 
126. ραγίῃρ οἵ ἰπιὶ ἰηΐο νος 6 Ξυτία; δμᾶ 

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς 
1. Ὀχουδμῦ ἴο Ὠΐτὰ 811 1τμ6 Ὁ8αάῖΙν 

ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασόνοις 
“αν 8 ἰο νϑυϊουβι:. αἀίξθδθθθ. δῃὰ τογταθηῖβ 

συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ 
Ῥείη αἰηϊοίθα, Ῥοίηρ ἄθσηοη-ΟΒΒΕΒεθΩ͂ δηᾶ 

σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς,Ἠ καὶ 
ὈδΙΒ' ΚΧλοΟΟ 5ΊΣ ΘΚ δηᾶ ῬΑΥΔΙΜΨΊΪΟΒ, δῃὰ 

ἐθεράπευσεν αὐτούς. 250 καὶ ἠκολούθησαν 
ἢδ6 οὐγρα ΤΆ θλ. Αηα  ξοϊϊονροᾶ 

αὐτῷ ὄχλοι πολλοὺ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
το ζω οτοννὰβ τϑην ἔγοηω [8 [ἘΠῚ [|| 

καὶ Δεκαπόλεως καὶ ᾿Ιεροσολύμων καὶ ᾿Ιουδαίας 
8Π4ἃΔἪ ὉΘΟδΡΟΙΪΒ δηᾶ Ζοτβαίθη δῃήὰ 4Ζπᾶδθδ 

καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου. 
ἃ ἐδ6 οἴμοσν 58:8 οὔτ Ψοταᾶδῃ. 

5 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς 
Ἡδνίηρ θθο ας ἰῃς οσγοννὰβ πὸ ψψοηΐ ὰρ ἰαΐο 

τὸ ὄρος᾽ καὶ καθίσαντος αὐτοῦ 
ἴὰθ τηοπηΐβδία; δηαᾶ Βανίῃρ 5δαὶ ἄονν οὗ Ὠΐτα 

προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 2 καὶ 
οαγαθ ἰοννασταά ἰο μὰ ἰῇς αἰδοῖ 165 οὗ Είχῃ; δηᾶ 

ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν 
Ὠδνίηρ ορεηδα ἰᾷ6 το ΟΥ ἰχὴ Ὧθ νν8ὰ8 ἰθδοῦϊη 5 

αὐτοὺς λέγων 
{5413} ἘΕΆ 2 ΞῚ 

8. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ ἡ πνεύματι, 
ΗἌΡΡΣ ἴδμ8 Ροοσ οὔϑβ (85) ἰὸ 6 βροϊσγι, 

Ὧϊ5 ὈγχοΟύμΟΥ, ἰὼ 8 
Ῥοϑὺ νι ΖΘ“ 6' ἄδα 
ὑοῦ ζαύμον, τπϑηαϊηρ 
0 ΘῚΣ Ὡϑύβ, δῃὰ δ 6 
ΟἈ]16 4 Ὥρα. 22 Αὐ 
ΟὨΘΘ ἰθανίηρ μ6 Ῥοϑδὺ 
δΔηα ὑμοὶγ ζαῦμοσ, ὑὸν 
ΤΟΙ]ον θα Ὠΐῃ). 

ΦΤΏΘΩ Ὧ6 ψοηῦ 
ΘΙ οΟΙ Πα ἐὨτουρσῃουῦ 
886 ψΏΟΙΘ οὗ 811 166, 
ὑρϑοηΐηρ ἴῃ ποῖ 5γῃ- 
Θροριιθ5 δῃηᾶᾷ Ὀσθϑοῦ- 
ἴὴὼρ με ρσοοᾶὰ πο 8 
οὗὐ 886 Κιηρσάοη δπᾶ 
οὐγΐηρ δὐοῖν βοῖῦ οἵ 
ἀἴδβθαδβθ δη 4 ὄνϑὺν βοῦὶ 
ΟΥἨ ΠΤ δ δ 
[86 ῬΘΟΒΙΘ. 24 Απὰ [6 
τοροχύὺ δρουὺ Ὠἷπὶ γθηῦ 
οαὐὺ ἰὖο 411 Ξνυεῖδι; 
διηα 6 Ὁσοιρηῦ Ὠΐτὰ 
811 ὑῇοϑθ ἔαυίηρ Βδάϊν, 

αἰδύχοσϑθα τ γ δυο 5 
αἴβδαϑβοβ δῃάα ὑοσυθηΐϑ, 
ἀρῃιοη -οϑϑθϑδοαᾶ δὰ 

ΘρΙΙορῦϊς δηαά ρᾶτᾶ- 
ἸγΖζβα ρεούβοηβ, δῃη4 ἢ 

ουγροα ὑπδηι. 25 ΟΟ56- 
σΘ Ων σήοαῦ οτοναβ 

ξΟΙ] ον Θα Ὠϊπὶ ἔστ 

(811:166 δῃηᾶ Γ)6-: σδρ΄- 
ΟἽ δηα σογϑδ 1 τὰ 
8ηα σα 68, δπα ἔγοπι 
Ὅπ6 οὔθ σἰᾶθ οὗ 8 

σοτάδῃ. 

ρθη 6 βὰν ὑμ8 

ογοναβ 6 ψοηΐ Ὁ 

ἰηῦο ὑμ πιο ύδίῃ; 

δια αἴου Ὧ6 καὺ ἀόχῃ 

Ὠΐ5 ἀἰποῖρθα οαὰθ ἴὸ 
Βἷα; 2 Δηα Ὧ6 ορϑῃθαᾶ 

Ὠἰβ χοῦ δηα Ῥθσϑῃ 

ἰρϑοῃΐηρ ὑΏθ, βαρ: 

3. ἜΔΡΌΡΥ δῖ ἰζοβα 

ΟΟΙΒΟΣΟΙΚ ΟΥ̓ ΦΏΘΙΣ 

Βροϊχ 8] Ὡδρᾶ, βἰθοθ 
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ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
{μαὶ οὗ ἰμ6πὶ ΕἸ τὰς κιἰηράοτη ΟΥ ἴἷ8 δα Ἀθανθ8. 

4 μακάριοι οἷ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ 
Ἐδρὺν ἐδ (οὔ65) τουτηΐηβ, ἰπαῦ ἴδον 

παρακληθήσονται. 
ΨΨ11 6 σοτηΐξοσγίϑα. 

ὅ μακάριοι΄. οἱ πραεῖς, ὅτι 
ἩΔΡΌΡΣ με ταλδ-ἰουροσθα (ο 65), ἰμδὲ 

αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 
{πὸ ν Ψν1} ᾿ἸΔῃοτῖΐ ἴὴ6 θδσίῃ. 

6 μακάριοι οἱ ᾿ πεινῶντες καὶ 
᾿ΕΔΡῸΝ τὰ8. (Ομ 65) ἩΠΏΡΘΙΙΩΘ ΤΟΥ δηα 

διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
ΕἼ258 ἐ- τε ῖτ δ ἐδ). {ῃ6 τἰὶβ ἰοῦ Ξ 655, ἰδὲ ἴμεν 

χορτασθήσονται. 
Ὑ11ὈΔ6 παθβερα. 

7 μακάριοι. οἷ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ 
᾿ς ΗΔΡῸΣ ἰδ ΤΩΑΘΤΟΣᾺΙ ΟὨΘ65, ἐμαὶ {πὸ ν 

ἐλεηθήσονται. 
ὙΠ 6 βΒῃοννῃ σθσον. 

8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ “καρδίᾳ, 
ἩΔΡῸΥ ἴὴς ρυτε ὍΘ 5 (85) ἴο [ἢ 6. Ὠρασί, 

ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 
ἴα θοὸν 6 αοάὰ Ψ1} 566. 

9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ 
ἘΔΡΡΟΥ ἴῃ 6 Ῥϑβορυδῖουβ, ἐπμαὺ ἴον 5008 

θεοῦ κληθήσονται . 
οὗ αοὐ ν]Π Ὀ6 οδιἹϑᾶ. 

10. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι 
ἘΡΌΚΥ Ἐπ6 (ΟΠ 65) Βανί Ὀθϑα ρουβοοαπέρα 

ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν 
ΟἿ δοσοιιπὶ ΟΥ ΤἹΡΗ ΘΟ σΩΘασ, ἰδ ΟὟ ΤΠ Θτ 15 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
τ6 Κἰηράᾶοχα. οὔίῃθ ξανθῶϑβ. 

11 μακάριοί ἐστε ὅταν 
ἩΔΡῸΨΝ ΔΙῸ τοῦ ὙΝΏΘΏΘΥΝΟΙ 

ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ 
{μὸν τϊὶσηΐ Γορσόθοῦ τοῦ δῃᾶ ταϊρῃΐ ρουβοοαία δηα 

εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν 
ταὶ ΞΡ δον. ψὶοκρα ((Ὠ]η5) ἄοννιῃ χοῦ 

ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ: 12. χαίρετε καὶ 
Ἰνίῃ ΟἿ δοοουμΐ Οἔγχησ; 8 τϑ]οϊοηβ δδα 

ἀγαλλιᾶσθε, ὅτε ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 
Ὅ6 οχυϊϑασ, ἴδ ἰῆ6 τεοννασὰ οὔσουῦ Τὰ ἢ ἴῃ 

τοῖς οὐρανοῖς: οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς 
16 Ἀθανθῇϑβ; 1.5 ῸΣ ἴδεν Ῥεσββουίοα [88 

προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 
Ῥτορβοῖὶβ ἰῆ6 (ΟΠ 65) Ὀαΐοσα ὕοτ. 

12 Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς: ἐὰν 
ἕου δῖ ἴδε 581. οΕ 6 βαχίῃ; ἱξανου 

46 

[86 κΚίηραάοῃη οὗὐἨ ἁ ὑΐπ8 

Ὥρα ΘηΚ ὈΘΙΟΏΡ 5 ὧο 

{61}. 

4 “ἜΒΔΡΟΥ δ΄ ὑῇοβα 

ΨΏΟ ΠΟΌΓΩ, 51πῸ086 

[ον Μ11 Ὀ6 σομλζοσγίθα, 

δ΄ ΔΌΡΥ δῖ6 ἰδ 
τ ]α -ἰοιλρογθα ΟΠ65, 
βίῃσθα πον ΨΠῚ 1 υ]}ῦ 

8 8 δῦ. 

6 ἜἬἬΔΡΟΥ 8:6 ὑμοβδ 
Πρ οτρ 8η6 Φϊγϑῦ- 
ἴὴρ ἴον Υἰσ ὐΘΟΌΞΏΘΕΒ, 

ΒΊΪ;σθ Θ᾽ ΨΜ1Π]Π1 ΡὈ6 

ἈΠῸ. 

1 ΔΌΡΥ 8τ6 [86 
ΙαΘΙΟΙΓᾺΪ, 5166 ΘΚ 
ΨἘ1 6 5ΏΟΝῺ ΧΘΓΟΥ. 

8 "ἜΒΌΡΌΥΡ δτο {8 

ῬυγΘ ἴθ δασύ, βίησθ 
πον ΨΠ2|ι 566 αοᾶ. 

9 ἜΔΡΡΌΥ 8116 {86 
ῬΘΘΟΘΔΌ]Θ, βίθοθ ΠΟΥ 
ΜΠ Ρ6 σϑ}16α “ΘΟῺΒ οὗ 
αοᾶ»: 

10 “ἜΔΡΟΥ δῖβ ὑῆοβθ 

ΨΏΟ ἤδνθ Ὀθθὴ Ὁ6Γ- 

βοσιυΐοα ἴοτ τἱρῃξΐθοιθ- 

ὩΘαϑ᾽ 56 Κρ, δσἴθοθ ὑῃ6 

Κιηράοιῃ οὗ 886 Ὦθαν- 

ΘῺ5 ΘΙΟΏΡΒ. ὕο {ῃθῖχ. 

11 ἜΔΌΡΥ 8ἵαο στοῦ 

ΨΨΏΘΗΩ ὈΘΟΡΙ6 ΤΟΡΓΟΔΟῊ 

χοῦ δῃηα ρούβϑοῦυῦα 

χοῦ πα ᾿γὶηρῚν 58. 

ΘΟΥΕΙ͂Υ δοῖῦ οἵ σνίὶοκραᾶ 

ὑίηρ δϑαϊηδὺ τοῦ ἴοσ 

ΤΥ 58Κ6. 12 Ἐδ]οῖσα 

ΘΔ 168} ἋοΟΥ ἴον, 

δίημσοθ ὐόῦεκ τονδγα 

ἷς ταῦ ἰῇ 6 ἤθδν- 

ΘΒ; ἴῖῸΣ ἰπ τὺ νὰν 

{πον ρουϑοσαΐθα {86 

ῬΓΟΡΘὺΒ. ὉΓΙ͂ΟΣ ἴο τοῦ. 

13 “ὙὝου δῖ ὑπ 

5810 Οὗ π6 φασίῃ; αὐ 
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δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι 
ῬῬιξ [86 581} 5ὨΟΙΙα 1ο56 ΒΙΣεηρΡΊΩ, χ δὲ 

ἁλισθήσεται; "εἰς οὐδὲν ἰσχύει 
«1 1 6 τηβϑαθ 5810 7 τπὺίο ποίη 1115 ΒΊΤΟΩΒ 

ἔτι εἰ ὴ ληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι 
νοῦ 1 ἐοὶ βληθὲν ουεῖάθ ἴο 6 ἰσϑιριθα οἱ 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
Ὁ, ἰδ ΤΆΘΕ. 

14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ 
ἀλῶς 8116 ἰῇφ ἐρὰ οὐ ἴῇοε ψοιϊᾶ. Νοί 

δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους 
Ϊβ5 Δ016 οἷν ἴο Ὀ6 δ1ὰ ΟὨ ἴορ οξιπουηΐβίῃ 

κειμένη: 15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν 
Ἰνὶπδ; πεϊίμοσ τον Πρ ϑῖὴρ δρᾶ ἴδον δεῖ 

αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 
"τ ἀπᾶονς ἐπ ταραβισγίαρ αδκεὶ ας προ [μα 

λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν 
Ιατωρδίαπα, αοὐὰ ἰϊβιῖηε ἴἰο 811 ἰμ6 (οη65) ἴῃ 

τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 
1ὴ6 Ποῦϑβθδ6.: ΤΠμΠὰΞ ἰοῦ βῃηϊπαο πὸ Ἡρμὲξ οΟΥ γοῦ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ᾿ 
ἴῃ ἔσο οἕίῃε ΙΩΘΏ, 80 18ὲ 18ὸν τὶ ΐ 566 

ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν 
οἔτου πὸ μα ψουκε δηα δαν τϊρῆΐ σΊοσῖν ἰμπ6 

πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
ἘΔΊΒΕΣ οἶνου ἐπα (ο6) ἴῃ. ἰδ Ἡδανθβ. 

11 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι 
Νοῖ βμουϊᾶ τοῦ (δίηκ ὑπαῦ 1 σασὰθ ἴο ἀδβίσου 

τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας. οὐκ ἦλθον 
1τῃὴ8 ΤᾺΝ ΟΟΥ τε Ῥτορηῃθίβ; ποὲ Τοϑῖὴθ 

καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι: [18 ἀμὴν γὰρ 
ἐο ἀοϑίχον μυΐ ἴο 181}: δύο ΤῸΓ 

λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ 
Ι 81 βασίηρ ἴο χοῦ, ὉΔῸΠ] ἩΚΟΙ͂ν τσὴ Ρ855 αυναν ἴα 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία 
Πθανθ δρᾶ ἴῃο δϑεατγτίῃ, ἰοΐα,: ὁπ 6 οὐ. ΟἿ 

κερέξέα οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου 
{16 Βόοχῖν ποῦ ἢοΐ 5ῃου]α 0.855 αΑν ἔγοσῃ ἴῃ6. Τῶν 

ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς 
ὍΠΣΕΏΙ ἩΪΚΟΙῚΡ 411 ([Ὠ π55) ΒΒ ου]α ἐδῖκο ΡΊ8οδ. ψο 

ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν 
1 ανῈσ ἐβοσθέοσθ δοιὰ Ἰοοβα [40:1 οὗ ἴῃ 6 

ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ 
σογηγηϑη ἀγαθὴ ΐβ 1656 τὰς 1θαϑὶ ὁοὔθβ δῃᾶ 

διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος 
ΒΒΟΌΙα ἴσο {πι5 1.68 Ιραϑδῦ οὔθ 

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: ὃς 
ἍΜ1Π ΡῈ οδπεᾶ ἱπὰ 86 κΚίηράουηυ οὗ ἴῃ 6 ρανφῆβ; ΨΟ 

δ᾽’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας 
Ῥαΐ ΠΟΙ͂ μοι] ἀο δ βῃοιπᾶ ἴδδοῦ, ἰῃὶ5 βγϑαῖ 

ΙΏΘΩ, 

1 δ βδϊῦὺ Ἰοϑθβ [8 
Βίσθηρίῃ, ον ΜῚΠ ἰὑ5 
ΒΘ Θο5. Ὀ6 γοβύοσθα 
Τὸ 15. ὯΟ ἸΟΏΘΘΙ 5ΘΌΙ6 
ἕο ϑηνίμίηρ θυ ἴο 
Ρ6 τῆσοψνψῃ ουὐδίαα τὸ 
6 ὑχαριθα οἢ ὉΓ 
ΤΏ 6. 

14“ ἸἼοῦυ ἂήο 88 
Ἰρὴῦ οὗ 6 ψοσϊᾷ, ἃ 
οἰἷύν σδηπηοῦ 6 δᾶ 
ΜΏΘΩ δἰπιδίθα ὌΡΟῚ 8, 
τηοιηύϑίῃ. 15 ῬΘΟΌΙΘ 
ἡρῃδ 8. θὴρ δηά βϑὺ 
1, Ὡοὺ Ὁπάᾶου 86 τὴη68- 
ΒΌΓΙΩΡ δοκοῦ, θαὺ 
ὌΡΟΣ {π6 ᾿ἰαιιρϑίδηα, 
δα 1Ὁ ΒΪ.6 5. ὈΡΘΟῚ 8]} 
ΦῬΏΟΞΘ ἴῃ 8 Ὠοῦδθ6. 
16Ιὐκονθ6 Ἰοὺ τοῦκξκ 
Πρ ΒΏΙΏ6 Ῥοΐἕοσο 
ΙΏΘΏ, ὑμαὺῦ Ὧν ΤΊΘΥ 
866. χοῦβ ΗῺὼμδ ψοτκΚα 
ϑιηα σὶνο ρίουν ἴο σόῦα 
ἘΔΙΏΘΣ ὨὮΟ ἰ5 ἴῃ [86 
ὨΘθΘΏ 5. 

17 “ὯὩο ποὺ ἐδίηϊκ 1 
σϑῆθ ο ἀἀοϑίσον μ8 
18 ΟΥ [Ὧ6 ῬΓγορθθίδ. 
Σ οδὴθ, ποῦ ἰο ἀδδύγου, 
Ῥιιξ ἴο {1811}; 18 ἴοΣ 
ὑΓῸΙΥ 1 58} ἴο τοῦ 
[Ὡδὺ ΒΟΟΠΟΙ ψου]ὰ 
θύῃ 8ηα δαγ Ρδ85 
ΘΘΥ 8 ΤΟΥ ΟΠ6 
ΒΙΏΔΙ1οϑὺ Ἰούθοσ ΟΥ Οὔδ 
ῬΑΥδΟΙΘ. οὗ ἃ Ἰοίξοσ. ἴοὸ 
ῬΆ5Β ΔΩ ἴστοπὶ 6 
ΓΒ. ΌΥ͂ ΒῺΥ ΠΊΘΘΔΏΒ 
Δηἃ ποῦ 811 ὑῃΐηρδ 
ἔδκ ὈϊΪδοθ. 19 ηο- 
ΘΥΘν, ὑογθΐοσθ, ΓΘ ΚΕ 
ΟἿΘ Οὗ ὕμποϑδ Ἰϑαϑὺ 
σοι δ αγχθηΐβ δηᾶ 
ὑθϑοθ5 τῇδ κὶπα ἴο 
μα οἤθδοῦ, 6 ΨΠΠ1ὍῸ6 
σ81164 Θϑδ ἴῃ. γ618- 
οῃ το 8 ἱἰράομι 
οὗ [86 Ὠδθϑνϑῇβ. ΔΑ5 ἴὺσ 
ΘΏΣΧΟΣΘ ΨῸῪΟ ἄοσθϑ ὑπ 601 
8δηαἃ ὑρδόομθ5 ὑθῃι, 
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κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
ὙΨ11 6 σα]Ἱοα ἢ ἰῇς κιἰηράοηω οὔθ θδνρϑῃβ. 

20 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ 
Ι1 δ΄ὴ Βα 85 ΤΟΥ ἴογνοῦυ ἰμαΐ ἴξονο ῃτοΐ 

περισσεύσῃ ὑμῶν δικαιοσύνη πλεῖον 
τσ ΔΡουΠΩΣ οὗγοῦ ἰῇ χἱρῃίθοιβιθ55 ποτα 

τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, μὴ 
οὗ μ6 5ΟΙΊΡ65 δηα ῬΒαχίβθοβ, ὥσι ὭΟ 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
γοῦ ΠΟ ]α οο ἰπΐο τὰ κΙιησάογχῃ ΟΥ 1Πῃ 6 

οὐρανῶν. 
Ἀθάανρθηϑ. 

21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις 
χοῦ οαζσά ἐμαί εἴ νν85 βδια ἰο [6 δηποίϊθῃ ἐβ 

Οὐ φονεύσεις: ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, 
Νοῖ ψοῦὺ 5041] ταυσᾶφσ; ννο Ὀιϊπη πο]ν τσ ἢ τηταοσ, 

ἔνοχος - ἔσται κρίσει. 252 ᾿Εγὼ δὲ 
ϑοσοιμαία "16. ΜΗ] 6. ἴο ἐᾷ 6 Ἰυαρτηθαΐ. Ι [5101 

λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος 
ΘΙ σα ὴβ ἰο γοῦ ἐμαὶ βνϑύνοῦθ {πῸὸ Ῥοΐὶηρ ταί] 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ 
ἴοπ6 ὑτοΐμεσ οἔ ἴσῃ δοσοιηΐαθ]α ΜῈ] ΡῈ ἴο ἴὯ6 

κρίσει’ ὃς δ᾽ ἂν εἴπτῃ τῷ ἀδελφῷ 
Τπάρταθαὶ; ψὯὸῸ Ὀὰΐϊ ΚοΙν τηῖρῃ! 5 ἴο πο Ὀτοίμου 

αὐτοῦ “Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ" 
οὗ Εἴη δοδ, δοσομῃίθο]α τνἢ]] θ6 ἴο λ6 ϑαπμεασίη; 

ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ λωρέ, ἔνοχος 
νῆο θὰ 1ἰκοῖν τχτηϊρῖ θν ΒΕῸΟΪ, δοσοιυ δ 16 

ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 
ΜΙ ΡΘΕ ἰηἴο 1τὴ8 [ἘἰΞ ΡΤ ἘΠῚ οὗ ἴμ 8 ἔτεα. 

προσφέρῃς 
ψοὺ τσ σὴ ἰοννατᾶ 

283 ἐὰν οὖν 
ΤῈ ὄνὸσ 1ὰουεῖοσο 

τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον 
16 κι οὔνοι ΠΡΟ 86 δΙδΣ 

μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός 
ΨψΟὰ σὶρ ΓΕΤΆΘΙΡΟΥΣ ἰπαί {π6 Ὀτοΐθου 

ἔχει τι κατὰ σοῦ,24 ἄφες ἐκεῖ 
15 Ἀανὶὴρ βοωθίδίηρ ἄοννῃ ο νοι, 1οὲ Ρὸ οΕἔ ἰζοσο 

τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, 
16. κι οὔὗσψοῦὰ ἴῃ ἔτοηϊΐ ΟΥ ἴῃ 6 ΔΙΐδΥ, 

καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθε τῷ ἀδελφῷ 
δια βΡὸ ᾶννδν Εγϑὲ Ὀ6 ποοῦπεηδα το ἐδε Ὁτοίμοῦ 

σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε 
οὔ οι, δῃᾷ βοὴ μδνὶηρ σοῦ 6 ὈΓΙΠΡΊΩΡ ἰονναχά 

τὸ δῶρόν 
18 Εἰδὶ 

κἀκεῖ 
Δῃηᾶ ἴσα 

σου 
οὗ νοῦ 

σου. 

οἵ γοὺ. 
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5 οὔθ ΜἘΠῚ ὍὈ6 σϑ116α 
στϑαῦ ἰῃ τοιϊαύϊοη ἴὸ 
[6 Κίηράοϊῃ ΟΥ̓ 8 
Πϑᾶνθηβ. 20 ἘῸΓ 1 58. 
ἴἰο τοῦ ἰμαὺ 1 στοῦ 
ΤΡ ὐΘΟυΒΏ655 ἀο65 ποῦ 
ΔΌΟυΠα ΠΊΟΓΟ 8 
{μ8 οὗ [86 5ογῖρος δῃὰ 
ῬΏδιΐίβθοα, τοῦ ΜΠ ὉΥ 
ὩΟ ΙΘΘῺΚ ΘηΟΥ ἰηΐο 
0{ῃ6 Κιἰηρσᾶομῃ οὗ ὑμ6 
ὨρΘάνΘη5. 

21 “Ἧοὺυ Ὠρασα [δὶ 
1 ΜῈ δα ἴο ἔμοβο 
οὗ διηοίδηῦ ὑπο, “ΟΣ 
ταὰδὺ ποὺ τπσᾶθυ; μα 
ΨΏΟΘΘΥΟΥ σοχησχὶΐ 8 
ΤΑΣ ΜΠ] 6 86- 
σουμύβϑθια ἰο ὑπ οουτὺ 
οὗ 50166.᾽ 22 Ἡοψάανθυ, 
1 5ᾶὰν ἴἤο Ὑοῦύ ὑμαῖΐ 
Θνουγοῦθ ΨΜΏΟ σοηὐίη- 
1605 ψ͵τΑΙΣαΙ τι ὨΪϊδ 
ὈΓΟΙΏΘΙ ΨΠΠ Ρ6 86- 
οουηδ16 ἴο ἐπ σουγὲ 
οὐ 7πϑιῖοα; Ριὺ ψῇο- 
ΕΥΘΥ δάάγοεϑοβ Ὠ15 
Ῥγούμοσ ἰῦἢ 8ὴ τπ- 
ΒΏΌΘΔΚΒΘΡΙΘ ψοτγὰᾶ οἵ 
οοηΐοιηρῦ Μ{ΠῚ) 6 δο- 
σουπίϑδοϊθ ἴο ἐπ 5ὰ- 
Ῥτοπλα Οοισ; ΜΏΘΥΘΩΚ 
ΨΈΏΟΘΥΝΟΥΙ 58.085, “ὙΟ1 

ἀσϑοϊσθθ!]θ [Ἃ001} 1} 
6 8016 ἕο ὑῶε Βδὺν 
δ᾿ ΘΠ 8." 

28 “ἼΖ, θη, γοὰ 816 
Ὀγϊησίὶηρ γΟὺ οἷ ἰοὸ 
{886 δἰΐαν δηᾶ γοιι ὑπ 6 γ8 
ΤΟΙΔΘΙΏΡΟΥ ἰῃϑὺ ψοὺτ 
ὈΤΟΙΠΘΙ Ὧδ5 βου ΠΡ 
ἀρϑϊηδὺ νοὰ, 24]16ᾶν8 
γοῦν οἰ ὑΏθσο ἰὴ ἔσοὴῦ 
οὗ ἴῃ αἱΐδσ, δῃηᾶ ρῸ 
ΘΘΥ; Πυβὺ Δ Κ6 ψΟΌΣ 

Ὀθδοθ ψ ἢ νου Ὀγοίῃ- 
ΘΓ, 8ηα [Ὥθῃ, ΝΏΘΩ γοὶ 
δυο οοὰρ 80, οὔοα 
ἋΡ γοὺ εἰ. 

225 Τέεννα ((6- ΠΟ 8), 
ὨΟΤΆ), {{14.16-8. ΓῺΘ 
ΔΡΡϑηάϊχ ὑπᾶρῦ Μαίζηρνν 5:22, 

ΒΒ; 82πῦ2} (Οο -Ηἰ πον, 
ἰποϊηοσαῖον ΖῸΓ τοῆαβθ Ουϊδίᾷθ οὐ Φογιβδίθσα. 966 

ΟΥ, ψΑΙΟν οὗ Ηϊγ’"- 

ΠΤ: 

ἀλανον 

49 ΜΔΊΥΤΗΕΙ ὅ: 3ὅ-90 

25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳΙ! 25“Ε6 δρουῦδ βοὺ- 
ΒΘ νυν! -ταϊπαρᾶ ἴο ἰδ 6 δάνεια ὑΠπ8 τηϑύϊου αὐ ον 

ταχὺ ἕω ὅτου εἴ Μὰ ὑμ6. ομ8. οοπῖ- 
οέ τα «αλεν ἘΜΗῚ ΜΏΘΩ γοῦ δ᾽  ΡΙ Δ] Ωρ᾽ ϑρθϊηδῦ γοὰ 

Ν ἜΨΝ Η Α , δ αν, ΜΏϊ6 γοὰ 816 
μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, ή ποτὲ σὲ τ] Ηἰπὶ ΟὨ π8 ΨΒΥ͂ 
Μη πὶ ἴδ ἴπε νϑν, ποὺ 8ὺ ΒΩ} σαθ σῸΠ} ΘΓ, ὑπὸ 5ΟΙΊΘΒΟ 

παρ αδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ 6 σουλριαἰηθϑηῦ ΓΒ 

ταϊσς ΣΝ ΟΥΟΣ {6 διάνοιαν ἴο ΠῚ Ἰαᾶρθο, 84 ᾿ ρὲ {ὰῸ γΟῚ ΟΥ̓Σ ἴο 

Κριτ ἐτ καὶ εἰς φυλακὴν [ὑμ6 υᾶρα, δῃηᾶὰ 0186 

εἧς κριτὴς οἷ ἰο ΤῊ εὑπηρέτῃ, δηὰ ἰηΐϊο ρσγίϑδοη ᾿7πᾶρα ἴο ὑ8 σουτὺ δὖ- 
βληθήσῃ: 28 ἀμὴν λέγω σοι, θηράδηῦ, 8πηα γοὺ μὲ 

σου ταϊ μὲ 6 Τσονα; 8ΙΏΘΩ [181 αὶ ἰο νοῦ, ᾿ ΏΤΟΝΜΩ ἰηΐο ὈΓΪΒΟΏ. 

ὴ λθης ἐκεῖθεν ἕως ἄν [261 ΒΥ ἰο γου ἴογ ἃ 
οὐ μὴ ἐξέ ἢ ταοὺ, Χου ΜΠ οογίαϊ - ποῖ ποΐ νοῦ 5ῃοι!μα τς οὐ ἔγοιι ποθ ΠῚ} 11 6] 

ἀποδῷς τὸν ἔσχατον 
βου 5που!ᾶ Βᾶνα βίνθη Ὀ8.κ 1μ8 1851 

κοδράντην. 
αὐδάγδῃβ. 

21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ρρέθη Οὐ 
Ὗου πρασὰ 1η4΄ ΝΕ ὯΡΕΣ 5δ1α Νοί 

μοιχεύσεις. 28 Ἐγὼ δὲ λέγω 
ψοῦ 581811 σοτζηχζαϊί δα ]έοσν. Ῥαξ 8:1 5 

ὑμῖν ὅτι πάς ὁ βλέπων γυναῖκα 
ἴο γοῦ ἰμδὲ δνϑύσοῦθ {86 (οπ6) Ἰοοκίηρ δ'ὶόῪ ψοτδη 

πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδ 
ὈΟΦΟΤΑ ᾿ς {86 ἴο ἀσβίχο ΠΟΥ δΊσθδαν 

ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ 
ἢ οσοτωχηϊςα δαἀυ!ίοιν νὰ ΠΟ ἰὼ 6 πϑαγί 

αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σοῦ ὁ 
οὗ Ὠϊχη. ΤῈ Ὀὰς [86 [ΞᾺ}} οἔνοι {86 

δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ 
᾿ 1:21} ΕἸΣ. . 19} 0- 1} σοῦ, ἰδἶο οὖ 1 διά 

βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι 
ἴᾷτονν ΑΥΝΔΣ ἔσο νοῦ, 1 15 δάνδιη σεοῦβ ΤΟΥ ἴἰο νοι 

ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν 
ἐπ ογτᾶθυ ἰδ βῃοια ὍΝ οθΘ ΟΥ ἴῃ6 τέοίαθενβ 

σοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
οἔγνου ὃ: οὐ ΨΏΟΙΘ Ἃἢ6 Ῥοαν οἵ νοὰ 

ληθῇ εἰς γέενναν: 30 καὶ εἰ ἡ 
Βῆομια Ρ6 ἄσοσσῃ ἰπίο ΘΟ ΉΏ8; δηα 1ὲ ἰπῃ6 

δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον 
τἰθς οἶψγου Ἀδῃά Ξ[ΤΑΌΙΘ5 ψοὰ, οαΐ ΟΥ̓́ 

αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει 
1 δᾶ ἰῆτονν δΔ ἔγοσῃ σοι, 1 15 δαάνδηίαβθοιβ 

γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν 
ΤΟΥ 1ο νοῦ ζὴ οτᾶρφσυ ἐμαὶ 5 Ια Ὡς Ἰοβὲ οὔθ 

μὴ ὅλον τὸ 
ΏΟΙ6 ἴδε 

σου καὶ τῶν μελῶν 
οὗ οι δῃὰ ποῖ οὗ ἴς τΑΕΙΔΌΘΥΒ 

20. Τέεννα ((6- οη΄ 8), 
ΠΟΙᾺ), 
ΑΡΡΘ ΙΧ ὑΠ66 Μαΐου 5:22. 

ΝΒ; 57 (Ο6΄ 1--Ηϊπ πον, 
{16:8 ΤῊ ἹποΟΙΠΟΓΑΙΟΣ ΤῸΡ Γοΐαβο ουϊδίάα οὗ ἁ σοΓαβαιθτη. 566 

1ν ποῦ οογὴξ ουῦὐῃ ἔχοχῃ 
ζθσθ πυοὐ} γοὰ Ὦδϑγνδ 
Ῥϑϊα οὐοῦ {6 Ια δῦ σοῃ 
ΟΥὗἨ νοῦν 0016 νϑδῖμ6. 

21 “Ὑοῦὺῦ Ὠθαγὰ ὑμαῦ 
ἱ ψὰϑ βαϊά, “οι τ ϑῦ 
ποῦ οογηγηῖῦ αι! οτγν. 
28 Βα 1 δ80ὼὺ ἴο τοῦ 
τὺ δνούνοῦθ ὑμδὺ 
ΚΟΘῸΒ οὐ Ἰοοκίηρ αὖ ἃ 
ὩΟΙΏΒΩ 850 85 ἴο ᾶγύθ 
8, ὈΑΘΒΙΟΩ ἔοσ ΘΙ Ἠδ5 
δΙγοδᾶν οοχμλὶυ θα 
ϑαπϊοσν ἢ ΠΟΥ ἴὴἢ 
Ὠϊ5 Ὠοασγὺ. 29 Τί, ΠΟΥ, 
[δ᾽ τἰσῃῦ ον οὗ γοῖτβ 
15. πλδκίηρ γνοὰ βύυπι- 
16, θαυ ἰὺ οὐ δᾶ 
ΤΟΝ ἰὖ ΘΨΆΥ [τότ 
γοῖ. ΒῸΌΤ ἰὖ ἰβ5. ΠΟΥ͂ 

ὈΘηΘἤοὶδὶ ἴο γοὰ Ζὸγῦ 
ΟἿΘ Οἱ ΨΟᾺΪ ΣΊΘΙΌΘΥ5 
ἴο Ὀ6 ἸΙοϑὺ το γοῦ [Ὥϑη 
ΤΟΥ͂ ΟΣ ΜΏΟ0]6 ροῦν 
ἴο. ὯΘ ρἱτοῃρᾶ ἱπίο 66- 
ΠΟη 8." 30.150, 1 
ΨΟΌΣ τἰρῦ Ὠϑηᾶ 15 
τ ϑκίηρ ΥΟΙ] ΒΟΌΠΠΊΡΙΘ, 
συῦ 1 ΟΥἨὨἨἁ δῃὰ ἰῆστον 
ἰδ ΔΆΝ ἴσοϊῃ ψοὰ. ἘΌΓΣ 
ἰῦ 5 πλοῦ Ὀθηθῆοίδιὶ 
ΤΟΥ ΟἿΘ οὗ γΟῸ τ61η- 
ὈΘΙΞ ἴο 6 Ιοϑὺ ἴο γόοιὰ 
{δὴ ἴοὺγ γνοὰ Ὁ ΨΏΟΙΘ 

ΟΥ, δ1|1ον οἵ ΗϊΪη’- 



ΜΑΤΤΗΉᾺΪΙΡ ὅ: 831---9}] 

σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 
μοᾶγν Οὗ γνοὰ ταΐο σεῆθηηβ 5ΠΟΙυ]α κὸ ΟΝ. 

31 Ἐρρέθη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν 
τί ὙγῈ5 Βαιὰ Ῥὰα γ)}ο {{͵Έ|Ὶν χαϊρ!! αἴνοσος τῃ 6 

γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ 
ὙνοσΆϑι ΟΥ̓ Ὠΐτη, 1εὺ Βἴχα εν ἴο ὯΘΓ 

ἀποστάσιον. 32 ᾿Εγὼ δὲ λέγω 
σοχῆοαίὶθ οὐ ἀΐνοσζοο. 1 Ῥαΐ δὰ βαισίὶηξ 

ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν 
ἰογοῦ ἐμαὶ θνφύψνοῆθρ δε (οτ6) 

γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου 
ο8 ΟΥ̓ ΠῚ Ἔχοθρὶ 

μοιχευθῆναι, 
15 ΤΑΔΊΙΩΡ' ἴο οοτηχηϊ βαπι!οτν, δα ΨὮΏΟ 

ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ 
1 ον [ψοΟυΊ8Ὼ1 παν θ6Θ αϊνογορα ταϊὶρηΐ ΤΠΔΥΥΝ 

μοιχᾶται. 
σογάσταϊίβ δα υἱίοτν. 

88 Πάλιν 
ΕΟ πο 

ἀρχαίοις 
διῃοϊθιίβ 

αϊνοτοίηρ ἐδ 

πορνείας 
ΟΥ ννοτα οὗ ξουηἸσβ. 

αὐτὴν καὶ ὃς 
ὮΘΓ 

ποιεῖ 

ἐρρέθη τοῖς 
ἀϊ τ] βαϊᾶ ἰο [μ6 

ἠκούσατε ὅτι 
χοῦ Ὠρασγά δαὶ 

Οὐκ ἐπιορκήσεις, 
Νοῖ ψοῖ 5881} Δ Κα ΟδΤ Ζ8 156 1, 

ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους 
ϑοῖῦ 5081} βῖνα Ῥ80Κ πὶ ἴἰο ἰῇ6ς. Τογά ἰῃθ οδίῃϑβ 

σου. 84 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι 
οἴ νου. 1 Ῥεῖ δὴ βανίηρ ἰο χοῦ ποῖ ἴο βύνοδῖ 

ὅλως: μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος 
ΨΈΏΟΙΥ; ὨΟΙΠΘ ἃ ἴῇ6 ἤδανθη, Ὀδϑοϑσο ἐῃγοῦθ 

ἐστὶν τοῦ θεοῦ: 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι 
115. οἔίῃε ἀοᾶ; ΟΣ ἴῃ ἰμ6 θαυίῃ, Ὀφοδιιθα 

ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ: μήτε εἰς 
Σοοίβίοοι 115. οξίῃεο ζφοὺ οξῃΐα; πῸσ 1ηΐο 

᾿Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου 
Ζουβαίθσα, Ὀθοδθα οἷν ἰεἰ5 οὔθ ρμγοδαί 

Βασιλέως: 86 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου 
ἹἙίίηρ; ὨΟΧΥ ἴῃ ἰδ Ὦθδα οἵ νοῖϊ 

ὀμόσης, ὅτι οὐ δύνασαι. μίαν 
ψοῖι 5Που]α βύνθασ, Ὀδοδιιϑα ποΐ νοοῖ 5Υ6 8016 ΟἿΘ 

τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔστω 
ΒδΙτ ννῆϊθ ἴο τϑῖο ΟΣ ὈΙ6οΚ... Το 6 

δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναΐ, οὔ οὔ: τὸ δὲ 
Ῥπὶ 6 ψοτὰ οἴνου ψὸ5 ψο5, ῶ0 πὸ; ἰμβ6 μὲ 

περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ 
(5) ἴὰ οχοθϑθ ΟΥ̓ ἴμ656 ουΐ οὗ 8 

πονηροῦ ἐστίν. 
τυν]οϊκοα (016) 15. 

δ0 

Ῥοᾶν ἰο ἰδῃηά ἰῇ 68θ- 
ὨΘΩ Δ." 

3: “Μογθονοι 1 85 
βεϊᾶ, “ΒΒ ΟΘνοΣσ ἀἱϊ- 
νόγοΘν 5. ψίΐο, οὐ 
Ὠἰμὴ οἷν ΘΙ 8 06Γ7- 
σοῖο οὗ αἀϊνοτορ. 
32 ΠΌΤΟΥ, Σ 5860ὺ ἴο 
χοῦ ὑπμδὺ δυο οΟ 6 
αἰνογοίηρ 5 νῖΐο, 
δχοθρῦ οὐ δοοουμῦ οὗ 

Τογηϊοδύϊοῃ, δ ΚΘα ΠΟΥ 

8. ΘΒ 76οὐ ἔοσ δαπύοσν, 

Βροίηῃρ ἰξαῦὺ ΨΏΟΘΥΘΓ 

ΤΑΘΥΓΪΘΒ ἃ αἀϊνογσοα 

ψοτηϑ σοχηχα δα 8611}- 

ἴουγν. 

33 “Αρϑδῖτι τοῦ μοατζά 

ἐμ8ὺ ὁ ψὸ5 βαίᾷ ἴο 

[ΏοϑΘ οὗ διροϊθηῦ {1 π|65, 

“ἕοι χηϊϑὺ ποῦ ΞΘΩΣ 

νι μοιῦ ΡΟΥΣοΟΥ λΙηΡ, 
Ραΐ γοὰ γυδῦ Δ. ψοὰ 

νον ἴο Φομονβῇ. 
ΑΗΘ ΘΨΟΥ, ΣΦ 586..} ἴο 
χοῦ: Τὸ ποῦ ΘΑ, δὐ 

8,11, ὩΘΙΠΘΙ ὉΥ ΠΘδυΘΠ, 

Ὀροϑῖισθ ἰὖ ἰ5 αοὔ᾽ 5 

ὩΤΟηΘ; δ ΠΟΥ ὉΓΥ 
θαυ, Ὀθόϑιβ8 ἰὖ ἰ5 π6 

ξοοΐδίοοιὶ οἵ ἢἰβ ἔθοῦ; 
ΟΣ ὉΚ ὅθγιβαίθιῃ, θ6- 
οδῦδα 1Ὁ 15. 06 οἷν οὗ 

86 β»τραὺ Κίηρ. 36 ΝῸΓ 

ὉΡ ψνΟΌΣ ποδᾶ χημϑὺ 

γο 5ΨΘΘΔΥ, Ὀθοϑῦδ6 

γοὰ οϑπῆοῦ ἔΓ ΟἿΒ 

δὶ 16 οΟΥ ὈΙΪΘΟΚ. 

81 συπὺ Ιοῦ γὙοῦκ ποτὰ 

γ͵δὸ8 θϑῃ Ὑ65, ὑοῦ 

Νο, Νο; [Ι͂ὉΓ ψῃδὺῦ ἰδ 

ἴῺ ΟΧΟΘΩΚ ΟΥὐἨ {ῆθδβδ. 15 

ἔσο 86 ψὶοκϑα  οἤθ. 

305 Γέεννα ((6 Πρ’ 8), ΒΒ; ΠΣ (ΘΟ ΗΠ ποθ, οὐ,  ΔΗΙΟν οὗ ΗϊΐΪπ’- 
ΠΟΙ), στάσι, ΤΠ6 ἱποϊηουδίοῦ ἔοσ τοῆμβο ουΐδίᾶᾷάθ ΟΥ ΦογαΞαίθα. 566 
ΑΡΡΘΠΑΙΧ ὉΠ6οΥ Μαίξζηονν 5:22. 33» Τομονδ, ..2,1-14,.16-18.. ἰῃ6 Τιοτά, ΒΒ. 

ἈΡΘΜΡΙΣ μὰ 

δὲ ΜΑΤΤΗΒΥΡ ὅ: 838---46 

38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν 
γοῦυ Ἀρασὰ τὲ ἰἴτν88 58] ἘχΘ 

“ντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 
τρετοσᾶ οἵ Φ νεῖ δΔῃᾷ ἰοοΐῃ ἰπηϑίεδα οὐ ἰοοίῃ. 

89 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι 
1 Ῥὰαξ δὰ βαϑίηβ ἰο τοῦ ποῖ ἴο τοϑὶβί 

τῷ πονηρῷ :ἑ ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίζει 
Ῥὰαΐξ ΠΟΟνΟΣ γοῦ 51805 

στρέψον αὐτῷ 
το ἰπ6 «ἱὶοκεᾶ (οπ6); 

εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, 
ἰητὸ μὲ στίθθε. σῆθοκ οἶσοῦ, . ἔστὰ ἴο ὨΜᾺ 

καὶ τὴν ἄλλην: 40 καὶ τῷ θέλοντί 

α͵5ο τῆς δέρας πα ἴἰο ἴα (8) ΨΜΠΠ5 

σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου 

ἴο γοῖι ἴο Βα ἡυἀρεα δἴἰδὸ {π6 ΠΟΥ δατταθυῖ. οὗ γοὺὰ 

λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον 

ἴο ῥεῖν, 1δοΐ βὸ ΟΕ ἴἰο Εἰτα δἷδὸ [88 Οὐΐοσ βαγτηθχιῦ; 

41 καὶ ὅστις σε  ἀγγαρεύσει. 
Ἀγ οζος ΜΈΏΟΘνΟΥ ψοι ψῚΠ ΠΏΡΣΘΒΒ ἰπῖο σοΙη5 

μίλιον. ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο. 
ταῦ 6 Οὔ, Ῥαρβοίῃξ αν ὙΠ δοδ6ο ἵνο. 

«αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν - 
ΔΚ σοὺ βίνθ, δῃᾶ ἰμθ (016) 

σοῦ δανίσασθαι 
ψου ἴο Ῥογτονν 

τῷ - 
τὸ {86 (ο16) 

θέλοντα ἀπὸ 
ΗΠ πη 5 ΥΟΤΩ, Π΄ 

ἀποστραφῇς. 
ψοῖι 5ῃο 14 6 Τυατηθα ἀὐνδν. 

483 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη ᾿Αγαπήσεις 
σοῦ ϑατάῖ ἰδεῖ ἰδννδβ βαία. Ὑοῦ 5881] ἴΙονθ 

τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν 
186 πεὶρῆροΥ οἵ νου απᾶ ψοὰ 5881} Ὠβῖθ ἴῇ6 δθθσων 

σου. 44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε 
οἔνου. Ὶ θα χὰ βασὶπρ ἴο χοῦ, Ὀ6 Ἰονῖλθ᾽ 

τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 
το θηθηθα οὔὗγοῦ δ᾽ ὑερσδσίὴβ, ονὲῦ 

τῶν διωκόντων .. ὑμᾶς: 45 ὅπως 
6 (ο1165) Ῥεσβθουι τη τοῦ; 80 ἰδεῖ 

γένησθε " υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν 
σοῦ τοϊβ: δὲ τον [ὁ 6. ὅθ5 οὗ [86 ἘΔΊΏΟΣ οἴτου 

τοῦ᾽ ἐν οὐρανοῖς, - ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ 
οὗ ἰῆ6 (οη6) ἴὰ - ἤδανεῆβ, Ὀθοϑῦβα πα δ ΟΣ Ὠΐτα 

ἀνατέλλει . ἐπὶ πονηροὺς καὶ 
Ἐφ 15 τη κίῃρ τίῖβα ὍὌΡΟΙΒ τνλοϊκοα (0165) δῃᾶ 

ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
ϑοοᾶ (οὔ 65) δηᾷ Π6 ἰ5 ταῖῃητῃρ ἀροὶ Υἱθ ἴθουβ (0565) 

ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ 
δη ὉΠΥΙΒ  ΘΟΙ5. (0165). ΙΕ ον ΠΟΥ͂ 

ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα 
τοῦ τοϊρηῦ ον ἔμπα (ο} 68) Ἰονὴ 5 χοῦ, - ΨΒδΐ 

μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 
ται δτ6 μανίῃρ τοῦ Νοῖ δῖ5ο 88 ἴδχ δοϊθοίοσβ 

καὶ 

μὴ. 
Ὡοΐ 

38 “γτόὸῦ πραγὰ ἰμϑῦ 
0 ψᾺ5 βδολᾶ, Ἔν ἴον 
ΒΕΥ6 δῃα ὑοούῇ ἔοῦ 
τοοῖῃ. ϑΗονενο Σ 

ΒΒ} ἴο τοῦ: ὸ ποῦ 

τοβίϑὺ Ὠΐμὰ ὑμαὺ 15 

ψὶοκεᾶ; Ῥὰᾳῦ ΨΜΏΟΒΡΘΥ 

ΞΙΘῸΒ γ͵οὶ ΟἹ ΥΟῈᾺἙἹΙ͂ 

τρηῦ σἤθοὶς, ἐγ ὑ 6 

ΟΥΟΥ 8150 ὕὅο ΒΙῃ, 

49 Αῃηα ἰἴ ἃ ῬΘΥΒ0Ὼ 

ψίϑχιίδ. ἴο ρΡὸ ἴο σουτὺ 

αὶ γοι δα σοῦ ῬΟ5- 

βοϑϑίο Οὗ γΟᾺΓ ΠΌΘΟΥ 

σϑτιτηθαῦ, Ιοῦ ΨγΟῸΓ 
οαΐον σαγτηθηῦ 8150 ΡῸ 

τὸ δἰ; 41 δπᾶ [Ιἢ 

ΒΟΙΠΘΟΩΒ ὉΠΟΘΥ 88- 

ΟΣ ἰρθσθοα γοὰ 

ἑίο βουνίσα Το Σ 8 ΤΏ1]16, 

5ο ψ  Ὠἶγα ὑννο Π11165. 

42 αἷναὸ ἴο 88 Ο186 
Θδκίηρ γοὰῦ, απ ἀο 
μοῦ {1 ΔΘ ἴτῸΠᾺ 

ΟἿδ ὑμδὺ ϑηΐβ ὗο ὈΟΓ- 

ΤΟΝ ἴσοχῃ ψόοὰ [108- 

οαὐ ἰπίοδγοϑῦ]. 

43 “Χο Ὠρασγᾷ ὑμαῦὺ 
1 ψ885 5ϑϊα, “χοιυ ταϊιϑὺ 

Ἴονθ ΥΟΌΣΥ ὩΘΙΡΏΟΥ 
δια Ὠδίθ νου Θθαν. 

44 ἘΟΥΘΥΟΥ, Τὶ 58} ἴο 

χοῦ: Οομύθ ἴο Ἰον6 
χοῦ ομθηλῖθ μα ἴοὸ 
ὌΓΒΝ ἴῖοὐ ὑποϑδθ ὑϑῦβδ- 

οαὐδῶρ χοῦ; 45 Πα 

χοῦ ΠΊΔΥΡ Ῥγζόνθ γοῦ- 
β6ῖνθὸ9 ΒΟ 5 οἵ τόοῦξκ 

ἘΔΙΏΘΥ ΨἸὮῺΟ ἰβ5 ἴῃ ὑ8 

ἈΘΔΥΘΏΒ, δΐησθ 86 
ΘΚΟΚ ὯΪ56 5. αἶδα 

ὍΡΟΩ ΜιοκΚοα ΡῬΘΟΡΙΘ 
ϑδῃαᾶ ρσοοᾶ 8ηᾷα ΤΏΔ 65 

16 τϑίῃ Ὄροῦ. σὶρ οι 5 

ῬΘΟΡΙΘ δηάὰ πρτῖσῃ- 

θοῦ. 46 ῈἘῸΥ 1 τοῦ 
Ιογθ ὑΐοβθ τονἱὴρ χοῦ, 

δῦ τον ἄο τοῦ 

ἤδαν62 Αὐ6 ποῦ 8150 

{πη6 ἰδ6Χ σοπθούοσβ ἀ0- 



ΜΑΤΥΤΗΒΥ͂Ν ὅ: 47---6: ὃ 

τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 41 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε 
{πῃ νεὺν δῖ6 ἀοϊηρσ τ Αμᾶ 1 ὄνοσ υοῦ ταϊσΐ στεοῖ 

τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί 
μ6 Ῥτοίῃϑυβ οὗ χοῦ ΟὨ]Ρ, ννῆρδὶ 

περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ 
(6) ἢ ΘΧΟΘ55. ὅτ ἀοΐηρ γοῦδ Νοὺ εαἰδο ἐπθ 

"Ἔσεσθε 
γου 5881} Β6 

ἐθνικοὶ τὸ 
πδίϊοηδὶα {πε 

αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 
νον 87:6 ἀοϊῃρ᾽) 

οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
ἰμογθίοσαθ τοῦ ρμουξθοί δ5 ἰῆς Εἰδίποσ οἵου ἴμ6 

οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 
Ὥρανθν φουξοοὶ 5. 

Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν 
ἘΔ αὐϊθρῃῖῦῶναθα ὈᾳὰᾳΧζ 6 σἰρίθουξηθαβ ΟἿ τοῦ 

ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς 
ποῦ το Ὀ6 ἀοίῃβ ἰὰ ἔσχοηΐ οὗ ἴδ 6 ΤΏΘΩ ἰονναζὰ 

τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς" εἰ δὲ μήγε, μισθὸν 
πα ἴο Ὀ6 οὐρβοσνϑα ἴο ἰῆριωη; ᾿ξ ρΡυΐ. ποΐ, τσενδγὰ 

οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν 
ποῦ τοῦ 8ῖὸ ανίὴρ βεβϑῖᾶθ ἰῇ6 Ἐδαΐροσ οἵ χοῦ 

τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ὦ Ὅταν οὖν 
1886 (ομ6) ἴθ 186 Ὠδδανθῃβ. ὙΏΘθνοσυ ἐμούεΐοσα 

ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ 
ψγΟῺ ΤᾺΔΥ ΤΔΙΚΘ ΕἸΕ οἔτθογον, ποῖ 

σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ 
ἴῃ ἔτοὴΐ 

ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 
Ὠνροογῖίεβ 816 ἀοίϊῃρ 'ἴθὀἑ {δ6 ΒΒ δθοσθ δὰ 

ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν 
ἘΠῚ τὴ6 Βίγοαίβ, 80 0) 8 ἔδμπον τηϊρῆΐ Ὀ6 β]ουϊοα 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὌΝ 18 ΤΆΘΩ; ΒΙΏΘΩ [1 τῶ Βα 5 ίο τοῦ, 

ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 8 σοῦ 
ἴδ ν δνο ἰὰ ὰ}} 6 τονασγᾶά οἵ ἤει. ΟΥ̓ νου 

δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω 
θα ἐΈ κἢν 61:| Εἰ ΟΥ ΤΔΘΥΟΥ ποΐ 161 πον 

ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ 
τς Ἰϑε [Π8η4] οἔγοιυ τννῆδῖ 15 ἄο! ἐπ6 

δεξιά σου, 4 ὅπως σου 
τρις [8846] οἴ νοι, 50 ἐμδὲ ΤΙῺΔΚ ΡῈ οὗ νου 

ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ" καὶ ὁ πατήρ 
16 με ΟΥ ΠΟΙῸΣ 1 [06 δβεογχοῖ; δῃᾷὰ [86 ΒΊΟΣ 

ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ σου [9] 
οἔϑγοιι {π6 (6) Ἰοοκίηθσαίΐ ἢ {μ6 βεοσοὶ 

σοι. ἀποδώσει 
ἴο νου. Ἅ1} βῖνα Ῥβοὶς 

ὅταν προσεύχησθε, οὐκ 

νοῦ 5ῃου α ἐσαπιροὶ ΟΥ̓ νοι, δϑ-θνθὴ {6 

δ Καὶ ἔσεσθε 
ΔΑμᾶ νΏΘΠΛΟΥΘΥ ὑοῦ χαϊθξ ὈΥΑν, ποῖ 518} γοῦ Ὀ6 

ὡς οἱ ὑποκριταί' ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς 
85 6 νροοχῖϊίθβ;ρ, Ῥδοδδαο {μὸν κα ἢ ἰδ6 

δφ 

ἴὴρ ἐμ βϑῖηθ ὑμῃϊηρ9 
41 Αμὰ 1 σοῦ ρτϑοὺ 
ὝΟΥΕΒ ὈΓΟύΠΘΥΒ ΟὨΪΥ, 
ψΠθὺ ΟΧύγ δου Δ ΓΥ 
ὑῃΐηρ 816 τοῦ ἀοϊηρϑ 
Ατὸ ποὺ 8150 [8 ρεβο- 
916 οὗ π6 ἡϑίϊοῃβ ἅο- 
ἰὴρ ῆὴ8 βϑῖὴβ ἰῃϊηρϑ 
4 Υοῦυ τλυϑὺ δοσογά- 
ΠΟ 6 Ῥογΐθοῖ, 85 
γόῦκ ὨΘΑνΘΩΪΥ ἘΔΙΏΘΙ 
5 ρου θοῦ. 

θ ΑΘ. ροοα Οδ͵Υ6 

ποῦ ἤο ρτγϑούϊοθ 

γοῦκ Τρ δοιϑῆθθθ ἴῃ 

ἔχοηῦ οὗ τ 6 1π ΟΥ̓Ω͂ΘΥ 

ἴο Ὀ6 οὐρϑοινοᾶ ὃν 

ἐῇοα; οὐ θα χοῦ 

ψΨῚΠ Ὥδνγθ Ὧὸ τον 

αὶ γόοῦκ ΕΔΙΠΘΥ ΠΟ 

5 'ἴῃ ὑῃ Ὠθδνθῃϑβ. 

2 ἤθμοθ ψΏΘη γοῖὶ ΡῸ 

τ κίηρ' ρἸ 5 οὗὁἨ ΧΘΙΌΥ, 

ἄο ποὺ ὈΪοΝ 8 ὑτιμιροὺ 

ΘμΘδα οὗ γου, }ιι5ὺ 85 

{ῃ6 υροοῦξοα ἀο ἴῃ 

886 5υπαροθίιθῦ δηᾶ ἰἴἢ 

86 5ὑγδοίσ, ἐμϑὺ μον 

ΙΏΔΥ 6 ρ]ου ρα ΡΣ 

ΙΆΘῃ. ἜΓΠΟΥ 1 58..ὺ ἴο 

Ὑοῦ, ἜΠΟΥ δ8ῖ6 Ὠδνὶὴρ 

{ποῖ τον πὶ {1|]]. 

ἢ Βαὺ γοῦ, ψΏΘΩ τ8}- 

ἴῃ ΟἸΣ 5 οὗ τῆϑγον, ἄοὸ 

ποὺ Ἰοὺ γοιΐ ἰοὺ ϑηᾶ 

ΚΗΟΝ ΜΩδὺ γοὺσ τἱρῃῦ 

15. ἀοίΐηρ, 4 ὑμαὺ ψοὺσ 

ΒΥ 5. οὗ ΠΊΘΙΟΥ ΤῊ. Ὀ6 

ἴῃ βϑοσθῦ; ὕπο ψΟὺΣ 

ἘΔΙΏΘΙ ΨΜΏΟ ἰβ5 Ἰοοκίηρ 

ΟἹ ἴῃ βϑοσοὺ Ψ1 ΤΟΡᾺΥ 

ψγοῦ. 

δ᾽ “ΑΙβο, ΜΘ τοῦ 

ῬΥΆΨ, χοῦ ταιϑδὺ οὺ Ὀ6 

8.5 86 Ὠνγροοχίίθο; Ρ6- 

οϑῖιδθ ὑμον {πὸ ἰο ὑγᾶν 

τὐρρ 

ὅ8 

τῶν 
οὗ [πΠ6 

ὅπως 
50 [δῖ 

ἀμὴν 
ΔΙΆΘΕΩ 

μισθὸν 
ΤΟΝ ΙΩ͂ 

ταῖς γωνίαις -» ΝΥ 2 

ἰ και εν 
συναγῶγαις ΟΟΥ̓ΏΘΥΒ 
Ξ5ὨΔΒΟΒΘ5 πᾶ τὰ {6 

πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, 
Ῥτοδά 5 ΕἸΡε τε ΒΡ 41:1 ἴο ὍΤδν, 

ανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις" 

μον τσῦ ΔΡΡΘΑΓ ἴο ἐμ 6 ΤΆΘΩ; 

λέγω ὑμῖν ἀπέχουσι τὸν 

Ι 81 τ ππησ οἶχοῦ, (μον μάνα ἴῃ 111 {πα 

τῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, 

σε τας ὙΏΘΏΘΥΝΟΥΙΓ, ψΟῺ ΤῊΔΡ ὈΓΟΨ, 
Οὗ ἴμϑσὰ. χοὰυ ὑυΐ ᾿ 

ἴσελθε εἰ τὸ ταμεῖόν σου καὶ 
ἕξ ὃ φυίναϊε τοο οἶγοαυ ϑηᾶάᾶ 

[τοῖχον ἰηῖϊο {π86 

λείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ 
ΚΣ ἣ ᾿ ῃ οὗ γοὰ ῬΧΤΑΚ ἴο τ 8 

μανία βΒιὲ ἐπ6 αοοῦ 

πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ" καὶ 

Ἐφῖμος οὔγοι ἐμὰ (ομ6) ἰπ τὰ68 βροχοί; δα 

ὁ πατήρ σου βλέπων ἐν 
«6 ἘδλίΏΟΥ οἶγνοιυ Ἰοοϊκίηρ αὲ ἴῃ 

ἀποδώσει σοι. 
ἐπ δβεοχγοῖ ψν}}} κεῖνο δ οκΚ ἴο γοὺ. 

1 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε 
Ρ ῬΓΑΩΝΣ Ῥυΐ ποΐ τοῦ 5μομ]α σα} ΡῚν γοσα8 

ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γγὰρ ὅτι 
δϑιϑνθὴ ἴῃ πδίϊομβὶβ, {ΠῈΣ 81 ἰπλεϑιηίηβ ἕο πὶ 

ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται" 
ἴὰ ἰδ σπλυςῇ βρϑακίηρ οὗ ἔμοσθ. παν 18 ΡῈ ΠΘΑΓ; 

ὁ 
ἐμ6 (ΟΠ 6) 

τῷ κρυπτῷ 

8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, 
ποΐ ἐμογθίοσχα ὑοῦ 58ο 14 6 ταδᾶθ 11 ἴο [ἤθτη, 

οἶδεν γὰρ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν 
[85 Κθοση 105Ὁ.Ὁ ἰῃθ. αοἂὐ ἰῇ Εδίμεσ οἴγσου 

ὧν χρείαν ἔχετε. πρὸ 
οὗ ψῃρϑὶ (1165) πορᾶ σοῦ δτὸ μανίῃββ Ὀδέοσ 

τοῦ 
οἵ ἴῃ 6 

9 Οὕτως οὖν 
ΤΠῸ5 {μποσγοΐξοσα 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐ 
ἘΔΊΒΟΙ οὖ ἰμε (0568) ἢ {δα 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 
1οῖ 6 βδησιῆρα 6 πϑῖῆθ οἶ γοῦ, 

βασιλεία σου, γενηθήτω 
ἐε Κιίηράοτη οἶνοι, 16 ἰδῖκα ρίδος {π6 

σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 11 τὸν 
οὔὗνγοι, 85 ἴθ ἤξδνοθῃ 8150. ὌΡοΟΩ ϑδζίῃ; ἐῃ6 

ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν 
Ὀγοϑαά οἔυβ ἰῇ ἔοσ [86 ἅ8.}] θεῖῃβ εἶν ἰοὺ 

σήμερον" 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
Ἰοῦδυ; Δα Ἰοὺ βὸ οὲ ἰοὰβ {π6 ἀορὶβ 

ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς 
ΟΥ̓ 5, 85 8150 ὑγ8 Βᾶνϑ ἰδὲ β5Ὸ οἕξ 

ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 
χοῦ ἴο βι5ὶς ὨΪχα. 

προσεύχεσθε ὑμεῖς 
ὍΘ ὈΓΔΣΙΩΡ ᾿ σοῦ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς᾽ 
Ἀδανθηβ; 

10 ἐλθάτω 
16 σοὴθ 

τὸ θέλημά 
Δ 28} 

ἴο πὸ 

ΜΑΤΊΗΕΥ 6:6---12 

βὐυδιαϊηρ ἴῃ ὑπ6 5γπμᾶ- 

σοσιαα δῃὰ οὐ ὑΐμ6 

ΟΟΓΏΘΙΒ Οἱ μ8 Ὀγοϑδᾶ 

ΨΦΥ5 ἴο 6 ν᾽ ϑι 016. ἴο 

ΙΏ6, ὙΓῸΡ 1 58.0.0 ἴο 

τοῦ, ΤΏΘΥ δ΄ῖῸ δὶ 

{μοὶ τοναγά ἴῃ 11}. 

6 Ὗοι,, ΒονΟΥΟΣ, ψΏΘΩ 

γΟῺᾺ ὈΓΔΥ͂, σὺ ἰηὐο γΟᾺΓ 

Ὀσίναῦθ στοοχὰ δπηᾶ, 

ΑἰοΥ ϑαὐν!ὴρ ΥΟΌΣ 

ΔΑΟΟΥΙ, ὈΓΩῚ ἤο γΟῸΓ 

ἘΔΊΏΕΥ ΨῺΟ 5 ἰῇ 56- 

οτϑῦ; ὑβθὴ γόου τ ἘΔΌΏΘΥ 

ὍΏΟ ΙΟΟΚ5 οὐ ἴῃ βϑογοῦ 

ἍΜ} ΤΟΡΩ γοι. ἴ Βαὺ 

ΜΏΘΩ Ὀγαγίηρ, ἀο τοῦ 

58 ὑπ βϑϑὴβ ὑῃίηρδ 

ΟΥ̓ δια ΟΥ̓ δρϑίῃ, 

7υϑὺ 85 6 ῬΘΟΌΡΙ6 οὗ 

ἰὴ6 πδύϊοῃβ ἅο, ἔὸσ 

{8 8. πϑρῖσθα ἔμ6 . Ψ11 

σοῦ ἃ Ἡθαγίῃρ ἴοσ ὑΠΘΙΣ 

156 οὗ ΙὩ8}) Μοτ͵γαβξ. 

85ο, ἄἀόο ποῦ 816 

γοῦΓϑοΙνα Πκ 811, 

ἴογ αοα τόῦᾷκ ΒΘ Υ 

Κηο5 ψνῆδὺ ὑμὶηδ5 

χοῦ 81ῖ6 ποραΐϊηρ Ρ6- 

ἔοτΘ ουοῦ σοῦ 851 ΠΙΤΏ, 

9“Ἴ} Ὸὸὺν πτὐυδὺ ὈΓΒΥ͂, 

{6ῃ, (δ ΨΥ: 

“ΟἽ ἘΔΊΠΘΥ ἴῃ [Π6 

Ὠρανθηβ, ἰοὺ γΟᾺῸΓ 

Ὥδθ Ὀ6 δδιῃου θα, 

ἸΘΙοὺ γοὺ Κίηράοχῃ 

οοηθ, τοὺ ψγοὺ Μ{11 

ἀ8κδ ὈΙΪ80θ, 85 ἴῃ 

Ὥθδύθη, 8150 ΠΡΟΣ 

οαγίῃ. 11 αἷνθ 15 ἰο- 

ΟΔΔΥ ΟἿΣ Ὀγοϑδᾶ ἔον (15 

ἄδὺ; 12 δῃηᾶ ζΖογρῖνα 

5 οὐὔ αδούδβ, δ5. 6 

8150 ἤδνθ ζουρίνθῃ Οὐ 
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ὀφειλέταις ἡμῶν 138 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς 
ἀορίοτβ ΟΥ̓ 5; 834 ποΐ νοι 5ῃοι]α ὑτ]η5 

ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
Ξ ἰπίΐο ἑρχηρίβδίλοῃ, νι γχϑϑοὰθ :-Ξ- ἔγου 

τοῦ πονηροῦ. 
τς υυἱοκρα (οΏ6). 

1. ᾽Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 
Ιξονοσ ΤΟΥ υοῦ Τρ 16 βὸ ΟΕ ἴο ἐμ 

ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ΤΆΘΩ 1.41} ἴγοϑραβθεβ ΟΥ̓ ΤΠ 6, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
Ὑ1Π1εοἱ Βο ΟΗ͂ ε'5ο ἰοσου δε Εδίμοσ οἔτου ἔδε 

οὐράνιος 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 
Ἀθανθϊν; ΔΈ νου θα ποῖ τοῦ ταϊρ αὐ ἰοϑ ὸ ΟΕ 

τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
ἴο {6 ΤΘΩ τμᾳ8 ὍΟΞΡΘΑΞΒΕ5 ΟΥ̓ ῃϑχ, 

οὐδὲ ὃ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ 
ποῖμοσς ἐπα Εδίμο οὔνου ΨῈΠ1οῖ Ρὸ Ὁ μα 

παραπτώματα ὑμῶν. 
ἰγοϑῦδϑϑθε5 ΟΥ̓ του. 

1. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε 
οηονοσ υὐ τοῦ τλδν ἔαϑί, ποῖ Ὀ6 Ὀθοοσζηϊηρ 

ὡς οἱ ὑποκριταὶ -. σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν 
δ ἴβ6 Ὠνροουζίθβ Ξαάτ-ἔβορα, μον αἰβᾶσατα 

γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν 
οσ 16. ἔδοοβ οἵ δοιὰ ξὸ ἐμαὶ ον στρ ΔΌΡΘΘΥ 

τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες’ ἀμὴν 
ἴο {8 6 ΥΤΩΘᾺ ΕΒ ΌΠΕ; ΦΙΘῊ 

λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν 
1 81Ὼ βδυΐϊηβ ἴίο χοῦ, {πδν ἢδνθ ἴῃ 11 τῇς τονδζα 

αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 
οὗ μετὰ. Ἧοὰ ὑαὲ ἘΞ οἱ] ΟΕ νοῦ 

τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 
1μ6 Ὠρδᾶ δῃαά {π6 ἔδοθ οἔψοιυ ναΒὮ, 

18 ὅπως μὴ φανῇς τοῖς 
80 ἰδὲ ποῖ ψοῦ πϊρηξ ἘΡΡΘΑΥ ἴο ἐμ 

ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου 
ΤᾺΘα Ἐ ΟΕ δ ογ θὰ ἰο το Ἐδίμοσ οὗ γοιὺ 

τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ. καὶ ὁ πατήρ 
186 ᾿(ο6) ἃ δε βϑοσχοῖ; 8.1 [16 Ἐδίμου 

σου ὁ βλέπ υν ἐν τῷ κρυφαίῳ 
οἴου. ἐδ (016) Ἰοοϊκίησ δῇ 'ἴ'ἢ ἐμ βϑοχεῖ 

ἀποδώσει σοι. 
ΜΠ σῖνο Ῥ8οῖκ ἴο γου. 

19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ 
Νοῦ 6 ὑγθαϑυσίηβ ὰἃρ ἰο γοὸῦ ὑχεαβοχος ὌΡΟΣ 

τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, 
ἴῃὰ6 φαγί, ψΏΘΙο στηοΐῃ δπᾶ ταὶ ΘΟΠΞΏΌΣΩΘΒ, 

καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ 
δῃηᾶ ἍΈΏΘΙΟ τῆϊονοβ5 ΓΘ ὈΓΘΘΚΙῺΡ ἴῃ Δα 

δά 

ἀορύοῦϑβ. 13 Αμα ἄο ποῦ 

Ὀτγίηρ τ ἰηΐο ἰριηρίδ- 

ἰΐοα, Ῥαὺ ἀριῖνο ἃ 

ἔγοσὰ 026 Μ|ΟΚΡΩ, οὔθ. 

14“ἜΠΡῚ 1 τοῦ ἴογ- 

σῖνα πὰρ ὑμὶν ὑτ65- 

ῬΆ5565, οῦῈ ὨΘΘΥΘΏΙΪ 

ἘΔΙΏΘΙ Ψ1Πμ0 8150 ἴον - 

σῖὶνθ στοῦ; 15 ψΏΘσΘΔΚ 

Π σοὺ ἄο ποῦ ξογρῖνθ 

ΙΏΘ μοὶ ὑγθϑΌδ 5565, 

ΠΔΟΘΙΌΏΘΥΙ ΨΜΠΠ1 τσχοῦυκ 

ἘΔΙΏΟΥ ἔογρῖνθ ὑοῦ 

ΤΥΘΘΌΔΘΒΘΒ. 

16 “θη τοῦ 816 

ξαδυϊαρ, σου ὈΘοοηρΡ᾽ 

5δα-ϑοθα Π1Κ 186 

Ὠνροσγίοβ, ΤΟΥ ΌΠ6Υ 
αἰσέίσατο ὑμοἷν ἔϑοθϑβ 

ϑὺ 6 ΡῪ ΤΠΔΥ ΔΡΡΌΘΆΓ 

ἔο δ ἴο Ὀ6 ἔβδϑίίϊῃρ. 

ὙΤΌῸΙΥ Τ 58. ἴο τοῦ, 

ΤΟΥ ἅτ Ὡϑνίηρ ὑπο τ 

τον γα ἴῃ {π|1, 17 Βα 

γοῦ, ΜΆΘΩ ἔαδύϊηρ, 

ΡΥΘα56. γόο δθδᾶ 

δα ψᾶϑῺ γοὰ ἴδϑοθ, 

18 [δῦ γοὺ 8. δ80- 

Ῥϑᾶσ ἴἤο Ὅ6 ἔθϑβύϊηρ, 

ποὺ ἴο πθὴ, Ὅπὺ ἴο 

ψΟΌΣ ΕΑΙΠΘΥ ΨῺΟ ἰδ ἴῃ 

ΒΘΟΥΘΟΥ; 6 ΨΟΌΓ 

ἘΔΙΠΘΙ ΨῺΟ 15 Ιοοϊςίτιρ' 

ΟἿ ἴῶ δθόοῦθον -ΨἈΜἝἈΠλ τ6- 

ὯΔΥ ψόου. 

19 “5ίου βίογϊηρ ὉΡ 

ΤῸ ΨψΟΌΓΒΘΙνΘ 5 ὑγθἃ- 

ΒΌΓΕΚ ὩΡΟῺῚ ὍΠ6 δαχίῃ, 

ΜΏΘΓΘ τού δηα ταϑὺ 

σοηϑασλθ, 866 ΨΜΏΡΘΓΘ 

[ΐονο Ὀσθακ ἴῃ δηᾶ 

δῦ ΜΑΥΤΗΒΡΥ 6: 20---2ὅ 

κλέπτουσιν’ 29 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 
ΔΙΘ 5.6 ΠΡ; Ῥ6 ἰσθαβυσίηθ ὉΡ Ῥμαΐ ἰοσοῦυ 

θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε 
ἐγϑαϑῦσε. ἰὼ ἤφανθῶ, ΨΏΘΓΘ ΠΟΙΟΥ͂ ταοΐῇ ΠΟΣ 

βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται Οὐ 
τιδῖ οουβαχσιθθ, 858 ΨΏΘΥα ἕλονθο ποῖ 

διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν’ 21 ὅπου γάρ 
χα υθακίωθ ἰῇ ὩΟΓ 816 βίβαδιηβ; ΜΏΘΤΟ 1οχ 

ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἐστιν ᾿ 
15 {ὴ6 ἐχϑαβδῦσθο οἔσοι, ἴμοσθ ΨΜ1Ρ06 8150 

ἡ καρδία σου. : 
ἰὴ8 Πρασὶ οὗ νου. 

22 Ὃ λύχνος τοῦ σώματός - ἐστιν ὁ 
ἐν. ΙϑΡρΡ οἔίμα - Ροάν ΙΒ... [868 

ὀφθαλμός. ἐὰν. ΄- οὖν ἢ ᾿. ὁ ὀφθαλμός 
68. ΤῈ δνϑὺ ἱμβεύθέοσα σῦϑν 6. [6 2} 

ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτινὸν σου - 
ἍΜ ΏΟΙΘ ἐπα Ῥοὰν οὖὗνοιυ Ὀχσηΐ οὔ γοι δίγαρὶο, 

ἔσται: 23 . ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου 
1} 06; τ ονεσ. μὰ ἔδα : ΞΟΝ οΥ γοιυ 

πονηρὸς [ ᾿ς ὅλον .-τὸ σῶμά σου 
φυϊοκοα τοὰ ν᾽ Ῥ6, ᾿ΏΟΙΘ. 186 Ῥοαν. ΟΥ̓ νοῦ 

σκοτινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ 
ἀαΥκ ΨΈΏ106. ΤΣ ἰδεογοίοσο ἴῃ 58} (86 (ΟΠ 6) 

ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 
χὰ γοὰ ἀδυκηθ 885 ἶ5,. ἴδ6 ἀδυκῆθβδβ μον ΤΩ ΏΟΒ. 

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" 
Νο οὔδ ἰβ δῦϊα  ἰοὐνψο Ἰογτᾶβ ἰο Ὀ6 5δνίηβ; 

ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 
οἰἴμου -οὸγ ἰῃμς οὔθ 8 ΨΠ]|Βαῖθ δῃᾶ ἰμθ αἀἰξοσγεηΐ 

ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ᾿ἀνθέξεται καὶ 
Β6 11 ]Ονθ, ΟΣ Οὗ ([86}) οὔ Π6 Ὑ11 ἰ8Κα μοι διηὰ 

τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει" οὐ 
οὔθ  αἀϊξέεχοηΐ (0.6) Ὧδ ΜΠ ἄσβρῖβα; Ὡοὶ 

δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 
γοῦ 8.6 80᾽1Ἔ᾽6 ἰο αοα ἴο Ὀφ 5]ανίὴβ δῃα ἴο ΤΩΘΙΏΤΊΟΙ. 

25. Διὰ τοῦτό λέγω ὑμῖν, μὴ 
ἸΏτΟῦΡΗ [0815 1 8τὼ βασθ ἴογου, ποῖ 

μεριμνᾶτε ᾿ τῇ ψυχῇ ὑμῶν. ᾿ τί 
6 Ὀθῖῃϑ δηχιοῦβ το ἐπα 50] . ΟΣ τοῦ νῶϑδί 

φάγητε ἢ τί. πίητε μηδὲ τῷ 
σοῦ ταΐϊρηΐ δαὶ οὐ παῖ σοτὶ ταϊσὴς ἀτίηκ, Ὡς ἴο δ6 

σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε-. οὐχὶ 
Ῥοᾶν οἶγου δὶ στΐϊσῃῦ χοῦ 6 οἱοίμοαᾶ; ποὺ 

ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ 
τῃ8 5018] ΤΏΟΥΘ 15 ΟΥ̓ [186 Σοοα δηᾶ 

τὸ ᾿ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 
16 Ροᾶαν οὗ [86 οἸΙοίαίησ᾽ 

βίθϑιὶ. 20 βδύμϑσ, βίοτθ 
Ὁ ἴῸΣ ψουγβοῖνος τ68.- 

ΒΆΓΘΟΒ ἰῃ πϑδύθῃ, 

ΨΏΘΥΘ ποτ τοὺ ἃ 

ΠΟΥ Γὐὺδὺ ΘΟΠΒΌΧΩΘΞ, 

ϑηα ψΏΘΥΘ ὑπίονοϑ ἀὸ 

Ἰοὺ Ὀσθδὶς ἴῃ 8η6 5881]. 

21 ἘΟΙ ΨΜΏΘΥΙΘ ὙΟΌΓΤ 
ὈΥΘΘΘΏΤΘ ἴ5, ΘΓ ΨΟῸΣ 

Ὠραχῦ ΨΜ}1Μ 6 8150. 

22 “ΤῊΘ Ιϑρ οἱ [6 

Ῥοᾶν ἴ5. 86. 6υγθ. τῇ, 

θη, ΥΟῸΣ δΥγ8 15 
ΒΙΙΔΌΪΘ, ΥΟῸΣΓ ΜΏΟΙΘ 

ροᾶγ. ΜῺΠ 6 τθὖ; 

2ΔΡυῦ 1 ΥΟῸΣ 6γ8 ἰ5 

ΜΙΟΚΘα, ΨγΟῸΣ τ ΒΟ]6 

Ῥοάν ΨἘΠῚ Ρὲ ἄδγξ. Τῇ 
τὰ γτοϑν ὑμ6 ρμΐ 

ἐπμαῇ ἰ5 π΄ γοὰ 15. ἀδιῈ- 
ὭΘΕΞ, ΟΜ ρυθδὺ ὑμδὺ 

ἀαΥΘ55. 15! 

24“ΝῸὸ οὔθ. σϑῃ 
ΒΙΘινΘ ΤΙΟΥ ψο χϑϑύθυβ; 

ἔοσ οἰ ΘΓ 6 Μ1]1 δΐθ 

[88 οὔθ πᾶ ἴονθ 8 
ΟΥΏΘΙ, ΟΥ̓ 6 Μ011 συῖοῖς 

ἰο {86 οὔδ δ8)ῃηᾷ Ἃδ6- 

Βρῖδθ ὕμθ οἴμεν. Ὑοῦ 
σϑηηοῦ δἷανθ ἕο αοά 

δια ἴῸὉΓ ἘΪΟΏΘ5. 

25 “ΟἹ ἷς. δοοοχηῦ 
Ὶ 58} ἴο τοῦ: ϑ5ἴορ 

μοῖρ δηχίουβ δρουῦ 

γΟῦΚ ΒΟΌ15" 845. ὅο 

ΜηΘὺ τοῦ ΨΜ11} δδῦ 

ΟΥ ΜΝΜΏαὺ τοὺ Μὶ1] 

αΥἸΏΚ, ΟΥ̓ ἀροὰῦ σχοῦκ 

Ῥοα 65 85 ἴο ψϑδὺ τοῦ 

Ἅ11 ψοαῦ. ΤοΘ5. οὗ 

5 5081 τθϑῃ ΣΟΥ 

Δ ἴοοα δηα {π6 

Ῥοᾶν ἰζϑηῃ οἱοξῃϊηρ9 

254 ΟΥ,. “1ἰνοβ."" 566. Αρροῃαϊχ ὑπᾶρσ Μαϊζμονν 2:20. 
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26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 
Οὔϑοσνο ἰίθηΐν το ἰδς [9216] οὔ τὰ 6 

οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν 
Ὥρανθα ἱμαΐ ποῦ {πον δον ὯΟΥ ΤΟΥ Τὰ 

οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ 
ποῦ {μὸν βαίμοσ ἱπίο βίούθμοιβοθ, δα ἐμὰς Εαίμοσ 

ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά: οὐχ ὑμεῖς 
οἴνου ἴἢὩ6 πδδᾶνθῶν 2δεεαβ μοι; ποῖ χοῦν 

μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27 τίς δὲ ἐξ 
Τα τοῦ Αἰ ΟΥ̓ {πο ἍΏΟ "»υΐ οὔ οὗ 

ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ 
γυοῦ ῬΘΙηβ δηχίοι ἰ5 8016 ἴο δάα ὌΡΟΩ 

τὴν ἡλικίαν. αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28 καὶ περὶ 
ἐῃ6 1ξοτσραθῃ οὔ Βα ΟΌΡΙΓ οπϑῦ Αμα δρουΐ 

ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; 
οἸοϊῃίηρ ΨΥ 8ῚΘ τοῦ ῬβΙὴ5 Δ ΧΙ ΟΙ57 

καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς 
ΤΘΆΤῈ δοσυσδίοιν ἰῃ6 [1165 οξίῃε 614 μον 

αὐξάνουσιν΄ οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν’ 
{μον δτονν; ποΐ 18ὸν το ]1 ΠΟΥ͂ ἴδον βΌσῃ; 

29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν 
1 δύὴ βαυὶηβ υΐΓ ἴἰο γοῦ ἐμαὶ ποῖ- ρα Σ ΒοΙοσηοη 

ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν 
ἐ}ε 81} 1ῃὴ6 β͵ΊΟΥν οὔ τη Ψὰ5 Βισδϑεῶῦῖ 825. οὔδ 

τούτων. 30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ 
οἵ μλ656. 1 »πῤ ὰς6 νορείδιίίου οὐ 6 ΒεΙα 

σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον 
τοῦδ Ῥϑίηῃβ. δρᾷ ἐουύλουσον ἰἴηΐο ονθῃ 

βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, 
Ῥεΐηξ ἰσχοννῃ {μ86 αοά 1ὴπ5 ΟἸοί 65, 

οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 
ποῖ ἰοτσ Υϑέπου χοῦ, ΟἿ65 ΨΊ {16 ΣΑΙ ἢ 7 

81 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες 
Νοῖ μπουθέοσθ στοῦ 5που ἃ 6 δ κίοιβ βασίῃς 

Τί φάγωμεν; ἤ Τί πίωμεν; ἤ 
αὶ τὐἰϊσῃΐ 6 δα οὐ ΜΜΈηδιέ τηϊσΐ να αὐ Κ7 οὗ 

Τί περιβαλώμεθα; 32. πάντα γὰρ 
δ 49 Ἐ1] ζταϊσῃϊ να ρα οὐ ἢ ΑἹΙ ἔοτ 

ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν: οἶδεν 
{ῆ 656 (1255) ἰῇ6 πείΐομβ δδροσὶν Ρασθιιθ; Κπονν5 

γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι 
ΤΟΥ 165 Ἐδίμοσ οἔἕγοῦυ ἴῃς πρανϑηῖν ἰδὲ 

χρήζετε τούτων ἁπάντων. 
τοῦ ᾶνα ὩθϑΩάῦῖ οὗ 656 (155) ΟΕ 811. 

323 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν 
ΒΘ τοῦ ϑϑοκίῃβ Ὀμξ Ἐχβὶ {ῃε 

βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 
Κκἰηράοχῃ δά {τὰ 8 τσ ϊθοιιϑη 55 οὗ Ηἶχα, 

καὶ ταῦτα πόντα προστεθήσεται 
δηα ἴμ686 (155) 8} ΜΊΗ ΡῈ δαᾶάφρα 

δθ 

29 ΟΌϑοσνθ ἐπύθῦν 
[06 ὑἱγτᾶβ οὐ ἤθδύθῃ, 
Ὀδοϑδα ὑμον ἅἄο ποῦ 
ΒΟ β66α ΟΥ̓ ΓΟΔΡ ΟΥ̓ 
σαύΐμοσ ἰηΐο ϑογοθ- 
ὨΟΊ 565; 5111 σχόοῦκ 
Ὠράνθηῖὶν ἘΠ ΘΓ ἴθθαβ 
ΦΠθ6ι. ΑΥὐα σοῦ ποῦ 
ψοσ ποτ ἰηδη παν 
δῖ 27 ΝΏΟ οὗ τοῦ 
Ὁ Ῥοίησ δηχίοιι δῇ 
δαᾶά οὔθ ουρὶῦ ἰο Ὠϊ5 
116 σρϑὴ 28 Α1850, 
ΟἹ δ πιαύνοσ οὗ 
οἸοίῖηρ, ΨΥ 816 στοῦ 
ϑδηχίουπ ὙΤΆΚΘ 84 165- 
505) ἴἔτοῃιυ ὑῇ868 ΗΠ165 
οὗἩ {μ6 Ποιᾶ, μον μον 
8.6 βτόνηρ; μον ἀο 
ποὺ ὑο], ΠΟΥ ἄο {πον 
ΒΡίῃ; 290 Τ 58. ἰὸ 
χοῦ ἰδαῦὺ ποῦ ὄνθὴ 
ΞΟΙΟ ΠΟ ἴῃ 811 ὨΪϊδ 
ΒΊΟΥΥ ΜῸᾺΞ ΘΙΤΒΥΘΑΩα, 85 
ΟἿΘ οἱ ὑῆθβθ, 3071ῖ, 
ΟΝ, αοα ἔμππ5 ΟἸΟΙΏΘΚ 
ὑῆθ νοροϑύδθϊοη οὗ ὑῃ8 
Βοριᾶ, ψῇηΐϊοῦ ἴθ ἤθτΘ 
ἰοῦδΥ 8 ὑοΙΊΟΥΓΟΝ 

ἷἶ5 τον ἰὔο ὑῃ86 
οὔθη, ΜὝ1ΠΠΠ1 Ὧ6. ποῦ 
ΔΘ ταύμου οἱούῃμθ 
χοῦ, τοῦ νὰ 1016 

1} 81: Ξο Πσνοσ 6 
δ χίουΒ δ)ῃάᾶ βᾳψν, 

“νΝηδὺῦ 81ῖ6 ψ ἴο δδὐῦϑ᾽ 

οΟΥΓ, Ηδὺ 8᾽6 ψὰ ἰο 
αὐ κλ' οὐ, “Ναῦ δΓὸ 
νο ἰο ριυὺ οὔ’ 32 ἘῸΣ 
81 [656 ἀΥΘ [Ππ ὑῃπ1ηρ5 
6 παδύϊοη δἃῖ6 68- 
ΒΟΥ ΡυΣδυΐϊῃρ. ἘῸΓ 
ὙΟᾺ ϑϑνθην ἘΝΙΠΘΥ 
Κῆον τοῦ Ὡρρᾶ 81} 
656 1 ηρ5. 

32 “ἜΘΘΡ οὔ, ἔπθῃ, 
βοοκίῃρ σγϑὺ {πὸ Κιπρ- 
ἄοπι δηᾶα ἢἰβ5 τἱρὴ- 
ὑθουβῆθϑϑ, δηα 4}} 

656 [οὐ] ὑμῖηρ5 

ΨΜ}Π1 Ρ6 δααρᾶ ἔο σοῦ. 

ΐ 
51 ΜΑΤΤΗΕΙ͂Ρ θ: 84--:6 

ς δ. κ᾿ Ξ ΄ 

ἵν. 34 οὖν μεριμνήσητε 
τοίγοῦ, πὰ ἐμβογοέοσθ ὑοῦ 5ῃου!ά ΡῈ δηχίοιιβ 

εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει 
ΠΣ ΝΜ τλουγονή, ΠΙᾺ ΣΟΥ ΤΩΟΥΤΟᾺ ὙΧ011 Ὀ6 ΔΙ ΧΙΟῺΒ 

αὑτῆς: ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ. ἡ κακία 
οἔ ΠΝ ; δι βοϊθαὶ ἰο 18 6 ἘᾺΝ τῇς ϑάῃθϑβ 

αὐτῆς. 
ΟὟ ἵ. 

Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ 
γἹ Νοὶ Ὀ6 Κρὶ Ἰυάρίῃρ, ἴῃ οτᾶοσ (δὲ ποῖ 

κριθῆτε: ᾿ 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι 
τοῦ 5ῃουμᾷ Ὀ6 παροᾶ; χη Μᾶς ἔοσ 1υᾶάρτηθηΐ 

κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ 
χοῦ τὸ Ἰυδείηβ τοῦ ΜΗ ΡῈ 1υαροᾶ, δὰ ἴθ ψν δαὶ 

μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται 
ε -ΞΈΣΡ τ) χΟὺ ΔΙΘ ΓΩΘΑΒΌΓΣΙΩΚ ἀΐ ΨΠΙ 6 χηξαβϑυσοᾶ 

ὑμῖν. 8. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος 
ἴο τοῦ. Ἄν Ρὰξ νου ]οοῖκ δὲ ἰμ6 ΕἸΣ. 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
1ὴ6 (ο6) ἐπ ἴπ6 2} οἔξίμβθθ Ῥσχοΐῃεσ οὔ νου, 

τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ 
16 ουϊ ἃ ἰβθ γψόοὺυσ 0} ταῦθ τοΐ 

κατανοεῖς; 4 ἢ πῶς ᾿ ἐρεῖς 
ψΟὰ 816 σοη δι ΘΟ 52 ΟΣ ΟΝ ΨΠ1γοῦ 58. 

τῷ ἀδελφρῷᾳ σοῦ ἴΑφες ἐκβάλω 
ἴο ἴῇ6ς Ὀσγοίμου. οὔ οι Το βὸ ΟΥ̓ 1 ταϊρηὶϊ ἤτον οἂὐὐΐ 

τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ 
τῃὴ68 ΒΝ ουοξῦ [86 [0] οὔνου, δμῃᾶ 

ἰδὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 
100 Κ' ἴβθ ὑϑέίθσ ἢ ἰδ6 [-λ} 0} οΥ ψνοὺ7 

δ ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ 
Ἡνροουῖίο, ἴσον οὐ Βγβὲ οὐ οΥ ἰδ6 

ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε 
[-.2:} ΟΥ̓ ψοῖ τ6 ταξζοσυ, δῃᾷ Εἰ 7. ε 

διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ 
νοῦ 111 ΟἹ ΑσῚν 566. ἰὸ τον οὧὐ ἴῃ 6 5ίχαν οἱ οἵ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
ἴδε [-} ΟὟ ἴα Ῥὑχγοίμποσ οἔνου. 

6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς 
ΝΝοῦ τοὺ 5ῃου]ᾶ βσίνε ἰᾷὰθ. Βοὶν (15) ἴο 186 

κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας 
ἄορβ, πριΐῆου βῃοσμα νοῦ σον ἰδθ ῬΘΔΑΙῚΚΞ 

ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μή ποτε 
οἴνου ἴῃ ἔχοις οὐἷῃθ βῆθ, ἢοΐ δ 8ῺΥ {πτὴ6 

κατατατήσουσιν αὐτοὺςἨ ἐν τοῖς ποσὶν 
πον 1 σαι 16 1ὰϑτα 1Δ 16 ΕΥ:7:}} 

αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν 
ΟΥ οὶ δῃ6 Ὠδνίηρ ἰυὐτηρα ἀγουμα {πον 5Που]α τἱρ 

ὑμᾶς. 
χοῦ. 

3450, ὭΘΨΘΙ Ὧ6 8 χ- 

ἰοῦ δρουῦ [πΠ6 ποχῦ 

αδν, ἴοσ [286 Ὡθχὺ ὅδ νῦ 
ΜΠ] ᾶνθ ἰδ ΟΝ Ὦ 

Θῳχιούΐοσ, ΘΓ οῖοῦ 

ἔοΥ Θδὸὴ αδὺ ἰ5 ἰδ 

ΟΥ̓ 6υ]]. 

γί “Βύορ ἰυᾶἀρίηρ ὑμδῦ 
Υοῦ ΖΏΘΔΥ Ὡοὺ Ὀ6 

Ἰπᾶσρᾶ; 2Ι͂ΟΥ νι 

ψηρδὺ Ππᾶρστηθηῦ τοῦ 

816. Πιᾶρίηρ, τοῦ Μ1} 

6 Μιᾶρρᾶ; διὰ τἱῇ 

π86 πλθϑϑυσα ὑμαὺ τοῦ 

ΔΙΘ τι ϑδϑυγίηρ ουὐὖ, 

ὑπὸ} ΨΜ1]1 τϑαϑσα οὖ 

ἴο χοῦ. 3 ΜΏΥ, (θῇ, 

ἄἀο γοὶ ΙοοΚ δα 6 

ΒΓ ἴῃ. γοὰ ὑτούῃ- 

ΟΥ̓ 5. γα, θα ἀο ποῦ 

ΘΟ ΒΙΑΘΥ π6 γαῖοῦ 

1 ΥΟΌΣ ΟὟ ΘΥγ69 

4ῸΟΥ ΠΟΥ͂ δ γοὶὶ 58. 

ἴο ψοὰ Ὀγούμποσ, “Α1- 

10 686 ἤο αοχύγϑδοῦ 

28 δυσϑν ἔτοσ ΨΟῸΓ 

δνθ᾽; ΨΏΘΩ, ΙΟΘΘῸΚ! ἃ 

ΓΑΙΌΟΣΥ ἰἴ5 1ἴἢ γΟῸΓ 

ΟΜῺ δυὸ 5 Ηγροογίύο! 
ΕἸἰγϑὺ οχίσχϑδοῦ η6 γαζὺ- 
ΟΥΓ ἔΥΟΙΏ ΨΟῸΣΓ ΟὟΏ 

Ἔνθ, δηα πθη γοῖ ΜΠ] 

566 ΟἸΘΑΥΙ͂Ν ΠΟ το 6χ- 

ὑγϑοὺ 86 βίσδαν ΥΟΠῚ 

ΨΟΏΣ ὈΓΟΥΠΘΙ᾽ 5. ΘΥ6. 

6 “Ὅο ποὺ ρίγα ψῇϑϑῦ 

ἷΐϑ. ΠΔΟΙΡ ἤο ἄορϑ, 

ὩΘΙΡΏΘΙ ΣΤΟΝ σοῦ 

ῬΘΑΙΙΘ ὈΟίοσο δ ηθ, 

ὑμ8ὺ ὑπο 8 ὩΘΥΘΙ 

ἰγϑρθῖθ ἰβθλ ὑπᾶδτ 
ὑμοῖγ ἔθοῦ δῃθαὰ ὑπ 

Διο δηα στρ σὸῦ 

ΟΌΘΏ. 



ΜΑΤΈΊΤΗΕ 1: ---14 

1 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν' 
ΒΒ γοῦ δϑκίηβθ, δῃάὰ 1 011 Ὀ6 σίνθῃᾳ ἴο τοῦ; 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" κρούετε, 
6 τοῦ βερκίῃβ, δῃάᾷ στοῦ ΜΙ ἥηα; 6 χοῦ ΚηοΟΚΙΏ, 

καὶ ἀνοιγήσεται. ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ 
δρᾷ ἰἱξν ἢ 6 οροεα ἰίἰο του. ΕΣ Δ 0221: ΤΟΥ͂ 

ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν 
{δ (οὔθ) δϑκίῃρ 15 τοῖν! δα 86 (ΟΠ 6) 56 ΚΙ 5 

εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι 
15 Βιλαϊπ 5 αηὰ ἴο [86 (ο. 6) ΚΩΟΟΚΙΩΡ 

ἀνοιγήσεται. ὃ ἢ τίς ἐξ ὑμῶν 
ἀν ἘΠ 6 ορϑηβά. ΟΣ ΨΜΏΟ οι οὗ γοῦυ 

ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς 
ΤΩΒΏ, Ν᾽. 22 .9}9} - 7111 α5}κ 18 50 

αὐτοῦ ἄρτον ---- μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
Οὗ ἴτπιλ Ὀχϑβᾶ -- ποΐ βίοῃβ 86 ΨΠ|κνΡῖνα ρο Εἰγαῦ 

109. ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει --- μὴ ὄφιν 
ΟἿ πᾶ {2} Ὧθ νὴ] 51 --- ποῦ βοσρϑῃΐ 

ἐπιδώσει αὐτῷ; Ἡ εἰ οὖν ὑμεῖς 
6 11 εἶνε ὉΡΟῺ ταῦ 1: τδοσγοΐοσα χοῦ 

πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
τνιὶοκροα Ῥοηβ ΚΠΟΜ ΒἸΕῖς Ξοοᾷ ἴο Ρ6 βίνϊηβ 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
ἴο ἐπα σΠ] θη οὗ τοῦ, μον τ ἢ τϑίροσ {πὸ ἘΔΊΏΟΥ 

ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει 
οὗ γοῦυ. ἐπ (οὰ6) ἃ {μ6 Ἦρδνθὴβ ψν}}} αῖνα 

ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτὸν. 
δοοὰ (155) ἴο [6 (ΟΠ 65) ϑιϑκίης ίτῃ. 

12 Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν 
ΑΙἹΙ (155) ΠΟΙ ΙΟσΘ 8.5 ΚΘ 85 ἱἔΈνΟΣ 

θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
τοῦ τσ 11] [ἢ ΟΥάσΥ μα τὴϑν ἄἂὸ ἰογοῦ {μὲ 

ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" 
ΤΆΘῺ, 1.5 αοἰϑο στοῦ ὃ ἀοϊῃβ ἴο ἔἤοχη; 

οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 
τιῖβ ΤΟΥ 15 ἴ 6 1᾽ὰΨ δῃᾷ ἰῇ ῬῬσορβῃϑίβ. 

13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης: ὅτι 
ἘΠΊΘΥ γοὰ χορ ἰῃ6 ἤδστοὸν ρμαΐθ; ὑθοδαξα 

πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ, ὁδὸς 
Ῥχοδᾶ δα βρϑοίοιιβ 6. ψὰν 

ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ 
Ἰορδάϊῃρ οὐ ἰηΐο ἰῃβ6 ἀρβίσαοιου, δῃᾶ ΤΏΔΏΣ 

εἰσιν οἷ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς: 
816 186 (οἢ 65) ΘὨΤΟΣ 5 [5328 1919: τ; 

11 ὅτι στενὴλῤ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη 
Ῥθοδαθθ δον ἴῃ 6 βαοίΐ δμᾷᾶ ΟΥΔΙΏΡΘα 

ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν 
16 ΨΥ ἰδθ (ομ6) 1δδαϊῃσ ΟΕ ἰπίο {πὸ Ἠ26,. 

καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 
Δ)43Ϊ. ἔον ἃΥ6 [86 (ΟΠ 65) Ἐηδϊηρ 1. 

τμ6 (ομ6) 

πολλοί 

ε 

δ8 

1 ἜΚ ΘΟΡ οὐ βϑεκίηρ, 
δὰ ὦ ΨΠΠ1 Ὅ6 ρσίνθα 
ὙΟΤΙ; ΚΟΘΡ ΟἹ δϑϑρικίηρ, 
ΘΏα Υοῦ ΜΙ ἐϊηᾶ; 
Κορ οὐ Κιοοκίηρ, 
δια 1 ΜῈ1 ὍὈ6 ορϑηθαᾶ 
ἰο τοῦ. 8 ΕΌΤ Θνοῦ- 
ΟἿδ δϑκίηρ τϑοθίνϑϑ, 
δα ΘὐΘΥΟΩΘ βοοκίηρ 
πμάᾶβ, δ8πηα ἰο βδνοῦγυ- 

Οὴδ Κηοοκίηρ ἢ Μ1Π 
ὯΘ ορϑηβρᾶ. 917ηᾶρθοᾶ, 
ΜΏΟ 15 [56 188 
ϑορ τοῦ ΜΈΏΟΠλ Ϊ5 

ΒΟ 8515 Ι͂ῸΣ Ὀγθϑδᾶ 

--Ὧθ ΜΨΜΠῚ ποὺ δῃᾶ 
Ὠΐὰ ἃ ϑύοῃθ, Ψ11 Ὧ69 
100ὙΓ, ΡούΏΔΡΒ5, 86 
ἍΨΠΠ1 5 ἴοΥ ἃ 1158 

--ὯρΘ Ψ{}Π. ποῦ Ὠδηᾶ 
Ὠϊπὶ ἃ βούρθῃΐ, ΜῃΗ]Ι 

Ὧ69 11 Τ᾽ Ὠοσγρίοσθ, 1: 
χοῦ, δἰὐμπουρ Ὀρίησ 
ψυὶοῖιοα, Κῆον ον ἰο 
αἶἷνα ρμοοῦ ρμρἱτὺ ὕο 
ὙΟΚ ΟὨΙ]αΥΘη, ΠΟΝ 
ΤΟ ΠΊΟΥΘ 50 Μ{0ὶ11) 
ὙΟΚ ΕΔΙΠΟΥΣ ΜΏῺΟ [ἰ5 

ΪΏ 6 θαυ σὶνθ 
βοοᾶά ὑδίηρβ ἴο ὑμοϑθ 
διϑκίησ Ὠἰτ 

12. “ΑἹΔ] ἐμΐτιρβ, ὕθσγα- 
ἔογθ, ὑπϑὺ τοῦ ψαῃὺ 
ΤΏ6 ἴο ἄο ἴο γχοτ, χοῦ 
8150 ταῦ ἸΚουγίσα ο 
ἴο ἔποηγ; ὑπ, ἴῃ ἔδοῦ, 
15 δῦ [26 Τὰν δᾶ 
716 Ῥτγορμοί ΤΏ68Π}. 

13 “αὖ ἰπ Φῃσουρ 
[86 αυσῸν ραύθ; Ὀ6- 
ΟΘΌ156 Ὀτοϑα δῃᾶ 50Ὀ8- 
οαἷοὰβ ἰ5 ἴΓὯρ σοϑᾶ 
Ιρδαϊῃρ ΟΥἨ ἰηΐο ἀ6- 

Βυχαούίζοα,. δηα τ Ων 
816 ἴμ8 Οὔδβ σοΐῃρ ἰπ 
σου Ρ ἰῷ; 14 ΜΏΘΓΘΒΒ 
ΠΘΙΥΤΟῪ 15 6 ρσϑύθ δηᾶ 
ΟΥΘΙΡΘΩα, {86 τοϑδᾶ 
Ιϑϑαϊηρ ΟΥ̓ ἰαὐο Ἦΐο, 

δια ἔθ 816 ὑπ ΟἿΘ5 
Ππμαϊηρ 10. 

ΣΡ 

Ἵ 

ϊ 
ἑ 
Ξ 
ξ 
! 

Ξ 

πρησ 

ὅϑ ΜΑΤΤΗΒΕΙΝΥ 1:15---28 

ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, 1ὅ οσέχετε 
Π ρ Χ Ζ8 1586 ὑσορῃθίβ, Ἐ6 σοῦ αἰζοπελνα ἔτοσα {πῃ 

ΕΩ »3 μ 3 3 ’ 

οἵτινες ἔρχονται τπρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι 
ΒΟΟΣ δῖ σοχζηΐηρ ἰονασα τοῦ ἴα οἸοίμοβ 

προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 
οὗ 5 δερ ἰϑσάᾶθ θα δἴὸ ΨΟΪνο5 ταν 15. 

16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε 
Ἐτοὰα ἰθὸ ἔγυϊϊ οὗ ἄθτι τοῦ Ὑ}1}} τϑοορυῖζα 

αὐτούς: μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν 
ἀπετῃ; ποῖ ψνμαῦ {μον βαῖμοσ ἔγοσα Ἐποσβ 

σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτω 
ΕτΆ 065 ΟΥἿ ἔτοῦ {π|51165 Ἐρβ ἘΒῸ5 

πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, 
ΝΟΥ ἐἰγθ6 ξοοῦ ἔταϊ 5 Εμπο ᾿ἰ5 τίη, 

τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς 
ἀο ῬῬαῤΓ γχοίθῃ 51:1} ΖΥαΙΙΒ σὶεκοα 

ποιεῖ" 18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν 
5 τοδκίῃρ; τιοῖ 15 80 16 ἔγϑα Βοοῦ 

καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν, οὐδὲ δένδρον 
Ζταϊὶ5 υυὶοκοά ἴο ὈΘΔΓ, ὩΘΙΪΏΘΥ ἰχϑθ 

σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 
τοϊίθῃ ς ἄγ " Βπ8 ἴο ὍΘ τοδκίηϑ. 

19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρτὸν 
ἘΙΝΘΥ͂Σ ἡ [5..-1-} ποῖ ΤΑΒΚΙΩΚ ὅτγαϊι 

καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ 
Βπ6 “15 Ὀ6ΙΩ 5 οὐ οαἐὲ 858 1θῖϊο - Ετα 

βάλλεται. 29 ἄραγε ἀπὸ τῶν καρτῶν 
11 15 ἸὭσοννῃ. ἘδϑῺν θὰ ἔσο ἰμ8 ἔγυϊβ 

αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 
οὗ ἴφι τοῦ νν|1]] σοσοβθΐζο  ἔμοτλ. 

21 Οὐ πάς ὁ λέγων μοι Κύριε 
Νοῖ δνϑούψοῦδθ ἐδ (οὔθ) βδασίηβ ἴο 6 Ιοσά 

κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
Τιοτά ὙΝ11 εαίοῦ. [ἴπίο {6 κιπράοη οὗ 8 

οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 
μϑανθῆβ, Ῥαΐ δα (οὔθ) ἀοίηρ 6 Ψ11 οἕίμα 

πατρός μου τοῦ ἐν 
ἘΔΊΠΘΣ Οὗ ἰμ6 (6) ἰἷὰ 186 

22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν 
Μϑηῃν 11 85ν ἰοτῶθ ἴῃ 

ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ τῷ 
ΑΥ Τοτὰ Τιοτᾶ, ο ποῖ ᾿ ἴο 188 

σῷ ὀνόματι -. ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ 
ΨΟῸΓ ὭἌΔΤΩΘ Ῥτορῃϑβίθα ψ6, δηἃ ἰοίβε 

σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, ᾿καὶ 
ψΟὺΣ ΠΔΙΩΘ ἄθυλοῃβ τον νὰ ουἱ, ΕἸοτο 

τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς 
ἴο [Ὧ6 ψοὰΣ ὭΒΘΙΩΘ . ον ΣΙ] ἡ οΥ 5 ΤΆΔΗΝΥ 

ἐποιήσαμεν; 28 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς 
αἰὰ νυϑῦ Δαᾶ ἴμθη 1 58}811] σομῆδβα ἰο ἐβθσα 

θάνϑῃβ. 

ἐκείνῃ. τῇ 
ἔμδιι 1π6 

τοῖς -- οὐρανοῖς: 

15 “6 οἡ 86 ψδίοῃ 
ΟΡ ὑῃ6 ἔβϑ156 ὑσορῃθὺβ 
ἰηαὺ σοῦ ὅὕο τοῦ 
ἴὴ 5,66. 5 σονϑυΐϊηρ, 
μα ἰηϑιάθ μον 8.8 
ΤΘΘΏΟΙ5 οΙνθ5. 16 ΒΥ 
[θῖν ἔτὰαϊ5 τοῦ ψ11}} 
Τασοορηΐϊζθ ὑοῦ. Νονυ- 
ΕΓ ἀο Ὀξορίὶθ ρου 
ΘΥΘΡΌΘΒ ἔΤΟΠῚ ὑΠΟΥῺ 
ΟΥΎ ἢρ5 ἔσο ὑπ] ϑύ]θα, 

ἂὯ͵ο μονὴ 171} ον ]56 

ΘΟΥΘΙΥ ροοά ἰγ86 ὑχο- 

ἄμποοθ ἔμπα ἔγυϊύ, αὐ 

ΘΥ̓ΘΙΥ͂. τούθῃ γα Ὁχο- 

ἄμποθα ψουύ]θ55 ἔγαϊῦ; 

1885 ρσοοῦ ὑχθθ οδη- 

ποὺ ὍΘΙ ΜΟΓΟΏΙΘ55 

ἔγαϊ, ΠΟΙΏΘΟΙ Δ 8 

τοὐνθῃ ὑγσγθα ὑτοῦισδ 

ἔἶηθ. ἔσγαϊδ, 19 ἘΥΘΙΥ 

στρ ποὺ ργοσποὶηῃρ 

Εἶθ ἔτσυϊ ροὺβ οὖ 

ἄονῃ δηα ἐστον ἰηΐο 

{886 Εἶτ. 2θἘ ΘΔΙΪΨ, 

6, Ὁ ὑμῖν ἔτυϊ δ 

χοῦ Μ|11Π τϑοορηϊΐ 

ῃοϑθ [6]. - 

21“ Νοὺ ΘΥΘΥΟΩΘ 

ΒΟ ὴρ ἴο 6, Τιοτᾶ, 

ΤΟΙ, Μ{Π1 δαῦοσ ἰηΐο 

86 Κἰπράοτα οὔ ἐῃ6 
ὨθαυθΩβ, Ὀὰὺ 6 οὔθ 

ἀοΐῃρ. [88 Ψ1Π οὗ τὰν 

ἘΔΙΏΘΥ ΨΏΟ ἰδ ἰῇ 6 

Ἀθθυθὴβ Μ1Π1. 22 Μδὴν 
ΜΙ 586. ὕὅἤο π|6 ἴὰ 

τμ8ὺ ἅδν, “οζά, Τιοτὰ, 
αἰᾶ. ψο ποῦ ὈσΟΡρἢ- 

ΘΥΥ ἴθ ΨΟΌΥ Ὥϑτηθ, 
ΘηΔδ ΘΧΌΘῚ ἀρ οὴ 5 

ΪἴΏῺ ψγουΣ Ὡϑηῖθ, δηᾶ 
ὈΘΓΓΟΓΙΓΙΩΣ ΤΘΏΥ ῬΟΧΟΣ- 

11 ΤΟΥΚΒ ἴῃ ΥΟῸΓ 
ΠϑΙλΘϑ᾽ 258 Απὰ γοϑὺ 

θη Τ ΨΜΠῚ σοῦξοθα 
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ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς: ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ 
ἐμαὶ Νενθὸσ ἵἱκῆρθνν τοῦ; ἈὈ6 βου δ ἀνναν ΤΥΟΠᾺ 

ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 
τὴ 8 τὰς (ΟἿ 65) ὍΤΟΥ ΚΙῺ Θ᾽ ἴὰ 6 Ἰδνν]θϑβῆ 655. 

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου 
Ἑνοχνοῦθ ἰῃογοΐοσα Ψ Ώοονοσ θυ. ΟΥ̓ χὴδ 

τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, 
ἐμ 6 ψνοταβ 1656 δᾶ ἄοο5 ἐμ επὶ, 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις 
Ὑ1 Ὀ6 κοηθα ἴἰο χβ]θ ρεσεοχα αἰϊξπογροῖ, ψοθνοῦ 

ᾧκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
Ῥυχ οὗ Ὠϊγα τῃ6 ὨοΌβ86 ὌΡΟΣ 1τμ6 

πέτραν. 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ 
ΤΌΘΙΚ-.ΤΆΔΞ5. ΑΠΩα, οδῆὴα ἄονν ἰῃς8 ΤΑΙᾺ δᾶ 

ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ 
σα ἰῇ6 γσίνοϑ δῃὰᾶ ὉὈΙΟ τὴ6 ψίημᾶβ δῃᾶ 

προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, 
7611 ἰουνγαχά ἴα οι παῖ, δῃᾷ ἢοΐ. 11 Έε1], 

τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 Καὶ 
ἀπ δα ϑθὴ ουῃᾶθα ἔοσ Ὡροὴ ἐμ τοςκ-τη 855. Απμᾶ 

πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους 
νυ σοῦρ {μ6 (6) πεααχίηρ οὔθ ἰδ πνοταᾶβ 

τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται 
{3} ΞΕ} ΔΩ ποΐ ἀοΐηθ τε ΨΠΠρὴῸ κροηρα 

ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις φκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν 
ἴο τῇϑ]θ Του θη, ΏοΟνοΥ Ὀμ1Ὲ ΟΥ ΐσγη {Π6 

οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον. 21 καὶ κατέβη ἡ 
ΒοῦΒΘ ροὰ πα πβδῃά. Δηα σδῖηθ ἄοννὰ ἰῃ6 

βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
Τα ἃ πα, σϑὴθ ἰῇθ χίνευβ δπά ὉΙῈν 1τὴ)ε 

ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ 
ννίλαβ δηᾷ βύσιιςξ ἰοννασα ἐδ Ποιϑα ἐμαί, δῃᾶᾷ 

ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 
1 611, δῃὰ ὧϑ ἴθ - ἔδ} ΟΣ τοδί. 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἈΑπᾶ [ἴ οσουγχεοῦ θη Ππιβηεα ἰῃ6 96βὺ5 

τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἷ 
16 νοτζτάξ 1656, ἍΓΙΟ Ὀθὶηξ δϑίουπημαρα {δὰ 

ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 29. ἦν γὰρ 
οτονᾶβ ὑροχ δ6 ἐθδοηῖηθ ΟΥ Εἴτα; ἮὯθ να ῸΣ 

διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ 
ἰοϑοῃΐη δ 1 05 δυοῖν αν δῃᾶ ποῖ 

ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν. 
δ. ἴα ΒΟΧΙΌΘ5 ΟΥ̓ ἴρϑζα. 

ῷ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 
Ἡδνίηρ βοῦς ἄοσηθ μμαΐ οἔ ἶι ἔσο ἐδ6 

ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 
ΤΟ 31 Ζο!]οννεα ἴο χη οσχοννᾶβ χήϑην. 

600 

ὕο ὑμοῖὶι: Τ ὭΘΥΘΓ 
Κῆθν τοῦ! σοῦ δ'νᾶὺ 

Υο 6, χΟῦ ΨΟΣΚΟΙΒ 
οὗ Δ. ]ΘΘΘΏΘ55. 

24 “ΤΏΘΓΘΙΟΥΘ ον τυ - 

Οὐδ ὑμαὺ θα ποθ 

βονίορθ οὐ πλϊὴθ δῃᾶ 
ἄοθ5 ὑβα Μ|Π1Ὸ9Ὀ06 
πκΚοηθα ἰὼ 8ἃ αἰδογθοῦ 
τϑῃ, ψὴ0 ΡαΐΠὺ ὨΪ5 

Ποσθ6 ὑροὰ [ἢ τοοῖκ- 
855. 25. Απα ῃ8 
ταΐῃ ρΡουτοα ἀονῃ 
διά {πῃ ἢοοᾶβκ οϑηλθ 
δῇ 6 ψὶπμᾶβ ὈΙΘΝ 
δια Ἰαϑῆρθα δρδϊηβῦ 
ἐὺ ποιδο, Ραῦ ἰῤ 
αἰᾶ ποῦ οἂνγὸ ἴῃ, ἴῸΓ 
Ὁ Βαδαᾶ Ῥδθὰ τουπμᾶρα 

ὭΡΟΩ ῃθ ΤΌΘ -ΠΊ8 55. 
26 ἘΠΙ ΏΘΥΤΉΟΥΘ, ΘΥΘΙΥ - 

ΟὯΘ ποατύτίηρ Π686 
βοσίηρβ ΟΥὗἨ τλΐηθ δηᾶ 
ποὺ ἀοίϊῃσ ὑμθῖ ψ}}] 
6 κοηρθα ἴο 8 ἔοοϊ- 
ἰΒ8 ὥϑδῃ, ΨὯΟ ὈαἰΠὺ 
Ηΐἰθ Ὠσιθθ Ὡροὰ [6 

πϑια. 21] Απα [86 ΤᾺ] 

Ῥουτρᾶ ἄονῃ δῃα [6 
Ποοᾶβ σὴ δῃα 8 

τὶ ον δηα βύσαοῖς 
αϑϑϊηδῦ ὑμαῦ Ὠοῦ56 
διηᾶ 1 οανϑᾶ ἴῃ, δῃᾶ 
105 ΘΟ] 56 85 ρτϑαΐ." 

28 ΝΟ ΜΏΘΩ σ655 
ΒΒ. Θα ὑθ56 βϑυ ΏΡ85, 
0ᾧῃ6 οἴΐοοῦ 85 ὑμαῦ 

(ῃ6 ογτἵοναβ ψο6. 85- 

ἑἰουμᾶθα δὖ Ὡϊ ψ 8 

οὗ ἰαϑδοῃίηρ; 29 ἴοσ Ὧ6 

85 ὑθδοηΐϊηρ ὑπο 8.5 

ἃ ῬΟΥΙΒΟΩ δυνίηρσ δ8- 

ὑμοχῖύν, Δα] τοῦ 85 

ΏΘΙΣ ΒΟΥΙΌΘ5, 

ΑΙ Ὧ6 δὰ 
σοθ ἄοσψῃὰ ἔγοτ 

6 τιοπηαΐὶα σγοδῦ 

ογὐοναβ [ον οα Ὠϊμ. 

ἕ 

μ᾿ 
Η 

Ἐ 

ξ 

ἔκ ας 

ἀΦο θαῦρ. 
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2 ἰζαὶ ἰδὺὺ λεπρὸς προσελθὼν 
Δηὰᾶ ἸοοΚ! Ἰορϑυ Ὠανίηδ᾽ σοχζσ ἰοννασὰ 

προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε, ἐὰν 
τν85 ἀοίη ορείβϑβησθ ἴο ἰστη βϑανίηβ Τοτάᾶ, [1 Εν Ὸσ 

θέλῃς δύνασαί με. καθαρίσαι. 8. καὶ 
ψοὺ [8 Ἅ1 γΟὰ 816 8016 τὴ86 ἴο Ο]68188. ΔΑμᾶ 

ἐκτείνας τὴν χερα ἥψατο αὐτοῦ 
Βανίηρ βἰσείομεαᾷ οοὖὐ ἴῃς απ Πα ἰουομεᾶ οἵ Εἰτὰ 

λέγων Θέλω, καθαρίσθητι" καὶ 
ΒΑΣΊΩΕΙ Τὰ ψΙΠὶΩ δ, Ὀ6 ψοῖῦ οἸθδῃηβϑᾶ; δοᾶ 

εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
ἱτασαραϊδίθιν 85 ΟἸ68Ώ 56. οὐ τ ἴῃζ6 ἸΘΡΌΓΟΒΥ. 

4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Ὅρα μηδενὶ 
Αμᾶ 15 βασίῃρ ἰὸ Ὠίτη 6 9ζ96505 566. ἴο 0 Οὔ 

εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
ψοῦ βῃοία 611, Ῥαΐ. βὸ Αιναν ψουτβοιῖ βθον ἴἰο 186 

ἱερεῖῖί καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ 
Ὀχίοβδί, δπῃᾶ οὔἴἶοσ τὴ6 εἰξὶ ΨΏΙΓΕ 

προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
δρροϊηϊοα οΞο5 1αῖο νυ ὶῖ 655 ἕο δοτα. 

5. Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ 
Ἡδνίηρ οαἰοσεα Ῥὰΐ Οὗ τὰ ἰηΐο ΟὨΡΟυΘΌΣΩ 

προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν 
σδπιθ ον ἰγὰ σρηταχίοῃ φηὐγοαίδ 

αὐτὸν 6 καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς μου 
Ὠϊτὰ ΔΩ͂ βασι Τιοτά, ἴθ. 'ῬῸν οἶτχηβ 

βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς 
885 θὰ οδβύ 1 186 ἤοσδα Ῥδσδῖν ἃς, ΤΕΥΤΊΡΙΚ 

βασανιζόμενος. 7 λέγει αὐτῷ Ἐγὼ 
Ῥοῖηξ ἰογχθηΐρα. Ηδ ἰ5 βδυ δ ἴο Βΐτῃ Ι 

ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 ἀποκριθεὶς 
Πανὶὴξβ οοσὴθ 508} στα Βίχα. Ἠδνὶηβ εἰβυετεαᾶ 

δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
πὲ ἰῃ 5 σρηϊισίοι βαία. Τιογά, τοί δ δὲ 

ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην 
ἴὰ οτᾶϑυ [δὲ οὗ τα ὉΠΟΥ͂ πα ΤΟΟΙ͂ 

εἰσέλθῃς" ἀλλὰ μόνον εἰπὲ - λόγῳ, 
χοῦ 5Βομ)μα δηΐοσ; ῬνῬαξ ΟὨΙΝ Β58ΔΚ. ἴο νοχά, 

καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς ομου΄. 9. καὶ 
ΕΤοοὶ ἍΨ11 ὈῸ ὨφδΙθα ἴδο ῬοΟν οἴτηρ; δηὰ 

γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν 
ον 1. ΤΆΔΕ 81 ἸΠάΑ͂ΟΣ δυίμουῖν 

τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, 
Ῥοίηρ ΡΙδορᾶ, ανίαξ υπᾶφυ. Τὰν 561} ΒΟΙΑΊΘΥΒ, 

καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ 
Δηα 187 βαυΐϊρ ἴο [5 (06) ΟὉ γουτ αν, δηᾶ 

πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, 
Ὧδ βοξβ πὶβ ψὰν, δηα ἰο δᾳοίθμοσ Β6 ψγοῖὶ σΟΙΆΪ ΕΓ, 

καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον 
δηᾶὰ δ 15 οοτηϊηρ, ἀπα ἰο [86 βῖανθ οἵ 8 Φο 

ΜΑΤΤΗΒΕΥΝ 8: 2---9 

2 Αηα, ἸΟΟΚΙ ἃ. 1θρ- 
ΤΟ δὴ σα 6 1} 

δια Ὀορδὰ ἀοϊτηρ, οὔδ1- 
5ΔΏΘΟΘ ἴο Ὠἰπι, 5850- 
ἴῆσ: “Τοτᾶ, 1 γχγοῖ 
1ιδῦ ψνϑηὺ ὅο, γοῦ 
σὰ Ι8Κ6 26 ΟἸ68}.᾽ 
ἢ Απᾷ 50, βὑγευοῃηΐηρ 

οαὖὺ [ΗΪ58] δαῃμᾶ, 6 
ουοῃορα Ὠΐτ, βϑϑυὶηρ: 
ἋἽ πϑρῦ ἴο. Β6 πιϑᾶδ 
οἰθδῃ. Αῃα ἱἰμηχηθραϊ- 
δῖθὶν Ὠΐβ ἸΘΌΤΟΟν 885 
οΟἸοδηδθα ἀν. 4 ΤΏΘΗ 
Φεθὰ5 5814 ἴο δἷμ: 
“566. ὑδαὺ γοόοὰ ὑ611 
ὯΟ ΟΠΘ, Ὀαὺ ΡῸ, 500. 
γΟΌΣΞΘΙΣ ἴο 86 ρῥγίθϑῦ, 
Δα οΟἿΓΟΥ 6 ρἱτ 
μα Μοϑβθ5 δροροϊηϊθα, 

2οῦ {μ86 Ῥρσροβα οὗ ἃ 
ψὶ δ 55. ἴο. ποῖα." 

5, ΏΘη 6 οῃξογρα 
πο δ᾽ ΡΟΓ Ὧδ᾽  Ὧτὰ, 8Ὼ 

ΘΙΊΩΥ ΟΥΠΟΘΥ οαπῖθ ἴο 
Ὠΐ, οηὐτοαύϊηρ ὨΪπὶ 
θδηᾶ βαγϑίηρ: “ΞΙΓ, 
ΤΩ Τηϑηβασνδοῦ 15 [δἰ 

ἋΡ ἴὰ πῃ ἤουδα τὶ 
ῬΆΥΔΙγϑῖθ, Ὀοίαρ ἰδῖ- 

τῖρν ἰογιαθυ θοῦ," 7 6 
581ἃἪ ἴο Ὠΐηπι:; “ΏΘΩ 
1 ρμοὺ Ώ6ΥΘ 1 Ψ1ΠΠ οὐγ8 
Ηΐχ.᾽ 81Ὼ ΤΟΡΙΡ πῃ 
ΘΙΥΤΩΥ ΟΥσοΙ 5814: 
ΘΙΣ, 1 8ὴῖ ῃοὺ 84 Εἰ 

ΙΒ ἴῸΣ γοὰ ἴο ΘΏΤΟΥ 
ὉΠάὰὲΟΥ ΤῺν τοοῖῦ, με 
δῦ 50... 6 ψοχσᾶ 
δα Ὁ πλϑηβογνϑὴῦ 
ΨΜΠ1 6 Ὠραϊθᾶ. 9 ἘΌῸΣ 
Ι ἴοο 812 ἃ πῖ8 Ὀ]Δορα 
ὍΠΟΥ δε μουν, Ὧδν- 
ἰὴ 5οιαἰθυβ ἈΠΑΘΥ 116, 
ΔΏΑΙ 58.0ὺ ἰο ὑῃ 15 ΟὨΘ, 
ἜΘ ΟἿ ΨγΟῸ Ψ8Υ} δια 
ὯΘ ἰ5 οὐ Ὠΐϊδ ΑΚ, δηᾶ 
ἴο ϑηοίμου, “Οοχῃρῖ' 

δὴ ἃ ὯΘ6 σομλθθ, διῃᾶ 

ἴο ΤΩΡ 516 076, 0 ὑῃ 15)" 



ΜΑΤΊΤΉΗΕΪΝ, 8:10--1} 

τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ 
115, δρᾷ Ὧ615 ἀοίϊηρ. Ἡδνὶὴρ πρασὰ Ὀπτ ἰῃ6 

᾿Ιησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς 
ΖΦ 6515 ψγυομαοτοα δρᾶ βαῖαᾷ ἴο {πΠ6 (ΟΠ 65) 

ἀκολουθοῦσιν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ 
Σοὶ ον 5 Αἴῆθῃ [181 βασυΐϊῃρ ἴο χοῦ, Ὀϑϑδίᾶὰς 

οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ εὗρον. 
πο 6 50 ΧΆ Γἢ αὶ  ἴὰ 6 ἴ5.861] Ἱξουηά. 

11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 
1 δὶ βαυνίηβ »πΐ ἰούοῦ ἰδαΐ ΤΆΘΩΝ δ ψ57991 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ 
ΤἸΒΙΏΒ5 -8Πᾷ βου 55 ΧΜΨ111 σοτὰ8 «δα 

ἀνακλιθήσονται:. μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ 
ψΥῚΠ σεο δ τ ΑὈτϑμδτη. δρᾷ σας. διῃᾶ 

᾿Ιακὼβ. ἐν -τῇ βασιλείᾳ τῶν 
ὥϑοορ ἴα ἰδ6 Κιηράοτη, οὗ ἴ86 

12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 
18 Ῥαΐ 5ΞΟῚ5 οὗ ἴῃ 8 Κιηράοτχα 

ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον" 
11 6 ἴσοννῃ οαὐ πο ἐμ ἄδυκῆθθα ἰῃμ 6 οὐΐζοτ; 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 
ἴοι ΨΜ͵ΠΡ6 6 ψϑορίηρ. δηά ἰπμπῸ βηδϑῃΐηβ 

τῶν ὀδόντων. 18 καὶ εἶπεν ὁ ᾿[ησοῦς 
οὗ {π6 ἐβοίῃ. Αμᾶὰ 5αϊάᾶ ἴδμα 7655 

τῷ ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε, ὡς 
ἴο ἴῃ 6 σρηζασίοι Β6 βοΐϊῃβ αννᾶν, 85 

ἐπίστευσας γενηθήτω σοι’ καὶ ἰάθη 
ψοῦ οι ίονοθα Ἰοί ἢ οΟσΣ ἰο ψγοὰ; δῃᾷὰ νὰβ μεϑδιεᾶ 

ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

οὐρανῶν: 
Ἀφανθῃϑ; 

βασιλείας 

ἴθ ὍΟΥ ἰἃ ἴῃῇ6 ΒΟῸΓ μαὲ. 

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν 
Αμᾶα ανίηβ σοτὴθ {πᾷ {6515 ἰπίο ἔδπ6 

οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ 
ἤουβα οἔϑείεσ ἢθ βανν ἰδ τιοΐμευ- ἰδ ΟΥ̓ Πίτη 

βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν: 1 καὶ 
μδνίηβ ὈΘΘὴ σαϑὸ δὰ Ὀαχηϊρ Δ ἔσνοσ; δηᾶ 

ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν 
Β6 ἰουομοα οἵ μα ᾿δ8ῃηᾶ οἵ ΠΡΕΝ δῃρὰ 16 δὲ 

αὐτν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη, καὶ 
ἈΘΥ 186 : Ἐθνου, δα 586 δσοῖ ὕρ, δηᾶ 

διηκόνει ᾿ αὐτῷ. 16 ᾿Οψίας δὲ 
σγεβ βουνὰ ἴο Ὠϊτη. ΟΥ̓ ουθηΐϊησ. μαὶ 

γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ 
Πᾶνηρ' σοχγὰθρ ἰο 6 ἴμον ὈὉστουρῃΐ ἰοννασὰ Ὁ 9 

δαιμονιζομένους πολλούς: καὶ ἐξέβαλεν τὰ 
ἀφσηοη- οβϑοϑϑϑα ΤΩΘΔΩΥ:; δια 6 ἰἄτονν οαὐὐ ἴπ6 

πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺ 
5ΌΪΣῚ5 ἰο Ψψοτᾶ, ϑδῃᾶ 81 με (ΟΠ 65) 

κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν: 11 ὅπως 
ῬὉϑὰϊν ΒΑν ΕΣ Ὧδ οὐτοᾶ; 50 ἰδΐ 
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δη ἃ Ππ6 ἄορ [ἰΐ.᾽ 
10 δρδαυίησ ὑδῦ, 6515 
Ῥδοϑῖθ ιηαζοὰ δῃᾶ 

5814 ἰο ὑῆοβθ ἔΟ]οΟΝ- 
ἴὰσ σὰ: “1 6} τοῦ 
ὑπ6 ὑγσαῦῃ, ΜΙᾺ πὸ 

ΟἿΒ ἴῇ 1586] ΔΘ Ὶ 
Του Πα 50 στϑαῦ ἃ ξαΐϊψῃ, 
11 Βυῦ 1 [6 χοῦ ὑῃμδὺ 
ΔΩ ἴἔσγομι δϑϑίύθγ 
Ῥατὺβ δῃηα ψροδύθτ 
ραῦβ Ψ}}ὶ1 οομθ δῃά 
ΤΟ 6 δὖ 6 ἔδθὶθ 

ψὶ ΑΡρΥδδηὶ 8186 
1588. δῃηᾷ ὅδὸοὸρ ἰῃ 
ἴ26 Κίησαομη οὗ. [Ὧὴ6 
ὨΘΆνΘΩΒ; 12 ΨΈΏΘΥΘΔ5 
[886 βοῶβ οὗ 6 Κίηρ- 
οι ΨΜ}ῈΠ Ὅ6 ἰπτοτα 
ἰαὔο πὸ ἀδυϊζθϑα οὐὖ- 
5ἰᾶ6θ, ΠΟΘΙ ἰ ΨΏΘΥΘ 
[61] ψεορίηρ πᾶ 

[6 ρσηϑϑῆϊηρ οὗ 
[{Π6171 ἰδοῖῃ ψ1Π Ὀ6." 
13 ΤΏΘΩ ὅθι 5814 ἴὸ 
86 ΔΙΊΩΥ ΟΠΟΘΥ: “6ο. 
συαδῦ δ5 ἴὁ Ὧδ5 Ἀθη 
σοῦ ἔαϊνῃ, 50 Ἰοὺ 1 
ΘΟΠΊΘ ἰο 855 ἴοΥ γοιι.᾽ 
Δοᾶ ἰμῃ6 τηϑηβοσνδηῦ 
ΜᾺ ᾿θδαιθᾶ 1 {πδὺ 
ΠΟΙ. 

14 Απαὰ ὕδϑιι5, οἢ 
σομΐησ ἰηΐο Ῥούρογ᾽ 5 
ὨΟΊ56, 58} ὨΪ5 τοῦ  Ὑ- 
ἴῃ --ἰὰ Ἰγίηρ ἀονῃ δα 
5'οκ τ ἔσνοσ. 1550 
Ὧ6 τοιποῃθα ὯΘΥΓ Ὠ8ῃᾶ, 
δια μ6 ἔδνοσ οἴ ὭΘΥ, 
ϑῃηἃ 5ὴ6 ροὺ ὉΡ δμῃᾶ 
Ὀδρδὰ τἱἰδύοσϊηρ τὸ 
Ὠ. 16 Βιῦ δύο ἰὖ 
Ῥϑθοδῆθ δνϑηΐϊηρ, Ὁ60- 
16 Ὀχουῦρῦ ὩΠῺ ΤΑΘῊν 
ἀθ οἢ -Ῥοβϑθοϑοᾶ 6 Γ- 
ΒΟΩ͂Ν; 8Θηα Ὧ6. ΟΧρΘ θα 
Ὁῃ6 5ρίσῖ ΣῈ ἃ 
ΜΟΥ, δου Ὧ6 ουτγοᾷ 

811 ψῇο ψοῦ ἔην 

Ῥϑαάϊν; 17 ὑμπαῦὺ ὑπο γα 

ρβνφρνα φαθανια. οε ὅρον αοαωεραῃα 

Πρ Ῥουψηθαμομραβρβφαελοιψο 

68 ΜΑΈΊΤΗΕΡΥ 8: 18---Δ;ἰἢό 

πληρωθῇ . τὸ ῥηθὲν διὰ 
τοὶρὶϊ ἫΡ φιϊδηΠοα ἔπε ((81185) ΒΡΟΚθὰ ἐχοιθἢ 

Ἠσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος Αὐτὸς τὰς 
15 ἰδ}; {δ6 Ῥτορῃοὶ ΒΆΚΣΊΏΒ Ηδ {με 

ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους 
σε αοσσοα, »: 5 6 ἴοοκ δῃᾶ «τῇς ἄΐξδβθαϑεβ 

ἐβάστασεν. 
Ὧδ σϑετῖβᾶ, . 

18 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ᾿ἰησοῦς ὄχλον περὶ 
οσονψᾷ δρουΐ 

πέραν. 
Ἠδνίησ βοὴ Ῥὰς [86 9655 

αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ 
ΓΒ οοχϊηχζηδηᾶεοα ἰἴἰο 8Ὸ ΟΥὁἮ ἱπίο ἴῃ οἵδμοῦ 5166. 

19 Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς 
Απμᾶ Βανὶηδ σου)θ 8]Ο 5 5146. οὐδ ΒΟΙΊΡΘ 

εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι 
5δ:ἃ ἴο τα Τόδοθοσ, 1 11 ον ἴο νοῦ 

ὅπου ἐὰν. ἀπέρχῃ. 20 καὶ λέγει 
νῆοτο ἰξονοσ γψΟοὺ χὰδν ΕῸ ΟΕ. Απα ἰδ βασ 5 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 
το ἅτ {88 ΒΙΞΌΙΕῚ ἐν 91: ἘΩΣ 4-} ἄδθηβ 

ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
δῖ μανίῃ β΄, δὰ ἰτῃὰ68 Ὀϊγάβ ΟΥ ἴμ 6 Ἠδανθὰ 

κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ. ἀνθρώπου 
τοοβίβ, ἰὰε. ναῤ ὅοῃ οἵ ῃ6 ΤΆΔ 

οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν 
ποῖ 5 αν] ὙΏοτο. τὰς - Ὠρϑαᾶῖ 

κλίνῃ: 2. Ἕτερος - - δὲ ᾿ τῶν 
ὯΘ τῇδ ΠΟ ]Π6. Ὁϊδοσθαῦ (οΘ 6) βαΐ ΟΥ {86 

μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι 
αἰϑείριθ5.. βεϊἃ ἰο Ὠΐσλὶλ Τιοτσᾶ, Ῥοχηῖ ίο τὰ 8 

πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 
ῆγθὶ “ Ἰορβοοῦῦ δπᾷ ἴο τυ ἰἢ6 ἔδίμου.. οἶτηβ. 

22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτῷ. ᾿Ακολούθει 
Ἐπ6. Ῥαδ 2655. 15 βασίαβ ἴἰο ἰὴ Β6 ξο]Π] ον 5 

μοι, καὶ ἄφες: τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 
ἴο τηθ, δΔραά -.ὄ 1οῦ. 6 ἀδβδὰᾶ (ομ65) ἴο θυσν {π6 

ἑαυτῶν νεκρούς. - 
οὗ ἰμποσωβοῖνεβ ἀδϑδᾶ (ο} 65). 

23 Καὶ : ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον 
ἈΑμαᾶ - Βανί βίερρεα πὰ ἴἰο ἰστὰ ἐπίο Ῥοδὲ 

ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 24 καὶ 
ΞΟ Ποννοα 6ΊΟ τα (86 αἰδοῖρ]θ5 οὗ Ὠΐϊτη. Δῃᾶ 

ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
Ιοοκ! βῃδκῖὶηρ βύοαὶ οσσυγτοά ἴῃ ἰῃ6 568, 

ὥστε τὸ πλοῖον καλύτπτεσθαι ὑπὸ τῶν 
85-δηᾶ [521:} Ῥοϑβὲ ἴο Ὀ6 σονοτοᾶ ὌΡν {με 

κυμάτων: αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 25. καὶ 
ΕΞΗΝΝ πα Ραξ 85 ΒΙΘθρ δ. Απᾶ 

προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες 
Πᾶν σοτηβ ἐοννασαὰ ἐμὸν ΟΚο τρΡΘ. Βΐτα ἘΞΑ ΣΙ 

ταϊρὴῦ Ρ6 ἔ151164 ψ δῦ 
ΒΕ ΒΌΟΪΙΘΩ [ὨτΟΌΡὮ 
158 ]1]8ῃ. 8 6. ὈΓΟΡΈ Θὗ, 

βοσίηθ: “8 ὮΙ ΠΊΒΘΙ 

[οΟΚ ΟἿΓ 51 ΚΏΘΞ565 
δΔιηα σϑυτὶθα οὐὐ αἷ5- 

68.565.᾿ 

18 νθΩ 9655 58. 

8. Οτονψαᾶ διουηᾶ ἩΪΏ1, 

Π6 σᾷῦθ ὑπ σοχασηϑηα 

ἰο βῇῆονγθ οἵ ἴοσ [86 

ΟἾΔ 5146, 19 Αηά 8 

οογύδίϊῃ βου σδϑῖὴδ 

Ὁ δῃᾷά καϊᾶὰ ἴο Ὠΐῃ): 

ΦἸ͵ΡΔΟΙΟΙ, 1 Μ}}1Π 10]1- 

Ιο γοῦ ὙΏΘΓΘΥΘΟΥ 

γοῖ 816 δροιυῦ ἰο δβο." 

20 Βυὺ σεθὰ5 βαϊᾶ ἴο 
ΗΕ: “ἘΟΧΣΧΘΟΡ δύνα 

ἄθῃβ δηᾶ δἰγᾶβ οὗ 

Ὠθαυθ πᾶῦδ σχοοβύϑβ, 

Ῥαῦ ἰῇ6 5οὴ οὗ πῖ8 

85 πο ΘΟ ἴο. 1δΔΚ 

ον Ὠἰ ὨθΘϑδᾶ.᾽᾽ 

21 ΤΏΘΩ δήούμοσ οἵ 

{ῃ6 αἰδοίρθιθς βαϊὰ ἴο 

Ὠἷτα: “Πιοτζτά, ρουχῖῦ 

16. ἔἰστδὺ ἴο ᾿Ιθϑν8 

ϑηα ΠΥ Τὴν [αὐ θγ. 

22 ὕθϑιιϑ. βϑϊα ἴο Ὠϊηλ: 

ἜΚ 66 ΣΟ] ἱΡ Τ16, 
Θηα Ιοὺ ὑμε ἀσδϑᾶ 
Ῥὰν ὑμῖν ἀθβᾶ," 

2: Αμα ψΏΘῺ ὯΘ 

σοὺ δροδζα 84 Ῥοϑὺῦ, 

Ὧ15 ἀἸβοῖρ!θϑ. ΤΟ] α 

Ὠΐα, 24 Νον,, Ἰοοκ! 8 
στοαῦ δρι αῦϊοη ΔΙΥΌΞΘ 

ἴῃ ἴθ 8568, 850 μϑῦ 

[186 Ῥοαΐὺ ψὰ5 Ῥοίῃρ 

ΘοΟΥΘΥΘα, Ὁν [2ὴ6 ΨΘΥΘ5; 

6, ΒΟΨΜΘΥΘΥΙ, Χ͵ὰβ 

ΒΙθορίηρ. 25 Αῃμᾶ ἐμὸν 
οδσθ δηἃ ψΌΚῈ ὨΪ 
ὯΡ, βαυγίημσ: “ΤΟΤά, 
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Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα. 26 καὶ [88ν8 υ8, 6 ἅτ8 δδουΐ Τιοτᾶ, 5ΆΥ͂Θ, ὙῈ δ. Ῥοίῃρ ἀοβίσουνθα, Απὰ [ο ΡΘΓΙΒΗ}" 26 Βαξ Ὧθ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε, [8814 ἴο ὑπθὴ: “Δ Ὼν ἮΘ 15 βαρ ἴἰο ἐμοιὴ ΜῈ ξαϊηιμοασίεα. ὅτὸ χοῦ, 816 σοῦ ἐλ  θαγίθα, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς | ἴοῦυ ν]δἢ 0016 810} ΟἿ65 νυ] ἢ 11} {16 ΣΑΣ 7 ΤΏΡ ΒΑνΙῺ δ βοὶ ὰρ  ΤΏΘη, σού ηρ᾽ ἋΡ, ἢ Ἢ ἢ ᾿ ἀνέ ᾿ 5 : τορυκθα 6 ψὶημαβ 
ξπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ ηῇ θαλάσσῃ Β6 σϑρυκεά ἰο ῇῃ6. ϊπμᾶς. δπα ΜΝ 5688, ἢ, 8ηα [ῃ6 568, δηὰᾶ 8 ΨΨ, , . ἢ 5 θοῦ οδὶθλ βοὲ ἰῇ 
καὶ ἐγένετο γαλή μεγάλη. 27 Οἱ δὲ [81 ᾿ ΒΔηΔ οσοιχτ͵οα ΘΑΙΝΝΝ ῬλννΝ, ΤὴΘ ναι] 57 50 [8 τγϑὴ βϑοδχτηθ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταττός 8 τὰ 8. 28 ἃ διὰ Βαϊά: ΤΆΑΘᾺ Ὑνοηαοτεα ΒΆΣΊΩΣ Ὑγηδὲ κὶπὰ | ΠΝΗηϑὲ βογῦ οὐ ρμϑγ- ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ [801 15 [ῃϊ5, ὑπ ὄνθῃ 15 ἰῃ15 (016) 

θάλασσα αὐτῷ 
868 ἴο ἢ 8τὸ ΟὈΘΥ ΩΡ 

28 Καὶ ἐλθόντος 
Απμὰ Βανίηῃξβ σοϊὴθ 

εἰς τὴν χώραν τῶν 

ἴπϑὲ 8150. 1ὴ6 

ὑπακούουσιν; 
8 ψίμᾶβ δηὰ ἐπα 
56 ΟΌΘΥ Ὠἰηχϑ᾽ 

28 ΏΠΘη Ὧ6 ροὺ ἴο 
[8 οὐδ. 5ἰᾶθ, ἴἰηἴο 
π8 ΘΟ ΟΥἨ ἐμὸ 
Οαϑδᾶ: 8 σθηθϑ', {ῃθ γα 

λα δηᾷαᾶ {6 

αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν 
ΟΥ̓ Ηἶγα ἰηΐο ἐπ οὐδὸν βίδθ 
Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν ἰηΐο ἐπθ δουπίγν οὗ πὸ αδάδσϑηθς ταθῖ ταθῦ Ὠΐἱ ὕνο ἀδποι- αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν  ῬΟΘβθ5564 Ππλθη. ΟΟΙΏ ΣΡ ἴο Ἀπὸ ᾧνο ἀδιηοη- οββθεβδα (0165) οὐ οῦ 86 [οὐὐ ἔτοτα ἔχη ἴμ8 , ; ; ᾿ , ΤΩΘΙΏΟΣΊΔΙ ἐο5, τῷ- μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεττοὶ λίαν . ᾿ ΠΑΘΙΏΟΤΙΔΙ ἰοτλ5 ὀοτηίηρ οαΐ, ἤδγορ ὈπαβαδΙν [ ἈΘΊΘΙΥ ΠἼΘΥΟΘ, 50 ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ [μ8ὺ ποροᾶν Πα ἐπ6 ϑνϑηα οί το Ὀ6 βίσχοηρ δῃγοῃμθ ἰὸ Ῥδθ5 ὉνΡ μγουρη ΟΟὝΤΆΡΘ ο 855 ὉΥ Αθ ΑΞΩδ διιος ν πολ κ ΟὨ (ηδῦ τοϑᾶ. 29 Απὰ, ἐἰς γον ἄμρν. ἢ χοὸ (δος ἔκραξαν ἸΟΟΝῚ ἅπαν δορραπηοὰ, δα ἢ πν ἘΠ π᾿ ᾿ " ΄ Ο Ο Οα 1 ΟἿΣ δα ὐουξρως ἕο ες ὡρδριαθας, ἤσζο, σαι τος οὐ μον τό σοὶ ἐμοδ᾽ δ αν δὲς μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀρβοιοῖφα, ὑῖποῦν "..Ζ ΄ κα Ζ ἂν 8 ἰοηρ ΨΆΥ Ο ἀκιαν ὀροινης Ἧεανν βαρ ξομένη,, 51 οἱ ἦα ἐβοην αὶ μοϑῖ αὶ ΤΏΔΘΩΨ 516 τὰς δὲ 

Ῥδδίμσθ. 31 50 ἐμ ἀ6- 
ΤΟΣ Ῥασϑὴ ἴο δηΐγϑας 
Πΐμυ, βαγίηρ: “ἹΣ γοι 
ΘΧΡΘΙῚ 1.5, ΒΕ τι5 Του Ὦ 
ἰἸηαύο ἐξ Βεοχζᾷᾶ οἵ 
5ΨΜ1Ω6." 82 ΑΟΟΟΓΑΙΩΡῚΥ 
ὯΘ βδὶᾶ ἕο ἐμοχη: 
“60!" ΤΏΡ σϑιηθ ουὲ 
δα τϑηὺ ΟἹ ἰῃξο ἐῃ6 

δὲ δαίμονες - παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ μῬὰαξ ἀδοὴβ τνϑτρ Θη γα ρ Ὠΐγὴ Βα 5 ΤΊ 
ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς χοῦ ὅσα ἑμβτονίὴρ οαἱΐ 5, 56 πα ΟἿΣ τι5. ἰηΐο 

τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 
18 Βοσχᾷ οἵ δ ΧΟΡῸΝ 

Ὑπάγετε. 
Ὅο τοῦ δ'ναν. 

32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ΑΠα Πα ββἱα ἰο που 

ἐξελθόντες 
Ἀντὶ σοχὴρ οαἐ 

ἰδοὺ ὥρμησεν 

οἱ δὲ 
ΤΠ6 (ΟΠ 65) Ῥαξ 

ἀπῆλθαν εἰς τοὺ οίρους᾽ καὶ ὑνϑηΐ ΟΥ̓ ἰηΐο ἐπε Χ 5 ΒΥΜΙΏΘ; 8ΠΩ ἸΟΟΚΙ! ταβηεα ΒΜ ΊΏΘ; δηάᾶ, ΙοΟΙτ! ἐμ πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν Θαὐΐτα ποτὰ τυβῃθά 81 ἰτῃ6 ποτὰ ἀἄονψη {πὰ Ρυθορίςθ ἰηίο ἰμ6 [ΟΥΟΥ ἐπ ὈΥΘΟΙρΐσθ ἰηΐο 
29. ὅ66 {πὸ Αρροηάϊχ ἌΠᾶΘΣ Μαίηονν 8:29, πα παρ πφμονν 

65 ΜΑΤΤΗΒΙΙ͂Ν 8: 88---9: 6 

τ ὕ αἰθα ἰῇ 4 ὶ ἀπέ ν τοῖς ὕδασιν. [ὑῃ86 566 δῃὰ 
θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδοσιν, ΟΠ δδὰ ὅρα, οἶδα 68, . ς " 

33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ 1 Βοχάθτβ εἶϑα ῥρα ὅ9 
" ΗΘ (ο65) πὲ Ῥαϑίυσηδ Βροά, 854} 'ὴ5 ἰπΐο εἰ ἀρονδ᾽ 

ἀπτελθόντε εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν | [865 ΓΈΡΟΣ ΟΝ ἜΝ 
ΜΝ ΝΑδ, ΘΗ ἰηΐο [6 οἱἷν 18 γ τοροτίϑθα ὉΒ1πρ, ᾿ποϊμαϊηρ 

βανΊηΕ 8 ἢ τὰ τῶν [δεῖν οὗ π6 ἄδηιοῦ- 
811 τ Ύπ 65) ΚΟ ἐδ6 (Ἀἰπ 55) οὐ {868 ] ῬΡοββθϑϑϑᾶ τλθῃ. 84 Αῃᾶ, 

ὶ ἰδοὺ δ ἡ [ΙΟΟΙῚ 411 ὑὴ86 οἱὖν σα 
34 Ἀπὰ ἰδοὺ τ εἶ ἰυτηραὰ οὐδ ἴο χῃθϑὺ 

᾿Ιησοῦ,͵ ὅδδα5; δῃᾶ αὖξον πᾶν- 

δαιμονιζομένων. 
ἀοιασα ροκεὀπερα (ο. 65). ᾿ 

ὄ ἐξῇ ἰς ὑπάντησιν τῷ ἃ Ι 
πολι ὲ ἐξῆλθεν πὸ τες ἰο τἢ6 {26505, {ἴῃ 5 ΤΗΝ μταν ἾΠΟΥ 

, " " 
καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως | ΒΑΣΠΘΒΟν ἃ ξὲ ΩΝ 
Δ. Δ ἤανὶηδ βεοα Ὠΐσα ἴδον βαϊσεδίεα 50 ἰδδς [ οὸ χῇονθ ᾿ ΟἿ 

᾿ μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. ἐμοῖσ ἀἰδύσιοὔβ, 
, ἰδέ σὶ Θζὰ. ἮΘ σϊσὴΐ ξὸ δοσοβ. ἔτοχ ἐμβθὸ αἰβίγιοῖβ οἵ 80, Βοταϊης {πὸ 

ὶ ἐμβὰ εἰς πλοῖον 9 Ῥοδὺ, μ6 Ῥχοοθεᾶβθά 
καὶ Ἰπ δἰκοΐοα ἴηὐ Ῥοδῖὲ ᾽ Ρ “ 
Δπὰ ἰδο ΠΝ Ν το ᾿ ἰδίαν ] ϑόΓΟΒ5 8η4 νοῦ ἰηΐο 

έ καὶ εν εἰς τὴν ἰδί “ ἐν. δ Απὰ 
Β διεπέρασεν, Ὴ δηὰ ἦλθεν ἰηῖο ἰδαὰ ονῃ  Πῖ58. ΟὟ ΟΙΐγ. 2 Απά, 
ρΝΝν ὶ δ ὺ προσέφερον ἸΟΟΚῚΙ δ ν ψογα Ὀσΐηρ- 

πόλιν. ἥ Καὶ ἸΟΟΚῚ 186 υ ΟῚ Ῥεϊασίηρ ἰονγατὰ | ἴρ Ὠἶτω 8 ῬΑΓΘΙΤΕΘῪ 

ἣ ὃν ἐπὶ ΐ ἔνον. ἰἸδὼ ᾿γνίηρ οὐ ἃ ὈΘᾶ. τῷ λυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον , ε 
πς παρ νες ὭΡΟΩ ᾿εᾶ πμανίηρ ὈΘ6ΘῺ σδϑβί. ΟἹ βδοὶῃρ ἐμδὶγ ξα ἢ 

ὶ ἰδὰ ὁ ᾿ ὃς τὴν πί ὑτῶν [16505 βϑαϊᾷ ἰο 88 ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτ 
Ἀμὰ Βανὶηθ βεα 6 2685 ἰῇ ξζβϑιία οἔ ἴδοσα ρδιβϑιγίῖο: “ΤΆΚθ δοῦτ- 

ῷ ῷ ἄρσει τεκνον' Πα; ΨγΟῸΣ 5105 εἶπεν τῷ παραλυτικῷὼ θάρσει, ΚΡΟν᾿ ἰαρα, ΟὨΠα; 
ϑαϊὰ ἴἰο {ὰ 6 ῬδΥΘΙν Ὡς Τα πδμννοΝ ᾿ Κα ὅ16 ζουβίνθη" 3 Αῃᾶ, 

ἀφί ΐ ἷ ἁμαρτίαι. ᾿ 
εὐλνρνν οἷν ἐμ δο ᾿ μορς Αμα [ἸΟΟΚ! σογίαϊῃ οἵ [8 

ἡ ρ ΟΝ ὅτ έ ἐν 1 ΒΟΙΌΘ5. δϑ]α ἴὸ ὑῃθα- ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν 5. 88 το 
Ἰοοῖκί σοσγίδὶ 65 οἵ 86 ΒΟΥΪΌ65 βϑϊᾶὰ ἴῃ] αοῖνρϑ: “ΓῺΪΝ - ΟΥ̓ 

ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ [15 ὈΙΘΒΡΒΘμΪΏΡ. 
1ποιβοιν 5 ΤῊ (ΟΠ 6) Ὀ]ΙΘΞΌΏΘΙΩΘ5. κα ΔΑ μα δοβαβ, Κπον- 

ἰδὰ ᾿ ῦς τὰς ἐ ἥσεις αὐτῶν ᾿:ῃρ {μοϑὶν ἐμβουσῃΐδ, εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσ' 5 
Ὠδνίηβ Καοννὰ 6 4655 ἴῃ ἱἐπουσαΐῖς οὗ ἴβϑπι 5614: «ὙΨΏΥ 816 τοῦ 

" ΐ ἑ ΤΙ “, ; " εἶπεν να τί ἐνθυμεῖσθε πονηρό Ὁ [ΠΙΚίηρ υἱοκεα ἐμΐπρϑ 
Βδὶᾷ ΤῸ οτᾶσσ ἐπὶ αὶ στοῦ ΝΣ Μίοκεα ἔσαν ἴὰ ποῦπ μϑάτίβὴ Καὶ ἘῸΣ 

Ἷ ΐ ὑμῶν; τί γά 1 ᾿ 
ἂν Ὧν καρδίαις ὀεγουν Ὁ ΏΣΟ ον 15. [ἰῃηϑύϑῃσθρ, Πλοα δ 

᾿ 3 ΄ ᾽ ΕἸ ἢ Ὁ 

εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ᾿Αφίενταί σου | ΒΔΒΙΕΥ, ἴο ΒΒ. 
Θαβίθσ, Γ᾿ 10 5.) Ατα Ῥεδΐηξ εἴ βῸὸ οδὲς οὗ νοι ] ο'ηῃβ 816. Τουρίνθη, ΟΥ̓ 

ἱ ὁ ΐ ἢ ἰπεῖ " καὶ  ἰο 580, δῦ ὉΡ διῃᾶ ἁμαρτίαι εἰπεῖν Εγειρε 
ΚΑ μορ ᾿ ΜΙ ἴο 5ΒῈι 7 Βεβοίπηρβθ Ὁ δῃὰ ΜΑ1Κῦ) ΘΕΟΣ νου, ἴῃ 

ἄτει; ἷ ὲ ἰδῆ ὅτι ΑΟΥ ἴοσῦ στοῦ ἴἰο περιπάτει; 8 ἵνα δὲ εἰδῆτε οτᾶβ 
6 δα πκαες Τὰ οτᾶφσ {μὲ Ρυΐ τοῦ τσ Κηονν ἐμὲ κπον ἐμαὶ {πὸ 50η 

ἐ ί ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου [85 δυϊπουεν 
ἐξουσίαν 15 Ἡχνίηε τ 6 5οῦὺ οὗ [68 ΤΏΔΕ οὗ τῦϑῃ 

᾿ ΟἹ Θολΐῃ ἴο ἴἔοτ- ᾽ ΄ Ξ, ἢ ----. ἐπὶ . τῆς ἀφιέναι ἁμαρτιας Εἶνβ εἰηβ- "" ἐμθῃ. Π6 Ὡς ἐ 
ὭΡΟΙΩ 1ῃ6 [-Ε  Χη6] ἴο 16 ξο οὔ 5105 - 
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τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ 
τμ 6 Ἐφ 15 ΒΒ ΙΩΒ ἴο ἴῃ 6 Ρδτδϊνίς 

Ἔγειρε ἄρόν σου τὴν κλίνην 
ΒΘ βοίπϑ ἃ Ῥίσκ ὰρ οΥ ψοι 186 Ῥοὰ 

καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ 
8) 64 Ρὸ βοΐῃδ αὐννὰν ἰαἰο ἴ8ῷ6 Βογὴθ οἵ νοι.:- Απμᾷὰ 

ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
μανίησ βοῦ αΡ ἢ ϑηΐ ΟΕ ἰο ἴῇἢ6 Βογὰθ ΟΥἩ Ὠΐχη. 

8 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ 
Ἡδνίλβ βεθ ἈαΓ [π6 οσχοννᾶβ Ὀθοβηχθ δέγαϊα δῃά 

ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα 
Βιονιῆρα 18 αοὰ τὰς (ση 6) Βανίηρ δἴνθ 

ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
δῷ ποσὶν ΒΌΘΒ ἴο ἐπ 6 ΤΏ. 3 

εἶδεν 
ΒΑΙῸΝ 

9 Καὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖθεν 
Απα ῬΑΒΘΙῺΡ οὐ βα ὅέόβθὰξ. ἕγοια ἰμοσθ 

ἄνθρωττον 
ΤᾺΔΕ, 

Μλαθθαῖον 
Μιίαΐμον 

᾿Ακολούθει 
ἘΒ6 ἔοῃποννίῃσ 

τελώνιον, 
ἰδικ οβῆςο, 

λέγει αὐτῷ 
15 58 16’ ἴο Ὠΐπλ 

ἀναστὰς 
ἴο τὴϑ: Ὠδνὶηρ τἰβθὴ ΒΡ 

ἠκολούθησεν αὐτῷ. 10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 
Ἦφ ξο!])οννεα ἴἰο Πῖτῃ. Απᾶ 1 Βδρροηςξα οἵ χα 

ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ 
ἸῺ ἃ πὰ ἰᾷ6 ποῦξθ, δῃᾷ Ἰοοκ! ΤΩΒῺΝ 

τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες 
ἴδ σοΗ οίοΥ 5 ΔΗΩ͂ ΞΙΠΏΘΥΒ Βδνὶπξ σοϊη 8 

συνανέκειντο τῷ ᾿ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 
ὝΕΥΘ Ἰϑἱηρ ὰρ ἢ 6 2655 δρᾶ ῃ6 αἰϊδοῖρ]θ5 

αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι 
οὗ μἴτ. ΔΑῇράα Βανίηρ βέθ [δ6 ῬΏΔΥῖΘΘΘ5 

ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ 
ἍΕΥΘ βαρ το [8 αἸβοῖθιο 5 ΟΥ̓ δῖ ΤΏΧΟΌΡΗ 

τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
ας ἱπΠ|Ἢ τῇὼ6 ἴαχ σοΠοοίοσ δπᾶ ΒΙΠΏΘΙΒ 

ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 ὁ 
οαΐβ {86 ἔθδοῦοῦ ΟΥ̓ του ὁ ἘΠ6 (οὔ6) 

δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
Ῥυΐ Βανΐηρ θατά βαϊά Νοὲὺ πεοᾶ ΓΘ Αν] Σ 

οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ 
168 (ο"65) Ῥεῖίμε βίσο δ᾽ Οὗ ΠΘΘΙΘΣ μυὲ 

οἱ κακῶς ἔχοντες. 
1μ6 (0165) Ῥδαῖν Βανῖμα. 

12 “πορευθέντες δὲ μάθετε τί 
ἩδνΊῺΒ Βοὴθ σοῦξ ΨῈΚ ῬὰᾺζ ἸἸΘΘΤῚ τοῦ 

ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ 
15 ἍΜέεχον Ι αὶ ἱΠῖηρ δηᾷᾶ 

θυσίαν" οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι 
Βϑουῆςα; Ὡοΐ ΤΟΥ Ι σδτὴδ ἴο σ8}} 

τὸ 
τὰ 

ἐπὶ 
ὌΡΟΣ 

καὶ 
δα 

καὶ 
δα 

καθήμενον 
ΕἸ απ 821: 

λεγόμενον, 
Ῥϑῖηξ βαϊᾷ, 

μοι’ 

66 

5814 ἰο ὑπ Ῥαγαιίνύϊο: 

““Οοῦ Ρ, ἈΙοῈ Κὰρ 
γοῦν ρα, δῃρᾷ ρὸ ἴο 

γΟῸΓ Ποχηθ.᾽" 7 Απηᾶ 

Ὧ6 σοῦ ὑὉρΡ δα ψϑὴΐ 

ΟΠ ἰο ᾿ἰβ Βοῦθ. 8 Δὲ 
μὰ 8 κ5ἰρῷῦ οὗἩ ἁ ῥῃϊ 88 

ΟΥΟΝΑΚ ΜΟΙΘ βύΓο Κ 

ΜΙ ἴθαρ, δῃᾶ 8 

ΒΙογιἰϊοα αο, σχθο 

θανθ 5.0} ΕΠ ΟΥΣΟΥ 

ἴο τῃθη. ᾿ 

9 Νοχύὺ, ψΏΠ6 Ρ855- 

ἴὴρ ΔΙοΩρ ἔγοῖχ 66, 

σοθὰβ σδυρηρ 5ἰσαῦ 

ΟΥ ἃ ϑῃι πδηιθδᾶ Μαὺ- 

ὕπο ϑδααίθα δὖ 8 
ὑδΧ ΟΥ̓ΕσΘ, δῃαὰ ἢ 

Βοϊἃὰ ἴο Ηἰηλ: “Β6 

ΤΩ ἴΟΙ]ονοτ," ΤΉΘΥΘ- 

ὭΡΟΣΠ Ὧδ6 αἱὰ τἶϑα 

ὉΡ πα ἔΌΠῸΝ Ὠΐτ, 

10Ταΐοσ, Μ ὨϊΪ6 6. 5 

τ οϊἰὴρ αὖ ὑπ 8016 

ἴΪὰ ὴ86 ἤοῖϑθ, Ιοοϊκ! 

ΙΏΘΩΝ ὑδιχ ΘΟ] ΘΟΙΟΥΒ 

Θηα Β᾽ΏΣΙΘΥ5. Οϑγ6. 8ΔΠᾷ 

Ῥοσϑὴ τϑοϊϊηϊηρ ἢ 

ὥοδας δηα ηἷἰ αἶδοὶ- 

65. 11 Βυὺῦ οἡ βϑείῃρ 

ἐπὶ πῃ6 Ῥμδσίβθος Ρ6- 
δ ἤο 58.ὴὺ' ὅο Ὧϊΐϑ5 

αΙποίριθσ: “ΜῺΣ ἰβ τὰ 
μαὺ χοῦ ὕθϑοῦοσ 

οϑΐβ ψι ὕδχ 601166- 

ὍΟΙΒ 8ῃ ἃ ΚΙ ΔΏΘΙΝ᾽ἢ 

12 Ἡδδυϊηρ' [611], ἨΘ 
σοὶ: ΠΡΘΥΒΟΩΒ ἴῃ 
ΠρΘα ἄο ποὺ περᾶ ἃ 

Ῥαυδιοίΐδῃ, θα ῃ 8 

αἰ ὴρ ἄο. 18 ὅο, ἰῆθῃ, 

ΘῊΔ Ια ψηϑὺ ὑδμῖδ 

ΙΘϑ 5,  ψδηῦ ΤΆΘΓΟΥ, 

δια ποῦ 5δουύῖῖῖσο,᾽ 

ἘΌΓ Ι οἂηθ ἰοὸ 068]}, 

ἐπι ον ΟΝ ΩΝ πρλι,, 

[γ} 

δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 
τἱσῃίθουσ (ΟΠ. 65) Ῥαΐ ΒΙΆΏΘΙΒ. 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
ΤΉΘα 816 σοχηΐηρ ἰονασὰ δὴ ἰδ αἰβοῖρ165 

ΝΑ Μ ΜΝ Α 
λέγοντε Διὰ τί ἡμεῖς καὶ 
Ἀκεαλν ΤΗσουσ ψνῆδί ψνε 84 

δὲ νηστεύομεν, οἷ μαθηταὶ 
τῦθ τὸ Σαβίίηρ, {6 πὰ ἀἰβοὶρ165 

εἶτεν αὐτοῖς 
5514 ἴο {μοὶ 

υἱοὶ τοῦ 

᾿Ιωάνου 
οἵ ὕοῃπ 

οἱ Φαρισαῖοι 
16 ἘΒΑΓΙβο65 

σοῦ οὐ νήστεύουσιν; 15. καὶ 
οὗτοι τοῦ. 8τὸ ξβιϑηϑ Αμἱα 

- ᾿ ’ ς 

ὁ ᾿Ιησοῦς Μὴ δύνανται οἱ 
τα πος" Νοὶ ΔΙΘ Δ016 ἴδε. βοῶ8 οξίῃε 

νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ αὐτῶν 
ὐαμ νυ σαβεν ἴο τοῦτα ΡΟ μον ἸοΩΘ 1 {6 ΤᾺ 

ἐστὶν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι 
5 18 Ῥτιἀθβτοοζαῦ ὙΨ11 οὐ μὰ αἀδνδ᾽ 

ὅταν ρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ; 
ὙὙΒμσθονον ταῖρι μ6 16 α πρ ἀννὰν ἔγοη ἴμθτα 18 

νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16 οὐθεὶς 
Ὀτιαςσγοοὴ, απ ἰφη δ. Ἅ7111 ξαϑῖ. Νοροᾶάν 

δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ 
νας ρμυῖβ ΠΡΟ ῬΤϑῖ ΟΥ̓ οΪοίῃ ἘΒΏΤΩΪς ὌΡΟΣ 

ἱματίῳ ᾿ παλαιῷ Ἐ- αἴρει γὰρ τὸ 
ουὐἱοῦ σαυτηθῃΐ οΙα; 15 ΠΕ ὰρ 2οτ 1τὰ6 

πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ 
ζα 1] 6585 οὔ ἥτοιαω ἐμε οὔΐοσ σασιηθηΐ, δηᾶ 

εἶρον σχίσμα γίνεται. 11] οὐδὲ βάλλουσιν 
ΧεροΣ ἴθασ Ῥϑοοχῆθθ. . Νοιΐβοσ ὅο {δον ρυΐ 

οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ μήγε, 
νὴ τὸν ἰηΐο βκίῃ Ρ8 85 οἸΙᾶ; 1: Ῥὰ ποῖ, 

ἥγνυνται οἱ ἀσιοί; καὶ. ὁ οἶνος 
ῥήγνυνται 16. βίῃ Ῥαθ5, Δ. 4α  ἐθὸ. 6 

ἐκχεῖται. καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται: ἀλλὰ 
15 ΞΌΪΠοα οὐὐ δπᾶ [ῃ6 5κίῃ 8586 816 τυϊηθαᾶ; μεΐ 

βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, 
μὸν ἀορὰξ ἴῆθ τὸν ἰηΐο - κί με θ5 Ὧθνν, 

καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. ᾿ 
αηὰ Ῥοίῃ 816 ργοεοχνᾶ. . . 

18. Τοῦτα αὐτοῦ. λαλοῦντος αὐτοῖς 
ΤΏοβο ([ 1 55) οἵ Πξτὰ ΒΌΘΔΚΙΩΒ ἴο λοσα 

ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν 
Ἰοοκ! τ ΓΆΙΟΣ ΟΠ6 Ἀανβ σοτὴς ἰουνγαγα 

προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ 
νγ85 ἀοϊηξ ορϑίβεῃ δ θδ: ἴο τω βδανίὴβ ἰμθαΐ Τὴ 

θυγάτηρ μουῦυ ἄρτι «ἐτελεύτησεν: ἀλλὰ 
ΑΔΒ ΟΕ 6. Υτἱρῆΐ ΟΝ ἀθορδβθῶ; Ῥμαξ 

ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ᾿ ἐπ᾽ 
Ἀανίηβ σοῶθ ρυαΐπροθ ἰἢζΘ. ποηᾶὰ οὔγνοι ἸΡΟΩ 

αὐτήν, καὶ ζήσεται. 
ΒΟΥ, δηᾷ εῆδ ψ1} ἔνθ. 
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ποὺ στἰρηίθοιβ ὉΘΟΏΪΘ, 
θα 5. ΏΘΥΒ.᾽ 

14 ΤΏΘΩ ΦΟΏ 5 ἀϊ5- 
ΟἾΡΙ65 οδῆῖθ ἰοὸ πὰ 
Θὰ δδκρᾶ: “ΝῺ ἰ5 
1 μα ψ δὰ ἔμ8 
ῬΏΔΙΙΒΘΟΒ ὈΣϑούϊορ 
ἔϑβδυϊηρ Ὀπὺὺ γΟῸΣ ἀ18- 
ΟἾΡΙ65 ἀο ποὺ ἔδαϑὺϑ᾽ 
15 Αὐ ἐμῖδ ὕδϑι5 βϑία 
ἰο ὑμοπὶ: “ἼΤῺΘ ἔσθ ηβ 
οὗ 8 ὈΥἑάσΘΡρΥ Τὰ 

ὮδθΥθ 0 ΤΘδ50 ἴὸ 

ΤΟ 8.5 ἸΟῺΡ 85 ὑ8 

τἱαθρτοοῖι ἰ5 1 
μθ, ἄο ὑμογῦ Βΐ 
αδὺβ ΜἘΠῚὋ σοι ψΏΘΩ 

186 Ὀγϊᾶάθστοοῦλ {11 
6 ἐδκδὴ ΔΆ, Ἰγοτὰ 
ζΏθ, δηα θη μον 

Μ11 ζαβῦ, -16 Νοροάν 
565 ἃ Ὀϑΐοῃ οὗ υἢ- 
ΒΏΤΩΙς ΟἸΟΙΏ ἸΡΟῚ 81. 
ΟΙΩ͂ - ουὐΐεῦ ρϑύχηδῆαῦ; 
Τοῦ 5 {0}1} βέγθησίῃ 
σου Ὁ01]. ἔγοτα ἐμ 
Οὐΐοῦ ρσασχηθηῦ 88α 
ἀΐὰθ θαῦ. νου Ρ6- 
ΟΟΙῚΘ ΜΟΥΙΞΘ. 17 ΝΘΙΓΏΘΥ 
ὧὯοο] Ῥϑορῖθ ρὰῦ Ὡ6Ν 
6 ἰηΐο οἹᾶ  ψίηθ- 
ΒΒ; αὺ 1ξ πὰ ν ἄορ, 
6 ἰὴ86 ὙΙΏΘ5ΚΙΩΒ 
Ὀυατϑὺ ϑῃᾶ. [ἢ 6 τἶπ6 
ΒΡ οὖ 8:4 ἔπ 
ὙΠΟ σΚΙΩ5. 816 σαϊηρᾶ, 
Βυαὺ φῬϑορῖθ ρυῦ πὸ 
τὶ ἰηΐο Ὧθ ψίηθ6- 
ΒΚΊΏΒ,. δα Ῥού ΠΩ Ρ5 
8.16. ὑσοβογνθᾶ,;» 

18 ΜΝ Ώϊ6 6 ψ185 [61}- 
ἴῃ; ὑπό π656 μ᾿ ρ5, 
ἸΟΟΚΙ 8. σογίϑίῃ ΤΌΪΟΘΥ 
ΜῺΟ ὨὨϑΩ6, δΔΌΡΙΟΔΟΒΘΩ͂ 
Ῥαρδὴ ἴο ἄο ορϑίβθσθ 
ἴο Εἶτ, βϑϑίηρ: “ΒΚ 
ὭὯΟΝ Ὧν αἀδιρηῦοῦ 
τη 6 αἀεδᾶ; Ραΐῦ 
ΟΟΙΏ6 8:43. ἰὼν ψοῦῦ 
δηᾶ πρὸ ΠΟΥ δηῃᾷᾶ 
586 ΜΠΗμΠ οοθ ἴο 1116. 
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19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἠκολούθει 
Δῃα δνηδβ δοῖ ὡὰρ 6 “2655 νν 85 Ζο] ον 5 

αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 20 Καὶ ἰδοὺ 
ἴο πἰπι δῃᾷ ἰῃθ αἴβοῖρ]θ5 οὗ Βέτλ. Ἀπὰᾶὰ Ἰοοκὶ 

αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη 
ὮὨδνὴβ᾽ ΒῸΣ οὗ Ὀ]οοῦ ἔνεῖνε ψ ΘΑΙΒ 

ὄπισθεν ἥψατο τοῦ 
Ῥεμίμα ἰουμομοά οΟΥ ἴμ8 

κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: 
ΤΥΪΆΡΘ οὐ [86 ουἶου βαστωθὴξ οὗ ἴσα; 

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ ᾿Εὰν μόνον 
586 5 βαϑίησ ἴὉΧΥ ἰ'ἴᾷ ΠΟΥΞΘῊΣ Τἔθνου ΟἿΪν 

ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
1 ταϊσοῖϊ ἸοΌΓἢ οὗ [88 Οὗτος βατταθΐς οἵ Βἴτα 

σωθήσομαι. 22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς στραφεὶς 
1 5ΏΔΗ Ὀδ6 βανϑα, ΤῺ ῬΡὰξΞ 2655 Βανίηρ ἰχπρᾶ 

καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει, 
δ Ππανὶηδ 56 ΔΘΥ βαϊὰ ΤΑΙ σοῦζαβο, 

θύγατερ᾽ ἡ πίστις σου σέσωκέν. σε. καὶ 
ἀδιρμίοσ; ἐθς Φαιπ οἶνοι 85 βανθα νοῦ. Δηάᾶ 

ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
τνὰ5 ϑαυεὰ 6 ψοϑη ἔγοιη ἰὼ ΒΟῸΣ αἵ. 

28 Καὶ ἐλθὼν ὁ 
Αμᾶ δδνίὴρ σοθ ἰῇ6 {2655 

οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος ᾿καὶ ἰδὼν τοὺς 
μΒουδθ οξίμα ΤΌΙΟΣ 8 ανίηρ βοὴ ἰδ 

αὐλητὰς τὸν ὄχλον θορυβούμενον 
Βυϊθ ὈΣΑΥΘΥΒ 186 οτονχα ΤΑΔΚΙΊΩΡΒ ὈΡΓΙΟΔΥ 

24 ἔλεγεν ᾿Αναχωρεῖτε, οὐ γὰρ 
Ἠδ ννδᾶϑ σὴ Β6 χοῦ ψιπαγοννίησ, Ὡοὺ Τοσ 

ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει: καὶ 

γυνὴ 
νοτλδ 

προσελθοῦσα 
Βανίῃβ οοίῃρ ἰοννατὰ 

εἰς τὴν ᾿Ιησοῦς 
ἰηΐο ἐῃ6 

καὶ 
δηᾷ 

ἄϊρα 106 1τ{{|᾿| ΕἸ] ῬὈυϊ 516 ἐβ βιθερίηρ; δηᾶ 

: κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ 
ἐμὸν Ἔο 6 δι ΡὮϊτΡ᾽ ΞΟΟΓΏΣΜΗΙ͂Ν οἵ Ηΐτα. ΜΏρη Ρΐ 

ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν 
τν85 ἰχυβῦ οαξ [341 σχονα, Βδνίηρ εἰοσθα 

ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθ 
μΘ ἴοοκ μοῖά οὔίμε δϑηᾶ: οὗ ΔΝ διὰ ΘΑΔΩΝ 
τὸ κοράσιον. 26 Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη 
ἐῃθ ἘΠῚ6 β1τ]. Διά σδῖπθ οοὖὐ ἰῃ6 ἔδιηθ {μ15 

εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 
ἱπὶο ψοΪΘ πε δϑσγίῃ ται. 

21] Καὶ παράγοντει ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ 
ΑἸα ῬΑβϑῺΡ᾽ ΔΙΟὴΡ ἔτοζὴ ἴΠοσο ἰο 6 465 

ἠκολούθησαν δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ 
Ζο!οννεά ἔνο ὈΠΠηα (οη695) ογνίησ οοὖῦ βδῃᾶ 

λέγοντες ᾽᾿Ελέησον ἡμᾷς, υἱὲ Δαυείδ. 
ΒΆΣΊΩΣΞ Ἦανο στον ὈΡΟᾺ 15, Ξοὴ οὗ εαν!ά. 

28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθαν 
Ἐάν οογῆθ ας το πῃ δοιῖθθ σϑῖὴθ ἐουνασὰ 
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19 ΤΏΡ “655, ρσοὺ- 
ἷἰηῆὴρ; ἃρ, Ὀθρϑδὺ ἴο 
ἔΟΠΠΟΝ Ὠἰ; δἰϑδὸ Ηἰΐ 
αἰβοῖρΙθ5 αἷα. 20 Απᾶ, 
ἸΟΟΚΙ 8 ΨΟΙΏ8Ὼ 51- 
ἔουΐησ ὕψοινθ υϑ δ Γ5 
ἔσο 8 ον οὗ δἱοοά 
οΘ Ὁρ Ροῃϊηᾶα δ8πᾶ 
τουσίθα 6 ἔγίηρθ 
ΟΥ Ὠΐβα. οὐδοῦ σϑγιηθηῦ; 
21 ἴοΓ 56 Κορὺ 58850- 
ἷἴὴρ ἴο ὨΘΥβΕΙ: “1ἢ 
1 ΟἿἹΪν δοποῦ Ὠϊ5 ΟἸΟΓ 
δασηθηῦ 1 5811] ρϑὺ 
ΨΕ11. 22 σοϑιιβ ὑυτηθᾶ 
δου α δηα, ποὐϊοϊηρ 
ὨΘΓ, βαϊά: “ΤΑ σου - 
856, αἀδιυρῦου; γΟῸΓΣ 
Τα ἢ 85 τιδᾶθ ψοὰ 
ψ61. Απᾶ ἔγοια ὑμϑὺ 
ΟῚ 6 ψοσῖϑὴ Ρ6- 
ΟΟΙΘ ΜΕ]. 

28 ΜΏΘΩ, πο, 86 
οαθ ἰηΐο πη6 ΤΌΘ 
ΠοΙ56 δῃᾶ σϑδυρσῶῦ 
ΒΙσηῦ ΟΥ̓ ὑπο ἢππΐα 
ῬΙΆΨΟΥΒ δρᾶ 86 οτονα 
ἴῃ ποῖδν σΟὨΓΙΒΙΟΏ, 
24 σοϑι5 Ῥοσϑὴ ἰο 58ὺ: 
Ἴανα {ῃὴ6 ρἴβοθ, ἴον 
086 {0016 οἱἰΤῚ αἰα ποῦ 
αϊρ, θα 506 ἰβ. βθθῃ- 
ἱῃρ. Αὐ {ηἰϊθ {πον 
Ῥοσδ ὅο ᾿ἸϑῈρΡ δὖ 
πὶ ΞΟΟΓΏΓΙΠν, 25 Α5 
ΒΟΟΩΏ 85 6 οτονᾶ 
βοᾷ ὑθθὴ βϑὴδ ουῦῖ- 
5ἰᾶθ, 6 ψϑρηῦ ἰῇ δπηᾶ 
ὕοοΚ ΠοΙαὰ οἵ Β6ΓΥ 
Ὠδηα, 8η48 ὑπ {{{Π16Ὸ 
ΕἾΣΙ ροὺ ἂρ. 260 
ΟΟΌΣΒΘ, Π6 ὑδῖκ δροιΐ 
[ηἰ βργθϑδα οὐ ἰηΐο 
811 ἰῃαῦ τορΐίοῃ. 

2145 Ζ26505 ψὃ5 
ΘΑΒΩΡ ΔΙΟΩΡ ΤΟΣ 
ἔμογο, ὕνο ὈΠΠα τα 
Το] ον Ὠΐπλ, οὐνἱὴρ 
ουῦ πᾷ βογνίησ: “δνϑ 
ΤΏΘΓΟΥ ΟἿ 15, ΘΟ οἵἁ 
Ὀϑνία.᾽"" 28 Αὐδοῦ ἢ6 
Ὦϑα βοῇ ἰηΐο ὑμ6 

πορϑέρ:ν Ἐλλ β μα ΙΝΒΗ 

Ξ Ξ, 

Ξ 
Ξ 
Ξ- 
Ξε 
Ε ἃ- 
ε- ἃ 

69 

αὐτῷ οἱ ἰοϑλο,. καὶ δένει ΚΟ ΠΟΙΣ ἕῶς 

᾿Ιησοῦς Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο 

ποιῆσαι; λέγουσιν τς κῶν χα Κύρ 

29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν 
λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω 
βασίμβ ΔοἼοογάϊαξ ἰο π6 Ζαϊϊα οὔτου οἱ 1 ΒΡΡΘ ἢ 

ὑμῖν. 30 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἷ 
ἴο ἤχου, Δμᾷ ὝΨΕΙΘ ΟΡΘΙΘΩ͂ οὗ ποτα 1361} 

ὀφθαλμοί. Καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς 
9 ἀσοξ, Διὰ βίθυῃη!" οματρθᾶ ἴο [6 1 

ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς 
ἰμο Ζ655 ΒΑ Β6 βεοίῃβ τοῦ ὩΟΡΟΩ͂Υ 

γινωσκέτω: 81 οἷ δὲ ἐξελθόντες 
1οῖ 6 Κρον δ; {π6 (οπ65) αὶ Βανίῃρ βοῇ οαἱ 

διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 
Ρὰ ἐκισα δὲ ἰῃ ᾿ΠΟΙΪΘ ἐπ φασίΐβ ἰδδί. 

32 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ 
ΟΣ ἰἤθηλ ῬῬυϊ - Βοίηξ οὐδ ἸοοΙ! 

Μ ΘΝ Ἀ 
προσήνεγκαν αὐτῷ κῶφον 

1λδν Ὀχουβῃΐ ἰοννατά Ὠἷτα ἅσσα ο6 

δαιμονιζόμενον: 33 καὶ  ἐκβληθέντος 
ἀοθσηοῃ -ΟΒϑοϑϑβεᾶ; εαᾶ. δανίηδ Ὀθεα γοῦν οὐἱ 

τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ 
οὐῃο αἀφίλοῦ 5ΡΟΚΟ «τς ἅιπὰρ οσδ. Δπᾶ 

ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε 
ννοπαογεᾶ ἴτ6 οτοννᾶς ΒΑ ΙΩΒ Νενοῖ 

ἐφάν οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 84 οἱ δὲ 
1 δροσιά 19 ἀπ. [86 ΙΞΙΔΘΙ. ΤᾺ Ῥαΐ 

Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν 
ῬὨΑΥσθο ΨΟΥΟ βασίη [Ι͂ῃ. ἰδ6 ΤΆ] ΟΣ. οὗ ἴδ 6 

δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
ἄριωοῦ 6 ἱξχονβ οἵ ἰτζὼ6 ἀεδιηοῃβ. - 

85 Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς 
Αμὰ ντνᾶ8 βοίῃθβ αροὺῦῦδ ἴβθ : 2655 τὰ6 

πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 
οὐτ65 811 διὰ 13.7:} ψνΠΠ1αθ65, 

διδάσκω. ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
Ἰοδοῆῖηρ 1ὰ 1321: ΒΚ ΏΔΒΟΞΊΙΘ5 ΟΥ̓ ἴθτα 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον ῆς 
δρᾶ ῬΥΘΘΟΒΙΩΝΣ Ε12} Βοοα Ὥθνν5 οὗ ἴῃ 6 

βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ 
Κίηρσᾶογη ϑ8πᾶ ουτγίηρ ΕΘ ἀἴβοαθθ δῃὰ 

πᾶσαν μαλακίαν. 86 ᾿Ιδὼν δὲ τοὺς 
ἘΝΟΣΥΝ Βοξίῃθϑβϑβ. Ἡδνὶὰβ Βοοὰ Ἀπ 5: 

ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι 
ογζονγαθ 6 261 θα αθσ δεςοι αροὰΐ ἴμθὰ Ὀεοδιβα 

ΜΑΤΊΈΒΕΝ 9: 99---86 

Ὥσπβδ, 6 Ὀ11π4 τιθὰ 
σϑθ ἴο δἰ, 8ῃμπᾶ 
Φοθὰ8 δϑιοα θη: 
ὍὯο τοῦ ϑγνβ [διῇ 
[280ΌῚ1 δὴ αἀο 159 
ΤΟΥ δϑνοσοα ἶτῃ; 
“Χ65, Τιοχᾶ." 29 ΤΏΘΩ 
Ὧ6 ὑοπο; θα μοὶ ον 5, 

βϑυίῃρ: “Αοσοτάϊῃρ ἰὸ 
στόῦε ζαΐϊνῃ ᾿οὺ 1 Ὧδ80- 
φροὰ ἴο του." 30 Αῃά 
πὶ Θγὸ8 ταοοὶνρα 
δἰρῃῦ, ΜΟΥΘΟΥΘσ, σ6 55 
ΘΓ ΟὨΘΥροα {ΠΏ 61], 

βοσϊηρ: “Ξ66. ὑμδὺ ἢο- 

μοᾶν ρούβϑ ὁ ΚΟΥ͂ 

ἵν. 81 Βυὺ πον, αἵδε 

σούίηρ ουὐδίαθ, τηϑᾶθ 

Ὁ φῬυῦθο δροὺῦδ Ὠἷτα 

ἴῃ 811 ὑμαῦ τϑρίοῃ, 

Ξ2 ΝΟ ΜΉΘ ἴδον 

ΨψΟτΟΙΘανίηδ, ἸΟΘΟΚΙ 

ῬΘΟΌΙΘ ὑγουσηῦ Ὠΐη 

8 ἀαρ τῦϑ8 Ὀοϑ- 
βΒοοβοὰ οὗὐ ἃ αἀδιῆοη; 
33 Δῃη δἱοσ {ῃὴ6 ἀ6- 
ΤΟ 8 ὈΘΘῺ ΘΧΡΕΙ]ΘΩ͂ 
Ὁ. 6 ἅσσα πλϑὴ ΒΡΟΚΘ. 
ὟΥΟΙ, τἢ06. οτοναᾶβ Σοὶ 
ϑιδζΖοιηθηῦ οηα 5αϊά: 
“ΝΕΟΥΟΥ Μὰ δ ΪηΡ 
ἘΚ 15 βθ6θὴ ἴα 
157186]1.᾿ 84ἘΒεῦ [6 
ῬΒδγίθοος Ὀδασδ ἴο 
585: “Ιὖ 5. Ὁ μα 
ΤΌΙΟΣ Οὗ 6 ἀδθ οῺ5 
ὑμᾶῦὺ ὯΘ6 ΘΧΡΘΙ {δ8 
ἀριοιϑβ.᾽ 

35 Αῃὰ 655 βοὺ ουὖῦ 
ΟἹ ἃ ἴοι οὗ 411] ὑμ8 
οἰθϊο δηα νἱ]1ϑ8ρ068, 
ὑδϑοῃϊηρ ἴῃ μοὶ βνῇ- 
ΒθΌΟρΡΘ5. 856 Ὀγθϑοῃ- 
ἰὴ [ῖῃ6 φδοοᾶ δ 
οὗ [6 Κίηράοῃ) ϑῃηᾶ 

ΟἸΣΪΏΡ ΘΥΟΙΥ βοχὺ οὗ 

ἀϊβθδϑθ δη4 ουεὺν βογὺ 
ΟΥ γα ν. 86 ΟἹ 
βοοίῃρ [8 οὔἵοναβ ἨΘ6 

1οῦὺ ΟἿ [ΙῸὉΣ ὑμθηῖ, 



ΜΑΤΤΗΒΙΝ 9: 87--10: ὅ 

ἧσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι 
{μον νεῖ βκίηποδα (065). δρα ἰοββϑθα δρουΐ (0165) 

ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 
8.51 ΕἸ. Ε7Ξ}9) ποῖ μανὶπσ ΒΡ οσά. 

31 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ΤΏΘ 8615 βαυίηρ ἴο (ἢ 6 αἰβοὶρ]θ5 ΟΥ̓ ΒΪστὰ 

Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 
Ἐὰ6 ἱπᾶθρεῦ Βαύνθϑί τουσῆ, ἰῇ Ρυΐξ. ΨΟΥΚΟΥΒ 

ὀλίγοι: 38 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ 
ἔονν; Ῥδ5 γοῦ ἱὑμούθέοσα οὐἴῃθ τόσ οἕίμα 

θερισμοῦ. ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς 
Ὠδυνοοὶ 50 (8 δ τοϊρῃί ἰσυδὲ οὐδ ννουκοῦβ ἰμΐο 

τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 
1 6. ᾿δᾶσνοϑέ οξ τα. ᾿ ᾿ 

1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα 
Απᾷ Βανίῃθ Τ8116α ἰοννᾶτά 5615 (ῃς ἴνοῖνε 

μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
αἰσοῖρ1θ5 οἔ ἢ . ἢ βᾶνθ ἰο ποσὰ δου ν 

πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν 
ΟΥ̓ Βο1σῖΐ5 ὌΠΟΙΘΘΙ, δϑτϑηςᾳ ἰο Ὀ6 ἰχοννίηρ οὐἕ 

αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
1πϑῖὰ δηα ἴο Ὀ6 συσίηρ ὄνον αἰβθαθθ δηα ΘΥΟΥν 

μαλακίαν. 
Βοξίηθ55. 

2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ 
ΟΥ [8 ρυΐ ἔνϑινθ δροβϑίϊοβ [5.1 

ὀνόματά ἐστιν ταῦτα’ πρῶτος Σίμων ὁ 
ἌΒΠΛΘ5 ἘῚ [ἴμ6ξς; τβί δίχιουι μ6 (066) 

λεγόμενος ΓΪέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς 
Ῥοίηρ βδϊὰ Ῥείοσ δὴ Αμᾶσχεν ἰῃθ6 Ῥσγοίῃοσ 

᾽ - 4 3 ΄ - ΄ 

αὐτοῦ καὶ ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ. Ζεβεδαίου 
οὗ Ὠἴτὰ δηα  {Ζ26861265 {86 (οὔθ) οὔἴμε Ζερεάθρα. 

καὶ ᾿Ιωάνης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3. Φίλιππος 
δᾶ. Φ42Ζομῃ 1ῃ6 Ῥγοΐμου οὔ ΐπ, ῬΏΠΠῚΡ 

καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ μαθθαῖος ὁ 
854 Βαδγίμοϊοσαθνν, ἸἘμοζὴδ δῇ Μαίίμοεον {πα 

τελώνης, ᾿Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου 
ἕἰδκ σοΙθοίοχ, ΝΈΟΙ ἐῃ6 (ομ6) οὔ ίῃθ ΑἹρῆδοιβ 

καὶ Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ 
διὰ Τῃδάδβδθυθ,  5ίωεορη ἴῃ6 Οδηδϑηδθαὴ δῃᾶ 

᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ 
Ψιιᾶδ5 186 Ἰβοδχιοὶ ἴμ6 (οὔθ)... 8150 

παραδοὺς αὐτόν. 
αν σίνθη ον ἰτη. 

δὅ Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ 
ΤΏ656 τῃ8 ὕμνεινο. βοῃῦύ οὗ τὰ 6 

᾿Ιησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς 
ε55 ανίῃηρβ βΊνΘη οχᾶθυϑ ἴἰο ἰπθ βασνίῃρ ἴΙητὸ 

ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς 
ἍᾺΨ ΟΥ̓ παίΐίοῃ ποῖ τοὺ 5Πομα ρῸ ΟΗ͂, δα 1ηΐο 

. 

Ρθοϑιι56 8 7 ΨΟΥΘ 
βΒιππθρα 8η4 ὑΏΓΟΝΙΩ 
δου Κὸ 5,Ώ 66 
ποι ἃ ΒΘ ΘΙ,Ω, 

37 ΤΏΡ 6 βδοίά ἴο 
ὯΪϊ5 αἰϑοὶοθ]θϑ: “65, 
{ῃ6 δύνοϑδῦ ἰδ. σσθαῦ, 
ρυῦ {ῃ6 ΜΟΣΚΟΥΒ 816 

ἔον. 38 Τμογοΐογθ, Ρ6 6 

[5:6 Μαβδίον οἵὗὐ ἐπ 

Ὠδυγοθὺ ἴο ϑϑηᾶ οιῦ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ͂. ἰΐο Ὠΐ5 Ὧ871- 

γοϑῦ," 

1 50 Ὧ6 βΒιπι))οηθα 

Ὠΐἰβ ὕχεινα αἰβοὶ- 

ὈΪῸὸ5 δῃὰ ρᾶνθ ὑῃθπλ 

ΔΌ ΒΟΥ ΟΥ̓ΘΣΕ ἸὈΠΟΙΘΔΏ 

βΒρϊσ 5, ἢ οὐάρσ ἴο 

ΟΧΡΟΙῚ ἔχθθθ δᾶ ἰο 

ΟἼΤΘ νον βοΐ οἵ 

αΐβθαϑα θη ΘΥ̓ΘΙΥ 

βού οὗ ἱπῆσγηῖίν, 

2 ΤῊΘ πϑίθϑα οὗ 88 

ὕψεινθ δροβϑύϊθα 8ἃτὰ 

ἴμθϑβθ: Βιγδὺ, 5ΠΏΟΩ, 

ῃὴ6 οὔθ οδϑ θα Ῥροίου, 

δα Απαγον ὨΪ5 ὑτούἢ - 

ΘΙ; δὃδηα σϑῆιθ {π6 

[501] οἵ Ζεορ'θ' δα 

Θηα 90. ὨΪ5. Ὀγούμου; 

ΦΡΏΪΙΐΝΡ δῃᾶ Β871- 

8 1 Ο ον; ΤΏΟΙΩΔ5 
ϑη ἃ Μαοαίμον ἰμ6 ἰαχ 

ΠΟ] δοΐοῦ; Φδῆιθα 6 

[5001] οὗ ΑΙ ῬΡΩΔΘΊΙΞ, 

δΔηἃ ἸὩἸμδᾶ- ἀδ6΄ 5; 
4 5 μὰ Οδ΄π8- 
ὭϑΘ΄Θ, θη συδδξ 

5 Αγ οὔ, ΨΜΏΟ Ιαὐρῦ 
Ὀοίγαγοα Ὠΐμη. 

δ ΤΏΘσΘ ὑχοῖνα 96 515 

βοΐ ξογῃ, σίνὶὴρ ἐΠΘ 

[8656 οτᾶθυβ: “Ὦο ποῦ 

8ο ΟΝ; ἰηἴο ἰῇ τοϑᾶ 

Οὗ {086 μαύϊοηϑ, δηᾷ 

τὰ 

"ᾷῃ: 
“ 

Ξε 

Ε- 
ΕΞ 
8 

"1 ΜΑΥΤΤΗΒΝ 10: 6-14 

6 Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε: 
πόλι " οἵ τς ίδης ποῖ γοῦ 5ῃομ!α δηῖοτ; 

θ πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ 
ρΡ6 ΣΡ γοῦα νὰ) βυΐ ἘΞ Ί ὁ1Ὡν ἰονασά ἔμπρ6. 

πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου 
πρόβος 1π6 (οὔ 88) Ὦἤϑνίηρ 66 Ιοϑὲ οὔ βοιιδ8 

Ἴσραήλ. 7 πορευόμενοι ̓  δὲ κηρύσσετε 
οὗ ἐπα δὴ Αοίπρ γοῦα ΜᾺ) Ῥαΐ 6 τοῦ Ῥσυθδοῃίηβ 

λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν 
ελόνάδνς τμαὶ. Ἠδ5 ἄγαν ΠΘὰΣ ἴῃ6 Κιἰηράοτῃ ΟἿ μ6 

οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, 
Ἰνρ σοαδι (Ομ 65) θϑίῃβ βίο Ἠ6 τοῦ ΟἼΣ]ΩΒ, 

νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς 
αςφαὰ (ο165) Ῥθ σοῦ σι βίῃϑβ ὃ", ἸΕΡΘΙΒ 

καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε: 
»Ὲ τοῦ ρίξετε, ἀθιλουβ 6 τοῦ ᾿σοντ8 ουἵ; 

δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 9 Μὴ 
ἔγχεα χοῦ τεοαῖνεά, ἔτσε Εἶνε του. Νοῖ 

κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ 
τοῦ 5ῆοι])α ὑσγοσυχα Εοϊα ᾿ ὯΟΣ Βίῖνο σ ΏΟΣ 

χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10. μὴ πήραν 
σορροσ ἰμῖο {μθ΄ δβἰτα]εβ οἔυου, τοί ΡῬουςῃ 

εἰς ὁδὸν. μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ 
ἰπιῖο ὝΕΣ ὯΟΥ ἐψο τπᾶουβδσσηθῖβ ΤΟΥ 

» ΄ 2; Ἅ ε 

ὑποδήματα δὲ ῥάβδον: ἄξιος γὰρ ὃ 
ἐμ αν τος δίδεε; ς ὙΟΥΣ ἴοχ 1.6 

ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 
κοι οὗ ἴῃ 6 Σοοὰ ΟΥ̓ Ὠΐτα: 

11 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην 
Ιπἴο ψῆᾶὶ Ῥυῤ ἸΚον οἷν ἫὋΓ νη]ϊαβθ 

εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός 
γοῦ τηϊβῃϊ οηΐοσ, ϑθαύοβ οοξ ὸ ἢ ἢ ψνοσίην 

ἐστιν᾽ κἀκεῖ μείνατε ἕως ε ἂν 
ἰ5; δια 6 Γ6 βίδν ὍΠΈΙ ἹΚΟΙ͂ν 

ἐξέλθητε. 12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν 
γοῦ τηἱρΐ βσὸ οὐ, ἘΠΊΘΣΙΩΕ Ῥρυαΐ ἱπίο [τὰ8 

οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν 18 καὶ - ἐὰν μὲν 
δοῖβ6 στοοῖ τοῦ Δ, διηα ἱξονοσ ᾿παθοᾶ. 

ἧ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω εἰρήνη 
ΤΥ 6 ἴ)6 δοιβα νου ίὮν, Ἰοῖ οοὴθ ἰῇ 6 θῬθδοα 

ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν: ἐὰν. δὲ μὴ ἢ ἀξία 
οἴου ὉὩροῦ 1. ξενοσ Ῥὺῖ ποῖ 1 Ὀ6 ὙΜΟΣΗΨ, 

ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 
16. Ῥεᾶῦὸ οἔγοῦ ὉΌΟᾺ τοῦ 16 σχοίη. 

14 καὶ ὃς ἄν δέξηται ὑμᾶς μηδὲ 
Αμὰ Ψψῶο Ἰἰκοὶν ποῖ σϊρΐ γοοοῖνθ ὑοῦ ΠῸΣ 

ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι 
ΤΑΙ Π6 8 Γ᾽ [1 1: ψνοσὰ οἔτγτου, ΞΟΙΪῺ ουΐ 

ἕξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως 
ουΐδίάς 188 Βοιι56 ΟΥ̓ {86 οἷν 

Ὧἄο ποὺ Θομὐοσ ἰηΐο 
ὃ 58 ΤΥ ἴδ οἶδ; 

δ» εῦ, ἰπιδὑθϑᾶ, ρὸ οοῃ- 

ὈἸΆΔΙΥ ἴἰο ὑπ Ἰοὺ 

ΒΏΘΘ οὗ [86 Ποῖιϑθ 

οὗ 51.861. 714..5 τὸῦ 

50, ὈΓΘΒΟΏ, βϑυΐὶῃρ, 

“ΤῊ6 ἰηρᾶοτμι ΟΥ ἐῶ 

ὨΘαΥΘῺΒ ὯδΔ5 ἀγα 

ὭΘδΙ.᾿ 8 Οὐ͵6 5οῖς ὑῬϑὸ- 

Ὀ16, ταΐῖδβθο ὼἃρ ἀδδᾶ 

ῬΘΟΙΒΟΏΒ, ΙΏΔΚΘ ἸΘΡΘΥΒ 

οἴδασι, ΘΟΧΡ6Ὶ αἰθι, 5. 

Ἔου τϑοροϊνρα ἔτθο, 

σὶνθ ἴτε. 900 τοῦ 

ὈΓΟΟΤΘ βοϊὰ ΟΥ 511}- 

ΨΘΟΥΙ ΟΥΓ ΟΟΡΡΌΘΙ ΤΟΣ 

τοῦκ ρἰταϊθ ΡΌΓ͵5Β5, 
100Γὁ 8 ἴοοᾶ. ῬΡοιοῦ 
ἔοσ μ ἰσὶρ, οὐὁ ὑνο 
πδογραιλθηῦϑ, ΟΥ 

βϑαδι5 ΟΥ̓ 8. Β58ΔΗ; 

ἔο 6 ψόσκο ἀοθ- 

βοῦν α5 μἰβ. Τοοᾶ. 

11:1 “Ἰηΐο ψϑύίθνου 

οἷν ΟΥ ὙΠᾶρθὸ τοῦ 

ΘηοΘΡ, 5θασο ουὐὖ ΨΜΏΟ 

ἴῃ ὁ 15 αἀδρουυίην, 

δ ἃ κδἴδὺν ὑμοῦθ ὉΠ 

χοῦ Ιθᾶνθ. 12 ΜΏΘΩ 

ὙχῸΤΙ 816 οηὐοσγίηρ Ἰηἴο 

Ὅ 86 Ὠοαδθ, σγοοῦ τ 

ὨουϑΟΒοΙαᾶ; 18 δῃᾶ 1 

Ἔμ6 Ὠοῦδ8 15 ἀθβουνίηρ, 
16οὉ ὑμ ρβρϑ8οθ. τοῦ 
ΙΒ ἢ οοθ ὉΡΟᾺ 

Ὁ; Ῥπὺ ἰἢ Ὁ 5. ποῦ 

ἀδβοενδηρ, Ἰοὺ 8 68 

Ῥθδοθ ἔσο στοῦ 

ΤΟΥ ὌΡΟΣ τοῦ. 

14 ΜΏΆΘΓΘΥΘΥ ΘΏΣΟΩΘ 

ἄοοα Ὡοῦ ἰδκ σοῦ ἴἢ 

ΟἿ ᾿ἰϑύθῃ ἰὼ σοῦ 

ψοτᾶβ, Οὐ βοίϊηρ οὐῦὖ 

οὗ ὑμοὺ Ὠοτ58 ΟΥ̓ 
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ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν 
{παὶ Β,διζα σοῦ ΟΕ τὰ6 ἅτιϑι οἵ 86 

ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
Ζθοῖ οἵ σου. Αἴάθῃ [181 βευίηβ ἴο τοῦ, 

ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμων καὶ 
ΠΡ 6 ἴο εαστίθ οὗ ϑοάογω πὰ 

ἡμέρᾳ 
(Ὁ ἘῸ 2 

ΤΊοΤΘ Θηατιχ 8 16 

Γομόρρων ἐν 
ουοσσϑη ἴῃ 

πόλει ἐκείνῃ. 
οἷν τηδί. 

16 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα 
ΙΤοοΚ' Σ 81 56: ΟΥ̓ Ὑ0 5 ΒΏΘ6ΘΡ. 

ἐν μέσῳ λύκων: γίνεσθε οὖν 
ἴὰᾳ τηϊᾶδ οἵ νοῖνο5; 6 ὑσονῖὴρ ψοῦσβοῖνο ἐποσεῖοῦα 

κρίσεως ἢ τῇ 
οἵ στοῦ (88ὴ ἰο {με 

φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ 
σδυίίοιβ δ8 ἰὰθ βευρρηΐβ δῃᾷὰ ἱπηοοθης 85 ἴδε 

περιστεραί. 1 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν 
ἄονθ5. Βδ τοῦ δἐΐϊθη να θὰ ἔγοσῃ ἰῃς8 

ἀνθρώπων: παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς 
ΤΏΘΩ; ἴμον Ψ1Π βῖνε ον ἢοσ γου ζηΐο 

συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
ἸΟ6 8] σοιισίβ, δηῃαὰ ἴἢ [6 5Βυαβοριιθα ΟΥ̓ θὰ 

μαστιγώσουσιν ὑμᾶς: 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας 
ἴον ΙΗ βοοῦσθα τοῦ; 8) ὉὈΡΟῺ ΒΌΨΝΘΥΠΟΙΞ 

δὲ καὶ βασιλεῖς 
ρυῤῤ μᾶ κΚιὴρβ χοῦ ΜΙ} Ὀ6 ρα 

ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 
οὔτπα ἰωΐο ννιΐοθθ ἴἰο ἤθηι δῃᾷα ἰο 6 Ὡδίζοῃβ. 

19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ 
ὙνΒομονοσ θα ἴῃον ταϊρῦ σῖνε ον ὑοῦ, ποΐ 

μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε; 
Ὅ6 ἡγοῦ δηχίοῦβ ον ΟΥὁὈ Ψῆδαΐ τοὺ 5ῃου!ᾶ 5Βρθκ; 

ἕνεκεν ἀχθήσεσθε 
οἢ δοοουηΐ 

δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί 
1 11 6 βίνθ ΤῸΣ ίο τοῦ ἷ1ἴὸῷὋ ἰμαύ {ἐπ μοὺς δὲ 

λαλήσητε᾽ 209 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ 
σοῦ 5Βῃουϊα βροακ; ποῖ ΤΟΥ͂ χοῦ ΔΙῸ 

οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ 
1}8 (ο1165) 5ρϑακίης ρα τὰ8 δοῖσι οξίμα 

πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 
ἘδίμοΓ οἴνου δα (15) βρραδκίηρ ἴθ νοῦ. 

21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 
ἍΜ] ρίνθ ονῦ μμῃυΐ Ῥτοίμ θυ ὈχοτΘΥ͂ 1ῖο 

θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπ᾿αναστήσονται 
ἀφαῖδ δῃὰ ζἔαίΐευ ομταᾶ, δρᾶ Ψἱἢ βίδα τ Ρ ΌΡΟᾺ 

τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 
οὨΙάχοη ὩΡΟῺ Ῥατθηῖβ δρᾶ ᾿ν1}} σϑξα ἰοὸ αἰϊθ τῶ 6π. 

22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων 
Απμᾶ νοῦ ΨΊῈΡ6 Ῥείη  αϊεῦᾶ νΥ 8}} (ΟΠ: 65) 

1} 

ἰὰαῦὺ οἷν βῆδκθ [6 
ἀιαδὺ ΟΗ͂ Ὑοῦκ τ16οῦ. 
15 ὙΤῸΪΥ 1 58. ἴο τοῦ, 
τὸ Μ}1 Ὀ6 τοῦθ 6ἢ- 
αυγθθϊθ ἴοῦ ὑῃ6 ᾿ἰδηᾶ 
οἵ Βοάόπι δῃηᾶὰ ὅο- 
Τ]ΟΤΎΔΏ ΟἹ “ιαρτηθῦ 
ὯΔ ἰδ ἴοσ ἰμϑῦ 
οἶἶν. 

10 ἸΠΟΟΚΙ! Σ 81} 
βοῃσίησ σοῦ ζου 85 
ΒΏΘΘΏ διίαδὺ ΨΌΪνΕ5; 

ἀπμουθῖοσθ Ὅσον νου - 
ΒΘΙν6 5 σϑυὶοῦϑ 85 
Βουροηίς δηα ψοὺ 1ῃ- 
ποσρῃῦὺ 85 ἄονοϑ. 17 ΒΕ 
ΟἿ τοόῦκ σιατα ἀραϊηβῦ 
θη; [Ι͂οσὐἡ ὑπὸν 1} 

ἀοινο τοῦ ἘΡ ἴο 1ο- 
σαὶ οουχύδ,, δᾶ μον 
Ψ11Π1 βοοσρα σοῦ ἴα 
{ποῖ γα ϑρορΊ65. 
18 Ών, τοῦ Ψ1]1 Ὀ6 
ὨδΙοα Ρϑΐοῦθ βροόονϑῦ- 
ΠΟΥ͂ ἃ ΚΙΏΡΕ ΤῸ 
ΤῺ βᾶκΚρ, ἴῖὉΓ ἃ δ]ῦ- 
ὭΘδ5 ἴο ὑπο δηᾶ ὑπ6 

πϑύΐοηβ. 19 ΠΟ νΘΥ, 
ΜΏΘΩ μον} ἀδΙ ΝΟΥ 
χοῦ τπΡρ, ἄἀο ποὺ Ρ6- 
ΟΟΙΘ6 δηχίουβ δροιυῦ 
ΟΝ ΟΥ ψηΘὺ τοῦ 16 

ἴο 5068 ΚΕ; ἴοσῦ ψῇβὺ 
ὙΟῸ ἃ1τ6 ἴο β50δαϊ!ς. {1} 
6 ρβίνθῃ στοὸῦ ἴῃ ὑμϑδὲ 
ΒΟουΣ; 20]1]ῸΓ 86 ΟἿΘ5 

δρϑακίηρ 816 ποὺ 50 
νοῦ, Ὀυὺ Ὁ 5. 88 
βοΐ οὗὐ τοῦκ ΕἘδΏΘΥ 
ἰαῦ ϑῇθακο ὉΥ τοῦ. 
2ὶ ἘΠ ΏΘΥ, ὈΤΟΙΏΘΥ 
ΨΙ1 ἀοινοῦ ἃρ τον ἢ- 
ΕΓ ἴο ἀραύΐῃ, δᾶ 4 
ξΑΌΠΘΥ. ἷθ. ΟὨλ]α, δῃᾶ 
ΟὨΠΙαγθ Μ|1 τὶθθ Ὁ 
δρϑίηδὺ ραύθηΐβ δά 
ψ ᾶν ὑπο Ρα 
ἴο αἀδοξῃ. 22 πᾶ τοῦ 
ΜΠ 6 οδ]δθοβ. οὗ 

Ὠδίγθα Ὁ 811 Ῥθόρὶδ 

175 ΟΥ,, “ἷἿἋὋΟ Τιθσθοσ 5αη μ6. ἀγ ἢ 5.᾿᾽ ππ20 (βϑαη 6. αὐ), 48, 

ἷ 

μα ἐροῥ ο,μ ς βλ θα 

: 

Ε1 
Ξ 

Ξέ: 

Ξ 
Ξ 
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Ἔ 
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διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ [ἰΪοὉ δοοουπὺ οὗ ΙΏΡ 
ττοῦρῃ ἰθ πϑῦθ. οὗτιθ; [δ (006) βὈυΐ δ: ας Ὧ6 ἐπβὲ 

ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται... [ Πᾶ5 Θπαυτοά ἴο ὑπὸ 
μανίμε ομαυτεα ἰπίο εμα ἰμῖβ (ομ6) ΜΙ Ό6 βδανϑά. [ρῃᾶ 15 πῃ οὔδ δύ 

23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ | ΜΠ Ὀ6 βανβά. 23 ὙΨΏΘΗ 
ὙΠ οπονεῦ Ὀυΐ ΤΠῸΥ τὰδν ρουϑοοαίΐα τοῦ ἴπ ἰῃ8 

πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν" ᾿ 
οἷν 1ηῖ5, 6 ἤδοίῃρ ἐπίο με ἀϊβέεσθηΐ (016) ; 

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ. μὴ 
ΙΘ ΤΟΥ Ι δύὰ βϑσυΐης ἴο γοῦ, ποῖ ποῖ 

τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισραὴλ 
γον τἱσῃξ σοχηροία μα οἰ 5 οξίῃμα 5786] 

ἕως ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
πὶ! χαϊσῃξ οοθ ἰῇ6. ϑοὴῇῦ οὗ 8 ΤΆΔΕ. 

24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον 
Νοὶ 5 αἰβοῖρθ. ονοῦ ἴδ6 1 1-|ττο εἴοιν 

οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 
ΠΟΥ Βίανε ΟΥΕΥ τῃς Ιοχᾶά ΟΣ τὰ. 

25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα 
Βυροϊσηξ ἴο ἴπ 6 αἰδοΐθιθ ἴῃ οτᾶοσ ἴῃ δὲ 

γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ 
πὸ σηΐϊρῦ Ὀθοοσὴθ 85 ἴὩ6 ἔθβομεσ ΟΥ̓ Ὠΐτη, δηᾷᾶ ἴθ 

δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπτότην 
5'ανθ. 85 ἐῆθε Ἰοσγᾷ οἵ Ηΐπι. 1 ἰῇ μου βοῃμοΙᾶσν 

ΒεεζεβοὺλῸ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον 
Ῥοοίζοθ] ἔδπον ο81166 ἀροῦ, ἴἰο ον χα τσϑίθοῦ 

αὐτοῦ. 26 μὴ οὖν τοὺς οἰκιακοὺς 
Νού {μπογοΐοσοε 106 οὔδβ ΟΥἩ δε ΒΟ ΞΘΟΙ]α ΟἿ Ὠ]τη. 

φοβηθῆτε αὐτούς: οὐδὲν γάρ ἐστιν 
χοῦ 58 ου]α δ. τὨοχὰ; ποίῃϊηρ Τὸν 5 

κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ 
(5) οονογοα ΒΟ ποῦ Ψ{ὴ0Ὸ πποονοτεᾶ, δηᾶ 

κρυπτὸν ὃδ. οὐ γνωσθήσεται. 22 ὃ 
πἰαᾶσα τ ΐο πολ Ψ}]1Ὀδσοῖὴθ Κῆονῃ. τυδὲ 

λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ 
ΙΓ ΒΑ ΙΩ5 ἴο νοῦ ἴῃ {πῸ ἀδυκθϑβ, 588. χοῦ ἴῃ [6 

φωτί: καὶ ὃδ᾽ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, 
ρα; δὰ νῆα ἰΐο ἰῃθ6 ΟΣ ὑοῦ 816 ὨΘΩΥΊΩΒ, 

κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 28 καὶ μὴ 
ὌΓΤΘΘΔΟῚ γο ὌΡΟΣ 16 Πουδεοίουϑ. ΔΑιάᾶ τοὶ 

φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ 
τοῦ βῇουϊα θϑ. ἔσοση {ἐπ (οὔ 65) Κιπησ 18 

σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι" 
Ῥοᾶν ἰῇ εξ 50] πος Ῥείη 8016 ἴο ΚἼΙ; 

φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ 
6 ἔδασϊασ αἱ Ὑδίμθοσ ἔμ (6) Ὀείηρ 8016 8150 

ΘΥ Ῥογδοοιία τοῦ 
ἴῃ ΟἿΘ οἷΐγ, θθ ἰο 

ΔΏΟΙΏΟΥ; [ΤΟΥ ὑγ!ν 
1 58.)ὺ' ἴο τοῦ, Υοῦ 
ΜΠ. ὉνΝ 0 2688 
σοπιθούθ 6 οἰτουϊὺ 
οὗ μα οἱζίϑθα οὗ Τῶγϑ86] 
ἈΠῸ} [86 5'ΟῚ οἵ 188 

δυτῖνθϑ. 

24“Α ἀϊξοῖριθ 15 
ποὺ ΌΟΥΘ. Εἷβ ᾿θδοῦθσ, 
ΠΟΙ 8. δἴαδνθ. ἃρονθ 
Π15 Ἰοτᾷ, 2δ1τ0 [15 
ΘΟΌΡΏ. ἴοὉΓ ὕἤθ αἱ5- 
ΟἾΡΙ6. ἰο. Ῥθοοπῖθ 85 
δῖα ὑδσῃοῦ, δῃηᾶ [86 
Βῖίδνθ δ Ὡἷβ5 Ἰοσζγᾶ. 
1 θοῦ ἤδυθ οϑιϑά 

πῃ6 Βουβο ον Β6- 
ΘΙ ΖΘ θαΡ, ον ΤΟ ἢ 
ΤΟΥ [Μὴ] ον 08}}] 
ἴπο86 Οὗ δἰβθ. Ποιι86- 
ΠΟΙΩ͂ 5οῦ 26 ΤΥ οίοσα 
ἄὯο ποῦ ἔθφθδσς. ὑπ; 
ἔοῦ ἰοῦσα ἰ5 ποίηϊηρ 
οονογρᾶ ονοῦ ὑμδὺ ψ1}} 
ποῦ Ὀθοοῦλθ ὉΠΟΟΥΕΓ,ΕΩ͂, 
δηα βϑοσοῦ ἰμαὺ ψὶ} 
ποῦ Ὀδοοῆθ ΕΠΟΜΨΏ. 
2 ΝΑΙ 1 61 τοῦ 
ἷ'ῃ 8 ἀβδυκηθθθ, 58. 
ἴῃ 6 ᾿ἰρῦ; δρᾶ 
Μηδὺ γοῦ ἤρθδσ ψΏΪῖ5- 
Ὀογρᾶ, Ὀγθϑοῦ [τῸΠ} 
[Ὧ6 πουδξούουϑ. 28 Δπᾷ 
ὧἀσο ποῦ Ὀδοοηθ ἔδθατ- 
πὰ] οὗἨ τοβ ψῇὸ ΚΙΠ] 
[88 Ῥοᾶν Ῥαὰῦ σϑδηηοῦ 
Κ11 ὑδ βοὰ];} Ραῦ 
ταί 6 ἴῃ ἔθ οἵ 
ἢ (πὸ σὴ ἀ6- 

ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. | 5 ΤῸΥ Ὀοὺῃ 5001} δπά 
50:1 8 Ῥοᾶν ἰἴο δοβον ἴἰὰὀ ἄδποπῆβ. ἰὈοΟάν ἴἰἃ Οὐδ᾽ ὨΘΩ Ώ8.» 

28. ΟΥ, “1116.᾿᾽ 5606. Αρροπάϊχ ὑπᾶοσ Μαϊϊζμονν 2:20, 28» ὅθε. Δρροπάϊχ 
ὑπᾶον Μαίζμονν 5:22, 



ΜΑΤΤΉΙΥ 10: 99---9. 

29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου 
Νοὶ ἵνο ΒΡ δστονν5 οὗ ϑοβϑασ οι 

πωλεῖται; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ 
86 5ο!α 7. Δηὰ ΟὯΘ ουΐ οὗ 321-69} ποῖ 

πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς 
Ψ1118411 ὑροὰ ἰᾷὰ6 δαγίβ τἱϊμοιΐ οὗ 6 Ἐδίμοσ 

ὑμῶν. 3809 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
οὗ του. ΟΥ νοῦ Ὀμπΐὺ 8158 ἴθ 85 οἵἕδο 

κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν. 
Ἀοδᾷ 81 Ἠδνῖὴ 5 66 τ χρᾶ ΔΓΕ. 

81 μὴ οὖν φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων 
Νοῖ {μογεέογσγα Ἀ6 ἔρογίηθ; οὔ ΒΌΔΙΤΟΥΝΒ 

διαφέρετε ὑμεῖς. 
816 αἰδοῖ του. : 

22. Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν 
Ἐνοσνοὴθ ἰπογοΐοσθ ΨψῆῃΟ Ψ1Η οομ θα ἰπ 

ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω 
Τὰ 10 ἐγομῖῦ Οὗ {τὰ8 ΤΩΘῺ, ΒὯ81] ΠΟ] 655 

κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 
ΔΙΒΟῚΙ ἴῃ ἶσα... [1Ὁ ἔγτοηῦοῦ ἰῇ Ἐδίθοσ οὐ τὶθ 

τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς: 33 ὅστις δὲ 
.ῖὰ6 (οὔ), ἴπ. 165. Ὠδανθηβ; ψΏοενο Ρυΐ 

ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ταϊσῃΐ ἀϊθον τὴς 1 ἔγουΐ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ΤΆΘΩ, 

ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός 
ΒΏΔΗ ἀἰδοννὰ 41.501 Ὠΐτ ἴῃ ἔσο ΟΥ̓ ἴῃς ἘΔΙΠΟΣ 

μου ᾿ τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 34 Μὴ 
Οἔτὴθ ἰῇφξ (ο16) 1χ 1521:} Ἀθανθ 5. Νοῖ 

νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
χοῦ 5ῃοια ἐμῖπκ ἐμαὶ 1 σϑτὰθ ἰοὸ σον ὑῬϑᾶσθ προῖ 

τὴν γῆν: οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην - ἀλλὰ 
106 εοαγίῃ; πού Τοδῖὰρ ἴο ΧΟ ρβϑςε ρΡαϊ 

μάχαιραν. 85. ἦλθον γὰρ διχάσαι 
ϑυνοχᾶ, Τ᾽ διὰ Θ ΤῸΣ ἴο αἰντᾶς 

ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ 
ΙΆΘΕ ἀονσ οθ 6 ξαΐμου ΟΥ στη δδηᾶᾷᾶ 

θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην 
ἄδυβηῖθσ ἄονναῃ οἡ ἰῇ ς Αρος ΟΥ̓ ΒΟΥ δηᾶ Ῥηδα 

κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, 86 καὶ ἐχθροὶ 
ἄοννῃ οα [6 τηοΐποσ-λ-]αὺν ΟΥ̓ ὨΘΥ, δηα ΘΏΘΥΩΪΘ5 

τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 
οὗ ἴδε ταϑα ἴῃ 8 ΟἿ 65 οἵ [86 μοιβθῃοϊα ΟΥ̓ Ὠΐγα. 

31 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ 
ἜΠ6 (οΠ6) Ὠανίηῃρ δρέδοίίοι 20 Ὁ ἘΔΤὮΘΥ͂ ΟΥ 

μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" καὶ 
τοί ΟΥ̓ τΐ6 τοῦ 15 οἔτηθ σόοσγίῶν; δῃᾷ 

ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα 
τῆ (8) Βανῖτῃρ ΔΡΕΘΟΙ ΣΙ ΟΣ Ξ0ὺ ΟΥ̓ αἀδΈΡὨΤΕΣ 

ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος: 
ΟΥΝΘΥΡ ΤᾺΘ ποί 15 ΟΥ γα ψνοσγίῶν; 

"4 

290 0 ποὺ ὑψο Ξρϑῖ- 
ΤΟΝΒ 5611 ἴοΓ ἃ. σοίῃ οὗ 
ΒΔ ν69 Ὑοὺ ποὺ 
ΟἿΘ οὗ ὑμθηλ Ὑ11 181] 

το ὕἴῃμε σσουσμᾶ σπίὶμουῦ 
τόοῦξ ΕδύθμοΥ᾽ 5 [ΚΏΟΨ1- 
βᾶρϑ]. 30 Βυὺ [88 νϑὺν 
δῖα οὗ σοῦ ποδᾶ 
ΒΘΙ͂Θ 811 απ οτθᾶ. 
31 Τπογοΐοσθο ἤδνο ὯΟ 
ἴθαῦσ: υὑοσ ἃῖθὸ ψοῦζὰ 
ΠΔΟΥΘ ὕπ8: ΒΥ 50ΔΓ- 
ΤΟ. 

32 “ἜοΥγοηθ, ἰῶθῃ, 
6δὺ οομέρϑθθο ὉΠΊΟΗ 
ΜΙ τὴ. Ῥϑίοσα τ, 
Ὶ ΨΜἘΠ}ΠῚΠ 8150 σορῦθαβ 
απΐοη τὰ Ὠΐ Ρ6- 
ΖοΥΘ ἣν Εδθο ψΏΟ 
5. ἰῇ 86 ρανθῆξ; 
ϑῆδθιῦ. ψῃοθνοσ  αἷ8- 
ΟΥ̓ ΠΊ6 ὈΘΙΌΓΘ ΤΏΘΏ, 
1 Ψ]1Ὶ 8150 αἰβονῃ 
ὨΪΠῚ ὈΘΙΟΤΘ ΔΚ ΕΆΙΠΘΣ 

ΨΜΏΟ ἐπ ἴῃ 88 Ὠδᾶνθῃδ. 
34 )0ο ποῦ {ῃΐηκ Σ 
ΟΘῺΘΒ ἴο Ῥυὺ ρμδϑϑδα 
ὌΡΟΣ ὑῇ6 θαύίῃ; 1 
οδϑῖὰθ ἤο Ὀπῦ, ποῦ 
Ῥθϑοθ, Ρυὰῦ 8 ϑψοσᾶ, 
5 ΈΕΟΥ 1 οδῆια ὅο 
οϑιιϑα αϊνϊβίοη, σὺ 
8. 85) βδρϑίηδῦ ἰδ 
ἔαοΥ, δᾶ ἃ ἀδιρῃ- 
ἴθ δροΐηβὺ ΘΓ πιοίῇ- 
ΟΥ, 8ηα ὃ. γοῦσρ ψ116 
δϑδοληδῦ ὮΘΙ τηούμοσ- 
παν. 360 1ηἀθορᾶ, 8, 
Πλ8᾽5 ΘΏΘΙΩΪΘ5. ΜῈ} 

ὍΘ᾽ ὈΘΥΞΟΩΚ οὗ ὨΪ5. ΟὟ 

ΠΟΙ ΒΘΠοΙᾶ. 87 δ ὑμαῦ 
Ὧδ85 ϑγύδθΐοσ διθούϊοα 

ἴοσ ΑΘΓ ΟΥ̓ τοῦθ τ' 
ὕμϑῃ ἴὺσΓ χὴ6 5. μοῦ 
ΜΟΥ ΟΥἱἠἨ Ἀτῆ6;. δῃηᾶᾷᾶ 

Ὧ6 ἰμϑῦὺ 85. ρύϑεΐοσς 

ϑθουύϊουη ἔργ ΞΟ ΟΥ̓ 

ἀδαθηὐθῦ ὕμϑῃ ΟΣ ΤΘ᾽ 
15. ποὺ ψΟΥΩΥ Οὐ πῖ8." 

.: 

Ἷ 

ΕΣ τὰ πὸ 

Ὁ νεῖς ἀερ 9] ΤΡ 

"δ ΜΑΥΤΉΕΥ 10: 88----11: 8 

οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 
βίδκ ΟΣ ὨΪτὰ 

μου 
οὗ τὰθ 

ψυχὴν 
508} 

88 καὶ ὃς ᾿ ΄ 
ἃ ΜὯο ποῖ 15 [διίηθβ. {π6 

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν 
8. ἰ5 10 Ποννὴ 5 Ῥεμΐμα τὴ, ποῦ 15 

ἄξιος. 89 ὁ εὑρὼν τὴν 
ἄξιος ἘΠ6 (ο6)ὺ δν ὴβ  ουπμα [86 

αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας 
οὔ τὰ ΨΏΕΠ1Π|ιΙΟ56 1, δῃα ἐμ (ο 6) Πανίῃρ Ιοβὲ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει 
ἐῶ 5οὺϊ οὔ τὰ οἱ δοσοῦπ οὔχηβ ΨΜΠθΠΙΕΕη64 

αὐτήν. ᾿ 
τ. 

40 Ὁ 
Τὰ (016) 

καὶ ὁ 
πα ἰδ (οΠ6) 

ἀποστείλαντά 
Βαν πε 56ηΐϊ ΟἿΣ 

προφήτην εἰς 
Ῥχεορῃμοῖ ἰμῖο 

προφήτου λήμψεται 
οὐ ρτορμοῖ. ΄ 

δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, 
τοορίνἑ δ τοῦ ΤᾺΒ 

ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν 
τῶθ χϑορινίηρ τεσοίνεβ ἐμ6 (Ο;6) 

με. 41 ὁ δεχόμενος 
Τη8. ὙΠῸ (ο6) τϑοθίντ 5 

ὄνομα προφήτου μισθὸν 
παρλθ ΟΕ ργορῆρι τοννατα 

καὶ ὁ δεχόμενος 
δ ἰδ (ΟΠ 6) τϑοθίν δ 

ὄνομα δικαίου... 
Εν 61:1 οὗ εἱραξΐθοιιβ (06) 

λήμψεται. 42 καὶ ὃς 
- ΝΗῚ Βοῖ. Απμᾶὰ Ψ)Ο 

ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν ικρῶν 
ΒΚΟΙν χαϊρῦ σαιιβα ἴο ἀυὴκ οὔθ οὗ [86 ἸΠῚ16 (ΟΠ 65) 

τούτων ποτήριον - Ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα 
ἰμ 6586 ΟΡ ΟΣ οοΙαίνγαίευ) ΟἹ ἰπίο Ὥβηλδ 

μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω, ὑμῖν, οὐ «μὴ 
Οὗ αἰβοῖρὶθ, δῦθῃ [8ηὶβϑασίηρ ἴο του, ποὺ ποῖ 

ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 
Β6 5ῃομ]α 1.586 ἰμ6 χοννδσα οὗ Εἴτα. . 

ΠΤ Καὶ ἐγένετο ὅτε. ἐτέλεσεν ὁ ᾿[Ιησοῦς 
Ἀπα ἴ οσουχτεῦ νβθα. βηίβμεα ἴῃ Φεθιβ 

ΨΙΠ βοῖ, 

εἰς 
᾿αΐο 

δίκαιον 
τἰπῖθουβ (Ο6) 

μισθὸν - δικαίου. 
τοιναζα οὗ τσ οῦβ (ο6) 

διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, 
ΕἰνΊῈ 8. Ἰαδίσσίομβ ἴἰο 86. ὕαινα ἀΐβοιριθθ ΟΕ ἈΠπτ, 

μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ 
δ ψοηΐ ΘΟΙΌΘ5 τοσα ἔθοσο ΟΥ ἰπ6 ἰο ΡῈ ἰδδοῃϊηβ πᾶ 

κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 
ἴο ΡῈ Ρσεδοῃίηρ ἴὰ {π6 οἱθ5 οὗ ἴθ, 

2 Ὁ - δὲ ᾿Ιωάνης ἀκούσας ἐν τῷ 
- ΤΏ6 ρας. Ψομπ Πανὶ ρασά ἴῃ ἰῃς 

δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας 
781 1μ8 ὑνουῖκα οὐ μα ΟΠ σὶδί Βανίπξ βομξ 

δι τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ 
ἴσου. [6 ἀϊδοὶρῖεβ οὗ Βέτῃ βαιά ἰο ΒΙΠῺ 

τΤασοίνϑϑβ,. 

ὯΟ ΠΊΘΘῺΒ 

8388 Αηἃ ΨΏΟΟΥΘΥ ἀο65 
Ὡοῦ ϑδοοθρῦ Ὧϊβ ἰογ"- 
ὑπ βύδκθ δᾶ ζ01- 
ΙΟ ἰοῦ 6 ἰ5 Ὡοΐ 
νον οὗ τὴη6. 39 Η6 
ὑπαῦὺ Ππᾶβ δ δ5οιϊ] 
Ἅ1 Ιοϑ. ξῦ, δῃᾷ Ὧδ 
χαῦῷ Ιοϑθῦ ἰδ 5011 
ἔΟΥ͂ ΔΥ 58.Κὁὸ ΨΜ|ΠΠὶ 
Ἐπᾶ ἰ.. 

40 “ἘΠ μϑὺῦ τϑοοῖνϑϑ 
τοῦ τεροδίνοϑ 6 8150, 
δηα ἢ6. ὑδϑὺ τϑοϑῖνοβ 
τὴ τϑσεῖίνοα. Ϊ 8150 
ὑδδαῦ 8δθηῦ χὴϑ ἴἕογίῃ. 
41 ἘἸῸα ἰῃοὺ σϑοροῖνοϑ 
8δ'!Ἢ. Ῥτορῃοὺ Ὀθοόϑαθα 
ὯΘ ἰβ ἃ Ῥσόορβοὺ Ψ}Π1 
σοὺ ἃ ΓΟ ΘΥ ΒΒ τὸ- 
ΜΑΙ, ἃῃα Ὧἢ6 ὑμαῦὺ 
Τασοίνα 8. στὶσῃνθοιϑ 
ΙΔ) Ὀθοδθδθ Ὧ6 ἰδ 
8 Τἰρ ύθοι τγϑ. 1 
σοῦ ἃ τἱρῃύθοιι 8} 5 
τον διά, 42 απ ψ8ο0- 
ΘΥΘΙ ροἷνθθ οὔμθ οὗ 
ὕμποϑθ {16 ΟΘ5. ΟὨΪν 
8 ΟΡ οἵ οοἱαᾶ πϑίρθυ 
ἰο αὐ Ὀδοϑῖιθθ -Ὧ6 
Ϊβδ ἃ ἀϊδοίρθ, 1 {6} 
γοὸῦ ὑτπν, 86 ΜΠΠ Ὁν 

Ι0ο5 86 ΐβ8 
τοναγα,᾽" 

1 ΝΟΥ ΜΉΘ σ 6585 
τ᾿ δᾶ ΒηΪΒηΘΑ ρἷν- 

ἴῃρ ἰπδυσαούϊοι5. το 
ὨΪ5. ὕποῖνθ ἀϊβοῖρ]θ5, 
6 βοὺ οαδ ἔγτοτῃ ποσὰ 
ἴο θοῇ πᾶ ἤσγθδοῦ 
ἴῃ ὑμῖν οἰὐίθ5. 

2 Βαὺ Φοῆῃ, μανίῃρ 

Ποϑαὰ ἢ 1811 δροιυΐ 
[56 ΜΟΥΚΕ οὗ {88 
ΑἸ σίσο, βοηῦ ὉΥ͂ ἸΘΘῺΚΒ 
οὔ ἢἰβ οὐ αἰἰβοίρ 165 
δου βοϊὰ ἰο Ὠΐηι: 

38. ᾿Τογίστα βἰδῖςο᾽ 'ξεσταυρός (δία 105), ΒΒ. 5θθ. Αρροηαϊχ ὑπᾶσν Μαῖ- 
ἵππου 10:38. 



ΜΑΤΊΎΒΕΥ 11: 4---11 

Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἣ ἕτερον 
Ὑοὰ δἵὸ ἴδ (οπμθ) ςΟΥΆΪΩ ΟΥΓὁ ΑἸ τοηΐ (006) 

προσδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ΓΘ 6 οχρθοῦπαῦ Δηὰ Βδνίηβ δηϑυννοσοᾶ ἐλ Ὁ} 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες 
ΒΙΕΕῚ 5816 ἴο οι Ηδνίὴδβ ΒΟΩΘ ΥΌῦῈ ΜῈΚ 

ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάνει ἃ ἀκούετε καὶ 
τοροτὺ 80 Κ ἴο “ομ νηί σοῦ διε βραύίῃηρ δηῃᾶ 

βλέπετε: ὅ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ 
ΔΙΘ 5668; ὉΠ πα (ο}65) ΔΥ͂Θ 5ϑοίῃβ δϑδίῃ 8584 

χωλοὶ περιτατοῦσιν, λεπροὶ 
1δθ (ο65) 86 ψναικίηρ ἀροῦυΐ, ἸΘΌΘΥΒ 

καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ 
816 δίῃ ΟΙοδηβοα δᾶ ἀθβδὲ (0065) δῖε Ἀθδυξρβ, δῃαᾶ 

νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ 
ἄφδα (οὔθ5) 816 Ὀθίηβ τϑαϊβθοᾶ θἢῷ' δα ΡΟΟΥ͂ (0165) 

εὐαγγελίζονται" 6 καὶ μακάριός ἐστιν 
δῖ Ῥϑίῃρ βίνϑῃ βοοά Ὡθννβ; 8:8 ἩΒΡῸΝ 5 

ὃς ἂν . σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
το ἸΪΚΟΙ͂Υ ποῖ ταῖρι μάν 6 βίο] ἴθ ΤΠ6. 

πορευομένων ἤρξατο ὁ 
βοϊπε μοὶ νὰν ίασίς ἃ (δε 

᾿[ησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿ἰωάνου 
ὥοθῦβ ἰο Ἀ6 βαυΐηβ ἴο ἰῃ6 ογοννᾶβ δροιψξς “2Ό0Πὴ 

Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; 
ψνγδξ σϑῖὰα τοῦ οὖ ἰκίο (ἢ8 ψ]Ποσθ55 ἰο ορβεσνεϑ 

κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ 
ἙἘλθρα Ὄν. τυϊπα ὈΘΙΩΡ ΒΘ 7 Βευΐ 

τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς 

1 Τούτων δὲ 
Οὐ ἴοϑθὸ Ρΐ 

ΜΒδὶ σδηῖθ τοῦ οὐδ ἴο 566 Μδ8ΔΩ 1 8οξὲ [πη 55 

ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ 
μανίῃρ θ6ϑὴ σοί 67 Τιοοῖ! ΤῊΘ (ΟΠ 65) τὰς 

μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν 
Βοῖζὶ {πὴ 55  ΘΔΣΙΠΒ ἘΠῚ τὰς Ποῖα οὔίδε 

βασιλέων. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην 
ΚΙηδδ. Βα ψν οδπῖο χοῦ οὐ Ῥχορῃοξῖ 

ἰδεῖν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον 
ἰο 5667 Ὧἴε5, 181 βδαυϊὰρ ἴο ἡγοῦ, 8η6 τῇοσα δρυπᾶδηξ 

προφήτου. 1 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 
ΟΥὁ ὑτορῃθί. ΤΉ (ΟΠ. 6) 15 δου ψψΏΟΙΩ 

γέγραπται ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν 
1 Ὧ85 Ῥβθὴ νυ τθ ὩΟΟΚΙ 1 β6ἴὰ βειϊηρ ΟἹ ἴμ6 

ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, 
ΤΑΘΘΒΘΘΏΒΟΣ ΟΥ̓ τὴ 6 Ῥφίοτο ἔδοβ οἕ νοι, 

ὃς κατασκευάσει ὁδόν σου 
ΝΟ Ψ11Ὀ ΥθΡρϑστα ΑΚ οὗ νοῦ 
Μ ΄ 5 ἋΣ β 
ἔμπροσθέν σου. 1] ἀμὴν λέγω 

κι ἑτοῃΐ οΥ νοιῖι. ΑΙ Ι1ϑῖὴ βαϑὶηθ 

ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς 
ἰο γοῦ, τοῦ ἢδ5 6 σαὶβεᾶ Ρ ἴθ δοηθγαίθα ΟΞ 

τὴν 
{88 

6 

ΤἌΧΘ γοῦ ὑπ6 Οοιηΐηρ 
Οὔθ, οΟΓὁἠἩἨΥ 816 ψΜὸ ἴο 
δχρθοῦ 8 αἰξογοηῦ 
ΟἸΘ9᾽ 4Τ0 ΓΘΡΙΡ 9651. 
Βορῖα ἴἰο ἰπρηι: “ὅο 
χοῦ Ψ8Υ δῃᾶ τϑροσΐ 
ἴο ὕοῇῃ μψῇαὺ τοῦ 
86 Ὠρδσΐηρ δα 566- 
ἴηῆρ: δΎΒΘ ὈΠη4 8.6 
βοοίηρ δρϑὶῃ, δηὰ [8 
8 8δ8ῖ6 ψδϊικίησ 
αροιυῦ, ὕ6 ΙΘΡΘΙΒ 8ΓΘ 
ῬΡοΐῃρ οἱδδῃϑοα δῃηᾶ 
ὑμ6 ἀδαῦ ἃ ϑϑυΐῃρ, 
δηἃ μ6 ἀδϑδα δἵθ 
Βορ γϑὶϑθα ἀρ, δῃᾶ 
ἴῃ 6 ῬΟΟΣΥ ἃ: 6 ϑυὶηρ 
ἴῃ 6 ροοὰ πον ἀ6- 
ΟἸατοα ἴο ἐμ; 6 δῃᾶ 
ὮΒΡῸΥ 5. 86 {πεῖ ἤηᾶς 
πο οϑδθ ΤΟΥ δπ- 
ὈΠῚΡ ἰῇ τη6.᾽ 

ΎΜΏ16 ἴμθθθ ΨΟΓΘ 
ΟἹ ὑεῖ ψ8}, σοθὰδ 
Βϑατῦοα ὕἤο 584. ὅο 

πῃ ογτονψαβ σοϑρθοῦύρ 

Φομη: “ναὶ αἰὰ τοῦ 
δ8ὸ οἷὖῦῇ ἰαΐο πὸ ψ1- 
ΘΥΘ55 ἴο ὈΘΠΟΙᾶ9 Α 

τοοᾶ Ῥοίησ ἰοβϑϑα Ὦγ 
8. ψὶμαῦ 8 νΒαὺ, ὑμθη, 
αἰ νοῦ ρὸ ουὖ ἴο 566᾽ 
Α χτῇϑῃ αἀτθϑερα ἴῃ βοῦς 
ϑαστηθηῦα ΩΨ, ὑἤοβα 
ΜΟΘΓΙΏΡ βοῦς σαστηθηῦὺβ 
8.6 ἴῃ ἰὯθ Ὠοιθθ5. οὗ 

Κίηρϑ. 9 ἘθαΙν, ἤδη, 

ΜῊ αἰα τοὺ Ρὸ οι 
ΤἼὯῸ 8566. 8 ΡΙΌΡΙΠοΙῦ 

Ὑδ65, 1 (611 τοῦ, δᾶ 
ΓΤ ἸΔΟΥΘ ὑηϑὴ 8ἃ 
Ῥτσορῃοῦὺ. 10 ὙῈἘ15 15 
ὯΘ6 σοποοῦηΐηρ ΨΜΏΟΙΑ 

ἰ 15 τὺιιύθη, ἼὭΟΟΚΙ 

1 ΤΥ56 1 δ βΞοῃαϊηρ 

ἔου ΤΥ ΤἸΘΕΒΘΏΡΘΣ 

ῬΘέοσο ΨΟῸΣ ἔϑορ, ὯΟ 
ἍΨ1Π1 ὈΙΘΡΆΓΙΘ γΟΌΓ 

ὍΝ 8ῃθεᾶα οἵ νοι! 
11 ὙΤΓΌΙΡ 1 858} ἴο γόὸν 

ῬΘΌΡΙΘ, Ατηοηρ ὑῃοβα 
ῬΟΓΙῺ οὗ ψοθῃ πῃ 6 6 

δ5 ποῦ ἤθθῃ στϑὶβθα 

ἡ ἐπε εθαρ οδτα! βτε μος ἐφ ΝΗ 

ΠῚ 

- ’ 32 » - ας 

υναικῶν είἰζων Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ 

ὃς δ ει οι δτβαίος οὔθ οὗ δοῦῃ {πε Βαρίϑί; 

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

ἐς Ρυῖ ΜαῖθοΣ ΟὯΘ ἴχ ἰῇς Κιηράοη ΟΥ̓ διό 

οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 12 ἀπὸ δὲ 
Ἤρανοβ βθτεαίοσ οἷ Ηἰπῃ ἦ5, Ἐτο υΐ 

τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως 
1π6 ἥπερς οὗ Φοῦ ἰδ6 Βαρ ϊδὲ ἨΔΌ] 

ἄρτι βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
τὶ πὸ πὸνν 1λ6 Κιησαοτχῃ οἵ ἴ 6 Ὠρανθὴβ 

βιάζεται, καὶ βιασταὶ 
ἰ5 θείῃ δ ρσϑϑβεᾶ ἰοννδσζά, δῃᾶ ῬΥΘΘΘΟΣΒ ξοσυνδχα 

Ε} ΄ ΄ οἹ Ξ 

ἁρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ 

« 5ῃαιο 5 1, ΔΗ Εν τ{ῃ6 

ΝΗ Ν ΄ - ΜῊ 
πὶ ται καὶ ὃ νόμος ἕως [ὡάνου 
ρος θὰ π6 ΤΙΔΝ ὉΠῸ1 Β[9)ε}ε 

ἐπροφήτευσαν: 14 καὶ εἰ θέλετε «δέξασθαι, 
Ῥτζορῃοϑίσα; Δα Σ νοῦ ΜΜ01 ἴο τεοεῖνθ, 

αὐτός ἐστιν Ἠλείας ὁ μέλλων 
Βα Ε ἘΠΠΔΠ ἀπο (ΟΠ 6) Ῥοίηρ δρουΐ 

ἔρχεσθαι. 15 Ὁ ἔχων ὦτα 
το Όχ ΠΟΤΕ. ΤΏς6 (οπ6) Ὠδνὶὰβ ΞΕ] 

ἀκουέτω. 
1οῖ μίση Ὀ6 ϑδυΐη δ. 

11 τίνι δὲ ὁμοιώσω. τὴν γενεὰν 
ΤῸ ΜΏοα ΡὈαδ 5Ώ81111Κ6ὴ ἰἴῃ6 βθηθσ δύο 

ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις 
1}152 {{ππ|| 1 ἴο νοιηϑ σὨΠάτθα ΕἾΤΑ ΡΝ 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς 
ὰ τῇ6 χαδυκοΐριθοος ψῆο βοπμαϊαρ ἰονσατά ἰμ8 

ἑτέροις 11 λέγουσιν Ηὐλήσαμεν 
ἀΗζοτοηΐ (0165) 816 βαρ ἵν ὈΙαν δὰ ῃς6 Βυῖα 

ὑμῖν καὶ οὐκ. ὠρχήσασθε: ἐθρηνήσαμεν καὶ 
ἴο χοῦ δηάᾶ ἢού τοῦ ἀδῃςοθαᾶ; ψγ76 νυ δ! ]οά διηᾶ 

οὐκ ἐκόψασθε: 18 ἦλθεν γὰρ 
ποῖ τοῦ Ῥθδΐ γουσβοῖνϑβ; [253 51} ἐν 
2 ΄ ξ4 2 4 ’΄ ΄ Ἂ 

Ιωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων καὶ 
ΦΖΟΒᾺ ΘΟ φαϊϊηρ ΠΟΥ ἀτϊηκίπε, ΕἸ το 

λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει" 19. ἦλθεν 
18 ν 816 5 σ 5 Ε5751.910}} Ἠ6 15 Ἀδν δ; [Ὁ ΞῚ 241} 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, 
Ὧφ ϑοῃ οὗ {ῃ6 ΤΑΒΙλ οαϊϊβ δῃᾷ αἀγίηκίηρ, 

καὶ λέγουσιν. ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ 
ὉΠΑ͂ [6.» 8.6 βασίηῃρ Τιοοιτ! ΤΩ βιαςίοποῖῦβ δά 

οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 
ἉΨ1Ὲ6 ΟΥΙΏΙΚΘΥ, ΟΥ̓ ἰδ σο!Π δοίουβ ἔγχιθῃα δῃὰ 

ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιῶθη ἡ σοφία ἀπὸ 
ΟΥ Βίπηθυβ. Αμα τν85 7ϑιίβοα [88 ψὶβαοι Ἐγοσα 

τῶν ἔργων αὐτῆς. 
ἴ8 ψοσκθ οΥἕ, 

ΜΑΥΤΉΘΒΥ 11: 12--19 

ὋΡ 8 βτθαίο ὑῆϑῃ 
ΦΖοΏῺ ὑὴ6 Βϑορύϊδῦ; μαῦ 
8 ὈΘΥΒΟΩ πα ἴα ἃ 
0559 ΟἿ6 ἢ ὑδ6 
ηράομα οὗ 86 ἤθδαν- 
ΘΩ5 5 ρύδαΐίθσ ἰῆϑῃ 
ὯΘ ἴ5. 12 Βιιῦὺ ἔγοχζῃ 
6 ἄδν οὗ σοῆμῃ ὑῃ8 
Βαρυϊθὺ ΩΓ] ΟΝ ὑῃ8 
κιίηράοχῃ οὗ 6 ἤθαᾶγν- 
ΘῺΚ ἰ5 [8 ΡΌΔΙ ἰονϑΙα 
ΜΏΪΟΏ θ ργϑϑϑ, δῃηᾶ 
[ο586 Ὀγθϑβϑίηρ ογ- 
ψοτὰ 816. βοϊζίῃρ 1. 
13 ἘΌΤΣ 411, [86 ῬγορὮἢ- 
οὐ δῃα δ Σιν, 
ῬΤΟΡΘϑἰθα Ὁ}01}1 ΘΟ ΒΏ; 
14 ρα 1 τὸῦ ψϑρῦὺ 
ἴο δοσορὺ ἰδ, ἢ Ὠϊῃλ- 

501 9 ἘΓΕ ἼΔ8. 80 
5 ἀφδυϊθα ἰο οοτηδ᾿.᾽ 
ἸδΙΊΤού ἴα μα Ὧδ85 

ΘΩΥ5 ἰδύρῃ. 
16 “ΜῈ ΠΟΤ 588}} 

1 σοραο [5 ρ6ῇ- 
ογαϊϊοηϑ. τὸἪἠ ἰ5 'ἰκ 
γουῦὴσς ΟὨΠ]γΘῺ αἰὐυϊηρ᾽ 
ἰὼ (6 τδυκοῦ ὈΙΘΟΘ5 
ΨΏΟ ΟΥΥ οὐ ἴο ἐῃοὶν 
ὈΙανταδίθθ, 17 βαγίηρ, 
“Ὗε ραν με ἢπΐα 
ἔοΣ σχόοτ, θὰ τοῦ 
ἀἰά τοῦ ἄδῃοθ; ψ6 
τυὰοϊιοᾶ, πὸ τοὺ αἰὰ 
ποῦ Ὀθωῦ γουΓΒΘΙν 5 ἢ 
στὶοῖ. 18 Οοιτοβρομᾶ- 
ΡΥ, σοῦ οδπλθ 
ὩΘΙΏΘΙ ϑαύϊῃρ ΠΟῸΡ 
αὐ κίηρ, γοὺ ῥθορὶα 
58.}, ἫΘ 85 ἃ ἀξδιηοη᾽; 
190ὴ 6 ϑοῦθ οὗ τΏ88 
αἰά οοηϊα ϑαϊϊπῃσ δῃᾶ 
αγιηκίασ, 5.1} ὈΘΟΌΙΘ 
50, ΠΟΟΚΙ Α 8 
σιαύίοποις δα οἰνθ 
ἰο αγιηκίηρ, ψῖη6, ἃ 
ΕΘ Πα οὗ ῥβιχ οὐ θο- 
οΥ5 δῃᾶ 5ἰηηθγβ,᾽ 41} 
[06 βϑῆθ, ψίδαοσλ [5 
τγονθᾶ χίσύθου ἈΓΐΥ͂ 
105 ψοΥκβ.᾽ 



ΜΑΤΤΙ ΙΝ 11: 20---Στὖ 

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν 
ἜΜΘη 6 5ἰαγίθα ἴο γαρσζόοδὺβ [6 οἱδ65 ἴῃ 

αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις 
τ ὩϊοΒ. ἰοοῖς ΡΙθοθ ἴῃ ταοϑ ῬΟΜΘΥΣᾺΙ ννοΥκΞ 

αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν: 21 Οὐαί 
οι, Ὀδοαῦξα ποῖ ἔμπον τερεηίθᾶ; νος 

σοι, “Χοραζείν’ οὐαί σοι, Βηθσαιδάν- 
ἰο ψοτι, ΟΒοσαζΖίη; ἵνοε ἰο ψοι, Βοίμβαϊαᾶδ; 

ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ 
Ῥδοδῦβα 1 ἰἴὰ Ὑγτὸ δῃᾷ Κ΄ οι ἴοοῖκ ρίβδο 9. {μ6 

᾿δ 

29 ΤΏΘη 6 κ5ἰαγίβα 
ἴο ΓΟΌΣΤΟΘΔΟΏ ὕμδ οὐδθϑ 
ἴῃ ψΏΪΘΟῺ τοὺ οἵ 
Ὠΐ5 ῬΟΜΘΙΤΌΙ ψΟΥΚ5 
Βαᾶ ὕδκθῇ ρίϑοθ, ΡὈ6- 
οδῦδπα μον αἰᾷ ποῦ 

τορϑηῦ: 21 “ἾὟΟοα ἴο 
ψγουῦ, ΟἿΟ ΤΑ Ζίῃ! ὍΝοΘ 
ἴο γοι, Βεοίμ "581: 48! 

Ῥϑοϑδδ 11 [86 ρονεγ- 

δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν [1ἴὉ1 ψΟΙΚ 8ᾷ ἰβκθῃ 
ῬΟΥΨΘΥΕᾺΙ ΟΥΚ5 μα (Οο65) ΒΑΥΙΩΡ ἴθ οἷα ἴὰ 8066 ἴθ ὙνΥῸ δῃᾶ 

ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 51: ἄοῃ ὑπϑὺ ὕοοκ μ]δοβ 
του, οὐοϊά ΠΟΙ͂ ἰῇ βϑοκοιοΐῃθ δῃᾷ δἰϑῆὴδ5 [12 ὑοῦ, ὑΐον σψου]ά 

ετενόησαν. 22 πλὴν λέγω ὑμῖν, [ἸΙοῆρ 85Ὸ βᾶνγβ τα- 
ν᾽ τϑροῃίθα, Ἐδδιᾶθ5 1 8τὴ βϑσίηβ ἴο γοῦ, Ὀοηθα ἴῃ Βϑοκοοῦῃ 

Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται |8Ππ4 8565. 22 Οοηδ86- 
ἰο το δῃὰ ἴο 5'άοῃ τήοσβ δ ἀστθθ]ο ἐξ 11 06} θην 1 δῶν ἴο χότ, 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν. 28 Καὶ σύ, 1 ΨΜῈΠΕΡϑΕὈῸ.66 ποτα βῃ- 
ἴῃ ΔᾺΥ οἶγ)αάρτηθηϊ ἰμβη ἴο γου. Δῃᾶ γψοῖ,] ΠΏ ΓΘΌΙΘ ἴοσ Ὑνγ6 δηᾶ 

Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ 5΄ἀοῃ οὐ σαυάρηχθηῦ 
Οδρεγπθάτα,. το τ} Βδανεω [ὍΔ δὴ ἴοὺγ τοῦ. 

ὑψωθήσῃ; ἕως ἅδου ͵235 Απὰ γοι, Οδ'ρετ- 
ψοῦ Μ1Π1 6 ραΐ ὨΙΡ ΠΡ τι] οΟΥ Ηδάᾶθϑ  Ὡϑ' πὶ, ΨΜ1Π]1 γοὰ Ρδτ- 

καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις πᾶρθ Ὀ6 εχϑιίθα ἴο 
χοῦ Ψ1Π οοχὴς ἄονη. Βρθοδιθθο 1ξ 1 Βοάοα ἄρον ον ὧο 

ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ Ηδ' 65" γοὺὰ ΜΠ 
ἴοοῖκ ΡΙδσθ 1ὴ8 ῬΟΥΨΟΥῸΙ] ΤΟΥ 5 {μ6 (οπ65)  σοηθ; Ὀθοδῦδο ἢ τῃ6 

. γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν [ΡῬΟΥΘΓΓᾺΙ ΜΌΣΚΘ. ὑμδύ 
Βδνίηρ᾽ ἰδίςθὴ οθοθ ἃ τό, 1 τειπαίηῃφρα ἹΪΚΕΙν ᾿ ὕοοΚ ὈΙ8ΔῸ6 ἰπ γοὶ 

μέχρι τῆς σήμερον. 24 πλὴν [δὰ ὕδκοιῃ Ρΐδοθ ἴῃ 
ὉΠΈ] ΟΣ ἴδ ἰοᾶεδν. Βοϑίᾶθς  ΘΟΔΌΙΩ, ἰ Μοῦ] Πμᾶνὸ 

λέγω ὑμῖν ὅτι ἢ Σοδόμων Τοηχαῖηθα ἀπ] ὑηἷδ 
Ι[δτὴ βασὶπθ ἴο τοῦ πδὲ ἴο φασί οὗ ϑοάοχῃ [ΟῚ ἀδγΥ. 24 (οηϑβο- 

ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως |ΘΌΘΏΪΨ Σ 58} ἴο τοῦ 
ΙΏΟΤΘ πασχα ὑπ ΠΠΡρ6 ἃ αν οἐήπαρτηθηὶ [ῬΘΟΡΪΘ6, Τὸ ΨΠῚ1 8 
ἢ σοί. ΤΟΥ ΘΗΘΌΣΘΌΙΒ ἴοτ 

ἴπδὰ ἰο ψοῖι. {86 ἰαῃμ οὗ Βοάοχῃ 

25 Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ οὐ δυαᾶδριασηῦ ὉΒΥ 
, δε 9 ἐμδὲ τὰ δρροϊητοα ἀγηθ ᾿ [δὴ ΖῸΥ γοι." 
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿[Ἶησοῦ εἶπεν ἱ - 

Βδν]ὴ Ὁ ΔΒ ΟΣ Ωα, 16 ἐἰαες 5814 25 Αὐ ὑμδὺ {ἰπ|6 δ8 

᾿Εξομολογοῦμαί σοι πάτει κύριε δὰ5 581 δὰ ΤΟΘΡΟΏΒΘ: 
Ι ἃτὰ σοι οϑδῖηρ οὐΐ ἴο ϑοῦ, Ξαΐμεῦ το Ἵ ΡῬΌΡΜΟΙν Ῥσϑίβα γοῦ, 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Ἐδθογ, Τιοσὰά οἵ Ὦραν- 

ΟΥ ἴῃ 6 Ὠρανθῃ δηᾶ οὗ ἴῃς δασέα, Θὰ δηᾶ δαγίῃ, βθόϑιβθ 

ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν 50. μᾶνθ Βἰάάθῃ [656 
Ῥεοδαῦβα. γοὰ Δ {π656 (μη 55) ἔγοχη ννῖβα ομϑϑ] ὑπίηρα το 886 τῦῖδο 

28. Ηδ' ἀρεξεᾷἄδης, ΒΒ; δικ (601), στι4,16-185.. θρ ΑΡΌΘΏΩΑΙΣ ὉπᾶρΣ 
ἹΜδίζμονν 11:23. 

ΕἸ 

νους, 

ξ 

9 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ 
δια γνόοὰ ππσονοσοὰ ποῖα 

ὅτι οὕτως 
Ῥβοδυβα 18 

21 Πάντα 

καὶ συνετῶν, 
δορὰ ἰηϊἰο!θοίαδὶ οὔ65, 

νηπίοις: 26 ναί, ὁ πατήρ, 
ἰο ΒΘ 65; ψ65, τὴ 6 Εδίδεσ, 

΄ 3 ; 27 ΄ 

εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 
ΒΟΟάΨΗΙ 1 Ρασθσηθ 1 τοῦδ οἴνου. ΑἹ (55) 

μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ 
ἴοταθ ψοτα δίνει ον Ὁ ἴπ6 Εδίμβοσ οἔταβ, δῃὰ 

Σ Ἁ 32 ΤΑ Ὰ «Ἀν ΕῚ ΝΥ - 

οὐδεὶ ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μ ὁ 
πο ΩΝ δοουγϑίθιν πον ἴῃβ6 ὅοῦ [1 ποῦ [ῃ68 

πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει 
Ἑδϊΐῃμοσ, βὸσ ἰμ6. Εδίμες δου δοσυταίοιν Καονν5 

εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται 
ὩΣ ποῦ 86 ϑοῃ δηᾷ ἰο νου 1ξ Ἐν ῸΣ ταδν 6 ψ δῖ δ 

ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός με 
κ.τὸ 5.05 ἰο πποονοσ. . ΒΠΠΟΣ ἰοναδτζᾶ. τὰς 

πάντες οἷ κοπιῶντες καὶ 
81} 16 (01.685) ἹΔΌΟΥΪΩΚ δᾶ 

κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
Βανί σοι ἰοααεα ἄοννῃ, 8471 5181] χέγεβῃ σοῦ. 

292 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ 
Ιὐδιγοσαρ τς σγόοκθ οἔπια Ὥροὰ τοῦ δῃάᾶ 

μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραῦς εἶμι 
Ἰρῶω ΖΥ͂ΟΙὰ τῆ6, Ὀδοδῦβα τοἹἹά-[οἸαοσθα 1 ἀτὰ 

καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ΕἸοΤοὶ ον ἰο ἰδ 6 Ὠρασί, δαᾶὰ στοῦ 11 8ηα 

ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν: 89 ὁ γὰρ 
τοϊχοϑταθαξς ἰο ἴἢὩ8.. 5015 οἵ τοῦ; ἴῖλ6 ὩῸΓ 

υγός μου χρηστὸς. καὶ τὸ φορτίον μου 
ζυγὸς ΟΥτη6 Κρᾶν. δῃᾷ 186 1οδᾶ ΟἿ τὰθ 

ἐλαφρόν ἐστιν. 
Ὡρῃῖ 15. . 

12 Ἐν ἐκείνῳ τῷ 
Τη ἰδὲ. 

πεφορτισμένοι, 

καιρῷ ἐπορεύθη 
1828. δρροϊηϊβα ἔθ ψνϑηΐ β ὑν αν 

εἰ τοῖς σάββασιν διὰ τῶν 
τε 6505 ἰο ἰδ 6- ΒΑΡ ΘΙΏ5 τσουσῃ ἰῇῃς 

σπορίμων: οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, 
ΕΥΘΙΠΠΘΙαΚ; 1πὸ. Ῥυΐ ἀϊδαοῖρ]ο5 Οὗ εἶσι Ππυαπρουθᾶ, 

καὶ ἤρξαντο τίλλειν. ᾿στάχυας καὶ ἐσθίειν. 
δηοὰ κ5ἰασίοσαᾶ ἴο ὑ]Όος 688 Οὗ γαίῃ δηα ἰο δϑί. 

ὁ ᾿Ιησοῦς 

2. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ 
ἐν 611 Ῥαΐ ῬΒΑΥῖβε 65 ΒΑνΙὴΒ 566 ἢ β5αῖαὰ ἴο Βἰχὰ 

᾿Ιδοὸὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ 
Τοοκ! Ὑπθ ἀἰβοίριθβ οἔγοι ἂτὰ ἀοίπῃρ μαῦ ποὶ 

ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. ὃ. - ὁ 
ἰ5 ΔΙονεα ἴο Ὀ6 ἀοίπα θὰ ϑβδρδίῃ. ΤΏ6 (ο16) 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί 
Ραυΐ βαῖα ἰο οὰ Νοὺ αἰὰᾷ τοῦ τεδὰ σαί 

τ δὰ 

ΜΑΤΤΗΒΥΝ 11: 26--12: ὃ 

δῃα ἰηβοι]δοῦι 1} ΟἿΘ5 
διά ᾶγο χονθϑὶθα 
[Ὥρα ὕο 8065. 26 Ὑ6:, 
Ο Ἐδύίηρθρ, Ὀθοϑθο ἰὸ 

ἄο ὑμὰ59 οϑὴθ ἴἤο Ὀ6 

ὑῃθῈ ΨΜΔΥ δρρτγονθᾶ 

ὮΝ γοὰ. 21. Α11 ὑδίηθ5 
δνο βϑθῃ ἀεϊινοσγθα 

ἰο 128 ΟΥ̓ ΙῺΚ ΕΑΙΏΘΥ, 
Β8Θ.Ωά ὯὨ0 ΟἿΘ6 {0}}Υ 

Κηοῦβ ὑῃ6 5οπ θπῦ 

[86 δύο, οι 6 Γ 

ἄοδϑ5 ΔΏΨΟΩΘ {011} 

κῆπον ἴμ6 ΕδΠΘΥ Ἀπ 

[886 Ξοὴ οῃηα ϑΏγουθ 

ζο ΜΟΙ 6 508 

ἱ ψΠϊὴσ ἰο τοῦθβδὶ 

Ηἷτπι. 28 Οὐ ἴο 76, 

8} χοῦ ψῸ 816 ἰ0}1- 

ἰὴ δῃᾷ Ἰοϑαθα. ἀοῈ, 
διἃ Τ Ψ1Π| το 5 8} 

στοῦ. 29 ὙἼδκα τ γΟΚΘ 

ὍΡΟΣ τοῦ ἃπᾶα Ρ6- 

ΘΟΟΙΘ ΔΚ αΙΒΟΙΌΙΘΕ, 

οὉΌΘᾷΣ. 8πὶ τ] α-ῦθτ- 

Ῥοτθᾶ δρᾶ Ἰο ἴα 
Ὠραυὺ, δῃᾶᾷὰ χοῦ ψ}1} 

Πηᾶ τοσοῦ ΤῸΥ 
ὙΟᾺ 80.15.2} 80 ἘῸΤ 
ΤῊΣ γόοῖα ἰ5. Κἰηαὶν δῃά 
ΧῺΥ Ιοϑαῖ ἰ 11σῦ.᾽" 

" Αὖ' ῃϑ8ὺ 568- 
Β580.ὺ. ὥοϑθαθ θοῦ 

ἐγουΡῺ ὑμ6 σύϑίῃ- 
Πριᾶβ οὐ π ββαρρϑίῃ. 

ἘΠ5 αἰβοῖθιθ5. σοῦ Ὠυπ- 

Βίαγίοα ἰὸ 

ῬΙΌΟΚ ποδᾶς οὐ ρυϑίῃ 

Δι ἴο οαὖὺ. 2 Αὐ βεε- 

{1ᾶρ 15 [πΠ6 ῬΏθϑιθθοα 

βοὰ ἰο Ἀϊὰ: “ἼΟΟΚΙ 

ὙΟᾺΣ αἰβοὶρ]θ5. δΥΘ 
ἀοΐηρ νῃϑῦ. ἢ ἰ5 ποῦ 

Ἰαῖαϊ ἰο ἅἄο οὐ ἰδ6 

Βαρρϑίῃ." 8:86 κα 

ἰο ὑμβοὰ: “ἜἬδνο υτὸῦ 

ποὺ τοδὰ ψηϑὺ Πανὶ 

394 ΟΥ, “1ἶν65.᾽ 966. Αρροπάϊχ υπᾶοσς Μαιϊζμον 2:20. 
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ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ 
ατα αν] ΨΏΘΩ δ ροῖ ΒΌΠΡΥν δηᾶ 

οἱ μετ᾿ αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς 
[86 (οη65) ψψι ἰτηϑ ἨονΝ δ δηϊογραᾶ ἰπίο 

τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
65 Ὠοιβο οὐίῃθε Οαοα διῃαὰ ἰῇξθΘ [ἰοϑᾶνε8 οὔ μα 

προθέσεως ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὸν 
Ῥγοβθηϊαίίοη ἐμὸν δαἷθ, ΨΏ πού Ὀοίηρ δον εᾶ 

ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ 
5 ἴο Πΐτὰ ἴο οδαὲ ΟΣ ἴο ἴῃ6 (065) 1 

αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις; ὅ ἢ οὐκ 
μα, 1 ποῖ ἴοῇ6 ργίεσίβϑο δ]Ἱοῃρθϑ ΟΥ ποῖ 

ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν 
αἰᾷ τοῦ τοδᾶ ἴῇὰ ἰὯ6 Τὰν ἐμδαΐ ἴο ἐπ6 ΒΑΡ 5 

οἱ ἵἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον 
ἴτι6 ργίθϑίβ Ϊὰ ἰἴῇ6 ἰεορῖθ ἴῃθ ΒΑ δίῃ 

βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἶσιν; 6 λέγω 
ΔΙῸ ὑσοῦξβδηϊηρ δη 1 βλ θ85 8167 Ὶ ὅτὰ Βα 

δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν 
αὶ ἰο γοῦυ ἐμαὶ οΟΥ ἴπ ἰθρ]θ ρσγδαΐου ({Π1}6) 15 

ὧδε. Τ εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν Ἔλεος 
ὮοΥΘ. 1 νυ τοῦ δα κποσῃ δὲ 15 Μίοχον 

θέλω, καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν 
Σὰ 1 }Π[ὴρ' δΔιηα τοί Βϑοσίῆσο, ποῖ ἘΚΕΙ͂Ν 

κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 8 κύριος 
γυοῦ σοηδειμληδᾷ τὰς Ἐ1ΠΠ|1655 Οὔ 68. Ττιογχὰ 

γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ 
ΤΟΥ 5 ΟΣ {μ6 Βα Ρδίῃ ἴῇες οῃ οξίμαε 

ἀνθρώπου. 
ΤΆ8}). 

9 Καὶ “μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν 
Αμᾶ ανίηθ ΡΟ ΔΟΥΟΘ5 ἔγου μοτο 6 σβλα 

εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν: 10 καὶ ἰδοὺ 
ἰηϊο ἰδ ΞΥΆΘΡΟΒΙΙΘ ΟΥ̓ ποῖα; Δα Ἰοοκ! 

ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. Καὶ ἐπηρώτησαν 
ΤΆΔᾺ Βαμᾶ δνίηβ αν. Αῃρα ἴμον δβικθα 

αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν 
Εϑ τε ΞΆΣΙΩΣ Ὲ 151 ΔΠονοα ἴο 6 βαρραίῃ5 

θεραπεύειν; ος ἵνα κατηγορήσωσιν 
ἴο 6 συ πὰ οτᾶρυ [δὲ ἴον τηϊσἣξ δοσδθ 

αὐτοῦ. 1 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς 
οὗ Πέτα. ΤῺ)6 (οη6) Ῥὰϊζ  5βδαίϊδ:: ἰἐοίβοὰ ἍὙἭὲῸ0 

ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει 
Ψ11ιῸ6 οὐὐοθ τοῦ ΤΩΔΙ ψΏΟ ΨΠΠΏδν6 

πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο 
ΞΏΘΘΡ ΟὨΘ, 8δῃηῃά ἱἰξενου χηϊρΐξ 8811 1 {Π15 

τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον οὐχὶ 
ἰο ἐμ ΘΒ θϑίμβ τητὸ οἷν, τοὶ 

κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 
11 Ὧ6 βοεὶ ΠΟ] ΟΕ 1 δ ΨΨΠΠτΧταῖδ6 υ09 

80 

ἀἰᾶᾷ ψΏΘη 6 μὰ 

{ἢὴ6 θὴ πὶ 

σοῦ υηρῖν" 4ἘΈΞ 9 
Β6 δῃίοτοα ἴΐο ὑῃ8 

Ὠοσδθ οὗ οὐ πᾶ 

[2070 δαἷϑθ ὑπ Ἰοᾶνθϑ 
οὗ ργδϑϑοηὐδίϊοω, βοθ- 

τϊηρ ὑμαὺ ἢ νὰ ποῦ 

111 ἴον Ὠἷσὰ ἰο Θϑῦ, 

ΠΟΥ ἴοῦσ ὕμποῦσθ ᾿ἱἢ 

δῖα, ρας 1οΥΓ ὑπ 

Ὀτϊοδύβ Οἱνὴ 50ΟΥ, 

Ὦδνθα τοῦ ποὺ τϑαᾶ 

ἴῃ ῃ6 Τὴν ὑδαὺ οἵ 

{η6 ΞδΌρδίῃβ ὑΐμ8 

τυΐοδίβ ἴῃ ὑῃ6 ὕθ 8 

ἰχοαὺῦ 6 βδοραΐῃ 85 

ποὺ 5ϑοῖθρά δηᾷᾶ οοῇ- 

ἴθ ρου 6559 6 Βα 
Ι 611 τοῦ ὑμαῦ βοπιδ- 

ΓῺ ρυθδύρθυ 80 

{ῃ 6 ὑδρ]θ ἰἴ5 6Γ6. 

Ἰ Πόμψδνοσ, 12 χοῦ δᾶ 

αηαδυδίοοα ψΏδὺ [15 

ΤίΘΒη5, 1 ψδηῦ ΤὩΘΤΌΥ͂, 
διὰ ποῦ βϑουῆσο, τοῦ 

που ἢοὺ ἤᾶνα σοῃ- 

ἀριηπθα {πὸ ρ 0 1655 

ΟἿΘ65. 8 ΕῸΣΓ Τιογαὰ οὗ 

16 βδρραΐῃ ἰ5. ψῇδῦ 

[{ὴ6 οῦθ οὗ τχϑὴ ἰ5.᾽" 

9ΘΑΥΟΥ ἀσραχγύϊηρ 
ἔγοὰ ὑμαῦὺ Ὀῖδοθ Ὧ6 
νοῦ ἰηο ὑοῦ 5) ὴ- 
ϑρορίθ; 10 8ηᾷα, ΙΟΟΚ! 

ἃ 8 Μιὰ 4 νψἱἢ- 

οτρᾶ ἤδηᾶ! 5ὸ ἰδμον 

85 Κα ὨΪη), “Ἵ5 1 Ια τ 
1 ἴο ΟσὙἹΘ ΟἹ 8 

ΒΘ 9 ὑμαῦ ὕον 
τοϊσηῦ ροῦὺ δ)ὴ ϑδοσὰ- 
βαύΐϊοη δρϑαϊηδῦ Ὠϊηλ. 

11 }Ὲ|Ὸ βδἱαᾷ ἰο ἔθ: 

ΑὙΥΏῸ ΨΠ1ΠρΌΘ 8 ΙΔ 
δον τοῦ ὑμαῦ Ὧδ5 
ΟὯΘ β5ῆσθρθῃρ 816, 1 

{πὶ [8115 ἴπο ἃ οἷ 
οὐ 8 βαρύ, ὙΠ} 

ηοῦ μοῦ Ὠοϊᾶ οἵ 

ὁ διὰ εἶ Ὁ οιὐϑ 

εὐ β γβροῳθβῃ 

ἐᾷ 

Ξ 
ἘΞ 

Ξ 

Ξ 
ΕΞ 

Ξ : 

ΠῚ 
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ἄνθρωπος 
ΤΆΔ 

τοῖς 
το 18 

13 Τότε 
ΤΏΘΩ 

"“Ἔκτεινόν 
ϑιτοίοῃ οἂαΐ 

καὶ ἐξέτεινεν, 
δᾶ Ὧδ6 βἰσοιοῃϑα οἱ, 

διαφέρει 
[9 δ: {τ 1} 

ἔξεστιν 
ἀϊ 15 δ! ον 

ποιεῖν. 
ἴο Ὀ6 ἀοϊπρ, 

ἀνθρώπῳ 
ΤΆΔ 

12 πόσῳ οὖν 
Τὸ ον σῦοἢ {μου ῖοσα 

προβάτου. ὥστε 
οὗ 5866. Αβ-δηά 

σάββασιν καλῶς 
Βα Δ 5 ΕΠΘΙΥ 

λέγει τῷ 
Ὧ6 ἰ5 βϑασὴθ ἰο [6 

σου τὴν χεῖρα 
οὗ γοι 106 Βδῃᾶᾷ; 

καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 

ΕΥοΤοὶ 1 ννᾶ5 τοϑίοσϑᾶ βοῦῆὰ 88 6 οἴδεγ. 

14 ᾿Εξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι 
Ἡανίηε σοτπθ οἵ μυὲ ἴδε ῬΏΔΓΙΒΘΟ5 

συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν 
σοῦυῃ561 ἴοοκ ἀἄονψμοῦ δὰ 50 μα ἶσα 

ἀπολέσωσιν. 1ὅ Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ὍϊοΥ ταὶς ἀοϑίσον. ΤᾺΘ θυ ΒΙΕΙΡΕῚ 

γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. Καὶ 
Ὠανὶπε Κπονν τυ ῖϊδαγον Ζγότη ποτ, Διῃάα 

ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν 
Ζοϊονοα ἴο ἰπὶ τϑην, δῃᾶ 6 οὐτεα 

αὐτοὺ πάντας, 16 καὶ ἐπετίμησεν 
ἸΩυ9 8}1, ’ δᾶ δ 6 σορεϊοα 

αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν 
ἴο ἐμ 6 ΠΣ ζὰ οτᾶοσ ἰμαῇ ποῖ ΤαΘΏ ΕΘ 48} 64} 

ποιήσωσιν: 17 ἵνα πληρωθῇ. 
ΒὨΟΙΙα τ Κα; λὰ οσᾶοσ [δὲ ταῖϊσμξ θ6 Ζ18116α 

τὸ . ῥηθὲν διὰ -ἩἨσαίΐου τοῦ 
τῆι. (105) ΒΌΟΚΘΙΣ, ΤἈγτουΡΕ Ἰβεῖδῃ 186 

προφήτου λέγοντος 
φτορῃθί ΒΑΣΙ 

18 ᾿Ιδοὺ ὁ 
Τοοκ! Τα 

ὁ ἀγαπητός 
6 οίονρᾶ οὔ 

ἡ ψυχή μου’ 
16 50} οἶτχηθρ; 

ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
ὌΡΟΣ Ἀΐτα, δρᾶ 

ἀπαγγελεῖ. 

μου ὃν ἥἧρέτισα, 
ῬοΟΥ οὗ ΨοΩ [ΟΠ056, 

μου ὃν εὐδόκησεν 
οωθι νῇο ἱποιρμὲ 61 οὗ 

θήσω τὸ πνεῦμά μου 
1ΘΏΘΙΠΡυΣ 6 πβρίσ οἶτχτμθ 

κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν 
Ἰαᾶστηθης ἴο [886 ὩδίϊοΩ5 

19 Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ 
Ὧ6 ΨΠΙ1Ιτϑροσύ δ ςοῖ. Νο πὸ ΨῚ] ΥΔΩΒΙΘ. ΟΣ 

κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς 
ΨΜ1} οὖν δϊομα, πὸσ ὉΙΏΘΘΥ ΘΏσοΟΩα ἴἃ ἴδ 

πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 20 κάλαμον 
ὈΤΟΔΩ͂ νᾶ.) 5 τῃ6 νοΐοςα ΟΣ Εἶτα. ἙἘδορα 

συντετριμμένον οὐ κατεάξει. καὶ λίνον 
Βαν]ὴρ ῬΘΘὴ Ὀγαϊθοα ποῖ δ ΨῚ τσ ὅπη Βδχ 

τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν 
βιηουἀοτίηβ,͵ ποῦ 86 Ψ1λΠλεχεριβῃ, ἀπὲ ἩΠΙΚΕΙ͂ν 

παῖς 

12 ΑἹ οοῃοίαοσγθα, οἵ 

ΠΟΥ ΤΟ Ὦ ΤΟΤΕ ΜΟΣΓΏ 
ἷπ ἃ Δ ὑζϑη ἃ ΒΏΘΘΌ! 

50 ἴὖ 5 Ἰαννα! ἴο ἄο ἃ 

μπ6 ἰμἰηρ οὐ ὑπ 580- 

8." 13 ΤΏΘΩ ὯὨΘ 5δἰᾷά 

ἴο ὑῇ6 πϑῇ: “Ξύγοί ἢ 

οαῦ γοὰὺγ μδηᾶ." ΔΑπᾶ 

Ὧ6 πΒἰχοίοῃεα Ὁ ουΐ, 

δΔῃρἃ ὁ ψδ γϑεύογθα 

ΒΟΙΧΠΒΩΑ, κὸ 6 οὗοῦ 

ΒΔηα. 14Βυ ὑμ8 

ῬΏΔΥΙΒοοα Μοῦ οὐὗ 

διὰ ἴοοικ σοῦ 581 

ἀραϊμαδὺ ἰτὰ ὑπαῦ ὑΠ6Υ 

τϊσεῦ ἀσδῦσου Ἶτ. 

15 πανὶηρ σοῦ ὕὅο 

Κηον [ὑ8151, 6585 

πὶ μάγον ἴσου ἔῃ 6 16, 

ΜϑΘΩΥ 8150 Ζοϊονθᾶ 

ἴα, 84 Ὧδ6. οὐγθοᾶ 

ἐθηλ 811,. 16 ΡπῈὺ Ὧδ 

δον ὁμδῦσοα ὑμθηλ 

Ὠοὺ ἤὋὉ 8Κ6ὸ ὨΪπ 

ταδ ϊζοϑῦ; 117 ὑμϑὺ ΘΓ 

ταϊσρῃῦ Ὀ6 Ζ81{1116 

ψηδὺ 5 ΒΌΟΚΘΩ 

ΦΏτουρ Ιϑϑϊδ ὑδ8 

ὨΓΟΘού, ΨΏΟ βαϊα: 

18 “ἼἼΟΟΚΙ ΜῈ 5εῖ- 

νϑδὴὺ ΟΣ 1 ΟὔΟΞΘ, 

ΤΥ ὈοΙονθα, ΟΠ ΤΩΡ 

501] δρρτονθᾶ! Σ ψ|}} 

ρΡυῦ ΤΩΡ Βοϊῦ ὉΡΟᾺ 

Εἶχα, δηα ψηϑδὺ 7 50166 

15. ὯὨ6 ΜΠ Δ Κ6 ΟΙθαΣ 
ἰο ἔμ. παύίζομβ. 19 Ηδ 
Μ}Π ποὺ ψΥΔΏΡΙΘ, ΠῸΓ 

ΟἿΥ ϑιουᾶ, ΠῸΓ ΜΠ 

ΒΏΨΟΣΘ ΘᾺ Ὠἷς σοΐσα 

ἴῃ 86 ὑτγτοδᾶ ν8γ5. 

20 ΝῸ ὑτγιϊβοα χοϑϑᾶ 

ἍΜ πὸ οὔθ, πᾶ 

ὯΟ βιποϊάουίηρ ΒΑΧΘῺ 

ὉΪΟΚ ΨΠ Ὧ6. οχίϊῃ- 

συϊδῶ, πὐ Ὧ6 βοηᾶβ 
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ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 
μ στρ ἰχυβί οαν ἰπίο νἱ]ἱοΐοῦν ἰῃ6 Ἰααρτηαθηΐ, 

21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
Αμᾷ ἰοΐβθοὸ ὕᾶὰθ οξμίπι παίΐουβ ΜῊ] ποθ 68. 

22 Τότε προσήνεγκαν αὐτῷ 
ΜΝ 1-}ἢ 1ῆον ὑσου δῦ ἱονναχά 68} 2} 

δαιμονιζόμενον τυφλὸν καὶ κωφόν’ καὶ 
Ῥοίηρ ἀεοιρομξζοα ὈΙπα δὰ ἅυτῃρ (ο6); δῃᾶ 

ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν 
6 ουχεάᾶ Ηΐ, δβιδπα ἴπ6Ὸ αὐτὰρ ἴο 506 δὶς 

καὶ βλέπειν. 28 Καὶ ἐξίσταντο 
δια ἰο Ὀ6 βεοίῃϑ. Δηα ψνετὸ Ρΐ οὐ οὗ Τποσήβοῖνοβ 

πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον ῥλήτι 
811 ἴδ. οὐονᾶβ δῃᾷ ψότα βανίησ Νού ψῃμ δὶ 

οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυείδ; 24 οἱ δὲ 
{815 (ο}6) 15 ἴθ ϑ5οὴ οὗ νᾶ ΤΏ Ραΐ 

Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος 
Ῥμδτίβεθς δνίηρ βεοχάὰ βεΐϊᾷὰ Τῃ]β (006) 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἶ μὴ ἐν τῷ 
15 ἰπτουνῖησ οαὐ ἰβα ἀοοῦθ 1 ποῦ ἰἴὰ ἐπε 

Βεεζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25 Εἰδὼς 
Βοοΐχζοθαι ΧΌΙΟΥ οὗ [Ὡς ἀσδσλομβ. Ἑιαοννΐη 

δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα 

οὐκ 
ποῖ 

ρα 6 ἰδουρηίς οἵ ἔλοτα ἢ Ξαὶα ἴο ἔπεα ἘνΟΥν 

βασιλεία μερισθεῖσα. καθ᾽ ἑαυτῆς 
κιησάοχα Βανίῃηξ θθθὴ αἰνίᾶθα ἄονι οἢ 156] 

ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
5 οί  ἀδβοϊαίθα, δῃηὴὰ δνϑὺν οἷν ΟΥὉ ἤοιξα 

μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ 
Βανΐηρ 66 αϊνϊαεα ἄοννῃ ΟὉ 1561 ῃοῖ 

σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν 
1} βἰαπᾶ... Απα 1 6 ϑβαίδη ἰῇ ϑαΐδῃ 

ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη: 
15 Ἰσοντηρ οὐ, ΡΟ ἈὨϊγηβοΣ πον 885 ἀϊν!άσα; 

πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 
μο ἰπούοῖοσο, 11] 5ίδηα ἴῃ Κίηράοτση ΟΥ̓ Εῖμιῦ 

21 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ 
᾿Απῃᾷ ΞΘ ῚἿῚ ἴῃ ΒΘΕΙΖΟΡῸΣ διὰ ἰπσχουσίηξ ουὐ ἴΠ68 

δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; 
ἄριηομβ, ἔλθ βοῇϑ οἵ σοῦ ἰῇ ΟΠ γα ἰσονίηρ οἵ 

διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 
ΤὨτοῖ ἢ. 1815 1πὸν 1ᾳ.ἅροβ Ψ{1106. οἶγτου. 

28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω 
τέ μαυϊ π᾿ πβρΐγιῦ οὗ αοῦα ΣΖ δὰ γον οὐδ 

τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ 
16 ἀργλομβ, ΤΟΔῚ ονουΐοοκ Ὅροῦ τοῦ ἰπμ6 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 29 ἢ πῶς δύναταί τις 
᾿εἰησάοταη ΟΣ 886 αοα. ΟΥ ΟΝ ἰ5 δῆϊι6: δῶψομθ 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ 
ἰο οιΐοσ. ἰηΐο 6 βουβὸ οὔ μα βίζουῃε (06) δησ 

852 

οὐδ ι|δύϊοθ ψὶ δπο- 
σ655. 2Ζ1Ι1τπαθοᾶ, ἰῇ 
Ἠΐ5 Ὡδϑλθ πϑύϊουβ ΜΕὶ 
ὨΟΌ6.᾽" 

22 ΤΏΘΩ ὑπ 6 Ὀσουρῃὺ 
Ὠΐϊῃὶ 8 ἀδρῃη ο -ὈῸ5- 
βοϑβοα χηϑῇ, ὈΠ πᾶ δηᾶ 
ἅἄσρθ; δηᾷ Ὧθ6 ουγοᾶ 
Ηΐαα, 5ὸ ὑδαὺ ὑμ8 
ἄσχαρ τηϑὰ 5Ρροῖκθ δῃᾶ 
586,7. 9232. ΝΕ], 811 ὑὴ86 
ογοννᾶβ. 6Ὶ6 ΒΙΠΔΟΙΥ 
σοΥτθα αν 8ηα μ8- 
σοὰλ ἴο 880: “ΜδΥ 
ἐηἷ ποῦ ῬοΏΔ05 6 
{6 Ξοὰ Οὗ Τδναῦ᾽" 
94 Αἱ Ὠρδασγίηρ 0015, [6 
ῬΏΔΙΪδοο βία: “τὶ 

ἔθ Πο ἄοος ποὺ ἜΧΡΘΙ 

ὍὯ6 ἀρυηομβ δχοθρῦ ὉΚ 
γ6805 οὗ Β6΄ 61 26 00}, 

86 τοαΐοσ οὔ {88 

ἀοηλοῦβ." 25 Κ͵Ἴ9Π ΠΡ 

{μοῖν ὑπουσῆῦδ, Β86 

βΒοϊα ἤο μοῦ: “Ἐν- 

οὐ Κἰηράοτα ἀϊνιαρα 

ορϑοίηϑῦ 056 1 σοίλθα ἴο 

ἀρϑοιϊδύίοῃ, δα ϑνουν 

οἷν οὐὁἨ Ὠουδ56 αἰϊναρά 

ϑρϑίηϑδὺ ἰὑβοιῦ Ψ{1 ποῦ 

οἰδῃᾷᾶ, 26 Τὰ [6 ϑϑῖῶθ 

νῶν, 1 Βεαύδῃ ΘΧΌΘΙΒ 

Ξαύδ, Ὧ6 5 Ὀθοοτθ 

αἰνίαρα. ασαἰηδὺ Ὠἰτα- 

5611; πον, ὑπθη, Μ11 

Ὠΐ Κἰπράοια βίδῃαϑ 

21 Μούδθονθυὺ, 1ΣῚ οχ- 

Ῥ6Ὶ 6 ἀθιθοῃβ ὉΓΥ͂ 

ΤΏΒΘΏΒ οὗ ΒΘ. ΘΙ ΖΘ "ΡῈ, 
ὮΡ ἴχϑϑὴβ οὐ ΨΏΟΣΩ 

ἄο γτοῦξκ 5025 Θχροὶ 

ὑπο ΤΗΐϊ 6 ΜῺΥ 

πον ΨΠ0|ΡΘ ᾿πᾶρθβ 

οὗ τοῦ. 258. 15 1 

ἷἰξ ὉΨ πιθϑπβ οἱ αοὐ᾽β 

πρίσιν μαῦ 1 ΘΧΡΘῚ (8 

ἀρηϊοσβ, ὑπ Κἰησάοχα 

οὗ Οαοὰ Ὧδ5 σϑϑν 

ονογίακοῃ. τοῦ. 290Γ 

ΟΝ δῇ. ϑηγοῦθ ἰὩ- 

ναᾶβ 886 Ὠοθθ οὗ ἃ 

βίσοηρ ῶϑῃ δᾶ βεὶζθ 

δα οὐθ 

ἘΣ: 

 ὐμδλωττ ως ΤΣ ΣΝ 

88 ΜΑΤΤΉΝΥ 12: 80---89ὅ 

τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον [15 ἼΔΟΥΘΌΙΘ ροοᾶϑβ, 
1ὴ86. νϑβ85615 οἵ ω ἴο βῃδίοῃ, 1ξ εν 20 1} 

ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν 
Βίχοῃβ (ο6)) Αμα ἤθη πα 

οἰκίαν αὐτοῦ ᾿διαρπάσει. 30 ὁ 
ὭοιΞο ΟΥ̓ πὰ 6 ΜΠ[|Π| βδίοι [ΤΟΌΡΕ. ΤῊΝ (016) 

ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ 
μοὶ Ἀεὶπρ νὴ 6 ἄονῃ ἢ πὴ δ, δὰ 

ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. 
[η)86 (068) ποὺ βαίμεχίηβ ἢ τὴ βοδίζεσϑβ. 

8. Διὰ τοῦτο 
ΤὨΤΟυΡ ἰ(μϊ58 ΙΤδτὰ βανίηϑ ἴο γοῦ, εἘνοὺν 

ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς 
βῆ δ. ὈΙΒΒΡΏΘ» ΨΜΠὶΠ7ὈῸ 1οἷ 50 ΟΕ ἴο [86 

ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ. πνεύματος 
ΤΆΘ, 16 [5}}}} οΟΥ ἴ86 ΒΌΙΡΙ 

βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. 32 καὶ ὃς 
ὈΙαΞρθν ἤοΐ ΨΜ11}6 ᾿δΐ 50 ΟΕ. ΔΑρὰ νψῶο 

ἐὰν εἴπῃ. λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
{ξονο χαϊσμέβον ννοχάὰ ον οθ ἴθ ϑοῦ οὗ ἐπα 

δήσῃ τὸν 
Β6 τηϊβ μὲ μα τὰ6 

λέγω ὑμῖν, πᾶσα 

ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ. ὃς δ᾽ 
ΤΏΘΏ, 10 Μ}Ὲ1}Ὀε 16ἴ βὸ ΟΥ̓ ἰομῖ; ΨψΏΟ. Ἀυΐ 

ἄν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ 
ἬΚΟΙΡ ταῖρι ΞΡΘ8Κ ἄονν οα. ἰῃ6 ΕἸΣ 11 ΟΥ̓ ἴῃς 

ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν 
ΒΟΙΥ, τού ΣΙ 6 1οῦ 5ὸ ΟἿ ἴο χὰ ποίου ἴῃ 

τούτῳ τῷ. αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ 
15 [3.0.1 8Δ56 ὭΟΣ ἴῃ 186 

μέλλοντι. “" ᾿ 
(οπ6) Ὀεὶηβ δρουΐ (ἴο ςοτ6). 

83 Ἢ. ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ 
ἘΠΊΒΟΧΥ τΤήϑῖζο χοῦ ἰδ ἴγϑβ Βθπθ  ᾿δηᾶ 

τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ 
τη8 ἔταϊ! οὔἕ Επηδ6, ΟΥ τὰϑκουύοῦ ἰδ6 

δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρτὸν αὐτοῦ σαπρόν" 
[5.:1-} τοϊίζίθη δπᾶ ἰῇ. ἔτυϊθ οἵ τοίζΐρῃ; 

ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 
οαῖ οὗ ΠΟΥ τμ6 ἔγυϊ τλ 6 ἔν: 

γινώσκεται, 94 γεννήματα ἐχιδνῶν, 
5 Ῥοῖηρ Κῆόονῃ. (ομογδίθα Ομ 65 Οὗ νἹΡΘΥΒ, 

πῶς δύνασθε ἀγαθὰ ᾿ς λαλεῖν 
ΟΝ 816 τόσ 8016 ρμοοᾶῦᾶ ([81265) ἴο 6 ΒΡΟΘΚΙΩΡΣ 

πονηροὶ. ὄντες; ᾿ ἐκ ᾿γὰρ τοῦ 
ὙΜὶἱσΚοα οο5 [γε ε τ: νὲ ᾿ Οἱ οὗ ΟΣ {6 

περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα 
Δρυαπάβησα ΟΣ [88 Ὠρδγΐ τ 6 τουΐῃ 

λαλεῖ. 858. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ - τοῦ 
15 ΒΡ δ Ώ σ, τυ ρμοοῦᾶ ΤΩΑΔᾺ ουΐ ΟΥ δε 

ὉΏ1655 Ὦγϑὺ Ὧ6. Ὀϊηάᾶϑ 

[Π6 οἰσοῦρ ταϑῃ Απᾶ 

[θη Ὧ6 ΨΠ1λμ ὈΙΠΑΘΥ 

15 όοῦβο. 3086 ἰμδῖ 
15. Ὠοῦ ΟἹ ΙῺΡ 5186 

ἰθ δρβίϊηδὺ ἴθ6, δῃᾶ 

ὯὨ6 ὑμῶὺ ἅἄοθ ποῦ 
σοΐθοσ ψῖΐ 6 βοῦν 

ἔθρτα. 

31 “Οἡ ὑῃϊδ. δοοσοοπηῦ 

1 587 ἰο τοῦ, ΕἸ ΨΘΣΥ͂ 

δουὺ οὗ δ; δηῃᾶ Ὀ185- 

ῬΏΘ ΜῈ 6 ἴογ- 

οσίνθ θῶ, Ὀὰὺ [δ 

ὈΙΔΕΌΏΘΙΥ δρδϊηβὺ ὑῃ6 

ϑρϊσιῦ ΜἘΠῚ ποὺ Ὀ6 ἔοῦ- 

δίνθῃ, 92 ἘΌΓ. . ΘΧχϑη- 
ὈΙΘ, ΨΏΟΘΥΟΥ ΞΏΘΘΕΚ 8 

ΜΟΓΩ͂ ἀραΐηδῦ. [Ὧ6 ΞΟΏ 

Οὗ τάϑῃ, Ὁ ὙΠΠΡΡῸ Ζοσ- 

σίνοα ἴα; Ὁ ψΏο- 
ΘΟ 5Ρ6ΘΚ5 ϑδραΐῃϑδῦ 
8 ον βρισῖῦ, 10 {11 
ποῦ Ρ6 ογρίνθῃ ΠῚ, 
0, ποὺ ἴῃ ὑμὶβ βυϑύθχα 

ΟΥἨ ὑμίηρδα ΠΟΥ ἴῃ {ῃ8 
ἴο ΘσΟΙ6. ᾿ 

88 “ἘΠΏΘΙ σοῦ Ῥθο- 
ῬΙΒ. τὸ ἰῃ6 ἰτθα 
ΠΏ6 δῃᾶ ἰ5 ἔτ Επ 

ΟΥ ἸὭΔΚΘ ὑῃθ6 ὑγθθ 
τούνθηῃ διὰ 105 ἔγαῖϊ 

τούθῃ; ἔου ὉΥΡ 105 ἔγυϊν 

[6 ὑχθὸθ ἰϑ Κῆόψῃ. 

34 ΟΠ σρτίηρ οὗ ν᾽ ΘΥΒ, 

ὮΟΝ οδϑὴ στόῦ. 5ΌΘΔΙΚ 

σοοα {Ὠΐϊηρ5, ψΏδΩ 

χοῦ 88. ψΊΟΚΟΘα9 ἘΌῸΣ 

οαῦὺὐ οἵ 86. ἀρυπᾶβησα 

ΟΥ 6 πρᾶασὺ ὑδ6 

του 5Ρθϑκβ. 85 ΤῊΘ 

βοοᾶ τὰϑδὴ οὗ οὗ Ὧΐ5 

321. ϑιυβίθσῃ οὗ ἰηϊηρδξε αἰών (αὖ 0η,,), 5; Ποὴ"} (οὐἹαθῆν}), 41-ι4.16-1. 
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ἐκβάλλει ἀγαθά, 
15 ᾿ταϑέξοσ οαὐ ρσοοῦ (165), 

τοῦ πονηροῦ 

ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
Βοοά ἐγοαϑῦγα 

καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ 
διὰ [6 ψιιὶοκοά ΤΩΒᾺ οαἵοξ Ὡς νὶίςοκεα 

θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 
ἰχθϑβοχσα 5 ἐπγυπύίπε οαἱ ψυὶοκοα ([}1π65}. 

Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα 
36 1βπὸ βασι Ὅσα ἴοτοῦυ ἰμπαὶῤ ὄνον βϑσϑίηδ 

ἀργὸν ὃ δλαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, 
ὉΠΡτΟΝίδ 16 ΨΒΪΟΝ δ ΣΕ ΞΕΗ τὴ8 ΤΏΘῃ, 

ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ 
ὙΨΊΗ εἰν 60 δροιυΐὲ ι ψγοτάᾶα [ἷὰ ἄἂν 

κρίσεως: 37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 
οΥ Ἰυᾶρτηθηΐ; οὐ 5 ἴὸσ. ἴῃ 6 ψοχᾶβ οἶγνοι 

δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου 
ψοῦ Ψ}11 Ὀ6 7.5}1Π8ρα, δρᾶ οὐδοῦ ἴ16 ψοταβ οἵ γοῖι 

καταδικασθήσῃ. 
χοῦ 1 6 σοπαρχαηθᾶ. 

τινὲξφ τῶν 38 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
βοῶθ οξίῃμαε Ἐν εἴ δηϑνοσθα ἴο ὨΪΤᾺ 

γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες 
ΒΟΓΌΘ5 δῃα ῬΏΔΙΪΘΘΕΞ ΒΆΜΨΙΩΒ 

Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον 
ΠΤ ΘΟΠΟΥ, νὰ δῖ Πρ ἔγοσα νοοῖ ΒΙσᾺ 

ἰδεῖν. 39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ἴο 566. Τ6 (ομ6) θυ ανίῃρ δηϑννοιοαά βδία 

αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 
το εὰ Οεμουδϑίίοι σνϊοϊκοά δα δαιϊίογουβ 

σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ 
βίσῃ 15 5ΟΘ ΔῊ; ὍΡΟΏ, δῃάᾶ ΕἸ ΓΟ ποῖ 

δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ 
ὙΠΟ ίνσρη ἰοϊδ ΠΞ τοὶ ἰμ8 55 Ὰ ΟΥ ΦοΔἢ 

τοῦ προφήτουι 40 ὥσπερ γὰρ ἦν ᾿Ιωνᾶς 
{86 Ῥτορῇῃεί. Αϑτανθῦ ἴοζτ ψ͵ὰῸ 9ΟΠΔΗ 

ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ 
ἴχ [6 Εν οξίμθ δῦρε ἤβῃ ἴῆχοθα περοο δηᾶ 

τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 
{το πἰρηΐδ, ἴ5 ΨΠΡ06 6 οὴῦ οξίμε 

ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ γῆς τρεῖς 
ΤΏΒΙ ἰαπ ἴ΄6 θασχὶ βαγίῃ ΤΕ 6 

ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 ἄνδρες 
ἄβδυξ δὴ ἰῆσχθοθ πίῖρῃῖς. Μδ]Θ Ῥθύβοῦβ 

Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 
Νίηθνίίος ἍΨ11 βίδηα ὺὸ ἴῃ {86 Ἰπαρσταθὴΐς τΠᾺ 

τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν᾽" 

τῆς 
οἵ [6 

6 βεηούδῦοη (ῃϊ δη 111 σομᾶθγοῃ ι; 

ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα 
ῬὈθοδίδο λον τορϑηϊεα λαῖο ἴὰ6 ῬΣΘΘΟΒΙΩ5 

᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ 
οὔ ϑοηϑῆῇ, διά Ἰοοκ' βουνοί! ,ΠΟΥΘ ΟΥ̓ ΖΟΠΔᾺ 

84 

βοοᾶ ὑτθαϑυτθ βοηαβ 
οιὖῦ ρσσοοάᾶ ὑδίηρϑδ, 
ΨΏΘτΟασ 6 ψῇ]ὶοκρᾶ 
ταϑὴ ουὗὐηοῦ Ηἷβ ψίο- 
οα ὑγθδβθυσα βοηᾶβ οὐὖὐ 
ποκα ὑμίηρσδ. 361 
61 τοῦ ὑμαῦ δνοῦν 
ΠΌΤΟΥ 8016 σαν 
ὑμαὺ τθ βρθϑξ, ὑπο ν 
ὙΠ το 8δ)ὴ 80- 
σου σοῃοούηλησ ἰὖ 

Οὐ ΦΔυᾶρτηθηῦ Ὁδϑγ; 

831 ἴοσ ὉΚΥ γοὺῦγ ΨΜοΙβ 
γοὰῦ ΜΠ’ Ὀ6 ἀδοϊαυθά 
τσ; ύθοιθ, δά ὉΓ 
γοὰῦ πογακ νοῦ {11 
6 σομάοσιηηθᾷ,᾽" 

38 ΤΏΘΩ 85 80 88}- 
ΒΟΥ ἴο Πἰπη βοὴ οὗ 
[6 βού δρᾷ ῬΏδΙ- 
ΐδθοα βαϊᾶ: “"ΔΟΏΘΥ, 
6 ψαρῦ ἴο 8566. 8 
βῖρῃα ἴτοῖα γου." 391 
ΤΟΙΣ 6 5ϑαϊά ἴο 
οι; “ΔΑ ψἱιοκρα δῃηᾶ 

ϑαι!ογοῦβ σοηθι δΐϊοα 
ΚΘΘΏΚ ΟἹ ϑ5δθκίῃρ ἴὸ τ 

ἃ, δίρῃ, ᾳῦ ὯῸ0 5]6ῈᾺ 
νι Ρ6 οἴνθῃ 1 6χ- 
οσαορῦ 6 κβίρῃ οἵ 
ΦοΏΘη [86 ῃσγορῃθῦ. 
40 ἘῸΓ δῦ 85 σο Δ 
85 ἴθ {6 Ρεῖὶν 
οὗ ὑβθὸ προ ἔϊθἃ 
ζτοα ἄδὺν δῃᾶὰ ἰῆγδα 
ηἰρῃύβ, 580 Ὅ6. 505 
ΟΥ δὴ ΜῈῸῺΠή 6 ἴῃ 
ΛΓ 6 Ὠρθᾶαῦὺ Οἱ {8 
ραυίῃ σε ἄδν5 δηᾶ 
το ηἰρῃΐβ. 41] Μρῃ 
Οὗ Νίη νὰ Μ}Πι'Ργγὶθα 
ῸΡ ἰὼ ὑδ6 Ἰυαστηδηῦ 
αὶ {πη σοηθγδίϊοη 

δὴ ἃ {1} σομάρμλῃ 

1; Ὀϑόδιθθ 6 τθ- 

ροηξρα δὖ ψηϑὺ σ90ο΄- 
ὨΘΔῺ ῬὈγΘϑομ θα, Ῥαΐ, 

ἸοΟ ! βοζῃθῦϊηρ ΤΟΥ͂Θ 

ἰδ ΦοΏΔΠ 5 ὨΕΤΟ. 

ξ 
Ξ 
Ξ 

Ξ 

ἃ 
ΗΠ 
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ὧδε. 42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται 
Πθσθ. ΓΑΕ τς οἱ οὗ βοαῦὉ. Ψ1ΠὈ6 γδϊὶβθᾶ ἃ 

ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης 
ἐποῖ ΚΝ ταδοταεδὶ ὙΠ ἰᾷ6 δβοηργϑοῃ 1815 

καὶ κατακρινεῖ αὐτήν: ὅτι ἦλθεν ἐκ 
δὴ 1] σομάθχ 1; Ὀδοδιιϑθθ 516 σβδίὴθ ουῖ οὗ 

τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν 
τὴ6 Ἡγαϊϊβ οὐίμπο δαί ἴοῃθασ ἰμ6 νίβαοζα 

Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον 
οὗ ϑοϊοσῃοι, διὰ ἸοοΚκ! Βοχωθίμ ηξ ΤΏΟΓ ΘΟ 

Σολομῶνος ὧδε. 
οὗ Ξοϊοιωοθθὐ. ὮΕΓΘ. 

43. Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον τίνεῦμα 
ὝΏΘΩΟνοσ θὰ [Ὡ8 ὉΠΟΊΘ8 ἢ ΕἸοΣν 1} 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 
ΤΆΒΙ, 10 Ῥ85565 

ἐξέλθῃ 
βου οοχλθ οαὐ ἔτοση ἰδ6 

δι᾽ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ 
σοῦ ναΐοσ θϑβ Ρ]θοαβ βεθκίπρ τ ϑ  Ὡ 5-Ό1866, δᾶ 

οὐχ εὑρίσκει. 44 τότε λέγει Εἰς τὸν 
Ὡοῦ ἐ{15 ηπαίϊηρ. ΤΏΡ {15 βανίωρ ταίο ἴδε 

οἶκόν μον ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον: 
ἤουβο οὔ πιο 1 50.811 ἰσχῃ ῬδοΙς Ζγοόσω ΏΘΥΘ 1 σδτὰρ οὔ; 

καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ 
δῇ αν οοσθ ἰΐ15 βπαάϊηρ Ὁποσςμριρα δηᾶ 

σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 
Βανίηρβ Ὀ6θὴ βινερῖ δηᾶ Βανίηβ Θο δθονηθρᾶ. 

45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ᾽ 
Τρ ἐΐ δοο5 15 Ὰν δηᾶ 8 185 δΔΊοῃ β δ 21] 

ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα 
156}25 βονθῇ ἀϊξέξεσθμΐ βρ1γ115 ΤΏΟΥΤΘ νἱοκΚρα 

ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ: καὶ 
οὗ 5611, δῃᾶ μανίῃρ δηἰοσεα ἐξ ἄνν6 115 ἴδοσθ; δηᾶ 

γίνεται - τὰ ἔσχατα τοῦ 
Ῥεοοσλο5 τλ6 ἘΏΔ1 [οἰτουστηβξίθ 65] οΥἴὰ6 

ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 
ΓΑΒ. ὦ τα μφψόοσθαο οὔίῃε ἔχβί (ομ65). 

Οὕτως “ ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
ΤτὴῪ.Άος9ς {πὰ }0΄Ὲ δἰ5δὸ ἰο 6 ΞΘΏΘΥΘΌΙΟΩ 115 

τῇ πονηρᾷ. 
ἐμ  ψΊοῖκοα. 

46. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ 
Υεὶ οὔ συ βρεακίῃβ ἴο ἰῃ6 ογοιναβ Ἰοοκ! 

ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἱστήκεισαν 
ἴμ6ε χπιοίμοσ δῃἃ {πὸ Ὀσοΐμεου οὗ τη δᾶ βίοοᾶ 

ἔξω ἔζητοῦντες αὐτῷ. λαλῆσαι. 47 εἶπεν 
ουἱδιᾶδ βοεκίης το Ἀσὰ ἴο 5088. ϑοϊὰᾶ 

δέ τις αὐτῷ ᾿Ιδὺ ἡ μήτηρ σου 
Ῥαξ βοχθοὴθρ ἰο πὶ ΤΟΟΚΙ' ΤΏ Το, οὗ νοὰ 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν 
δορά (86 Ῥτγοίῃοιβ οὗνοι. οιιἰ5136 Ὥδνο βίοοα 

42 ΤῊΘ απο οὗ ἰὴ 
δου ὉΠ 6 τα]ὶϑϑᾶ 
ὮΡ ἰῷ 6 αάδριιθηῦ 
αὶ [5 φϑηθγδύϊοα 
δὴ Δ 11] σοηᾶθιῃ 
10; Ῥοοδῦδο 5ὴ86 οδῃιῖθ 
ἔσογα πμ6 δηᾶβ οἵ [6 
Θατῃ ἰο ΘῈ [8 
πιιϊϑάοῃ οὗὐἠ 501Ό ἼΏΟΏ, 
Ραῦ, ΙοοΟΚ! βοιιθύϊηρ 
ΤΏΟΥΘ ὑπϑ ΞΟΙΌ ΟΣ 
15. ὮΘΥ͵Θ. 

4 “ΜΘ δὴ πῷ- 
ΟΙθϑὴ οἰ ΟΟΠΔΘ5 
ουὖῦ οὗ ἃ 8, ἰὖ 0855- 

65 ὑγοῦρῃ ρδτοῃθᾶ 
ὈΙΒΟΟ5 ἴθ βθᾶστο οὗ 
8 τοϑθϊηρ οἶβοθ, 8ῃᾶ 
Ἐπ ποῦθ. 44 ΤΏ 
ἰῦ 5805, Ἱ ΜἘΠῚ ροὸ 

Ὅδοι ἴο ΤΏ ὨΟΌΒ6 
οαῦὺ Οὗ ΨΜΗΪΟῺ 1 
χπονθϑᾶ᾽; δπα ΟἹ 871- 
τἰνίηρ 1 πᾶ ᾧ υπ- 
οσσυρῖοα θὰ θοῦ 
οἴθδὴ δηᾷαᾶ ϑδάοζῃθαᾶ, 
45 ΤΏΘη Ὁ φοὸθθ ἐδ 
ΟΝ 8η4ἃ ὑδῖκθο δ᾽] οὴρσ 
ψὶ Ὁ βανθὴ ἀἱΐ- 
ἔούθηῦ ΒΌΪΙ5. ΠΊΟΥΘ 
πιἰοκοά. ὑμδῇ. ᾿ὑβ6ὶ, 
Θηᾶ, φοἵνοσ ροίθϊηρ 
1516, ὕπον ἀἅμψεὶ} 
ἴποσθ; ὃῃα μ6 8] 
οἰσουχαβδύϑηοος οὐ ὑμϑῦ 
ϑ8. Ὀδθοοθ ΨΟΙΒΘ 

8 με ἢγβὺ. Τμδὺ 
15. ὯΟΝ Ὁ ΜΠ Ὸ6 δἷ50 
πὶ τἰξ τὶοκρα σοὴ- 
ογϑύίοι.» 

46 ΝΜ Ὼϊ6 6 ψὰβ 
ψοῦ βρροοκίηρ ἴο 86 
οτοναᾶβ, Ἰοοκὶ ἰδ 
ΤᾺΟΓΏΘΥ 8 ὈΓΟΓΏΘΥΚ 
ἴοος ῸἘῸῸ 8 Ῥοβιῦοα 
ουὐδὶᾶρ ποοκιὴρ ἴο 
5ΡΘδΚ ἴο ΐἴτὰ, 47 50 
ΞΟΙΏΘΟΙΒ β58δια ἴο Ὠΐτα: 
ΊΟΟΚΙ ὙΟὰὺΣ τοῦθ οΣ 
δῆ ΨΟῸΣΓ ὈχούΘΥ5 
816 δἰδηάίηρ ουὐδίαθ, 
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ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 48 ὁ δὲ 
ϑϑεκίῃρῃ ἴοψοι ἴἰο 5ρ68Κ. Τπ6 (ολ6) Ῥαΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ 
Βανίηδ δηβυνοσοᾶ βαϊα ἴἰο ἔπ6 ομ6) βαψνίηρ ἰο Βὲτὰ 

Τίς ἐστιν ἃ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν 
Ὧο 15 ἴο τοοΐμοσ οὔ πιο, δῃὴὰ ψῇο Ἐς} 

οἱ ἀδελφοί μου; 49 καὶ ἐκτείνας 
Απμᾶ Ὠανίῃρ Ξἰγειοῃοᾶ οἂἱ 

τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἴςὸ Βαῃᾷ οὔ Ὥροὰ ἴα αἰβοὶρ!ο οὗ Πίσῃ 

εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί 
ἨὯ6 5αἰα Τοοκ' ὙΠῸ τοίου οὔθ δα ἰπ6 Ὀτγτοΐῃϑυϑ 

μου ὅθ ὅστις γὰὰῶὸ:Ξὀ᾽ ἂν ποιήσῃ τὸ 
οὔ ταβ; ἍΜΈΏΟΟνΟΥ ἵρ 1ΟΙν μοι ἄο ἰδ 

θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 
Δ 21} οὐδε Ῥδαίμες οὔτῃηβ. οἵ ίμε (ομ6) ἴῃ 

οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ 
Πθανθβ, 1 οὔὗγηθ Ῥσοίΐδβεσ δῃά Βἰβίοσ 

μήτηρ ἐστίν. 
ταοΐμον 15. 

τῇ ἡμέρᾳ 
16 τ Ἐν τῃᾳ δ 

"Ἰησοῦς τῆς 

186 Ῥσγοίμοσβ οξτηθῦ 

καὶ 
δρᾶ ᾿ 

ἐξελθὼν 
ανίηρ σογηθ οἂΐϊ 

ἐκάθητο παρὰ 
Ζ65.15 οὔβε ἢουῦβθε ννδβ βιτ{ππὸ' Ῥεβιάθ 

τὴν θάλασσαν: 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς 
ἐῃς 568; δη ψέετα ρα ἰοροῖμοσ ἰονδτα 

αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον 

ἐκείνῃ 
{μ81 

οἰκίας 
ΓᾺ 

δὶ οἴονᾶβ τϑῦν, δι5-8Π6(Σἢ Ὠϊτ ἰπΐο Ὀοβὲ 

ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ 
Ὠδνίὶην βίου οα ἰἴο ἰο 5 ἄοννῃ, δπὰᾶ 811 ἴὰο 

ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἱστήκει. 3 καὶ 
ον τρο {ῃς ΠΡ ΞΙΟ Βδᾷ βίοοά. ὡδπαᾶ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς 
ΒΘ ΞροΚκο ἰο με τϑπν (( 55) ἴῃ ῬΆΤΘΌΙΘ5 

λέγων ᾿Ιδοὺ ἐξῆλθεν - ὁ σπείρων 
βασϑίησ ΤΟ Οσαπῖα οὐδ ἰδ (016) ΞΟΥΊΏΡ᾽ 

τοῦ σπείρειν. 4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν 
οἵ με ἰο Ὀ6 βοντηξ. Αμᾶὰ ἴὰ ἴπ6ὸ ἕο Ὀο βονίηϑ 

αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ 
ἘΦ κε ὙΠ Ϊο ἢ (065) Εν εζο ζτιττον 1611 Ῥϑϑιᾶθ 

τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ 
ἴμθ. ὝΕΣ, Δηάᾷ ϑνίῃρ σοῦ {δμε6. 289 Ὁ 

ἔφαγεν αὐτά. ὅ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ 
ΚΟ οὐ ἔπ6.. .«Οἴμουβ θᾳς 16} ρου ἔλα 

πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν 
τον ἐοϊασι] ἌΏΡΥΘΟ. ποῦ ἰἰννδ5 δανίηβθ φδαχίμ 

πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ 
ΤΑ Γἢ, ϑηἃ ἰχηθαϊδίοιν εἰ ἄκον το ἰπγουρῃ 

τὸ μὴ ἔχειν βάθος 6 ἡλίου δὲ 
δ τοὶ ἰο 6 Βανί δ ἀεριν οἵ παρ μ, οἔ δα πὶ 

86 

βοοκίηρ ἰο 5ρθαῖϊς ἴο 

γοι." 4845. δὴ 81- 

ΒΟΥ ;Ὧ6 5αἰᾶ ἴο {886 

ΟὔΘ ὑδιΠἶὴρ Εἰπλ: 

ΑὙΜΏΟ ἰδ ΤΡ ΤΟ ΘΓ, 

ἃ ΜὴΟ ἃῖ6 ὯΨΚ 

Ῥτγούμουε᾽ 49 Αμᾶ 6χ- 
ἰδίην 15. ϑδῃὰ 

ὑονατὰ δ αΣΒΟΙΌΙΘΒ, 

Ἠ6 5δἰᾶ: “ὩΟΟΚ! ΜῊ 

τ Οὐ ΒΘ Σ δηᾶ τὴν Ὀτοίμ- 

ΟΥΞΘ! δ0ἘΟΥ ΨΏΟΘΥΟΥ 

ἄοοβ ὑπ ΜΠ οὗὁἨ τὴν 
ἘΟΠΟΣ Μ)ῸῈΟ ἰ5 ἰἴὰ 

ἤδανθ, 886 ϑϑῶβ 5 

ΤῺ ὈΓΟΓΏΘΙ, δηα 5|5- 

ἐδσ, δῃᾶ τοίου, 

13 - ΟὨ ὑμοῦ ἄδν 

ὅθδιδ, πανὶπρ 

Ιοῦ 6 οῦβθθ, ψ 85 

αἰὐσ ὃν [86 δ86ϑ8ὶ 

2 ρσύθαῦ οτοναξβ 

σαύμογοαᾶ ἰο γα, 50 

(ῃαὺ Β6 ψϑοῦ δροδζᾶ 

8. Ῥοδὺῦ δῃὰ ϑαὺ ἀονῃ, 

8 ἃ 81 μὲ οτἵονα 

Μ8Ὲ5 βίδπαϊησ ΟἹ 86 

Ῥδϑοῆ. 3 ΤΏ ὯΘ6 ἰοϊὰά 

ὑμθ τῇϑὴν ὑδίηδ5 

ὉνΡ ΜΠΠπρυταύοηβ, 58..- 

ἴησ: “ΟΟΚΙ Δ ΒΟΨΕΟΣ 

ποῦ οἷὖὐ οὸ ΒΟΥ; 

4 ϑηα 85 6 Ψψὰ5 βοΐ - 

ἴῃ, βοὴ [56645] 161} 

δου ρδίαθ {π6 τχοϑᾶ, 

διὰ {6 Ὀἷσγᾶς οδηῖδ 

δὰ δ8δἰδ ὑμβοὰ  ὉΡ. 

5 Οὐδουβ 6} ὍΡΟΙ {6 

ΤΌΟΚΥ ὈΙᾶοθ ΜΏΘΓΟ 

ον ἀϊὰ ποὺ Ὧδγυθ 

ΤΟ βοΐ, δῃὰ αὖ 

ΟμΟΘ ον ΞΌΣΤΘΩΡ ῸὍῸὉΡ 

Ὀθόϑῖιδα Οὗ ποὺ Ὧδγ- 

ἱῃ αἀθροίῃ οἵ 580]]. 

ΟΒιῦ θη ὑπ 5 

τπρρενομμμη μα δρμΝθηρψμ αδηαριρηρμηιαψο αν θα 

ῳ ἀρὴν 

87 ΜΑΤΤΗΕΝ 13: 7--.-14 

ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ [το86 ὑπο Μ6ΓΒ8 
αν ηδὶ τΊβθα ΠΡ τ ννδ5 Βοοχομοα δα ΤὨτουΒῈ ἰβοογοῃρᾶ, δῃᾷ Ρ6- 

τὸ μὴ ἔχειν ῥίζων ἐξηράνθη. [ὁδδθ. οὗὐ ποὺ πανἱηρ; 
ἐθ. ποῖ ἰοῦα Βν]Ω5 τοοῖ 10 γ)85 αἀσ!θα ἀρ. ἰχοοῦ 87 τὶ ογϑᾶ, 

1 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ [ἸΟμοτθ, ἴοο, 1611 

Οἴμεσβ μΡὰϊΪ 161} ρον ἰπ6 ΤΒΟΣΏΒ, δηᾶ ΘΟ ὕῃ8 ὑῃμόγῇϑ, 

ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ. ἀπέπνιξαν. αὐτά. 1 δη4 ὑμθ ὑθοΥΊΒ. Οδτ8 
οασθ Ρ ἰβθ ἰμοσθβ ὃπᾶῷ Ἵμοκεά οὐδ᾽ ἴδοι. 0) Δα ΟὨΟΚΘΩ͂ ὑμοῖῃ. 

8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
Οἴμοιβ ΡὰΪΪ 16} προ ἴπθ6 δαγίῃᾳ ἴδε : 

καὶ ἐδίδου καρπόν, : ὃ 
δορὰ Σ  νν 85 εἰν δ τυϊῖ, ὙΥ ΏΪΟΏ (016) 

μὲν ἑκατὸν -ὃ δὲ ἑξήκοντα 
ἰμπαςθὰ οὔθ παπᾶτοά ΡΝ (ο6) Ῥαὲ ΕἸΧῚΣ 

ὃ δὲ τριάκοντα. 9 Ὁ ἔχων 
νν72 σῇ (οπ6) Ραΐ. {ιϊτίν. ΤῊ6 ἴοη6) ἤανὶε 

ὦτα ἀκουέτω. 
σασα οἱ πἰμὶ Ρ6 ΠοδσΊΏ 5. 

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
ἌΠα πανί σόα ἰοννατχᾶ τὴ 6 ΑἸΒΟΙΡΙΘ5 

εἶπαν - αὐτῷ Διὰ τί ἐν 
βΒαϊὰ το ἴα - ΤΏΧΟΤΒΕ ΜΏβΔΣ ΄. ἴῃ 

παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 
ῬΌΓΣΘΌΙΘΒ 816 5ΞΡΘ ΚΙΩΡ̓ σοὶ] ἰο {που 7 

:1 ὁ 5 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὅτι 
ΤἸῺς (56) Βαΐξ μανίας δι βυν Υραᾶῖ  βεῖᾶα ἰδὲ 

Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια 
Το γοῦ 0185 Ῥθεὰ βσίνθρη ἴο ΚΏΟΝ πῃ χων βίθουὶοϑ 

τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ 
οξῖῃεα κΚἰηράογη οξίῃθο ἤθάνθηβ, ἰοίῃοβο. δὲ 

οὐ δέδοται. - 12 ὅστις γὰρ ἔχει, 
ποῦ Σ μ85 θϑὴ βίνϑῃ. ὙΏΟΟνου ῸΣ ἰ5 βανίαθ, 

δοθήσεται αὐτῷ -. καὶ 
ἀξ 1} ΡῈ βῖνοα ἐο Ὠΐτα δηὰ 

περισσευθήσεται" τος ὅστις δὲ οὐκ 
6 ΨΗΪΌῸ τῇδᾶβδ ἴο δρουπά; ψ οῦνοΣ ρ»υΐ ποί 

ἔχει, καὶ ἔχει ἀρθήσεται 
15 αν, δῖ5ο ΕΑΝ ἨΘ ἰβ5 βανίῃηβ 11 6 Ηξίρα ὰΡ 

διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς 
Ζγοὰ Ὦΐτη. ἸΤὨσοῦση ἰμὶβ ἴῃ ῬΆΥΘΌΙΘ5 

αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ 
ἴο ἰδᾷεπὶ ἴδ: βρθεκίησ, Ὀδοαθϑα Ἰοοκίηβ αῇ ποῖ 

βλέπουσιν. καὶ ἀκούοντες. οὐκ 
ἴδον δῖ Ἰοοκίῃξβ δὐ δ ἈΘΔΙΙΩΚ ποὶ 

ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν" 14 καὶ 
ἴεν ἃγξ Ἀθδυύΐηβ ΠΟΥ ἴδ 8. 8. ΘΟ ΡΥ ΘΒ ηῖηΕ; δηᾶ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 18 

ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία ᾿Ησαίου 
15 θϑῖηβ ΠΠΠοα ὰρ ἰὸ ποιὰ, 186 . ῬΥΌΡΘΟν ΟΣ 5ϑίϑῃ 

ἡ λέγουσα ᾿Ακοῇ ἀκούσετε Ὦ 
186 [Ρτορῇθου Βα ΤῸ ΘΔ τοὺ 11 ΠΘῸΣ 

8 5.11 οὗ ΘΥ5. 1611 π0-᾿ 
ΟἹ με ἤὴθ 5011 δῃᾶ 
ἴον Ῥθρδῖ ἴο ν]εϑῖᾶ 
ἔγσυαϊῦ, ὑπϊῖ5αϑ ΟἿΘ. ἃ 
ὨΠαΥραΓοΙ]ά, ὑδὺ οὔδ 
ΙΧ, ὑμ8 οὔμοσ ὑϊτύν. 
91 οὺ ἴα ᾿πϑὺ Ἠδ5 
ΘΔΙΒ. 1ἰδύβῃ. 

1050 86 αἰβοῖριθ5 

ΟΔΙΏΘ ὉὋΡ δῃᾷ 5δϊᾶ ἴο 
ἴσα: “νην. ἰβ τὸ γοὰ 
5ΡΘΘς ἰο ἴθ ἈΐΥ͂ 
6 8586 .οὗὐ {Πυδίτϑ- 
{10 59᾽᾽ {ΤΠ1ΤῺ ΤΘΡΙΪΚ 
Θ᾽ 5814: “ἼἸὸ στοῦ ἰὖ 

Β ρυδηϊθα ἴο πηᾶρΥ- 

Βύθηαἃ {6 5βϑοχϑᾶ 
βϑοογοῖξ. οὐ ὑπ κίηρ- 
ἄοτξ οἵ 86 Ὠθαυθ8, 
Ὀὰὺ ἰο μοϑθ ῬΘΟΡΙΘ 
Φ ἰ5 ποῦ ρβτϑοίθα, 
12 ἘῸΓ ΤΏΟΘΥΟΥ Ὦ85, 
ΙΏΟΥΘ Ψ{Π0 6. σῖνθῃ 
ΠΤ δ8η6 Ὧδ᾽ ΜΠ|Μ Ὅ6 
χταϑᾶθ ἰο δρομμᾶ; Ὀαὺ 
ΨΏΟΘΥΟΙ ἄοθβ οὗ 
Ὦδθγυθ, δύ ψῶϑὺ. Ὧδ 
Ὧδ5 Ἅ1Ι| 6. βίη 
ἔτομῃ Ὠΐτι, 18 ὙὨ15. 15 
ΩΝ 1 ΒΌΘΑΙΚ ἰο ὑοτ 
Ὁν 88 ιι538 οὗ Πυ5 τα- 
Π]οΏ5, Ὀθοδίιθθ, . Ἰοο - 
15, ὑ8δν Ἰοοκ ἐπ 
νϑίῃ, δῃᾷ Ὠθϑγίηρ, 
726} πρᾶχσ. ἰῷ γψαΐῃ, 
ὩΘΙΏΘΥ ἄο ὑμποῦ γραοῦ 
6 560,56 ΟΥ [1ἰὖ; 
14 θα ἰονατὰ ὑπο 
[06 ῬΧΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 158- 
18}: 5 ανίηρ 11811- 
τηθηῦ,. ΜΏΙΘ 5808, 
ΒΥ θδυΐηρ, τοῦ ΜΠ 
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καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες 
δΔῃᾶ ποὲ ποί τοῦ 5ΠΟο.]α σοχηρσθῃδηά, δα Ἰοοϊίηρ δἱ 

βλέψετε καὶ οὐ μ ἴδητε. 
χοῦ Ψ1ΠΊ1ΟΟΚ α δῃάδφ ἤοδ᾽ ποΐ στοῦ 5οιΠά 866. 

15 ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ ᾿ γὰρ ἡ 
τν 85 τυϑδᾶθ [1οὸκ ἔονσυ 6 ἤεδοῦξ οἔ τῇθ Ῥξορὶθ 

τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ 
1815, δηᾶ ἰο 6 6δῖ5 ἤθανν μὸν μοασά, δηᾶ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν.: μή 
τὰς Θν 65 οὗ όσα τῆν οἹοβϑῶ; τοῦ 

ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ 
δὲ δὴν πὶ ἐμὸν ταϊθῦ ποθ ἰο ἴῃ 6 Θ᾽ 65 δᾶ 

τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ 
ἰο 6 φῶ ἐπον τηϊρῃΐ ΠΘῸΡ δῃᾶ ἴο ἢ ποαχί 

συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, 
ἴδον ταῖσι ς σου Βοηά δηὰ ἴδ 6. σαϊρὴ!ὐ χη 80, 

καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 
8η Δ 15}8]] Ὠ68] μου. 

15 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 
Οἵ τοῦ Ῥεΐ ἈΒΡΌΥ ἴλ8 ΘΚν 65 

ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν 
Ὀθοϑαθθ ὯῸν 8.16 ἸΘΟ ΚΙ αἵ, δα [186 δθϑὶθ Οὗ γόὸτὶ 

ὅτι ἀκούουσιν. 11 ἀμὴν γὰρ 
Ὀθοϑῦβα ἴον δ΄Θ θυ. ΔΙΏΘΩ Ζοῦ 

λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ 
1 δὴ Βα 5 ἴἰοχοῦυ ἔμπας τῆδην ῬΙΟΡ μοί δῃᾶ 

δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ 
τὶρσαίθοιιβ ΟἹΘ 5 ἀοϑιγοα ἴο 566 δὶ 

βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ 
τοῦ 816 Ἰοοκίηρ δὲ δρᾶ ποὲ ἴδον βᾶνν, δηᾷ 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
ἴο θῶσ ναὶ ὑοῦ 816 Πραυϊὴρ δηἃὦ ποῖ ἴδον Ὠρδγᾶ. 

18 Ὑμεῖς οὖν 
χου μογοΐοσο 

παραβολὴν τοῦ 
ῬΦΥΔΌΙΘ - οὗ ἰῃε (οΠ6) 

19 Παντὸὲς ἀκούοντος τὸν 
Οὗ δῆσψοῦθ ΠΘΑΥπΒ [21] 

βασιλείας καὶ συνιέντος, 
κιηβάομι δᾶ ποὺ σου ρτ ΘΔ η 5, 

ὁ πονηρὸς καὶ 
{μ8 ψυϊοῖκοα (Ομ 6) δᾶ 

ἐσπαρμένον ἐν τῇ 
αν Βθθὴ βοῶ ἰῇ ἰδ6 Πραγὶ ΟἿ Ὠΐϊγη; ἰμϊβ 

ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 
5 τὴ6 (06) Ὀοϑᾶθ 6. νψδ 5 βοῦν. 

29 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
ΤῈ6 (006) εξ  'ᾧρὸὼθ ἴζ6 ΤΌΟΠΚΥ [Ὀ]8665] 

σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον 
5οννῶ, [341:} 15 ἴδε (6) 6 ψοχὰ 

ἀκούσατε τὴν 
ὮΘδΣ γοὸῦ 168 

σπείραντος. 
Βανῖηρ βοίνῃ. 

λόγον τῆς 
σνογτὰ ΟΕ 86 

ἔρχεται 
15 σου 5 

ἁρπάζει τὸ 
Βῃδίομο ἰμ6 (125) 

καρδίᾳ αὐτοῦ" οὗτός 

δὃ 

ἩΘΑΥ Ὁ ὮΡΥ ὯΟ ΠΊΘΔΙΚ 
σοὺ δ βδρῆδα οἵ [ὖ; 
Δα, Ἰοοκίηρ, χοῦ {111 
Ἰοοῖὶς θα ΨΥ ΠΟ ΠΘΒῺΚ 
8566. 15 ΕῸΓ {ῃ6 ϑαχῦ 
οἵ ὑμΐὶβ θΌΟΡΙΘ Ὧδ5 
ΘΡΟΝῚ ὑΏΪΟΚ, δὰ 

μι ὑμοὶσ θασβ 6 
δανθ Ὠραγὰ νι 8ῃ- 
ΠΟΥΔΏσΘ, δηα ἰδ γν 

μᾶνθ β5βῃμαΐ {πο ῖγ ΟΥθ5; 

ἐῃμαὺ ὕμον χταϊσῦ ὭΘΥΘΥ 
8566. ψίῖΐ μοὶ ονε5 
ϑηά θῶ ψΠΠ {μον 
ΘΆΥ5 θη μαὺ {ῃ8 
56.356 Οὗ 1 ψἱ {6 1 
Ὠθασὺβ δῃα ἰὐτ Ὁ8ΟΚ, 
ΘΗΩ͂ Τ Ὧ641 {ῃρῃλ.᾽ 

16 “ονθυθσ, ὨΒΔΡῸΥ 
ΒΘ Υοῦᾷ δυὸ μ6- 
σαι παν ὈΘΔΒΟΪ]Ω͂, 

δὰ ὙΟῈ 65 Ὀ6- 
σαα86 86 7} 687. 

17 ἘῸΓ Τ {1} 58. 
ἰο χοῦ, Μδὴν Ῥγορθῇῃ- 
οὐ 8δηα γἱραύθοι 5 
θη αἀρδίσοα ἰο 566 
ὑῃθ ὑπΐηρα ὑοῦ 816 
ῬοῃοΙαϊηῃρ πα αἱὰ 
Ὡοῦ 866. μπρ, δῃᾶ 
ἴο θῶ δ ἰμίηρϑ 
χοῦ 8:6 πραυΐπρ δηᾶ 
αἰαὰ ποῦ Ὦδδι ἔπριῃ, 

18 “ἼΧοῦυ, θη, 115- 
ἴθ) ἰὼ 6 {πιρίτα- 
ἤοη οὗ π6 τηϑῇ ὑμδῦ 
Βονθα, 19 ὕΠογα ϑὴν- 
ΟἿΘ θᾶ 86 ποτὰ 
ΟΥ 6 Κιηράογῃ Ὀαΐ 
ἄοοα ποῦ ρϑὺ {π6 5θῆϑα 
ΟΥ Ὁ, [6 νἱ οϊζοα ὁπ 
ΟΟΙΏΘ5 8η4 βίο 6 85 
ΔΘ ΜΏδὺ 85 θη 
ΒΟ ἴθ Ὠΐἰθ δαχύ; 
[μἰβ 15. 6 οὴδ᾽ βοῇ 
διοησϑίαθ ῃ6 χοβϑᾶ. 
204.5. ἴοὸσΣ π6 οὔθ 
ΒΟΝῺᾺ ὉΡΟᾺ ὍΠ6 ΓΟΟΘΚΥ 
ΏΙ8665, ἐπὶ ἰ9 [Ὧ8 
ὉΠ6 ποαυίῃρ 88 ψοσά 
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ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων 

ρα δῃηὰ δὖοηςα ν.41.} ον τροοὶν!πε 

αὐτόν" 21: οὐκ ος ἔχεις τὰς Πιοδν ἐν πγπιδοι 

ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, εν  δαραϊξρα, Βαϊ 

οὐλίψεως κα μ᾿ οἰδιωγ μοῦ κοα ΟΝ ἴτε 

λόγον εὖ δὺς “οι νδαλίζεται. τ ἀμ ζοο) 

δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν 

Ῥὰξ ἱπίο ἰδμ6 ἸΠΟΓῺΒ βοῦν, [15 15 

ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα 
[η8 (0π6) ἐξα Ψψοτᾶὰ πμϑαγίηρ δῃᾶ ἴῃ8 ϑιηχιοῖν 

τοῦ αἰῶνο καὶ ἡ ἀπάτη 
οἔ ἰμ6 856 5 δρᾶ τῃ8 ἀροοιςευ]θ6 55 

τοῦ πλούτου συντινίγει τὸν λόγον, καὶ 
οὔῖμπε γσίομεβ οὔἤοῖκεβίοροίμεσ ἔβα Ψοχάᾶ, δπᾶ 

ἄκαρπος γίνεται. 28 ὁ δὲ ἐπὶ 
ὉΠΗΧΌΙΣ Πο Ρεσοῦλεβ. ἼΠ6 (οπ6) μὰ Ὡροὺ 

ἣν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ 
Ὧϊς Ἔα ΗΝ ΒΟ, “ Πηἰκ 5 [86 (οὨ6) 

τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιεῖς, ὃς 
:ὡὠ οΙά προῦϊηβ ϑ8η6 σοΙπλργοῃθηαϊηξ, ν.250) 

« 

δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ 
ϑδοίμδ!! Ἀεδιβ ἔτ δμα 15 τίη θ᾽ “ΟΠ (Οο6) 

μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα 
ἰπαθοᾶ οὔϑ υπαχοα ψ ΏΪΟΙ (ο56) Ρπὺ βΒιχν 

ὃ δὲ τριάκοντα. 
πίοι (ο6) Ραΐ τοϊτίν. 

24 "Αλλην 
Αποίμεν 

αὐτοῖς λέγων 
το μϑῖὼ ΒΑ ΊΩΕ 

τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
οὐ ῃς. ἤθανθὴβ ἴο πι8ἢ 

σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 2ὅ ἐν δὲ τῷ 
5666 χὰ 6 ποῖά οξῆδξ, Ιπ Ρὰξ {τῃς6 

παρέθηκεν 
δ6 ρυΐ διοιρβίαθ 

βασιλεία 
Κιηβάοτσηῃ 

καλὸν 
πὴ 6 

παραβολὴν 
ῬΆΓΘΌΙΘ 

Ὡμοιώθη ἡ 
ἴνεβ πκοηβθα 11: 

σπείραντι 
αν ον 

καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ 
ἰο Ὀ6 5ΙΘΘΌΪΩΚ [50:1 ΤΆΑΘΙ ξσαῖῖθ οξῃΐϊῃι 

ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια 
[1] {- του ἢ δᾶ ονουβονε ἃ ἄδτὨ6]) [8669] 

ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 
8Θῃη4 τ οηΐ ΟΕ, 

χόρτος καὶ 
Ρ ἰμτουθὴ τοϊᾶσὲ οξίῃμθο ψῇθαὶ 

25 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ 
ΨΜΏοα. Ρυΐ βοσζουίοα ἰὰ8 ὈΙδᾶθ δηᾶ 

καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ 
Ζτυϊ τδαᾶρ, ἔβεθ δρρϑδεεα δοἷβο ἴὰς 

ζιζάνια. 21 προσελθόντες δὲ οἱ 
ἄδτθὶ [πν 6665]. ἩνὶΩΒ οοτὰς ἰονγασὰ μας ἰῃ6 

Θὰ δὖ οὔποθ ϑδοῦσορῦὺς- 
ἰὰρ 1 ψιῖῇ ἴον. 21 χοῦ 
ὯΘ Ὧδ5 ὯῸ τοοῦ ἴῃ 

ὨὐχΏδ6 ΙΕ Ὀπὺ σΟὨ ΉΙΙΘΒ 

ἔοχ ἃ. ὑπο, δῇ αἴδογ 

ἐτὶθυϊοοα ΟΥ Ὠ6Γ56- 

ουαὐΐοῃ 85 δύΐβθ ΟΣ 

δοοοχῦ οὗ μὲ ψοσὰ 

Ὧ6 ἰδ. δὖὺ οὔσοα δίυ- 

Ὀ1ρᾶ. 2245 ἴος [8 

ΟΠ ΒΟ διηοηρ [δθ 

{πόγῆϑ, ὑῃϊδ ἴα 88 

οὔθ ραγίῃρ ὑὴ6 νοχᾶ, 

ρυῦ 86 βδῃχίθ οἵ 

(15 συβίθσα οἵ ὑπίηρ5 

δὴ ἃ μ6 ἀδορρύϊνα 

ῬΟΝΘΙ οὗἨ Υ]Ο65. σΏΟΚΘ 

[τὼ6. ψοχᾶ, δῃᾷ Ὧδ 

Ῥδοοῦλθ ὉΠΙΧΌΙΕΟΙ. 

2345 ΙΟΥΓ ὕῆθ8 ΟἿδ 

βδοα Ὁροὰ 6 8η6 

5011, πὶ ἰδ. 6. οἿδ 

Ἡθαγίηρ ὑμ6 ψογὰ δᾶ 

σούς ῃ8. 5656 οἵ 

Ὁ, ΨΜῺΟ ΤΌΘ ἄοθϑ 

Ὅ68: ἔγιϊδ δηᾷα ὕτο- 

ἄμποσϑ, ὑῃ15 ΟοἿΘ. ἃ 

Ὠυαγϑαϊζοια, ὑπμᾶῦ οὐδ 

αἰχῦν, ὕῃ6 οὔθυ 17 - 
{γ." 

2ᾷ Απούμου 1Ππ|518.- 

ἰἰοα Ὧ6 5οὺ Ῥθίογθ 

[θ, ϑβαγίησ: “ἜΠ6 

κιίηράοι οἵ 86 ἢθδν- 

ΘῺΚ 85 Ὀδσοῃῖθ {|Κ 

δ. Ππιδὴ μα ϑβονϑᾶ 

πδ βορὰ ἴῃ ὯΪΐΐ Πρ, 

25) ἍΠΗ116 τὴ ΜΟΙ 
βΒιθορίησ, ἢΪϊ5 ΘΏΘΙΩΥ 

οδθ 814 ονὐρουβονθα 

ψοραᾶς ἰῇ διποὴρ ἐῶ8 

ψΏΘαῦ, δηῃα 1οξὺ, 

20 ΜΘ δ δϊδᾶρ 

βρτουνοα δηα ὑτῸ- 

ἀυορα ἔτυλῦ, 6 ὑὯ6 

ψεοᾶβ δρρθασϑα 8150. 

21 30 8 κίδνοβ οἵ 
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δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε, 
ΒΙανεβ οὔίμβεο ἨουΞΘΒΟΙαοΣ Βα 1α ἰο ἰτη ΤοΓΩ͂, 

οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; 
πο 8.6 5εε 4. σου ϑβονοά ἴῃ ἐῃ8 σον ΓΤΩ 

πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 
Ἐτοῖὰ ΘΟ ἐδούοζοσθ 1 15 αν 5 ἄδχθὶ [νεεα5]7 

28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς ᾿Εχθρὸς 
ΤΏ6 (ο6) 6:1}: 5ε1α ἴο ἴθσα ἘΞΛΘΤΩΥ 

ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ αὐτῷ 
ταξ 1815 αϊα, ΤῊΘ (ο}65) Ὀπὲ ἴο Ὠἰτῃ 

λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες 
ὍΤΘ 5 5 Ατα νοῦ τ παρ ἀμογοΐοτο Βανὶηδ ΡοΟΠ6 οὗ 

συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δέ φησιν 
ὅν 5Βοια σο!δοῖ {μοῖὴΐ ῬὈμθΐ 58.5.15 ΤῸ (ο16) 

Οὔ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ 
Νο, ποὺ δί δὴν ἐδ οο!θούζ 11. 0: 

ζιζάνια ἐκριζώσητε 
ἄβιηθὶ [6665] σοὺ ταϊρῃξ αρτοοῖ 

αὐτοῖς τὸν ᾿ σῖτον: 80 ἄφετε 
Τὰ τὰ8 τυμϑϑῖ; 1οὐ νοῦ δὸ οΥ̓ 

συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ 
ἴο θ6 στονίηρ ἰοβ  λοΥ μοί ὉΩ1 τε 

θερισμοῦ’ καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ 
Ὠδυνοϑῖ; ϑδμῃᾶ ἴῃ δρροϊηϊοα ἔθ ΟΥ ἴἢ6 Ὠαγναβὲ 

ἐρῶ τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ 
1 ΨΜὮ1Έ6Ι τὸ 6 δ ν ΒΊου 5 ΟοΙοοὶ Ἐτβὶ 1ῃ8 

ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας 
ἄδγηθὶ [ννϑ8 5] απ Ῥἱδᾶ Ἰδο ἰηΐο θη α165 

[ἢ 
ἅμα 

δου ΜΙ 

πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον 
ἰοννγατᾶ 16 ἴο Ῥυσα σΡ ἴμοω, 16 Ὀαΐ ψῃρϑδί 

συνάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. 
Ὅδ βαίμουϊηθ τοῦ ἰϊο {ῃ6 βἰοσθῃοιβθ οἵ τη. 

1. "Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν 
ΔηοίποΥ ῬΘΥΔΌ]Θ ἮΘ ρὖ δἰοηρβιᾶθ 

2 ἴ ΄ ε [᾿ Ἂ - ΄ 

αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
ἴο ἑθτλ ΒΒ ΙΩΒ, τὐκς 15 τῇς κιηράοχα 

τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ᾿. ὃν 
ΟἿ τὰ 6 Ἠραν ἴο ξΎ ΔΙᾺ οὔ τηυβίατζα, δ 24 Ὁ 00} 7 

λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ 
Ὠδνὶ 5 86 ΤΏΔᾺ βονεϑα ἴῃ ἴῃ 6 δοιὰ 

αὐτοῦ: 32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν 
ΟΥ̓ Ὠἶτα; ΜΝ ΏΣΘΙΒ ΒΙΆΔΙΙΘΥ 1ῃηαδεαᾶ 15 

πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ 
ΟΥ̓ 81} 186 56 ε 65, ἍΜ ΏΘΏΘνΟΣ ῬῬυϊ 

αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων 
1 ταὶ 5Υὸνν Ετραΐοσ ΟΥ̓ 18)6 νοβοίδ165 

. ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε 
15 δᾶ 1 Ῥβοοσηθβ ἴχϑε, δ5- Δα 

ἐλθεν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
το οῦθ ἔδμ6 15} .5] οὗ [6 Ἦρδανθῃ δηᾶ 
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[86 ΠΟΌΒΒΒΟΙΔΘΙ σϑμλδ 
ὮΡ δῃᾷ βαϊᾶὰ ἴο Ὠΐχ, 
“Μαϑίοσ, αἱα ψόοὰ ποῦ 
ΒΟ ΒῺΘ 56ρα ἴῃ γοιτ 
ΠοΙα ον, θη, ἀΟΘ5 

0 οοθ ἴο ϑῦθ8 
ΜΟΘαβ’ 28 Ε6 βεϊᾶ ἴο 

μοι, .“ΔῺ δἤθρδιην, ἃ 

δ, αἰ [ῃ15. ΤῊΘΥ 

581.8Δ ἴο δἷμι, “0 

γοὰ ψδὴὺ τ15, 6, 

ἴο ρὸ ουὔῦ 8ῃᾶ οοἸ]θοῦ 

ὑολϑ᾽ 2986 πΒϑία, 

ΝΟ; ὑμβᾶαῦ ὉΥ 0 

σἤϑηοθ, ΜΏΣ6 οοΙθοῦ- 

ἰὴ ϑμθ ψορᾶβ, τοῦ 

αρτοοῦ 6 ψῶρθϑῦ 

αἰ μβθὰ. 830θ1ι6ὺ 

Ῥοΐῃ. ρὸν ἰοροῦμοε 

ΔΙ 86 Ὠδινθϑῦ; 

δι ἴῃ 6 Ὠδινοδὺ 

οδθο Ζ ΜΠ1Π1 611 6 

ΤΘΘΌοΥσ, ἘΠδὺ σομδοῦ 

{π6 νος δῃᾷ Ὀὲἱπᾶ 

μοι ἰῇ Ὀυμαᾶϊος. ἴο 

Ῥασ ὑμθ ὸπρ', ὑπο 

δ5ὸ ἴο ρμδύμουίηρ ἰδ 

μθαὺ ἰηῦο ΤΥ δἴογο- 

Ὠοιι56.᾽ "ἢ 

31 Δηούμον 1Ππ|5γ8- 

ἰὴ ὯΘ 5εὺ Ῥϑίοσθ 

μοι, βϑγίησ: “ΤῺ 

κἰῃσάομι οὗ πὸ ἤθᾶγυ- 

ΘῺ5 ἰ5 |κ ἃ τιυβίδσγα 

δτοῖῃ, ΨΏΪΟΩ 8. δ 

ἰοοῖς δῃα ρἱϑηϊοᾶ ἴα 

ὯΪ856 ΖἰοΙᾶ;. 82 ΜΕΪΘἢῃ 

15, 1 ἔδοῦ, ὑπ6 ἐἰπϊ- 

᾿οϑὺ οΟὗἨ 841 6 βθθᾶβξβ, 

ρᾳ ψΏΘη ἰδ Ὠ8δ5 

στόν ἴὖ ἰβ π6 Ἰᾶτρ- 

οϑὺ οὗ [Ὧ6 νϑρούβ!ο5 

ϑηἃ Ὀεσοθ 8. {{66, 

80 ὑμδὺ [6 θἱταβ οἵ 

Ὦθδνθὴ οοθ 8η8 

Ὡς 

ξ 
ἄ 

: 
Ἐ 
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αὐτοῦ. κλάδοις 
ΟΥ̓ Τ{. 

κατασκηνοῖν ἐν τοῖς 
ΕΣ ΣΤ 212} 21-|} ἰοὸ Βηα Ιοᾶάδίπϑ 1Ω 186 

3 ἔΑΆλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς" 
Δηοίδου ῬΆΧΒΌΙΘ Ἀφ 5ΡοΚα ἰο ἔθ; 

Ὁμοία ἐστὶν «ἡ βασιλεία τῶν. οὐρανῶν 
1 κ 15 16 Κίηράοη οὔίῃθο πρανοὴβ 

ύμτ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 
ὐρμ να, ΜΜΏΪΟΒ αν ἰαο ΜΜΟΓΏΔΕ ἰᾶ 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως 
μαῦο. οὗ ἤουχ 5ΘΔῊ ΤῊΘΑΒΌΓΟΚΞ 114} 11} ΠΡ 415} 

ἐζυμώθη ὅλον. 
ΩΝ 1ξ να ἰθανοηθαᾶ ΨΏΟΙΘ. 

34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
ὙΠ 6βο (155) 811 ΒΌΟΚΘ [ῖῃ6. Φ650ὺ5 

ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς 
ἐπ ῬΘΙΓΔΌΙΘ5 ἰομ6 στονάβ, δηα δρϑσί ἔγοχα 

παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς’ 
ῬόγΘΌΙΟ ποίη [6 να ΞΘ δ ΚΙ ΠΕ ΝΣ 

35 ὅπως πληρωθῆ 
50 ἰδδξ ταϊκμς εν, 164. 1τῃ68 ἀξιπεὶ 

ηθὲν διὰ -τοῦ προφήτου λέγοντος 
ῥηθὲν . ζῇ σοῦθἢ 1τπ6 Ῥοφήτο ΒΆΚΊΠΕΒ 

᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα. μου, 
1 5181} ορθρθβ. .π ῬΘΤΆΡ]65 {πῃ 6 τοοαίῃ ΟΥ̓ τὴ6, 

ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ 
1 58}4}11 προς ᾿ (1165) Ἀν 6 οι μιάάθῃ δὰ 5} 

καταβολῆς. 
Σουπάϊηρ, ᾿ 

86 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν 
ΤΏΘΩ αν] οὐ Ρὸ ΟΠ ἴῃε. οχονναβ ΒΘ σδιθ 

εἰς τὴν οἰκίαν. Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ 
ἰῃΐο ἴθ. ἤσπβθ. Απᾶ οσδῖλα ὐννασα ἰο εἴτα ἐμδ 

μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν 
αἰβοῖρῖθ5 οξῃϊλ δβδσῖσ Ἑστία... 

τὴν παραβολὴν τῶν  ἔιζανίων. 
1π6 ῬΆΣΘΌΪΘ οἵη δι 6} [ννϑ665] 

ἀγροῦ. 81 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ΒοΙά, ἸἼἸΒ6 (οη8) Ὀυξ Βανιηθ διϑννοτοαῖ βδΐϊα 

Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ 
ΤῊΘ (ο6) βονσ 6 Βῃ6 δὸς οοἶἦδπι. ἴῃς 

υἱὸὺς τοῦ ἀνθρώπου: 38 ὁ ἀγρός ἐστιν 
5οῖ ΟΥ̓ ἰῃ8 χη; ἢ τι8 εξ. 614 15 

ὁ κόσμος" τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν 
ες ψνοῦᾶ; ἴῃς θυ ᾿βπ8 5666, ἰῆθϑθ. ὃἅχγα 

οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας: τὰ δὲ ιζάνιά 
ἴῇ8 βδοὴῦβ οὐἴπθ κίηράοτα; ἐ{πμ6 Ῥαΐ ἄἀδτησδὶ [ννϑθ 5] 

εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 89 ὁ δὲ 
ΑτῸ {πᾷ βοὴβ οὔίῃε συ ἱοκοα (οη6), ἴτὴ6 ὑεΐ 

ἐχθρὸς. ὁ. . σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ 
παν ᾿Ἔμ6 (οπ6) Βα ηΒ, βοὰ ἰμθὰ. ἰ5 {120} 

τοῦ 
οΥ ἴα 

πᾶ ἰΙοᾶρίῃρ διηοὴρ 
15 ὈΓΒΏΘΙ 65.) 

38 Απούμου 1Π|5ΐτ8- 
{0} ἢ6 β5ροῖθ ἴο 
[ρ: “ἼΏ6 Κιηρσάομι 
ΟΙ [ἴἢ6 Ὠδδύθὴβ ἰ5 
{πὸ ἰθϑανθῃ, σϊομ ἃ 
ψοθ ἰοοῖς δηα 
ΪΔ ἴσο ἰαῦρ τηϑδ8- 
ΒΌΓΟΒ ΟΥ δουσ, ὈΠῚῸ1] 
(ῃ6 ψΏΟΙΘ τδϑ ΜΔ 
ζοστηθηΐθα,᾽ 

84 ΑἸ μθθθ ὑμπῖηρ5 
Ζοϑ βῦοκθ ἰο {8 
οὐονα ὉΡ ΠΠι|5γ8- 
᾿ἰοηβ. Τπαρραᾶ, ψιπουῦ 

διὰ 1Πυδύταῦϊο Ὧ6 

ΜΟΙ ποὺ πρθαῖκ ἴο 
θα; 85 ῃδὺ ὑπθῖθ 
ταϊὶρῶῦ 6. {1116 
ψΏΘὺῦ Μ8ΘῸ5. ΒΡΟΚΘΩ 
τ τοῦρ ὑμ6 Ὀσχορῃθῦ 
ΜΏΟ κβοϊᾶ: “1 ψΨἹῺΠ 

ΟΡΘῺ ΠΔΥ τπουδ ἸΏ 
{Π1Ππϑ γϑύϊοηϑ, Σ ΜΨΠΠ1Ι1 
ῬαΡΙθἢ ἐμίηρα πἰδᾶάρδῃ 
5ίλοθ μὰ ζοππαϊηρ,᾽ 

86 ΤΏΘη δὐίοσ ἀἰ5- 

τϊδδίηρ,. 6 ογοναβ 

Ὧ6 νοῶ ἰὖο δ 
ΒΟσΞ6. - Αμα Ὡΐς ἀ15- 

ΟἾΡΙῈ5 δῖα ὅο Ηἰτὰ 

δὰ 5814: “ἙΧΌϊδίἢ 
ἴο 15 [6 ΠΠπδσαύϊοῃ 

οὗ [86 ψεοοᾶβ ἴῃ [886 
Ἠ6ΙΔ. δ7ΤΏ τοϑροῦϑο 
Ὧ6 βεϊά: “Τὴ6 βόονοι 

οὗὐ [8β6ὸ ἤμθ πβϑρᾶ. 15 
[116 5Ξοῇ οἵὔ 8; 

38 6. ἢοΙᾶ -ἰ5 {μ86 
ΜΟΥ; δ5. ἴοσ. [86 8 
6664, ὑῃθϑθ. δῖθὸ {6 
ΒΟΩΒ Οὗ πῃ Κίηράοχῃ; 

Ῥαῦ {ῃὼ6 ψορᾶς 816 

{ὴ8 Βοὴ5 οὗ [6 τῖοξκ- 

ρα οὔθ, ϑδμα {μ8 

ΘΒ ὑμαῦ βο δά 
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διάβολος" ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια 
Ῥδνῇ; ἐμ Ῥΐ Ὠδγνεβί [Ὁ  Ἔ102}}} 0 }08}9} 

αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ 
οὗ δδςὲ 15, τὴ8 .}}}} Ἀαυνθϑίειβ 

ἄγγελοί εἰσιν. 4 ὥσπερ οὖν 
ΔΏΒΘΙ5 ΔΙΟ. Δβ-ονθ Τοσθξοτο 

συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 
15 ςο!δοίςρα τῆς ἄδτῃθὶ [ννε 645] δα ἰο ἤτα 

κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
5 Ὀυγηεα ἄοννῃ, ἴθ ΨΠΙΡΘ ἴθ ἰῃ6 σοπο]αβίοῃ 

τοῦ αἰῶνος: 41 ἀποστελεῖ ὁ 
ΟΥ̓ 88 886; 1} βοπαᾷ ΟΕ τῃ6 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ 
οι οὗ [6 ΤΩΘΙΛ τ΄ 6 Δ5615 ΟΥ̓ Ὠΐῃ, δηὰ 

συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
ἴον Π|σοΙσος οὐοῖ ἰδ6 Κη σάοτῃμ ΟΥ Ηἷγα 

πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς 
811 16 ἀπῖηδβ σδιιβίηρ ἰο 1841] δῃᾶά ἰμ6 (0165) 

ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42 καὶ 
ἀοϊηϑ τὰ6 Ἰα Ί 55 655, δῃᾷ 

βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ 
Ἐμπον ΨΠΙ|ΐίμσον ἰπϑηι ἴαο 6 ἔυσζθϑοθ οὗ [88 

πυρός: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
Βχο; ἴθ ΠΡΟ ἰῃ8 ΟΡ 8ὃδηα {δες 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 Τότε οἱ 
ἘΞ ΈΤΦΤΕ 415) {5 5 ε1-| Ἰϑοίῃ. ἘΝ εἴ). ἴδε 

δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος 
τἰσηϊθουβ (065) Ψ}11} βίο οἂῦ 85 ἰδ ΒΝ, 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Ὅ 
ἴὰ 186 Κιπράοτμα οὗ ῃῆ6. ἘΔΊΆΕΙ οὗ [μ6 πὶ, ΤΏ6 (Ο:6) 

ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 
Ὠδν 85 ΘδΥθ [οἱ Ὠίση 6 ϑδυίηρ. 

44 “Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
τὐκο Ζδβδ΄:͵ (6 Κκἰηράοτη οἵ ῇῆθ ἤθδανθηβ 

θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, 
ἰο ἰσθαϑασθ. δανίῃϑσ θ6θὴ μίααθηθ ἢ ἐῃ6 Ποιὰ, 

ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ 
ψν 1 ἢ ανίηρ ἐουπα ἶ ᾿ ΤΏΒΙ Ἀϊὰ, ΔΑ ΖΓΟΙΣ 

τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει. καὶ πωλεῖ 
ἴμ6 70. Οὗ γα 6 15 βοϊπε αν δῃἃ 56115 

ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν 
[ΟῚ 85 ΤΏΔΩΝ πη 55 85 6 15 ανίηβ δῃᾶ Ῥυν85 

ἀγρὸν ἐκεῖνον. 
βοιὰ {ῃ8ῖ, 

45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
ΔΑραθ ἈΠῸ 18 ἴ΄τ6 Κιηράοσα ΟΥ̓ 

οὐρανῶν ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς 
Ὠθδνθὴθ ἴο ἔγανϑ)ηρ γαυσθϑδης βοθκίησ ΠΕ ΤΞῚ 

92 

ποθ ἰ5 6 θυ. 
ΤῺδ Βαύνθϑὺ 15. ἃ 60 - 

ΟἸυδίο οὗ ἃ δ ϑίθῃχ 

οὐ ὑδίηρθ, δηᾷὰ ῃ8 
ΥΘΘΌΘΙΒ 86. 8661. 
40 ΤὨρτοζοσθ, 1ϑῦὺ 85 
06 νεθᾶβ 81:6 001- 
Ιθούεᾶ δῃά Ὀυτγηθᾶ 
ὙΠ ἤτοθ, 5ὸ ᾧῷ, ΜῈ 
6 ἰῃᾷ 86 σοποϊ βίοι 
οὗ [86 5υβϑίθῃ οἵ 
ἰῃϊησ5. 4 ΉΤ 6 5οὴ 
οὗ δὲ ΨΜἘ}λΙλΙ βϑῃᾶ 
Του 5. 8ΏρΡ6 15, δῃηὰ 
8 7 Ψ}Πὴ οοἱθοῦ οὐ 
ἔσο 15. Κἰηράοχῃ 81] 
ὈὨϊρ5 ὑμῶῦ οδϑ86 
βαρ δα ὈΘΥΒΟῺΒ 
ΨΜῺΟ 816 ἀοΐϊῃρ ᾿ὰΐ- 
Ιϑόϑῆθαθ, 42 δῃὰ μον 
11 ὈΣύο μοὶ ἰῃ- 

ἴο [6 ΠΟΥ ἔυτ- 
Ὥδοθ. ΘΙ 15 ΜΏΘΓΘ 
[[μ 61] ψοορίηρ δηᾶ 
ἴὴ 6 ρηδϑῆΐϊηρ οὗ 
[6 1] ὑδθοίῃ ψ11 8. 
43 Αὐ ὑμπαὺ ὑἱπῖθ ὑῃ8 
τἱσύθουβ οὔθ ΜΕὶ 
ΒΏΪΏ6. ὃἃ5' ὈΠΙΡΏΙΥ 85 

[π886 δῦ. ἴῃ 86 Κίηρ- 

ἄοὰ οὗ ὑμοὶῦ Ἐύμου. 

Τοῦ ἶσα ἰϑὺ Π85 6815 

115’ θ. 

44 “ΤΏ Κἰηράοχμλ οὗ 

[16 ἤρᾶνθὴβ ἴθ. {κῷ 

4 ὑσοϑβῦσο Ὠϊάᾶρῃ ἴῃ 

[6 Προ, νὴ ἃ 

τάδ ἴουπμα δηα Ηἰἱά; 

Δα ἴὼΣ μα ἰοῦ Ὧ6 

Ὧδ5 ὯΘ6 ρΡῸΘ5 8Δῃηα 56115 

ψῆδὺ ὑπ] ὯΘ6 Ὧδ5 

δια Ὀὰγ5 ὑῃηδὺ Ποιά. 

45 “Δρϑὶῃ πὲ Κίηρ- 

ἄοῃπι οὗ 86 Ὠθδνδὴϑ 

Ϊ5 κΚὸ 8 ὑγανθιηρ 

τυ οϑηῦ βοοκίησ ἘΠ6 

40. ϑυβίθῃι οὐ ὑπ ηρβξε αἰών (αὖ" 01), ΒΒ; ΣῊΝ (οὐἹαῖην"), 51-14,16-18͵ 

ν ἔλα 

ον με ΣΝ 

ΚΛΛ ΕΡΜΗΣ δος ερνεμφρν ευναρ αμηρραμηε ον ΜΡ ΝΒ ΗΡΝΠΝΝΝ 

ἜΗΙ 
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αρίτας: 46 εὑρὼν δὲ ἕνα [Ῥαδδυῖβ. 46 ὕροῃ δηᾶ- 
μαρυ σῆς; 5 βανῖηξ τουπά ρμαΐ ομΘ ἴθ οτ6 ῬΘ687Ὶ οὗ 

͵ ΐ 3 ᾿ ΡῺ ναΐθ, ὥὰν Π6 
πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν 

Ἡ μ᾽ νοῦ 8δῃηα γτουῦν 
νὰ γεϊαρά , ῬΘατΙ ἅν πλεῖ ΒΟΩΘ Ο 5018 811 [6 ὑῃϊηρ5 
πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν Β6 πδά δῃά βοιρδὶ 
6 885 5014 811 δβ85τάϑον (1255 85 Π6 85 αν] 5 

καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 
δοὰ βοιυρῃϊ {ι 

41 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν 
Αρϑὶπ ἘΚ 15 «τς κίηράοτη οἵ [86 

οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν 
ρανθηβ ἰο ἄσασθί ἰἤσοση ἰαΐο ἰδ8 868 

καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ᾽ 
δῃηἃ οί οὗ ΘνΟΥν κΚιπα Βαϊμοσίδπρ ἰοσοείῃοσ; 

48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες 
ΜΏϊΪ ψΏθα ἱξ νας Ε1οὦἡ πανὶ Ὠδιϊθᾶ ἃ 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες 
ρου π8 Ῥεδοῦ δᾶ Βανῖαρ βαῖ ἄοα 

εἰς ἄγγη, τὰ συνέλεξαν τὰ καλὰ 
ἁἀὰίῖο ψϑϑϑθὶβ, 186 {πὸ σο!θοίςφα ἴζ6 ΞΒης (ΟΠ 65) 

δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως 
νὰ τοϊζξῃ (ο65) οὐἰπίαθ ἔπὸν ἴσον. ΤΈυ5 

ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" 
Ηρ ἢ ἰῃ6 σοποϊυδίοη ΟΥ̓δ6 886; 

ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς 
ὙΨ11 βὸ οαΐ ἐῆὴε6 δῆρβθὶβ δπηᾶ υν}}} ββαρασαίΐθβ: ἰδ 

πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 
«νἱοκοα (ο65) οὐ ΟΣ χτηϊαβξὲ οὗ ἰῃ6 στἱρῃίθοιιβ (Ο}65) 

50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον 
Δηᾶὰ ΨΜ1Π1ι'η ΠΟ θὰ ἰηο 6 ξασηδοα 

τοῦ πυρός: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 
οὔ πα Ἔχοθ; μεσ ΨΠῈΡ6 6 ψϑορίὴρ πᾶ 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
«6 ΒΒ οὐ ῇ6 ἰφοίῃ. 

1 ἘοΣυνήκατε ταῦτα πάντα; 
Ὁϊᾷ τοῦ σοιηρυ "Θά ἰχθ8θ ([Ὠ:η 55) 81}} 

λέγουσιν αὐτῷ Ναί. δ2 ὁ δὲ 
ΤΉΘΝΡ 516 βανίηβ ἰο Ὠΐτη Ὑ65. ΤῊ (ο56) Ἀπΐί 

εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς 
βαϊᾷά ἴο οὶ ἘὨχΟΙ πμϊδ νοῦν ΞΟΓΡ6 

μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν 
Βανί θΘοὰ χηϑᾶθ Ἰθαυο ἴο 6 Κιίηράοη οὗ 6 

οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ 
ἼΚ6 5 ἴο Δ ἨΟΌΞΘΠΟΙάΘΥ ἤθανθὴβ 

ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ 
ΨΏοΟνΟ ἰδ σον οὐ οὐδοῦ ἰμ6 ΞΡ Ἐν-} 

αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 
οὗ τὰ πὸ (55) δηα οἱἹα (ἰμῖη55). 

10. 
41 “Αραΐῃ 86 κίῃσ- 

ἄο οὗ 86 θδύθΩΚ 
ἰ5 ἯΚ6 ἃ ἀγδρηθὺ [ἰοὺ 
ἄοσῃ ἰηΐο 86 568 
Θη ἃ ρσαύῃοεῖηρ ὉΡ 
[581] οὗ ὄνοῖν Κἰμᾷ, 

48 ΜΆΘΩ ἴὁ σοὺ {π| 
ἔπὸν Ὠδυϊδᾶ ὦ ἃρ 
οὐΐο 86 θοῇ δῃηᾶ, 

Βιυθρ ἄονῃ, 80 
σοΙοοίοά {μ6 ἔϊΐπηα 

ΟὨδκ ἰηΐο νϑϑϑϑὶϑ, Ὀὰ 
6. υπϑυΐϊϑθϊθ {πον 
[ταν δᾶν. 49 Ττρδῦ 
ἰβ ον 1 ΜΠῈΠ ΡῈ ἴὰ 
[6 σομοϊ βίο οἵ {6 
βυβῦθῃη οὐ ὑῃίηρδιἣ 

Ὧ6 δῆθθὶ ΨΜἘΠῸ ρὸ 
οαοὖὺ δῃᾷ βορδύϑῖθ 86 
ψιοκοὰ ἴσοι ϑοηρ 
{μ6 χτρίθουβ δ0 δῃηά 
ΜΠ οδϑδὺ ὑπο ἱἰῃ- 
ζο μθὸ Εἴθ ξἔπῖ- 
ὯϑΟΘ. ΤΏΘΙΘ 15. ΨΏΘΥΘ 
[611 ψοορίηρ πᾶ 
[ἰὴ 686 βιρδϑδηΐηρ οἵ 
[6 171. ὑδείῃ Μ1} Ῥ6. 

δ1 “Δ τοῦ ροῦ 
0868 ββϑῇῶϑθ οὗὕὔ 8} 
μεθ ϊηρβ2᾽᾽ ΤΏΘΥ 
5014 ἰο Ὠἰπι: “Ὑ65." 
52 ΤΏΡΩ Ὧ6 βαϊαὰ ἰὸ 
ἤθη: “Ἴῆαὺ Ῥείηρ 
16 οδϑθ, δνϑῦν ρῃθ- 
1. 1ηδίγασίοῦ, ψΏΘΩ 
ὑϑαρῦ τοϑρθούϊηρ {88 
Κιηράομῃ οὗ [Π6 ἤθδᾶν- 
ΘΏ5, ἰ5. τὸ ἃ τλϑῇ, 

86 δουβοῃοιᾶθῦ, σὯ0 
Ὀτίῶρβ οὐ οὗ δῖ 
ἰγθαϑατθ εἴογο πίη ρ 5 
ΘᾺ δῃᾶ οἹᾶ, 

91 ὥγεοίοσῃ οὗ ἰπἱηρβξεαϊών (αἶ"0},,), ΒΒ; 21} (οὐαθν), 51-14,16-18 
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δ8 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ϊησοῦς 
Αμᾶ εἰ οοουχτοα θη ηϊβηοα [86 Φ2εβὺ5 

τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 
ἴῃ ῬΥΘΌ]65 ἴμοϑθ, [6 ἰγϑηβίογχϑα ἔχόση ἴποσο. 

84 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα 
Αμᾶαὰ πδνίὴβ οοθ ἰπΐϊο {6 ἐδίμεσ (Ρ1866) 

αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ 
οὗ Ὠΐγα 6 νῦ85 ἰθδοῃΐηρθ 3 εἴτ)... ἐξε τὴ 8 

συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς 
βυθπαροσὰθ οὗ ἰἤθυῃ, 85-8)4 ἰο Ὀ6 δϑίουπαρα [δαῖτα 

καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ ἡ 
δ ἃ ἴο ὈῈ βεαυίῃβο ΕἾἸΟΙ ΘΟ. ἴο {815 (ΟΠ 8) ἰδ 

σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; δῦ οὐχ 
τνϊθδάο {πἰϊβ δ: ἃ ἰῇ ῬῬοννο σι] ΟΣ ΚΕ ΝΝοῦ 

οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος. υἱός; οὐχ 
τη (οΠ65) 15 186 οξίῃμε οδυρϑηΐοσ βξοηῦ Νοῖί 

ἡ ἤτηρ αὐτοῦ λέγεται Μιαριὰμ καὶ. οἱ 
16 πιοίμον οἵ Ὠΐτη 15 ὈΘΙΩ5 5διαᾶ ΔΙ δῃᾷ {π6 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωσὴφ καὶ 
Ῥχοίΐμοσβ οὐ ΕΪπὰὶ ΒΕΤΟ ΞΕ] 85 Φοβερῃ πὰ 

Σίμων καὶ ᾿Ιούδας; ὅθ6. καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ 
δίχαοῃ δῃά Φπάβ5᾽ Απᾶ ἴπ6 βἰβίεσβ οἵ Ηΐχῃ 

οὐχὶ πᾶσαι. πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν 
ποὺ 811 ἰονναχά 5 8.0 ἘἙΎοτὰ ΨΏΘΙΘ 

οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; 
ΠΟΥ ΟΥΘ ἴο {15 (ΟΠ 6) ἴλεβα ((}]1 55} 8112 

57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ 
Αμᾶ ἰπὸν ἜΣΘ ὈΘ ΔΕ βίαχ ]εα ἰὰ Βΐτη, ΤῊΘ 

δὲ ᾿[Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς. Οὐκ ἔστιν προφήτης 
μυὲ Ζοϑ πβοϊα ἴο ἴἄθῶχ Νοῖ 15 ῬΣΤΟΡΏΘ 

ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ 
ὉΠΠΒΟΙΟΥρΩάΩ͂ ἃ πού ἴῷ {6 ἔδίῃποσ (ρ1866) μπᾶ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. ὅ8 [Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ 
ἴὰ ἴῃ Βοῖῖδα οὗ Β μη. Αμᾶ πού ἴθ αἰ δοτο 

δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν 
Ῥονγοχέα! οσκ8 ἡ ΤΩΒῺΝΥ 139} 9 }}152 ε τ 8 

ἀπιστίαν αὐτῶν. 
ΔΚ οὗ αι ΟΥ̓ ἔλθ. 

14 Ἔν ἐκείνῳ τῷ ἤκουσεν 
ΒΕ ται 16 δρροϊηϊθα {{π| 6 Ὠρδτσα 

Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν ᾿ἰησοῦ 
Ἡοσοὰ {πμ6 τείχϑυ ἢ Ἂς Ὠθδυίησ οὗ ζεβαβ, 

2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός 
δα 5διϊὰ ἴο ἴμ8 Ὅον 5 ΟΣ τ ΤῊΪΒ (Ο6) 

2 2 ν᾿ ε ΄ 3 ΝῊ ΕΣ ΄ 

ἐστιν ᾿Ιωάνης ὁ βαπτιστής᾽ αὐτὸς ἠγέρθη 
15 ΤΌ ἰἴῇ6 Βϑρίϊβί; Ὧδ τν)ᾶβ ταὶβεα Ὁ 

ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ 
τοῦ ἰῇ ἀθδᾶ (Ομ 65), δῃᾶ ἐγοιθὴ {(μϊ5 ἰμ68 

δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 83 Ὃ γὰρ 
ῬΟΝΝΘΙΤᾺΙ ΟΥΚΘ Δ΄ Ορουδίίηρ ἢ ὨΠῊ. ἸῺ6 ἔοῦ 

καιρῷ 

94 

δῷ ΝῸΝ ΜΏΘῺ ὅ6 515 
δὰ ἔϊηϊσηθα μ688 

1Πυδίταύϊοη ὯὨ6. τοῦ 
ΘΌΓΟΒΒ σΟΌΏΤ ἔγσγοπλ 

μδσθ. δά απ δἴεσ 
σοχγλΐηρ ἰΐο δΐβ ὨΟΠΊΘ 
ῥουυι τοῦ ὯΘ6 δρᾶ ἴο 
ἔθϑορ ὑμθηὶ ἴῃ ὑμοὶτ 

ΒΥΘΡοΟΡΘ, 8580 ὑμϑδὺ 
εν ψεῦα δϑδυοπηαρα 
διὰ δᾶ: “Ώοσα αἀἱὰ 
15 ἴϑὰ μοῦ [Ὡὶβ 
ψιἰδαάο δῃᾶ [686 

ῬοΟΜ ΥΩ ψοΥκΚπῦ δ5 15 
(15 Ὡοῦ 6 σδΥθθ;- 

ογ 5 50ὴ} 15 τοὺ Ὠΐ5 
Ὁ Σ ΟΘ]Θα ΜΑΙ, 
ϑΘαἃ Πἰδ5 ὈΓΟΥΏΘΥΙΒ 
ὥαῖηθβ δηᾶ Ψ9Ό05608 
ϑδηαὰ 5οῃ δῃηα 91- 
ἀΔ59 δὅ6 πα Ὧἰθ 5'5- 
ἰθυβ, δῖ6 πον τοῦ 811} 
νι 59 ΏΘτο, 6, 
αἰ 815 τΏϑῃ μοῦ 81} 
μθθθ ὑμίηρδϑ᾽᾽ δ7 50 
ὑμϑν Ῥδρϑὴ ἴο δῦ 16 

οὖ Ὠΐϊὰ. Βα σεθὰβ 
Βοϊᾶ ἰο μθι: “ἃ 
ΤΟ ἰό τοὺ 8- 

ΠοΒΟΥΘάα,ἕ χοροῦ ἴῃ 
δ Ὠοσπῖθ᾽ ὑουσ ΟΥ̓ 
δη ἃ 1΄ῖῈ κΐἰδ οὐ 
Ὠοι56.᾽ ὅϑΔηᾶἂ Ὧ6 
αϊᾶάᾶ. Ὡοῦ ἄο ΧΏΔῺΥ 
ῬΟΨΟΥΤΙΙ ΜΟΥ 5. ὑῃθ 6 
ΟἹ ϑοσοουηῦ Οὗ ὑμὶν 

1δοῖκ οἵ ξζαϊψῃ, 

1 4 Αὐ ὑμαὺ φαγί ϊο- 
ΠῚ ὑἰλθ Ἐοτοῦ, 

6 ἀαἰϊδύγϊοῦ ΓΆ]ΘΥ, 
Ὠρασᾶ μθ στοροσὺ 
ϑρουῦ. “055 2 δηᾷ βαϊὰ 
ἴο Ὠἷβ βοσνϑηΐδι “τ Ϊβ 
1Ϊθ. Φοῇη 8 Βαρυϊθῦ. 
ἫΘ6 ψνῶϑ ταϊδοᾶ ἃ 

ἴτοὰα (8 ἀθδᾶ, δῃᾶ 

(ἷ5 15. ΨῺΡΥ 6 ροῦΐ- 

ΟΥΓᾺΙ ΟΥΚΘ ΔῚΥΘ. ΟΌΘΥ- 

αὐΐϊῶσ ἰῇ Ὠἰπι." 8. ΕἘῸΣ 

9ὅ ΜΑΥΤΗᾺΙ 14: 4.---12 

΄ ἊἍ 2 ᾿ Φ᾽} 

Ἡρῴδ κρατήσας τὸν ᾿Ιωάνην ἔδησεν 
πρῷδη 9 μανίην δᾶ βοᾷ οὐ {πὸῪὸ ὅοῆηθ. Ὀουπᾶ 

καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα 
θα ἴῃ Ρυίδοη. Β6 ρυΐ ΟΕ {2} Χ9}}5}] Ἡδτσοαΐδϑ5 

τὴν γυναῖκα. Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
{π6 ὙΜΟΙΔῈ ΟΕ ῬΏΠΡ ἰβ6 Ὀσχοίΐβοσσ οὐ ἰχ, 

4 ἔλεγεν γὰρ ὁ ᾿Ιωάνης αὐτῷ Οὐκ 
δὲ ὍΝΔΞ ΒΑ ΪΠ8 ΟΥ̓ 1.1} δ(.):11 ἴο δ Νοΐ 

ἔξεστίν σοι ἔχειν. αὐτήν: ὅ καὶ 
ἢ δ 1 ἰο γοῦ ἴὸ Ὀ6 Βδυϊὴδ Ὠδτ; πᾷ 

θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν 
Ὀοὶπρ νὴ 8 τα ἴο Κι 6 ἔδατε τὰ 6 

ὄχλον, ὅτι ὡς ᾿ προφήτην αὐτὸν 
ςτονά, Ὀθοδιβθ . 85." Ῥτορηθὶ ἴτα. 

εἶχον. 6 γενεσίοις δὲ 
1ΠῸῚ εσο αν]. Τὸ ἰσίμαεδν σοΙ τίου Ῥ»αΐ 

γενομένοις τοῦ. Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ 
δανίπς οὐ ἰο ΡῈ οὐἷῃεα Ἡρτοῦ ἀαπορά 186 

θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ 
αἀαυδῃῖον οἱ ἶδο Εαῖαο" ἴω τῇ6 τᾶ δαμὰ 

ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδη, 
“πὸ βᾶνο ΡΙΌΒθΌ ΓΘ 

1 ὅθεν μετὰ ὅρκου 
ἔτοτα ΜΕΪσἢ [868] δ δἰ 19} οϑίῃ 

ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν 
μὰ σοῃτοββοα ἰο ΠΘΣ ἴο εσὶνε δ, 26 [νὴ ΔῈ ὄνὲῖ 

αἰτήσηται. 8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα η. 

586 τυϊσμξ αϑ. ὙΠ6 (οη6) Ῥαῤ Βανίηβ ῬΘ θα σοϑοηθα 

ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς Δός μοι φησίν 
ΌΓΥ Ἱπὰ ππιμαν ΟΥ̓ΟΥ αἰνο ἰο τὴθ, 8.6 15 δία, 

ὧδε ἐπὶ πίνακι. τὴν κεφαλὴν ᾿ἰωάνου τοῦ 
βσχα ὕὑροῦ ρὶδαίΐθ.: ἰῃ8 Πρδᾶ .. οἔομῃ ἰπ6 

βαπτιστοῦ. 9 καὶ λυπηθεὶς ὁ 
Βαρ ἰδ. Αμᾶ. Βανί ῬΈρὴ συϊονοα τὰ6 

βασιλεὺς... διὰ στοὺς -ὅρκους καὶ τοὺς 
κίηρ Ἰπγοῦθ ἰδ οδίῃβ δῃᾶὰ {π6 (Ὁ 65) 

συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, 
τοσϊηΐπαρ ἸΔῈ - 6 σοζηχαδηᾷοα, ἴο 6 βίνϑι, 

10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν ᾿Ιωάνην ἐν 
διά Βανὶῃρ βεηΐ Ὧ6 ῬΡομοδαᾶρα Ζοῦπ. ἴῃ 

τῇ φυλακῇ" 11. καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ 
19 υχίβοω; . δὴ νν)β ὑσουβξῃξ. [6 Βαδᾶ 

αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ ᾿ κορασίῳ, 
οὗ Ὠἰτα ὍΡΟΣ ῬΙδίοΥ δα ννᾶϑ σίνϑῃ ἰο ἰῃ6 τηϑδίάθῃ, 

καὶ. ἤνεγκεν τῇ. μητρὶ αὐτῆς. 12 Καὶ 
δηᾶὰ 5ε ὑχσουρᾷξε ἴο ἢ τροΐπου οὔ δβοτ, Απὰᾶ 

προσελθόντες . οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
αν 5 οουπθ ἰουν διά ἰῃ6 αϊβοῖίθιθ ΟἿ τὰ Ἡξίρα σἢὉ 

τὸ πτῶμα. καὶ ἔθαψαν αὐτόν, καὶ ἐλθόντες 
ἴλα σογρβθ ἀῃπμᾶᾷὰ Ὀυχίε Πίμ), δῃηᾷ Πανίπρ οοπὶθ 

᾿ἄϑπσοα οὖ 

Ἡρτοά δᾶ διγδοίθα 
σομὴ δρᾶ Ὀουπᾷᾶ Ὠΐτ 
δα Ρυὺ Ηἰτὰ ἀᾶν ἰἢ 
ῬΥΪΒΟΩ ΟἹ ϑοσοιηῦ οὗ 
Ἐθτο 1:85 ὑᾷθ6 ψἱξα 
οὗ ῬΏΠΠῸ Ὠἷβ Ὀτούμου, 
4 ἘῸΓ σοὴπ δα Ῥθθ 
βοσίῶρ ἰο ἴα: “1ὖ 
5. ποὺ ΘᾺ] ἔοσ γοὰ 
ἴο Ὀ6 Ὠανίῃρ ποι. 
5 Ἡονονοῦ, δἱὐπμουσ ἢ 
Ὧθ6 ψϑηβα ἴο Κι] ὨΪΏ, 

ὯΘ6 ἔδρασθα 86 οζομψᾶ, 

Ὀδοδϑθ ὑῃον ὕοοϊ 
Ὠΐ [ΟΥ͂ ἃ - ὈΓΟΡΘῦ. 
6Βυῦ πῆρ Ηδγοα 

οὐσύμαᾶθν ψῸδΣΞ Ὀεῖηρ 

οοΙοσαιθα ὑπ ἀϑαυρῃ- 
ἰθὺ... οἵ Ηθτοί αἱ ἃ5 

1 ἂῃᾶ 
ῬΙοδϑοάᾶ Ἡρδχοῦ: 50 
τα ἢ 7 ὑμδὺ Ὧ6 ὑτόμι- 
ἰδοα ψἱῦ δὴ. οδύϊ. ὕο 
δἰνθ 6. ψηδύονογ 
Β5ὴ 6 δ85ιςοᾶ, 8 ΤΏΘΗ 
ΒΏ6, ὉΠΑ͂ΟΡ ὯΘΓ τηοϊ- 
ΟΥ 5 σοθοβίηρ, 58]: 
“Αἰἷνγ Ὧ8 ὮΘΙΘ. ὉΡΟᾺ 
8. Οἱαύο 6 πρϑᾶ 
οἵ σοῇῃ ὑμ6 Βαρ ϊδυ." 
9 ατιονοαᾶ ὑμπουρῃ - 6 
ν5, ὑῃ6 Κίηῃρ οὖν οὗ 
Γορασαὰ ἴουῦ Ὡΐ5θ οδϑδβ 
δηα ἴογ ὕωοξθ στο ]1- 
ἴῃ 5 νι Ὠΐπγ οολ- 
τηϑῃᾶοα Ὁ ἴο 6 
σίνοῃ; 10 8ηα 6 βοῃὺ 
δᾶ θὰ Φοῇῃ Ὀ6- 
μοδαθα ἴῃ 6 τγίβοῃ. 
11 Αὐῃὐαὰ Ὡΐβ οδᾶὰ νὰϑ 
Ὀτουρῦ ΟἹ 8, ρἱδυίοῦ 

Δ ρἶἷνθῃ ἤᾧο 8 
ταϑίαθῃ, δῃά 518 
ῬὉσουσρὴῦ ἢ ἰὼ δὲ 

τοίου. 12 ΕἸΆΘΙν ὨΪδ 

αἰδοῖ] ὅδ ἋΡ 

δηαὰ τοριονοα ὑμ8 

ΟΟΓΏ56 δρᾷ Ὀυτίὶοα ἶσα 

δα οἴ δα 16- 
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ἀπήγγειλαν τῷ ᾿ -“ 12 , 
μον ΕΑΝ ΡΟ ἴα ὡς ησοῦ. 138 ἀκούσας ρῬογίθα ὑο σοθϑι5. 13 δὲ ὶ ᾿ς κ ; ᾿ 

δὲ δ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώ . νον μοαγίῃρ ἐμἰβ σοϑὰβ ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες. καὶ τὸ {δε στονάβ. 20 50 

χώρησεν ἐκεῖ ; 
οἴοναϑ. ὁ Ἀπὰ εν δῖα ἃ εν δα Ϊ 411 δ 8}. - 

δαὶ ᾿ {μ8 7655 τοϊϊματονν ἔγοτω ἔποξο ν ταν μῆῖο ἃ βυνεὴν
 ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον ἰσῆθᾶ, ἀπᾶν ὅμον, δας 

ἔνα ΠΟ : ἔρημον τόπον Ϊ ὈΪθοθ ἴῸΓ ὦ ὑΝΕΙΣ ΞΟ βαὐβαθά, δα μὸν Σά ὰΡ τῆς. δρουπαίπθ [0 ὕδ8 ΘΌΣΌΙΙΝ οἵ 

κατ᾽ ἰδίαν" Ἰομεῖν οἷδοθ [θα ὑπ8 ογοψάβ, ϑϑὶ- τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. ἐταριιθηΐβ, ὕψοῖνα 085- 

ϑοοροσάϊηρ ἰο Ῥτῖν ἀΥα ὙΚΡΟΤΊ; καὶ ακούσαντες οἱ 1 πρ ἴο ἢθ8Γ δὲ ἢ οὐίμε ἐταβτθθηίβ ὑνεῖνο: Ῥαβίκοῖβ 5.1}. κοῖβ ἴ{1}1, 21 Ὑϑοὺ 

ὄχλοι ἠκολούθησαν Ὁ δὴ δον πω ὅλο ΞοΠονθᾶ Ὠΐτὰ ὁπ οοΣ Ι 21 τα οἱ ᾿ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες [ὑμο86 οϑὐϊηδ τοτΘ 

στον 5 ξοπονγϑά ἴο Βὲὴ Ὦ ἀπὸ τῶν ἴχογῃα π6 οἰὐίδ5 : 6 (ο 65 Ὡ [-ΞΛλν 21} ΜΟΥΘ Γ816 ῬΡΘΥΒΟΩΒ δρουῦ Εγ6 Ὁ ποῖι58}: 

πόλεων. 
τὰ ϑίοοῦ ἔγοω ἰπ6) ἸΔΝ ΝῊ ΜΈΡΗ ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ [ πιο, Ὀεδίδθβ ΨΜΟΙΆΔΘΏ, 

οἰἴ65. 
δοοσὴθ ἴουίῃ Ὦ ὯΘ 85 1Ὲ Βνα ἰπουβαδθᾷ βδρβσί ἔτοτλ “ψόσθεθ δῃᾶ δῃᾶ γνΟΠΙΩΡ' ομΠάτθῃ, 

14 Καὶ Ά ἢ 
8, στοῦ νὰν 58 παιδίων. 22 Καὶ εὐθέως ᾿[22 ΤΏΘΩ, αᾳἰϊμοαῦ ἀθ- 

Απὰ μανενς ρῶν εἶδεν πολὺν ὄχλον, 86 1οῖν ΡΠ ΤΩΣ ΒΟΩ͂Ν 8118 ῬΟσϑ. Αμά μιπιθαἰαίεῖν 1 1αν, Ὧ6 ΟΟΠΙΡΕΙ ΘΩ͂ Ὧΐ5 

καὶ ἐσπλ ;, 5 ἔομιϑ οαὐ μὲ 58. τοῦοῃ οἵονα, δηὰ 86 ουτοά πνεῖν ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς | ἀἰβοῖρ]ε5 το Ῥοδσὰ ἰδ8 

Διὰ 6 λαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν ᾿5ἰοΚ ομθ5. 1 νον 86 οουρ θᾶ ἴθ αἰβοῖριεβ τὸ βίερ 1ῷ ἰϊὸ ᾿μοαῦ δῃᾷ βὸ διεδαᾶ 

ποὺς ἀροί ρου ἵμθπ ἐὰ Πθουτεά ὩΏΘΩ ΘΥΘΠΙΠΙ αὖ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, [οἵ Ἀπὰ ἴο ἴδ6. οὗμοῦ 

Ὥς ἀρρώστους αὐτῶν. 16 ᾿Οψίας δὲ 1 αἰδοῖριδα ϑ νὰν ες Τἔβυαὶ δηᾶ ἰοβοδμοαᾶ οἱ μπὰς ἱπΐο ΤΣ οἴμας 56,  εἷάε, ψ 816 886. βϑηῦ 

γενομένης ἣ Ἢ τρόπιν, ΟἹ ἐνθηΐϊπρ Ῥαξ] δῃᾶ κα: ἀρηα ρίδσα ἕως οὔ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. τὴ8. οτονᾶβ ΜΘ... 

Ν 
Ο᾽ 

5 -“ ε 
ΗΜ " - - 

᾿ Ἧ. 
Η 

, - 

μανίηρ σοουσζθα Μέτων αν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 5 ἸΟΠΘΙΥ 88 [δ τ ΨΒοτα Βα τῖδμὶ εἴ ἸΟΟΒ6 οὔ ἴμθ ΟΤῸΥ; 58 ἘσΘΩΌΘΗΥ, ἈΒΝ- 

λέγοντες Ἔξρημός ἐστιν ὁ τό ϑ ἰϑοῖρ65 ΟΣ ἰ5 διτεαᾶν βγ ᾿ 23 καὶ. ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἴπιϑ βοῦν [88 οὐ ϑ 

Βασι ΤΟμΘῚ} [5 ὄπος καὶ ἡ ὥρα |δάνεαπορά; Βομᾶ ὦ ΔΑπᾶ πμιανίηϑ εἴ Ἰοοβθ οδ τ)8 οἴοναβ) αὐγὰ, Ὧ6 ψθηῦ. ὋΡ 

ἰδ ῬΙδοθ. δῃᾶ μ6 ἢ 
ὯδΘ 

ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσο ὨΔ 1μ6 Βοὺγ οτος ναῦν, ὑξμαῦὺ ἀνέ εἰς. τὸ ὄρος [Ἰπῦο. ὑμ8 ταουῃῦϑια 

Αἰλοσαν Ῥαξβοά ὉΡ; ΙΟὲ Ισοξ6 οὐΐ τς ὄχλους, ΠΟΥ ΙΔ8. ΡῸ ἰηΐο {18 μ6 ψγοπὶ ἂρ ἰηΐο ἐπ τοουπίδι [Ὧν ὨϊΩΒΟΙΣ ὕο ὈΓΑν-. 

. ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰ Ὁνταβ, γ1Π8ρῸ5 8δηπα Ρὰΐ κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. ΤΠ ουΒ ἰῦ ὈθοδμλΘ 

ἴῃ οτάθν ἴδαὶ μανὶὴρ βοη6 ΟΥἨ ἰηΐο [δ ψΙΠδεΣ ἐμοιηβεῖνοβ ὑπίηρα Ὁ βροοτά ἴῃ ἴο ᾿ Ῥεῖναῖθ [5Ρ0} : Ὁ ῬΣΒΣ. αἴθ, ὯὨ6. ἴδ ὕποῦα 

ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώ 16. ὁ δαὶ." 18 Ποψονοσ, 26- ᾿ ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν Ιοἰομα. 24 ΒΥ ΠΟΥ͂ {με 

λον τοῖρηξ Ὸ ἰο ἐῃογηβοῖνεβ ΡΩ ματα. ὁ Ἰκὰε καἰ ἐ ΟΥ ἐνελῖηκ Ῥᾳς ΒΔΥΊΔΒ δουττεᾶ αἱοῶὼβ 86 Ὑγ85 Βοαῦ 85 δὴν 0.- 

δὲ ᾿ἰΙησοῦς εἶπεν "πο δ ΩΝ “ΕΡῊ ο ἔπθὰ: ἐκεῖ. 24 Τὸ. δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους ἀτεάβ οἱ γεαιᾶθ ΦΥΑΥ 

Ραξ οςας ἐμὴ αὐτοῖς οὐ χρείαν ΑΥ̓͂ ἄο ποὺ μϑᾶνα ἴο ἴμοσθ. οὙ86. Ἀυὶ Ῥοὺὶΐ δἰγεδανῦ οἰδαα ἰέγοῃ ἴδπμᾶ, ὈΘΙΠ6 

ἔχουσιν ἀπελθεῖν’ δό Νοῖ ᾿Ὡρεά Ιθανθ: Υοῦ βἶν ὕβθη πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχε, μετά ρυὺ ἴο ἴδ 

ἴδον ᾶἃτθ βανΐπρ ἴο δὸ ΟΗ͂; δῖνο. αὐτοῖς ὑμεῖς βΒομιθυμίπρ ὕο δᾶῦὺ." ΤΩΔΏΨ ἔτ ἴδε ΣΝ νν88 ΒΔΝΊΏΒ ΟἿ, τὴ. ἥανεβ, Ὀθοδῦδθ 

φαγεῖν. 11 οἱ δὲ λέ- τοῦ ἘΠ ΤΏΡ βία ἰο Βἰπι: βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γάρ πὸ ψίμα ψ5 δθϑίηδῦ 

ἴο δαΐ. ΗΘ ἰοπ65) μαΐ ἀεγουσιν αὐτῷ 1“ να πούδίηρ [ ῥεΐῃβ Ἰοπαθηθα 5 [88 ψνᾶν 65, ὍΘ 1Ὸ0Σ το. 25 Βιυὺ ἰῃ [τὯ8 

Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέ σῖρβ,. ἴο μὲπα  ἢργΘ. μαῦ ἦνθ ἰοᾶγαϑ 1 ἐναντίος ὃ ἄνεμος. 25 Τετάρτῃ δὲ ᾿τουτῃ ψαῖοθ Ρδιϊοα 

Νοὲ γα δὲ δανίπ εἰ μὴ πέντε ἄρτους ΚΑΙ 
ἦς ᾶνοιβα Ππ 0} «νϊαα. τὸ ξουττῃ ρμυὶ Ὧ6 πἰρῃῦ Ὧ8 διὰ 

οὐ ΜΘ 8] 8 ἤδῖο 1ὲ μοὶ να ἰδανεδ᾽ ἀπά Δ) ὑδ βΒΏΘ5," 18 Ἐδ 5 Ἀ “ΠΝ . , ῬΆΡῚ οὐ ὅπ8 πἰρῃῦ Ὧ8 Οδγὴθ 

δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπεν Φέρετέ βϑα: “ΒΒΙΝα ὕμδδα ᾿ φυλακὴ τῆς νυκτος ἦλθεν προς ἃ αὐτοὺς ἰο ἔπεα, ψϑικίωρ ΟΥ̓ΟΥ 

νὸ ἄδιο ΞΞ Ο Ὑῃὲ ἰοπ6) Ρυὶ πα Β6 Βρακίηρ, ὨΘΙΘ ὕο ταθ. 1 ὉΠ ψιαϊοα ροτϊοὰ οξίδς ΘΒ φατῖθ ἰουγδεά ἙΌΕΝ Ἰ{Π|6 588. 26 ὙΜΏΘΏ [6 

(οι ὧδε αὐτούς 19 καὶ κελεύ ᾿ ὯὨ6. οὐ δ: ἅ ιν Νεχὺ : περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 28 οἱ δὲ ὀαυεηρ βἰσαὺ οἱὁὨἨ Ὠἶτα 

Ὁ τὴ8 ἤθῖθ ἔδοιλ.. Απὰᾶ : υσας ΤΩΥΆΘΠΘΘ, τὴ8 “αϊκίαα δρουδ ροῦ ἴμ6 568. ε Ἀὰ , 

ΜΝ - Βδνίηξ οῸ 
ς . ΝΟΟΨΥ, ᾿ς πῇ ΚΞ 8] Ομ ὕμπ 8568 

τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ ν “οτητηϑηιάβᾷ ογουγὰβ ἴο ΤΘΟΠΘ οὶ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἔπὶ τς θαλάσσης ΝΝ τ Ν πότο 

τὴ. οἵονάς ἰ τεοϊΐθθο. ὩὈρΟὰ τὰ χόρτου, μ86 βσύδϑθθ ϑηᾶ ὕοοκ ἀἰξοῖριεβ βανίηβ βέθὴ δῖα ὍΡΟΣ 88 ες 868 Θ ΡῬΙῈ5 ΘΙ 

λαβὼν τοὺς πέντε ἄ 6. ΒΓΆδ5, [{ῃὴ6 ἢνβ Ἰοαᾶνεὲβ δῃᾷὰ περιπατοῦντα: ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι [ τουρ!θᾶ, Βδ Ωρ: τὶ 

Βανί 5 Κθὴ {μ6 νος ἀρ ψες, ἀπα τοὺς δύο] ἔνο ἤβῃμϑϑβ, δηᾷ, Ἰοοὶς Σ ΜΔΙΚΙΩΒ δρουΐ νότα του] βασϑίῃβ {παῖ [15 8Ὰ ΔΡΡΑτ 10}}" 

ἰχθύας, ἀναβλέψα ; . 8. ὉΜΟ] τὴς πῷ ἰο ᾿ Ξῦῖ φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου Απμᾷ ὑμ8ῦ οὐ ουοὖῦ 

Χύοαλ, μανία Ἰοοβοάυρ δΐρ πὸ οὐρανὸν ΚΑ Ρ ἴο Ὠθᾶνθῃ, Βθ : ὋἼἭΑρρατίϊου ἴὲ1δ, καὶ δ Ὡς ἴσα τὴ {πον ἴθ. 21.Αὖ 

εὐλόγησεν καὶ κλάσ και ἤξανεῃ αἴξ ευμΝ δηᾶ, ἔκραξαν. 51 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ Ἰρῃοθ δεϑιβ 5Ροθ ὕο 

Β6 Ὀ]οββεά δηᾶά πανίηθ ὑτοῖκοα ἔδωκεν τοῖς 1} ᾿ τϑθκῖπθ {88 Ξ θιογ οὐἴεά ουΐ, Αιοῦθς Βυΐ δροκΘ ἴδε τοῖα αἰ ὑμ6 Μψοταβ: 

δνε ἰοίμο, ἰόδνθδ, π6 ἀϊδίσιρυϊ ἃ 6ῸῈ ᾿ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων᾽ Θαρσεῖτε, ἐγώ ὦ ᾿ ᾿ 

᾿ Τορας ἰοίμοτα βαϑίθθ ΒΘ τακίῃρ οουχαθθ, Σ ακα σουταᾶσθ, ἰδ 15 

- 

1; ὯὮδῦθ. Ὧο ἔθ." 

αθ ταὶ ἢ Ἷ ς- χ 

μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἔμθια ἴο ὑμ8 αἰ βοῖρ 65, 

αἀἰδοίριθ. ἐπ ἑαῸ Ἰοᾶνθββ ἰδ θα ἀἰϊδοὶρ]θβ ἰο ἐμ ἰ ὑπ αἰβοίριθα ἰὼ ἢ ἕ εἶμι’ μὴ φοβεῖσθε. 

αὰ; ποῖ. Ῥεύοῦ ἐρδσυϊῆρ. 
28 ἀποκριθεὶς 

Ἡδνίηρ δηϑψεσεά ᾿ 28 [ἢ ΤῸ} 
Ῥαῖθοι βοὰ 
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δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, 
ραΐ. 6. Ῥείεῦ. δία ἴο δίτη Τιοτᾶ, 1ξὲ ψγοὰ 876, 

κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα: 
σοΟΙΏΠΑΘα τὰ ἴο σοχὴθ ἐοννδια νοὰ προ {μπ6 νναΐθχβ; 

29 ὁ . δὲ εἶπεν Ἔλθέ.. καὶ 
18 (οῃ6) . Ῥυξ βαιά. Οοχηδ. Απμὰᾶ 

καταβὰς. ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος 
Βανίηβ βίδβρρεα ἄουνῃ ἔγσοτω {π6 Ῥοδί. ιν 

περιεττάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν -πρὸς 
να Κεά ἀροῦδ ἀροπ. ἰμ6 ϑνδίοτβ δπα4 οβίηθ. ἰοννασα 

τὸν ᾿[ησοῦν. 809 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον 
τὰ 6 ΕῚ εβι5.. Τιοοκίῃβ αὶ. θὰ τὰς6 

καὶ ᾿'ἀρξάμενος 
δα Βανίηρ βἰατίεα 

ἔκραξεν λέγων Κύριε, σῶσόν 
Ἠφ οσίϑα ουοὲ βδαγίωρ Τιοσᾶ, ϑβ8δνθ 

εὐθέως - δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ιτωταθαϊδαίον - Ὀὰΐ ᾿ΘῸὮἝὉ {7655 

τὴν χεῖρα ἐπελάβετο 
Βανίηδ Ξἰχοϊοῃοα οὖν 16 δὴηα σϑιρῆςξ ΠΟΙ]Ω͂ 

αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ. ᾽Ολιγότπειστε, 
οὗ ΐχη δῃά 5 Βϑ σὴ ἴο πὴ Οἠα νυ] 1}{{16 ἔαι τ, 

εἰς τί ἐδίστασας; 32. ᾿καὶ ἀναβάντων 
ἰλο ψνηδὲ ἀομπρίρα νοῦ 

. ἐφοβήθη, . 
Ὧφ θοδζαα ἔθ σαὶ, 

κατατοντίζεσθαι 
ἴο 51:1 

με. 81 
Τῆθ, 

ἐκτείνας 

αὐτῶν εἰ 
οἔίμετα ἰηΐο ἴῃ 6 Ῥοᾶαῦύ. εδρϑίβα 16. νιὶπάᾶ. 

33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν 
“ΤῊ6 (ο 65) Ὀπῦ ἴὰ ἰμ6.- Ῥοβί αἹα ορεϑίβδηοα 

αὐτῷ λέγοντες -᾿Αληθῶς θεοῦ υἱὸς εἴ. 
ἴο Ὠΐτι 5 ΙΩΒ Τα Πν Οὗ σοαά ϑοη χοῦ 816. 

84 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθαν ἐπὶ 

νᾶ 

Απα “Πανίῃηξ βίθερ "δα ὕρ { ουδὲ 2 

98 

ἴο Ηἰσλ: “Ἰιοχά, 1 10 
Ϊ5. γοῦ, σοπιχηϑηα Τὴ8 
ἴο οοὰβ ἴο γοι ΟΥ̓́Θ 
[ῃ8 παῦύρυβ.᾽ 2986 
βοιᾶ: “Οοὐμο! ΤΏρζο- 

Ὥροα Ῥοίθσ, ρούθηρ 

ἄοψα. ΟΥἨὁ {86 Ροϑῖ, 

ψαΙΚοα. οὐοὺ ἐπ6. ψἃ- 

ἰοῖϑ δῃηὰ σοὺ ἰοναχα 

σοθα5. 80 Βαὺ Ἰοοκίῃρ 

αὖ 8 ψιηάβίοσηλ, 88 

Βοὺ αἴγαια δηᾶ, δἷίον 

δίαυίρ ἴο. δἷπκ, Ὧ6 | 

οτἱϑὰ οὐ: “Ποζά, 588. 

6: 81 Ταιχη θα δύο 

᾿βὐσοιίσῃίηρ, οὰυὐὖδ ἰδ 
Β8ηΠΩΔ “655 σϑυρῃῦ 

ὨοΙ]ὰ οὗ Ὠΐηγλ δηὰ βϑὶᾶ 

ἰο εἰμι: “γου νὰ 

1016 ζωλΐῃ, ψὴν αἱὰ 

γοι ρίνθ ψὰᾺ)ὺ0 ἴο 

32 Αῃα αἵξογ 

τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. [ὑπεγ βοὺ ᾧρ ἰμΐο {88 
Ροδὺ, 8 ψιίμαβίοστα 
ϑρδίθα. 88 ΤΏΡ (56 

ἀπ 6 Ῥοδὺῦ αἱᾶᾷ ομϑὶ- 

5,06. ὅο ᾿Ὠΐτη,, ΒΘ ΡΤ 

τὴν ὙΟᾺ 8.6 ΤΌ ΠΥ ΟΟΟ᾿Β 
Αμάᾶ Βανίηε 5οΐ το θα. ὙΠῈΡ οατλα.. ροὴ ᾿Πε 1 5ΟΏ.᾽" 84 Αηα ὑπο ν σοὺ 

Ὑῆν εἰς ᾿Γεννησαρέτ. 
οασγίῃ  ἰηΐο Οοηῃπδβασγεῖ. 

35. καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν - Οἱ 
ἈΑΠπα ΒΑΝΙΏΡ ΓΟΟΟΡΩΪΖΘΩ͂ Ἀΐπ. {με 

ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν 
ΤᾺΔ1Θ Ῥθσβοπβ ΟΥ πα΄ Ὀ1δ6θ ἰδὲ βϑηΐ οδξδ 

εἰς ὅλην τὴν περίχωρον 
1αΐο  ΨΏΟΙΘ 186 βυγτουηαίηρ σοι ἐστ {μι 8ΐ, 

προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς 
Ῥγουρῶϊ ἰονναὰ Ὠΐτα 811 ἐμ (οὔ θ65) 

ἔχοντας, 836 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
Βανίηϑ, δα {δὲν σγοσα δηἰγεδίϊηρ μίγη: 

ἵνα μόνον ἅψωνται ῦ 
1. οτᾶδυ {μαὶ - ΟἿἹΪΨ, {μὸν ταϊσδβὲ τοι 

κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ 
ἔτίηθο. ΟΕ ἴῃ 6. “οαΐοΥ σασταθῶξ 

ὅσὸοι ἥψαντο διεσώθησαν. 
5 Τάϑην 85. τοὺομοα ΕΓ. βανϑα σου ἢ. 

ϑοζοῦθ 84 σϑὴθ ἴο 

Ἰαῃμᾶ ἴὰ θη ποϑ δ᾽ σϑῦ, 

᾿ 5 ὍΡΟΣ τΕΟΟρΡΪΖΙΡ; 

Ἡΐτὰ 6 πῖδῃ οὗ ἐμαὶ 
ῬΙδοθ βοηὺ ἔοσίῃ ἰπΐο 

ἐκείνην, καὶ 84] ἰῃαὺ. ΒΌΓΣΤΟΙΠΑΙῺρ, 
᾿δηᾷ σον, 806 ῬΘΟΡΙΘ 

κακῶς [τοιπραὺ τη 811 ὕποϑθ 
ὉΔΩ͂Ι [τγὴὸ ψ6γ6 "1; 38 Απά 

ἔῃ 60. ψοῦ ΘΩ δ  Ὡρ᾽ 

Ηἰμλ ὑπαὺ ΘΚ ταϊρὴῦ 

αἴοῦ [γαδὺ ἐοῦοα (86 τ ῆθδ 
οὗ Ὠΐβ ουαὖθου σασγηθηῦ;. 

ΟἿ Ὠΐα;. δᾶ 8 ἃ 811 ὑμόβο ψὯΟ 

ἐοιισ θα ἰδ τ ῚΘ τλαᾶθ 
σΟΙΏΙΘΙΘΙΥ ΜΕ61]1, ᾿ 

99 ΜΑΥΤΗΕΝ 15:1---ἰῸ 

ἀπὸ ᾿Ἰησοῦ 
τότ Ζ655 

γραμματεῖς 
ΒΟΣΙθ65 

μαθηταί 
αἰξοῖριθβ 

τῶν 
ΟΕ ἴδ 

15. Τότε προσέρχονται τῷ 

᾿Ιεροσολύμων Φφρισις, ὅρα, 

λέγοντες 2, Διὰ, οτος ἧς 
ΐ ὴ άδοσιν 

σου παραβαίνουσιν τῆς ρίσιηου 
ἔ ΐ τὰς 

ων; νϊπττονται. 

πρεσβυτέρα ΄ λον τὸ ὑγϑϑηΐηβ ἴδε 

ἄρτον ἐσθίωσιν. 
Ὀχθαδᾶ. ἔθου τϑν δϑΐ. 

οὐ γὰρ 
Νοὶ 1ΟΥΙ͂ 

ὅταν 
ὙὙΏΘΏΘΥΘΥ 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐὕτοις 

ΤΠ (056) ας Βανι β δηϑνοσθ βαϊᾷὰ ἴο πθῖὰ 

καὶ ὑμεῖς παραβαΐνετε τὴν 
μεῖς αἴ ονειβίθοῃξ ἰδ 

θεοῦ διὰ τὴν 
αοά Τσου ἢ τῃε 

ὰ θεὸς εἶπεν 
ὙΡ ποα βαϊᾶ. 

εἴρας 
πᾶ3 

Διὰ τί 
τισουμῇ ψΠμδὲ 8150 

ἐντολὴν τοῦ᾽ 
σοι πσισῃῖ οὐτῃμ8 

παράδοσιν ὑμῶν; 4 ὁ 
ὈΡαμΙσαΙ, ο χοῦ Τπα 2οτ 

τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, 

Βε Βοποσιηβ τὰς ΖΑ ΘΓ Αηα {μα τιοΐθου, 

καὶ Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητερα 

πὰ Τα (οπ6) βεσίῃβ "δᾶ δὲ Ζδῖθοῦ 

θανάτῳ τελευτάτω: ὅ ὑμεῖς δὲ 
ἰῷ ἀοαιῆ εἰ μἰμῃ ἄθοραβα; γοῦ μαϊ μ 

" ἂν εἴπῃ... τῷ πατρὶ ἢ τῇ. 
τς ἽΚΟΙΥ. ταί μα ταν το 86 ἐδίμου.. οΟΥἉ “. Τὸ ΗΝ 

ς; Δῶρόν - ὃ:. .“" ἐὰν ἐξ 

βοΣ Οἴεν ΜΙ ἱξανεσ ουΐ ΟΣ “ΤᾺ Θ 

ὠφεληθῇ αὐ δ᾽ οὐτ᾽᾿ μὴ τιμήσει τὸν 

Σου πὴρμὶ ΗΝ ὸ βέποδι, - ποὺ Ὡοΐ Ποβμ 81} Βοπὸσ [ἴῃ 6 

πατέρα: αὐτοῦ" καὶ. : ἠκυρώσατε τὸν λόγον 

λέγετε 
ΔΙῸ ΒΑ ΊΙΩΡ 

᾿πἐμοῦ 

ζαῖδοῦ. οἔ έτη; δηᾶ. γὸῦ ἱανεάκδίεα᾽ [6 ψοτᾶ. 

ποῦ Θεοῦ --: διὰ .: τὴν- παράδοσιν . ὑμῶν: 
οζῖδς αἀοά . ἰβτουξῃ.:. ἐῃ6 .-. ἰσϑαϊέῖΐοα - σέτγου. 

1 ὑποκριταί, καλῶς, ἐπροφήτευσεν. περὶ -ὑμῶν 
Ἐν ροοχὶῖθϑ, :ΒΏΘΙΚ τα ῬὈτορμθβῖθα δρουΐ. χοῦ 

Ἦσαίΐας λέγων 8 -Ὁ -- λαὸς .- οὗτος ᾿ τοῖς" 
115 ἰὸ 188 1βϑἰδῃ -.- 5δ αρ. -’ 86 ῬΘΌΡΙΘ ὁ ἷ 

εἰλεσίν με. :τιμᾷ,.-. ἡ :- δὲ -- καρδία: αὐτῶν 
χε ρα ἧς: Πολοῖδ,. μα -Ῥυΐ “-- μραῦ  Ὀἕ ἴπομὰ 

πόρρω“. ἀπέχει: ἀπ᾽. ἐμοῦ- 9 μάτην δὲ 
ἼΡΡ ΒοΙᾶ5 οὔ ἔχουσα. ταε; ἔπ να ΒὈυΐ 

σέβονταί βμε,- διδάσκοντες διδασκαλίας 
1ὯΠΟΥ 816 σενϑυὶὴθ ΤΩδ, τοδοιίηξ Τρδοβ 855 

ἐντάλματα ἀνθρώπων.. 10. Καὶ 
σογησαβ 5 - ΟΥ̓ ΤΆΘ. τς ἈΒᾶΑ͂ 

προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς 
δανίηνρ 8116 ἰονατα ἴῃ στονᾷ. ΜΠ βαίά ἴο πολ 

ΟΥ ταροΐβου Ὁ 

1 ΤΏΡΕ [Ώ6Γ86 οδτλθ 
ἰὼ Ζ65ὰ5 ἴσο 

Φουσθίθη ῬΒΘτΐβα65 

διηα 
ΧΩ ἰ5 ἰὖ 
αἰβοίριθα οὐουδῦθρ [8 

ἰυβϑαϊθίοαη οἵ 86 τ 6 
ΟΥὗἨ ΤΌΓΙΔΘΙ ὑἰγθδ9 ἘῸΥ 

ΘΧΘΙΏΡΙΘ, μον ἄο ποῦ 

50 ὑμὶν 

ΜΉΘ ρου ἴο θἂὺ 

8 1168]. 

βοσίτιδ: 
τοῦ 

ΒΟΓΙΌΘΒ, 

ΠΘΠΑ͂Β 

810) ΤΟΡΙΥ 6 βαίά 

ἰο. ὑμοῖα: “ΝῺ ἰἷβ ἴὖ 

χοῦ αἷβϑὸ ονθυβίθῃ {18 
οοχαχαθηατηθηὺ οὗ Οοα 

Ῥδοδῦδα οὗ ὑοῦ ὑτ8- 

ΑἸ οι 
ὉΪ6, αοᾶ 5δἰά, “ΞΟΤΟΣ 

γοῦν δίῃ δῃᾶ ὙΟῸΓ 

ταούμου᾽; δῃᾷ, “1ιὺ 

Βὗτα. ὑμαῦ. τον] 165 ἴϑ- 

ΤΟΥ ΟΥ πιοῦμε ομᾶ 

ὉΡ ἰῃ ἀθδίῃ. 

ὙΟΤ. 587, 

Β0)5 ἴο Πὶβ ξαῦῃεσ ΟΥΣ 

τοίου: “ΜΝ ῃαίδθυεσ οὶ 

Ὥδγθ ὉΥΎ ΜΕΐΪΟΩ.. νοὰ 

ταϊρῦ σοῦ θη 

4 ἘῸΓ ΘΧ8η1- 

δ᾽Βαλ 
«ὙΝΜΏΟΘΥΘΟΥ 

ἔχολ τι. 5 ἃ οἱ 

ἀραϊοδίοᾷ ἴο οὔ, 

βθ8 26 υὐϑὺ ποῦ. ὨΟΠΟΥ͂ 

Ἠΐβ ΤαύοΣ δὖ 811. Δβῃᾶ 

50. τοῦ Βανθ τϑᾶθ {8 

ποτά. οἵ Οαοᾶ: ᾿ναά 

Ὀδοδθβο.: οἵ ὑοῦ {τ8- 

ἀϊοη. - 7 ζοῦυ". Ὦγρο- 

οεἰίοϑ, ἰϑϑίϑῃ ᾿ ΘΡΟΥ 

Ῥγορῃθϑῖρα ἀροαῦ τοῦ, 

ΜΏΘΏ. Ὧ6. 584, 8 “ὙἼὨ15 

ῬΘΟΡΙΘ. ὨΟΏΟΥΒ τὴ6 ΠΏ 

ἐμοῖς 105, γαϑῦ - ὑπ} 

οασῦ ἰ5 61 τοιλονθα 

ἔγοτα - πῖθ. 9 1Τῦ ἷ5. ἴῃ 

γαὶὰπ ἰμαῦ ὑοῦ Καδαρ 

ποδὶ ἴθ, Ἀ6- 

οϑδα ὕΠΘΥ θϑοῦ σοπι- 

τηϑηᾶθ Οὗ 6 85 

᾿ἀοούχί 65. ᾿" 10 ΜΙ} 

ἰμᾶὰῦ 86 οϑθά. [Π6 

οτοψᾶ ἤθᾶσ δῃᾶ. βαϊὰ 
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᾿Ακούετε καὶ συνίετε’ 11 οὐ 
Ἐς ὕοῦ θαυ 8δηἃ δθ σοχῃρυοηαί 5; ῃοΐ 

τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ 
ἐμ6 (ἐμ: 5] οηΐουῖη 1ΐο ἰῶ6 του ἀςΈ165 

τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπτορευόμενον 
[2..} ΤΆΒΙ, ρυϊ ἐπ (ὰ1Π5}ὺ]ὺ σοχγηΐπρ ἐοτίῃ 

ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν 
ουαΐοῖ {πὸ ταουῃ {η15 (815 5)] ἀἄφρδῖθ [86 

ἄνθρωπον. 
τάδ. ᾿ 

12 Τότε προσελθόντες οἷ μαθηταὶ 
ἐν εἴ ε Ὠδνίηξ σοτὴθ ἰονν τά τὰ 9 αἰβοῖρ]θ5 

λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι 
ΒΘ Βα ΔΒ ἴο τη Κηον νοὺὰ ἰδαί ἴῃ 65 ῬΏΔΥΞΘΟ5 

ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 
Βμανὶῃρ πραχὰ 16 τνοτὰ δ ΣΎ -179}}22 2929 Κὲ 

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα 
ΤῊΘ (οη6) μαξ Βανὶὴρ δηβιννογοα βϑαὰ νου 

φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου 
Ια ΨΏΙΘΩ ποΐὲ Ῥτἱδαίθα 16 ῬΔΙΏΘΥ οὔτηθ 

ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 14 ἄφετε 
16 ἤθανθν ΨΜ11 6 ιἱυτοοϊβα. Υου 1εΐὐ ξὸ ΟΕ 

αὐτούς: τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί: τυφλὸς δὲ 
“ρα; ὈΠΠά, ἴον δῖ ρσυΐαᾶθθ; ὈΠΠπα (οη6) Ὀπὺπὶ 

τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς 
ὈΠ πα (ομ6) ἱξανοσ Ὧθταδν δυάς, Ῥοΐίῃᾷ Ἰηΐο 

βόθυνον πεσοῦνται. 15 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ρι 1111 [81]. Ἡδνίηρ δυσινοεθα 1 μα 

Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν 
Ῥοῖου 5814 ἴο τ Μαΐζο ΡΠ ἴουβ. {πε 

παραβολήν. 16 ὁ δὲ εἶπεν ᾿Ακμὴν καὶ 
ῬΔΥΔΡΙΘ. ΤὨς (οὩ6) Ὀθπὲ - βαιά. 

ὑμεῖς - ἀσύνετοί ἐστε; 117 οὐ 
χοῦ συϊουῖ σοτη τ δηϑίου 8706 ὑοῦ Νοὲ 

νοεῖτε ὅτι πᾶν: τὸ εἰσπορευόμενον 
δννδῖρ ἀσὸ γοὸῦ ἰμδί φνουν μία ἰδ 6 φηΐοσίηρ 

εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν. χωρεῖ καὶ 
ἰπλίο ἔμπα. τπιοὰΐῃ ἰηΐο ἴῃ 6 ὈΘΦΙΡ Ρᾶ5565 ΔΙοὴ » δηὰᾶ 

εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 18 .- τὰ δὲ 
1τηΐο Εἰτυ ον 15 Ἰτοννῃ οὐ ΤῊ (55) θαΐ 

ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ ΄ τῆς 
σοχαϊηρ Σου οὐΐοῦῦ ἰῃ6 - το ἢ οὐΐ οῦ {ῃ6 

καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν 
Ὠδασχὶ ΟΟΤΆΘΒ Οἷα, δηᾶ ἔμοβο ([ 165) ἀ6 8165 186 

ἄνθρωπον. 13 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 
- ΧΏΒῺ, Ουΐοῖ ον τλ6 Ἦθασί 

ἐξέρχονται - διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, 
σοχὴθ οὐἵ ΤΟΘΒΟΏΪΏΒ5 νΥὶοῖκοαᾶ, ΤΑΌΤΟΘΥΙΒ, 

μοιχεῖαι, πορνεῖαι; κλοταΐ, 
δα! οσῖθ5, ΖοΥΙσ Δ ]ΟΏ5, Ἐδιθν συ θ5, 

Ῥοΐῃξ δ1βο- 

100 

ἰο ὑμοαλ: “ὐἰδίθῃ δῃα 

σοὺ ῃ8 βϑῆβθ οἱ [10: 

11 Νοὺ ψῆϑὺ δῃῦθυϑ 

ἰηΐο [115] που ἀ86- 

ἘΠῸΞ ἃ 8; Ἀεὺ [ἴᾧ 
ἰ5 Μῇδαὺῦ Ῥτοσθρᾶς οἂὖ 

ΟΥ [ὨΪ5] του ὑμαῦ 

ΔΘΗΙΘ 5. ἃ Π18}.᾽" 

12 ΤΏΘη 6 αἰδοὶ- 

ῬΙ65 οὐθ Ὁ μὰ 
5814 ἰὼ ἤΐπὰ: “0 

γοὰ Κῆποὸν ὑμαὺ [ῶ8 
ῬΏΔΥΐσΘΟα βὐαμλθ]οα 

αὖ ραύϊῃρ ψῃϑῦὺ γοὰ 
58142᾽ 18 Τῇ ΤΟῸΪΡ Ὧ6 
βαϊά: “ἜΘΟΥ ὈΙδοῦὺ 
ἐῆαῦ ΠΥ ὨΘΑΥΘΩΙΚ 

ἘΔΙΠΟΥ αἷα ἠοὺ ρἱδηῦ 
Ψ11Π 06 πρτχοοὐρᾶ. 

Ζ41Ἐπτ ὑπ Ὀ6. ΒΙιπα 
συϊᾶθ ΒΘ ψηϑὺ μον 
416. 1, ὕμθῃ, 8 ὈΠΗΩ͂ 
ϑδη βιᾶθα 4 δ] μα 
80, οΐδ ΨἘ}1 [6811 
ἰηο 8 ρἱὺ." 158γ 
“Δ οἵ ΥΟΘΡΟηθ6. ῬῪὲδ- 

{8 β581ἃΔ ὅο Ὠἰϊπι: 
ΜΔΩΚΟ ἤῃ6 Π|υδγ8- 

ἰζοη Ὀ1απ ἴὸ 115." 
16 Αὐ ὑμῖθϑ Ὧ6 δαϊά: 

ἌΓΘ Ὑοῦ 8180 γοῦ 

ψιυμουῦ υπμαοτδίδηα- 

ἰῃρὴ ΤΠ ΑΥῸ χοῦ ποῦ 
Θ΄ ΥΘ ὑπ8ὺ δνουγῃϊησ 
Θηὐουησ ἰηΐο {μ8 
του ῥϑῆϑος 8105 

Ιο 86 ἰηὐδϑῦϊηθς 

Θη ἰ5 ἀϊδβομαγρθᾶ 
ἰηύο ὋὉ 6 δϑνδτϑ 
18 ονχονοσ, ὑμ6 ὑμ ΩΡ 5 
Ῥγοσδραϊπρ. οαὖ οὗ [8 
του σοοπὶρ οὐδ οἵ 

μ6 Ὠρασὺ, δηᾷ ὑῆοβο 

ἐῃϊὴρ5 ΟΘΗΙ6 ἃ Ιη8η. 

19 ΕῸΓ Θχϑθῖθ, ουὖ 

οὗ ζ6 ρᾶτύ σοχθ 

Μισοκοαάα γϑϑϑοηίησϑ, 

Ιυτᾶάουβ, Θαπϊίθσίθβ, 

Ἑοτηϊοδύϊουδ, ῖθγΥ- 
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ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20 ταῦτά ἐστιν 
8156 ἰοϑιτη ο6 5, Ὁ]ΒΞΡΗΘΥΩἑ 65. ΤΏδ656 15 

τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ 
τπὸ (ἐμ. 85) ἀεδιη ἰδ τηϑ, τπ6 υἱ 

ἀνίπττοι ερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
οὐ ασμξα ΔΒ ἰοφοῶῦ τού ἀ6816538 ἰδ8 

ἄνθρωπον. 
ΠΔΔΏ. 

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Απὰ μανίηρ σοπθ οὐὔἕ ἔχοτσῃ ἔμοσα ἴ88 7655 

ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 
γε κρρ ον ἰαϊὸ ἰὰ6 φραχὶβ ΟΥΤυστα δᾶ οὗ 5ίάομ. 

22 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων 
Αμρὰ Ἰοοκὶ ψοθ Οδηδδηλίθ ἔσοσῃ ἐπ 6 ΤΟ ΡΊΟΣ5 

ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα 
1056 πανίηβ οογὴθ οὐὖὐ ὑ)ὰβ Οὐδ οοὐὐ ΒΑ ΠΒ 

᾿Ελέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυείδ ἡ 
Ἡῶνο τΟΤΟΥ ΟἹ τπὸ, 1οτὰ ϑοὴῃ οὔ αν; ἰδ 

θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 
ἀαυκῆῖος οἔτὴθ Ῥααϊὶν 15 ἀφσηοῃξΖοά, 

23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 
τῆθ (Ομ) νυξ ποὺ δηβννοχεαᾶ ἴο ΒῈῚΣ ψψοχά. 

καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
Αμὰ διανίηρ σοσὴδ ἰοννασὰ ἰῇ αἰδοῖ !]65 οὗ Βΐτῃ 

αὐτὸν λέγοντες ᾿Απόλυσον αὐτήν, 
Ϊ βασίηβ Τιρί ΙοοβΘ ΟΥ̓ ΟΣ, 

ὄπισθεν ἡμῶν. 
[1:3 ὁ δλοίοι 15. 

ἠρώτουν 
σα σοα οϑίίβ ὨᾺ 

ὅτι κράζει 
Ῥφδοδῦβο 58 ΚΘΘΡΌΒ οὐδ οὐδ 

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ 
ΤῊΘ6 (οη6) Ῥᾳαξ Βανίηρ δηδννεσοα δα Νοὶί 

ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ 
Σ νὰ βου ΟΕ 15 τοῦ ἱπίο [88 Βῆ6ορ [186 (οὨ 65) 

ἀπολωλότα οἴκου ᾿ἰσραήλ. 25 ἡ ᾿ 
μανίη θθθὴ Ἰοδὲ οὔ πουῦξθαὸ ΟΣ 151861. ἘΔ86 (ο6) 

δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα 
Ῥυϊ μανίηρ σοχὴθ νν85 ἀοίϊηρ Ορϑίβϑβηςα ἰο τ Βα πΒ 

Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ 
Ιοχᾷ, ῬῈ ει ρίπθβ, ἴο τη6. ἘΏ6 (οΠ6) Ῥαΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν 
Ἀν 5 νου βαϊαὰ Νοί 1 δε 841:: - ἴὸ [8 Κ 

τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς 
ἰ.36 Ὀτεαᾶ οὔθ οὐΠάσγο πᾶ ἴο ἤτον ἴο [ἴῃ 6 

κυναρίοις. 217 ο΄ δὲ εἶπεν Ναί, κύριε, 
Μ11|6 ἀο55. ὙΠῸ [νουλϑ}] ὈυΣ βαἃ Ὑε5, Τιοσᾶ, 

καὶ γὰρ τὰ - κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν 
ἈΞ 05 ἴῃα 111 ἀοββα 15 θϑαϊϊπβ ἔσοϊῃ ἐπα 

ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
σΓΌΣΩ 5 [6 (0165) ΕΠῊ Εθ 61: ἥτοση ἐῃ8 8016 

τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς 
ΟΥτα Ἰογᾶβ.- οἱ ποία. Το Βανίηβ δϑινοσεᾶ 

ἼΟΟΚ! 

ΟΥίοσ, ἴδϊδθ ὑδϑύυϊηο- 
ἰθθ, ὈΪΔΒΡΏΘΙ16Β. 
20 ΤὨΘ56 δῖ ὑδ6 
ἰμϊηρβ ἀΘΗΙΩΡ ἃ τϑα; 
Ῥαῦ ἴο δκθ 8 πιθ8] 
αι υὐνναϑηθα ὨΘηΩΝΒ 

ἄοθ5 ποὺ αἀδθῖ16. 8 

τηδχι.᾽" 

21 Τιοονίηρ ὕμοσθ, 
ΦΕΒῸ5 ΟΝ ΨΥ ἹΠΟΥΘΝ 
1ηοὗο 886 Ῥᾶγίβ οὗ Ἴγτα 
δὰ 5ι ἄοῃ. 22 Αηᾶ, 

ὃδ' ῬΒΟΘ- ἰ ΟἾΔ 

ψοδηὴ ἔσγοσιλ ὑῇοϑθ 

ΤΟΡΊΟΩΒ σα ουὖ δρᾶ 
οὐἱοα αἱομᾶ, βαρ: 
ἜΔΥΘ ΤΘΤΟΥ ΟἹ ΠΊΘ, 

Τιογά, Ξοὴ οὗ Ὀδνίᾶ. 
ΜῈ ἀδιυρηῦοσ 5 Ὀδᾶ- 
1Ιν ἀουιοηίζοα." 28 Βα 
Ὧ6 α'ἃ ποῦ 586... ἃ 

ὩΟΤΑ ἰῇ ΘΏΒΜΕΙ ἴο 
ΘΕ. 50 Ὡἶἷ αἰ ΒΟΙΌΙΘ 5 

σθ ὉΡ 8η 8 Ὀδσδῇ 
ἴο τϑαυδοὺ ἰτα: “Βαμα 
ὮΘΙ δύ; ὈΘΟδῸ56 
586. Κρορθ οὐγίῃρ οὐ 
αἴϊοῦ υ5. 24ΤῊὴ 8ῃ- 
ΒΘΙ ὯΘ βΒαὶᾶ: “1 ψὰ5 
ποὺ δϑοηὺ Του ἴο ΘῺΥ͂ 
Ῥυαῦ ἴο {8 ἸΙοϑῦ 5ΏΘΘΏ 
οὗ ἢ6 Ὠοσσϑδθο οὗ 
1586]. 25 ΜΨΏΘη ὑδ6 

ὙΌΣ ΟΘΙῺΘ 5126 Ὀ6- 
σὰ ἀοίηῃρ ομρδίβϑῃοα 

ἰο τα, βαυίηρ: “Τογᾷ, 

Ὠρῖρ πιο! 2010 88- 

ΚΞΨΕΙ Ὧ6 καἰ: “1ὖ 15 

ποῦ χρη ο δκα {6 

Ὀτοδᾶ οἱ 86. Πα ἢ 

δα ἰτον Σὺ ὅο 110016 

ἄορβ. 2:5:)6 καϊᾶ: 

“Χρ5, Τιοσα; θαὺ ΤΘΔΙν 
{86 1016 ἄοσπ ἄο φδαὺ 

οἵ ἴπ6 οὔὐπρθ [8}1- 

ἴὴ5 ἔτοα - [86 8} 18 
ΟΥ ὑδοὶσ τηδδύοσβ,᾽" 

28 ΤΏΘη 965}5 Βαϊ ἴὰ 
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ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ 
1868 7655 βαϊα ἰο ΒΟΥ 

σου πίστις" γενηθήτω 
οἔγνοαυ ἐπ Ταιῃ; 1οῦ 1 ὨΔΡΌΌΘΩ 

θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ 
ψου δῖ Ἡ]Πη5. ΑὩα ννᾶβ ραῖϊθϑὰ ἰδμ6 

αὐτ ς ᾿ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
οἵ τῆς τοῦ ἴῇ6 -ἤουγ ἐδμδῖ, 

29 Καὶ μεταβὰς 
Αὐᾶὰ ανίηρ Βοὴδ δούοϑϑ 

᾿Ιησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν 
“655 σαῖθ Ῥφϑιᾶθ ἰπμ6 

Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς 
(δ, ῖθο, δᾶ Βανίηῃρ βόῶδ ἃρ ἰαΐο [16] 

ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 39 καὶ προσῆλθον 
ταουαίαϊη νὰ Βι{ἰπ|Ὡὲᾷἷ. ἰμοστο. Απα, σϑὰθ ἰοναγα 

αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν 
Ὠΐτ οσγοναβ χαϑὴν αν ὙΠ ΤΒΘΙΏΒΕΘΙν 65 

χωλούς, κυλλούς, τυφλούς, κωφούς, . καὶ 
ΙΔ πῖ8, ταλϊτθᾶ, ὈΠηΔ, ἀυχηρ, δηᾶ 

ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔριψαν αὐτοὺς 
αἰ ογθηΐ (0065) ΤΩΘΩῺΨ, δηά. {μὸν οαϑϑί [12 ε9] 

παρὰ τοὺς πόδας. αὐτοῦ,. καὶ ἐθεράπευσεν 
Ῥοϑιάθ ἰῇ ᾿φοί οὗ τη, πᾶ Β6 ουτοᾶ 

αὐτούς: 81 ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι 

μεγάλη 
Βδτοαΐ 

σοι ὡς 
ἴο γοῦυ 85 

θυγάτηρ 
ἀδυδῃΐον 

ἾὮ γύναι, 
Ο νοϊϑῃ, 

ἐκεῖθεν ὁ 
Ζγοτα ποτα 6341 

θάλασσαν ῆς οὐ ἕπο 568 

εἰς τὸ 

δα; δι5-ϑαια [6 στοᾷ το ἔδει ννοηδοσχηθὶ 

βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας καὶ 
ΒΘΟΙῚ5 . αὝΤΩΡ (ΟΏ) 65) ΕἸΦΙΞΣῈ ΦΕοΥΞὰ δηᾶ 

χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς 
Ιᾶτλθ (οτ 65) νδικὶὰδ ΒΠΩ͂ ὈΠΠα (ΟΠ 65) 

βλέποντας: καὶ ἐδόξασαν . τὸν θεὸν ᾿ἰσραήλ. 
5ΘΕΙΠ5; ΔΑ δον β]οσῆρα τῃ6 Οοα ΟΕ Ι5υβεὶ. 

352 -.ὋὉ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς 
Τρ ες 2εβθβ μανίην ὁΔ116 6 ἰοννατα - ἐμ6 

μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
ἀἸ5οῖρ]65 ΟΥ Ὠΐχη 5ϑια 1 δῖ 6 6 Π]ὴΡ ὈΝ. ἀροῦν {6 

ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς 
στοννᾷ, Ῥϑοδβα 8Ιτεϑαὰν αν 5 198 ᾧ τον] 

προσμένουσίν ᾿ “μοι καὶ - οὐκ 
{πμ 6 ν διὸ χεδιίησ τον τ ᾿ο Τὴ 6 δηᾶ : ποῖ 

ἔχουσιν τί. φάγωσιν: καὶ 
1πὸν 806 Ὠανίπϑ 24} πον ταϊσϑΐ οδῖ; δαᾷ 

ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, 
ο Ἰοὺ Ἰοοββ οἵ ἴμβϑυὰ ξαβϑίίϊορ ποΐ Τὴ Π]|Π1ΏΡ, 

μή. τε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 
ποῦ δὲ ὅν τἶχαθ ἔπον τηϊρῃῦ σῖνθ οαὐὐύ ἰὼ ἰῇ ναᾶν. 

88 καὶ λέγουσιν. αὐτῷ οἱ μαθηταί [Πόθεν 
- ἈΠΑ͂ 8Γ6 βδαυίῃρ ἴο Βἶχα π6 αἰβοῖριθα ἘΎΌσΤῃ ΠΟΥ 6 

ἡμῖν. -ἐν : ἐρημίᾳ - ἄρτοι τοσοῦτοι -. ὥστε 
ἰοὰβ ἰῇ ΙΟΠΘΙΥ ΡΙθοθ. ἰοᾶνεθ 80 18) 85-ὃπά 
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ΤΟΙ ἰσ δ; “Ὁ 
Μοιάδ, οτοαῦ ἰβ γΟῸΣ 
ἔρθῃ; Ἰοὺ τ ΠΘΡΌΡΘΩ 
ἰὼ γο 85 γοόοὶ τ 5." 

Αηᾶὰ ΘΙ ἀδαρῦοῦ 
ψ85 Ὠθϑ]θᾶ ἔσγοχα ὑμδῦ 
ΒΟΌΪ ΟἿ. 

29 Οτοβδίηρ ΘΟ ΟΥ 
ἔσο ὑμοσθ, 658 

Ὠδχὺ οδῆθ ΘΔ [8 
868, οἵ αδΔ11166, δῃᾷᾶ, 
οἴϊο ροϊὴρ ἃ ἰηΐο 
[8 τηομηξϑῖη, Ὧ6 

85 ἰυδίρ ὑΐθγε, 
ὃ0ὺ ΠΟΘ ρτοδῦ οχἵοναξ 
ΘΌΡΤΟΘΟΙ θα, Ὠἷτῃ, Ὠδγ- 
ἴὴρ ϑίοῦρ ψι 6 πὶ 
ῬΡΘοῦΪα ὑμαὺ ΨΜΕ6ΓΙΘ 
Ιαῖαλθ,. τιϑιηθα, Ὀ1Πη4, 
ἀμ, δῃηα 8 ῺΥ 
οὐμουννίδο, δηα ὕῆθυ 
ἔαὶΤῚν σον ἔπθῖὶ αὖ 
ὨΪδ. θοῦ, δῃηα 6 οσυγρα 
μοι; 31.590 ὑμαΐ {ὑπ 
ΟΥονα 1610 δηιδΖο- 
ταθὴῦ ὃδὃ5ῷ'΄. ον 858} 
76 ἅσρ βρθδκίηρ 
ϑηα ὑῃ6 ᾿ἰϑὴθ ψ8}Κ- 
ἴὰρ 8η4 6 ὈΝΠα 

βααίηρ, 8η4 ὑπον ρὶο- 
Πρ 6 ἀαοᾶ οἵ 
15Γ861,. 

32 Βυὺ δοϑθαθ. 68116α 
Ὠἷδ αἰβοῖρθα ἴο Ὠΐτὰ 
δὴ 5814: “1 [66] οἷν 
ἴοΓ [ἢ6 οτονα, Ρ6- 
οαῦδθ Ὁ ἰδ αἰτοϑᾶν 
[Ὧτε6 ἄδὺβ ὑμπαὺ δ ν 
Ὦδινθ βύδυρα ὑἱ τα 
δηα θυ βᾶνθ ποίῃ- 
ἷῃρ ο δαῦ; 8 1 ἀο 
ποῦ Μαρὺ ἰο 
βοὰ αὖὰν ζαβίληρ. 
ΓᾺΡ ΤΔΥ ΡὈΟΞΒΙΡΙΥ 
δῖνο οαὖου ὑῃ6 τοϑᾶ." 
933 πον, ῃ6 ἀἷ5- 
ΟἸΡΙῈ5. δία. ἴοὸ Ὠΐμα: 
“ὙΨΏΘΓΘ 816 ψῈ ἴῃ {Π]}5, 
Ἰοθὶν ὈΪδοθ σοΐηῃρ το 
σοὺ κμυϑδοίδηῦ Ιοᾶνθ5 

ΒΕ. 

πον ον υυουυουοοἔ ρου ουουουουοουυυτοοοοοοουυο 

108 

λέγει 
15 ΒΑ ΙΔΒ 

ἄρτους 
Ἰοᾶνθ5 

εἶπαν 
β5ϑια 

τοσοῦτον; 34 καὶ 
50 ΤΌ ΟΠ Απμὰ 

Πόσους 
ον ΤΠ 

ὄχλον 
στονα 

᾿Ιησοῦς 
6505 

χορτάσαι 
το 58 15. 

αὐτοῖς ὁ 
το ποτὰ 188 

- ᾿Ὶ 

ἔχετε; - οἱ δὲ 
ΔΙΘ μέχετε; χοῦ ΤΠ6 (ΟΠ65) μυΐ 

“ ά καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 38ὅ καὶ 
Ἑπτά, ΕΤοΙοὶ 3 116 ἢ58 65. ἈΑμαᾶ 

παραγγείλα ὄχλῳ ἀναπεσεῖν 
πανηρεῖ τε κα ἴο ἰμ οτοννὰ ἴο 2811 Ῥβοϊκννασα 

τὴν ἣν 436 ἔλαβεν τοὺς 
ἐπὶ τὴν Ἀα μ6 ἰοοῖκ τὰς 

Ω " δ ᾿Ὶ ΑῚ ᾿ [Ὰ Ὰ 

ετττα ἄρτου καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ 

δόνθῶ ἀρτουΝ δρᾶ τὰ 6 Ὦ5Π65 δῃᾶ 

εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
Βανὶηδ πδκοα ΜΘ ΌΤΟΚΘ δῃᾷὰ ννὃβ εἰν] 5 ἴο πῃ 6 

αϑηταῖς οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 
μαθηταῖ 5 16 »ϊ ἀἰβοινίθβ ἴο ἴῃ 6 οτον 5. 

31 καὶ ἔφα πάντε καὶ ἐχορτάσθησαν 
ἔφ τγον 841} ἈΠῸ) ΔΩ͂ Χετο βαἰϑαθά,, 

καὶ τὸ ᾿ περισσεῦον τῶν κλασμάτων 
«μὰ Ὧ.Π6 δ᾽ρουπαϊηξ ΟΥ̓ [86 ἘΥΘΕΤΩΑΘΪΒ 

ἦραν ἑπτὰ σφυρίδας πλήρεις. 
πον μόρα ῸρΡ :- βανοθ Ργονίβιοα Ὀββκοῖβ 1.1]. 

38 οἷ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι 
τῆθ (οη65) ΡῃῪἪ εαἰηθ. εσα ἔοι ἱπουβαθά 

ἄνδρες χωρὶς .: γυναικῶν καὶ παιδίων. 
ΥΛΔ16 ῬΘΥΞΟΩ5. δρδζὲ πγόγα ψνοθη δῃηα 11{{16 ὈΟΨΒ. 

89 Καὶ ἀπολύσας - τοὺς ὄχλους ἐνέβη 
Αμᾶ Βανίμξ. 16 Ἰοοβα ἴμε ογονναᾶβ. μ6 βίθρρϑα ἴῃ 

τῷ 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 
Ἰαῖο. [6 Ῥοεῖ» Δ οαπὶθ ἱπίο ἴῇ 6 τεβίοηβ 

Μιαγαδόν.... ΝΕ 
οἕ Μαξϑάδβῃ.: . Ὄ “ 

Φαρισαῖοι καὶ “προσελθόντες. οἷ 
ῬΒΔΑΣΙΒΘ 5 Δηα 

1 Καὶ 
Απᾶ Βανῖηδ σοῦλθ ἰοννατὰ 186 

Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν 
βδάάσοθεβ τοιαύτη χοαϊποίρα ὑροῦ Ὠΐτὰ 

σημεῖον. «ἐκ. τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 
β'ῖσῃ -ουἱοῦ 6 πδάνθθ ἰἴο αϊβρῖδν ἴο μϑσὰ. 

2 ἃ: τ Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 
ΤΏ6 (οὔ 6) Ραϊ αν ϑαβυνετεα 5είϊἃὰ ἰο ἔβϑίω 

[[Ὀψίας γενομένης "λέγετε. 
Γ[[ΟΥ ονθηϊησ ανῖηβ οσσυτγοα Ὑοῦ 816 ΞΒΣΊΩΝ 

Εὐδία, - πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός’ 
ἘΔῚΡ Θαῖμοσ, - [15 Βτο-σρᾶ οῸΣ ἴδ ἤρανϑα; 

3. καὶ πρωΐ Σήμερον χειμών, πυρράζει 
δηάᾶ.. οὖ πλουΐηρ . ΤΟΟδΚ ανἰπίοσ, 15 Βχϑ-τρᾶ 

γὰρ -. στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν 
ΖῸ. εἰοοχὴν -ἰοοκίηρ 6 δοαᾶνθῦ. Ὑπ6 ἱπάρϑρα 

ΜΑΤΤΉΒΠΙΥ 1ὅ: 84---16: 8 

ἴο 5 θεν ἃ οτονψαᾶ οὗ 
[15 51Ζ62᾽ 84Αὐ ἰῃΐ5 
7ώθϑὺβ βϑἰᾶ ἴἤο ὑπϑηι: 
“ΟΝ ΠΛΔΩΥ ἰοᾶνθβ 
ἤδνθ ὑοῦ ὙὙΠῸΥ 
5814: “Ξδνθῃ, δῇ 8 
ἔθ 1116 ΕΙΘ 65. 
35 50, ΔΙῸ ἰηδίσιοῦ- 
ἵὰρσ {6 οσγτοψα ἴο 
ΤΘΟΙΪὴ6. ὈΡΟΩ 886 
δτουμᾶ, 836 πα ὕοοῖκ [6 
βθνθὴ ἰοῦ δῃᾶ ἐμ 
ΒΒΏΘΣ δᾶ, αἵδοσ οἵ- 
ἔρυϊὴρ ὕβϑδηκε, π6 

ὈΓΌΚΘ θαι δμᾶ Ὠ6- 
8 αἰπύγιθαύς ὕο 
88 ἀἰβοῖριθθ, {πὸ ἀϊ5- 

ΟἿΌΙΟ5 ἴἢ ὑπσ ἰο ὑὯ6 

οτοναβ. 31 Δα 811 δ 
Διο ψοῖα βαὐὶϑιϊθᾶ, 

ΔΩ͂ ἃ5 ἃ ΒΌΧΡΙΙ5. οἱ 
ἔγαρυαθηΐξ ον ὕοοῖκ 
Ρ. 56 δὴ ρσονυϊβδίοῃ 
Ραβκοὶβ 1. 38 ΥὙοὶ 
ἴμοβο θαύϊρ ΘΥΘ ἔΟῸΣ 

ὑποιιϑϑηα τθῃ, Ὀοϑιᾶθ5 
ΜΟΤΘΩ δηῃά ψομὴρ 
οὨΠάσρη. 39 ΕἸ ΔΙ, 
ΘΙΟΥ. βϑοηᾶῖησ 86 
οτοναβ αν, Ὧ6. μοῦ 
ἰῆΐϊο 86. Ῥοδὲ. δῃὰ 
-ΟἝΧη6 ἴηὐο 6. τ] ὯΝ 
οὗ Μαβρβ'δ' ἅδῃ. 

16 Ἡδγα ὑπ6 ῬΠδγ- 
ἴβδθο. δῃὰ 58ᾶ- 

ἀπσθοβ ΔΌΡΓΟΔΟοΒΘα 

μὰ δπᾶ, ἰο ἰοιηρθῦ 
Ὠΐγα, ὕπο. δϑιεθα ᾿ἰτη 
[ο αἰβοϊθν ἴο ὑμθηὶ ἃ 
Βίρῃ ἔσο ὨθδΥυΘῺ. 
2ΊΗ ΤΟΙ Ὧδ6 5αἱᾶ. ἰο 
ἔθ: [[{ὙΏΘΩ θνο- 
πἰὴσ [8415 ὑοῦ 816 
ϑδοσουδίοιηθα ἴο. 58}, 

0 ἘΠῚ ΡῈ ἴαὶγ τψϑαίῃ- 
ΕΓ, - ἔοσ ὕπῃθ βΚν [15 
εἰσ; δ δια βδὐὖ 
τροσλορ, Τὸ. ΜΠ ΡῈ 
ΜΙΩΟΥ, ταῖν θα 
τοῦδ, [οΓ {86 Ξ,Ψ. 15 

Ἐγο-τοᾶ, Ὀπὺ β]Ἱοοτὴν- 



ΜΑΤΤΉΗΙΪ 16: 4--.2 104 

πρόσωπον . τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε, [Ἰοοκίηρ.᾽ ἕου Κῆον 
διακρί Θ Ἀρανθ τοῦ δὲ Κηοννίηδ ἰ ΟΝ -ο ἰηὐογοτθὺ [ἢ 

κρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν [ἌΡ θδσϑῃ χκρίνει ὧν 66. οἵ (ἢ 
ο αἰξίπσαϊϑῃ, ἐδ8 μα 585 Ὲ.5 ΟΕ ἐμ. 517, θὰ [86 βἰξῃΣ 

καιρῶν οὐ δύνασθε.] 4 Γενεὰ Οἱ ὑμθ ὑϊπιε Ὑοῦ 
δΡροϊηαιθα ἰἰσθοα Ὡοῦ. στοῦ 8:6 8016.}] (δηργδίζοῃ οϑπῃοί μαΐθυρτθί.}1 4Ὰ 

ψὶοκοα δηᾶ 8 ]067- 
πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ ὶ ς ει ὶ 
νυἱοκεᾶ διὰ ϑαυλίθτουιϑ βίδιι Ὶ τιξητεῖ, ἀπά ποτ ττρας νὰ «το 

σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον [Ῥὰῦὺ ΠῸ 8:65 ΜΠ) ᾿Ξ 
τὔδο Ἱ ῬὈ6Ὲ βίνθῃ οὶ 15 ποῖ ἐμβὸ ίϑιι δῖνθηῃ ἰδ οχοθρὺ ἴμ 

νᾶ. καὶ καταλιπτὼν αὐτοὺς ἀπῆλθ. βίβτι οἱ Ζο΄ΏΔ." ὙΨ] ς ᾿ εν. 8." νυ 1 

οὗ Ζόοπδῃ. Αμπᾶ μανίηρ 16δξὲ Ρεμβίημα ἐμέῖα δ μο Αδαν, οἱ,  ὑμαῦ 6 ψϑηῦ ὍΛΟΥ, 
Ἰρανίπρ ὕχοηχ Ὀθ;ϊηα, 

10ὅ 
ΜΑΤΊΎΠΜΕΝ 16: 15-19 

ουὐ, ποῦ ζοσγ {86 ἰϑᾶῦ- 

ΘᾺ οὗ {18 Ιοᾶνϑϑ, αὺ 

ἔογ (8 δοίη οὗ 

6 ῬΒδιίβθοβ. δῃᾶ 

ΒαάαθοΒΕΚ. 

13 Νο, ΜΉΘ 1Ὧ6 

μδᾶ οὐ ἰηΐο 8 

ταῦ οὗ Οδ65-8. 168 

ῬΒΓΊΡΌΪ, σοϑὺ5 ψοηῦ 

φοκίαρ [5 ἀἰβοίριθβ: 

ὩΤῺΟ 816 ΤΘῸ Κβ8ὺ- 

Ἰὼ ἴθ ΞΌῸμ οὐ τ 

ἧς ζύμης τῶν ἄρν Νὰ ὅδα ὡς 

διδαχῆς τῶν, βρισσων πὰ ἢ θεθάμοο,, 

π ελθῶν, δὲ ὡς Ἴαο ἐπὸ ὧς 

μέρῃ ΚΟ ἰσαρίας οὗ πο ἴδΗΣ] , ΕΝ 

ἢ εἰρώτα κδόπ
α τοὺς μαθητας 

"1 ππι λέγων 

Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν 

5. Καὶ ἐλθόντε ἷ ὶ 
ἱ 

ἷ ς οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ νι ποῖ ἄγ βασ πϑ 
πα δα 

᾿ Απᾶ ἈΔνΊΩΣ οοχαθ ἴδε αἰβοῖριθβ πο [86 εὐ ΝΟ εἰμθ αἸΒΟΙΡΊΘ5 υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 1ά οἱ δὲ εἶπαν 153 » ἹΔ4ΔΎΏΘΥ 581: 

ἕτερον ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. 6 ὁ |51486 δηὰ ἔς οὐἶμοτ 5οὰ οὔθ ΤΩ ΤῊ (οη65) Ῥυΐ 5814 “ Βοτιθ 5» ὕόομἢ ἴὰ8 

μάν δῆς ἴον ἔοστθοὲ Ἰοᾶνεθ ἰοΐδακε. ὙὩμ6] ὕ8Κ6 Ιοᾶν 65 ΔΊοΩΒ, Οἱ μὲν ᾿Ιωάνην τὸν βαπτιστήν, Βαρίϑῦ, οἴμοῖβ ἘΠῚ - 

δὲ ησους εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ 8 “οδὰ5 βαϊᾶ ἴο ἔποια: τῆς ἴοπο5) ἰπάοά ὕοῃθῦ [π8 Βαρξϊδι, 28}, δὲ . οὔμοτα ν᾿ 

581. Ὁ ἰμπθρὶ Β6 ψοῦ βεοῖιβ δᾶ] ΚΚΘῈΡ ὙΟΥᾺΆ Θγ68 0 δἢ ἨἨλεί ἕτεροι δὲ ᾿Ἱερεμίαν  ϑλῖθ ἢ ΟΣ - 

γ05 ΟΡ ι δὲ εἰν, ἢ ΠΑΡᾺ ἐδ ῃτορμοίβ. 15 Ἐδ 

προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φ ; δὰ ψναΐοῃ οὐ ἴο 
- 

ρισι 
Γ 

ῬῈ αἰϊδινθ ἔσο ἴἢ6 ἰϑρανθῶ οὔ ίῃμο «ρισαϊῶν ὑπ εἦθᾶνοα δὶ 78 

5865 88} Ξδαᾶ- 

οἴμοσα Ὀὰ1 ἘΜ], αἰδοσεηΐ (01.685) νυ ὅ 

ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοῖς 5818 ἴο ὑδοῃ: “Χου, 

οὐ οὔ οζῖδο φγορδϑῖβ. Ἠΐδ ἰ5 βαυίπε ἴἰο τὰ ] ἐΠΟΠΡὮ, πο ἀο τοῦ 

καὶ Σαδδουκαίων. 7 οἱ δὲ ΐ καὶ . ἃ διελογίζοντο | ἀπ "» ΐ έ 
δ Ξαάάποεθρ. , ΤὯ6 (οη65) ὰΐ οτα ὑγίξοντο Ῥέραη ιὦ δο ΟΣ Ὑμεῖς δὲ ρον ἰς κού ταν! ἐορο ἀμέον ὑππσα Ῥοΐοῦ 

ἴῃ ἐποιαφοῖνος λέγοντες ὅτι ἴΑρτους οὐκ, Ὸ 8 ΘΙ ΒΘΙν 5 του υϊ νὰ ὗε ΝΝ τοῦ ἀνόμου ΟΡ Δᾳρσηαῦ Θίπιοι ῬΘΌοΓ 
μας ἔχοντες τ τρτοὺς Οὐ ανῖηπ: 8 ἀἱ ἀ 16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν ἃ: “γοὰα 86 [88 

ἐλάβομεν. 8 γνοὺς δὲ ὁ ᾿[ησοῦς Ὡοὺ ὕδκθ δὴν ἴοᾶνθβ Ηανίη ισνετθά Ὀαΐ 5ποοα εῖδε και Οἰσισῦ, 86 δο. οἱ 

λάβομεν παν νοὺς σα δι ὡς ἱησοῦς ΑἸοΩ ς᾽" 8 Καποπίησ Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ. Ὁ» ᾽» 

εἶπεν. ΤΙ διαλογίζεσθε, ἐν ἑαυτοῖ {πῖ5, 2655 κϑἱἰά: υχσα ὅτὰὲ ἴ5 ὕμυβὲ ἴπ6 ΒοᾺ οἐἴπα ὅοά οξίμπο {86 Ἡνίὴνς αοᾶ. 1. 

ς, ἍΨῺΝ ὅτὸ τοῦ ἀοΐϊηῃρ ὥντος. ἩΠ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς [ ΤΟΒΡΟΏΒΘ σθαι δδιὰ 
58:1 ΨῈ - - 

ἡ τα ύοῦ γθϑβοηίῃβ ἴθ ΟὯΘ ΔΠΟΙΠΘΥ, ξῃῖϊς Ὑ68. αἴας δ, 

50 ἸΏΟΩΡ πυῖοα (οπ6). ᾿ Ἐανία δαϑινοτεα Ῥαϊ 16 94 6ϑ9ὺ5 ᾿ίο δῖπι: “ΠΔΌΌΥ γοὰ 

ὀλιγόπιστοι ὅτι 5, : 
ΟΠ68 οὗ Μ{ΠῸ ξαϊξα, Ὀθοδαβα πρανεο, ἊΝ Σοταρ νοῦ, ΛΟ ραν, εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾷ, 8τθ, βαθὺ 805 οἕ 

- ζἤ, . “ 
τοσοῦ, 5ίμλοσι ἘΔΙ-“ουδ ἢ, 

κου ΧΈΤΕ; ρασ 3. οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ τοῦ ἴθι Ηξο6 ξαι τη γᾶ ἴο ὉΠΠ ΗΘΡΟΣ 516 ΗΝ σοαι, Ὀθοδαδα ΒΘΘῺ 

ἴα Νοΐγεε. τὸ σοῦ αύνᾶσα,ρ πὸς 9)ο τοῦ ποῦ ψγοὺ 568 ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι 8πά Ἠϊοοά ἀἰ4 ποὺ 

«εὐ ΜΟΥ ΈΌΕΤΕ ς πΡ πέντε ἄρτους τῶν [μ8 ροϊπῦ, οΥὁἹ ἀο γοὸῦ Ῥοςαυϑο βεβὰ δηᾶ Βίοσθ Ὧν ὀνεαιεα ΤΟΥΟΣ τργροῖ [6] ἰο γοῦ, 

Θῦρ ἴθ. δνθ τοὺς τῶν ποῦ ΤΘΙΠΘΙ 6. ὑπ6 ἢνθ ἀλλ -πατήρ μου ες ὁ ἐν τοῖς 

πεντακισχιλίων καὶ πόσου , Ιοᾶνθα ἰῇ ἐπ σβϑ66 οἵ ΚΝ π6. ἘαΙΒΟΣ οἵτια ἰμ8 (056) δὰ [86 Ὀυῦ ΤΩΣ Ἑδύμοσ ΨΏΟ 

Άνϑ ἰμπουβαπά τη Βον ταδαν κρφίνοὺς [8 ἔνθ ἐμοιιδηᾶ δῃᾶ οὐρανοῖς: 18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ 15. ἴὰ [88 μοανθῃβ (]ᾶ. 

ἐλάβετε; 10 οὐδὲ τοὺ ΟΝ Ν ἨΟΔΝ ἸΘῺΥ Ὀδδιτοὺϑ Ἐπ ανεης;  Ἀδ8ἃπᾺῚ: Ῥαΐ ἰο γοῦ 8τὴ 5ϑσίμβ ἔμπας χοῦ [18 ΑΙδο, 1 58. ὑο γΟΆ, 

χοῦ ἰσοκῦ Ἧ, ς ἑπτὰ ἄρτους τοῦ ἴοοκ τπρῦ 10 ΟΣ , . Ν Α ͵ 

Ν ΟΥ̓ ἐμ βενθὴῦ ἴοανεα [86 βϑυύθὴ ἰοϑνθθ [ἢ εἶ Πέτρος, καὶ ἔπὶ ταὐτῃ τῇ πέτρᾳ χοὰ 816 Ῥοίοσ, δῃὰ 

τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας [86 οᾶ88 ΟΥἹὁἨ [ῃ8 ἴσαν ατ ῬφίεΣ, βρά ὭΡΟΩ μῖδ ΑΝΩΝ ἰμΝ [15 τορι τηδδδ Ὑ 

,, ἔραν ἐπουβϑηᾶ δηά μον πιδὸν  ὑπουβδηᾶ -δπ ἃ ΠΟΥ͂ οἰκοδομήσω μοὺ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι “1 μὰ ΤῈΣ δοπ- 

»εοὐϑφυρίδας ος ἐλάβετε; 11 πῶς οὐ ΠΊΘΠΙ͂ Ῥτον βίου Ἀ85- τ ΠΡ οἶτας [88 φΟ,ΒτΕΒΒ οὔ, 88 βαῖο5 στοραύϊου, δπὰ ὑπ 

. τοῦ ἰοοκ Ἐον πο ἐεὶ5 Ὑοῦ ἴσο τ δου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς" | ραίος οἱ Ηδ' 465) ΜΠ 

νοξιτε ὅτι οὐ περὶ ἄ Μ Δ ΉΟΝ ἴα 1 τοῦ ἀὸ οὐ Ηδάβϑ ποῖ ΠῚ ον υροννοσ 1; 8 

δύνατο ἄτα τοῦ ἰπδὶ ποῖ περὶ ἄρτων εἶπον ποὺ ἀἰβοθὴ ὑμαὺ 1 19 δώ . ᾿ λεῖδ ἦς [μοῦ ὈνεΊΡονοΣ ἴῦ. 191 

ὑμῖν; προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆ 65. Σἰακϑά  αἰά ποὺ ἴ8κ ἴο γοῦν το αι εῖνα Ἰσφοὰ τας Κ ξιρος οὗηο ΨΜ11 ρῖνο γοὰ ὑὰδθ 

ἴο γουῦ ΒΘ τοῦ αἰΐϊθα να Ραΐ ποτα τς ζύμης τῶν ᾿ϑροαῦ Ἰοαγε8}) Βυΐ , 5 ὌΝ ᾿ 5 Δ κου οὗ ὑμ6 Κἰῃράοσῃ 

Φαρισαί ᾿ 8 Ιβανϑὴ οὔ ἐμπθ] ψαίοῃ. οὐδ ἔοι (86 βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ 0 ἐὰν ἴμ6 ἢ ἅ 

"αρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 τότε [Ιδᾶνθὴ οΟἵὗἨἩ ἁ ἰπ6 ῬΏΔΙ κιηράοτα: οὐίδβε πεϑᾶνεθθ, ὃπά ΨΜΈΏΪΟΒ Ἰξενον οἵ ὕἴῃ8 πραϑθδ, 81 

8. 

ἥ 
- 

» 
. “ - Ε2 

. Ξαδάπνιοθαθδ. ΤΏΘΗ |ἰπθος δῃα 58 ὅς» δήσ ἐπὶ τ ἔσται! ῬῬδύΘνΟΥ, σοὰ ΤΩ, 

ϑιἀάποβδβα. σης Ὡς γης ς . . 

σου τοῖρὩν Ὀϊηᾶ ὌΡΟΣ 18 βαχίᾷ ΠΡ ὶ οἱμᾷ οὨ δαγῃ ΜΠ. Ὀ6 

συνῆκαν. ὅ Ἷ 3 ὰ δι νῆκαν, « ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ 112 ΤΏΘΩ {πον ρτϑβρθα 
ποῦ ἢς βαϊα ἰὸ ἨὈ6 αἰϊοι τίνα ἔγοτῃ { ὑαῦ Ὧ6 κοί ἴο ψαΐσῃ 

ὌΝ ΝΗ μον μαννα σνοννννν 

3, 

18: Βα θες- ἄδης, ΒΒ: Ὁ, (ΘΕ 601), τ) ϑ  άιστδ, 



ΜΑΤΤΥΤΗΪ ΙΝ 16: 20--ῶά 

- . δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
(βϑοτωθίῃηθ) μανίαρ θα Ρουμα ἴθ ἰπ6 Ὠδάνθ 8, 

καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς 
δὰ ΈΪΟΒ 1 ὄνοσ σψοὺ τσ ΐ ἸΙοοσα ὍΡΟΩᾺ [6 δϑδσγίῃ 

ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς 
ΨΏΠΡΟ. (ϑογαθίῃίηδ) πανίηβ θθ θη Ἰοοϑεάῦ ἴῃ 16 

οὐρανοῖς. 20 Τότε ἐπετίμησεν τοῖς 
Ἀρανθῶβ. ἐν εἴ 91 ἮὯδ σᾶνϑ τ θῃκο ἴο 6 

μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν 
αἰβοῖρὶθα ἰπ ογάθγ ἰῃαξ. ἴο πὸ οὔθ ἐῆεν Βῃου]ᾶ 58. 

ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός. 
τα: . Β6 15 {ῃ6 ΓΒ τβί. 

21 ᾿Απὸ ἤρξατο 
ἘΎοΙΩ βίαχίεα 

δεικνύειν μαθηταῖς 

᾿Ιησοῦς Χριστὸς 
655 [6 ΕἸ 

ν τοῖς αὐτοῦ ὅτι 
ἴο Ὀ6 5Βῃονὶηρ ἴο 16 αἰβοῖρΙθ 5 οὗ Ὠΐτα τμδὲ 

᾿ δεῖ αὐτὸν εἰς Ιεροσόλυμα ἀπελθεῖν 
{15 Προθσβαυν - ἃ ἰπΐο σογβδίοσα, ἴο Ρὸ οΥξ 

καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν 
δηᾶ ᾿ΤΏΘΗΥ (155) ἴο 5 ΟΥ͂ ΤΤΌΥΩ 18 

πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων 
ΟΙοΥ θα ΔΩ ΟΠ Θὲ ὑυϊοϑίθ δηᾶ ΒΟΥΙΌ65 

τότε 
15:19} 

καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρ 
8δηα ἴο 6 ΚΙρα 84 ἴο ἔῃ Ἰμιραὶ ἥμερα 

ἐγερθῆναι. 22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν 
ἴο 6 ταϊξθα }Ὀρ. Απμα ϑνιηρ ΚΘ ἰοννασᾶ γα 

ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷΑᾶὼῳυν αὐτῷ λέγων 
{μ6. Ῥοίοχυ Βίασίεα ἴο ξίνθ τοῦ κα ἴο δηλ Βα 5 

“Ιλεῶς σοι, κύριε οὐ ἔσται σοι 
Ῥγορίτίουβ ἴονου, Τογᾶ; ποὺ ποΐ ΨΠ1Ρ06 ἴο γοὰ 

τοῦτο. 29 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν 
τη 5. ὙΠ6 (Ομ 6) Ῥυΐ Βανί Ὀθθὴ ὰσφα 5ϑϊα 

τῷ Πέτρωθ Ὕπαγε -- ὀπίσω μου, Σατανᾶ: 
ἰο ἐῆε Ῥείθου. Β6 Βοϊὴὰθ αὐνὰν Ῥβηα τὰθ, ϑαίβδῃ; 

σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, - ὅτι οὐ 
Β[ΌΣΔ 5 ὈΙΟΟΚ. ψοὰ 806 οἴτηρ,- Ὀδσδῦθθ ποῖ 

. φρονεῖς, τὰ ..- τοῦ -θεοῦ ἀλλὰ 
ψοῖ ἀὺὸ τϊπα δ [πμ6 (155) οξίῃμε. αοὐ μυΐ 

τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
186 (155) οἵ ἰῃ6 ΤηΘ. 

24 Τότε ὁ... ᾿Ιησοῦς. εἶπεν τοῖς - μαθηταῖς 
Τα ἐβὸ ὕεβὰὺβ Βαϊᾶά ἰίἰο ἐπα 

Ε. ἴον 3», ΄ " 2 ΄ 2 -" αὐτοῦ Εἴ “τις θέλει. ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ΟΕ τὴ ΤῈ δῆψοηθ 15 ΙΒ ὈΘΗΪΠΔα γὴθ6 ἴο Ὁο 6, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 

ΙΘΟΙΌΙΘΒ5 

τὸν 
16ῖ Βίγῃ αἰδονναι ἈΙΤΆΒΘΙΕ δια [εὐ ἴσα πὰρ [86 

σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 
Βῖδκα ΟΕ τὰ δηᾶ αὶ μίγη 6 Σο ον 5. ἴο χη6. 
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6 ἐπίηρσ οππμα ἰπ 
[ΓΘ Ὠθδνθῶβ, δῃᾷ 
ψηδύοθνοσ - γοὰ τᾶν 
Ἰοοθ οὐ δϑυΐῃ ψ}} 
6 6 ῃΐηρσ ἸΙοοξοᾶ 
ΪΏ 086 ἤϑδνϑῃϑβ.᾽ 
20 ΤΘΩ Ὧ6. 5ύθσηὶν 
ΟὨδΥροαᾶ 6 αἰβοῖριθς 
Ὡοὺ ἴο 58.Υὁ΄ ἴο δῇγ- 

Ῥοᾶαν ὑμαὺ Ὧ6 ψδϑ {ἢ 
ΟὨ τὶϑῦ. : 

21] Ἐχο ὑμαὺ ὑΐῃλα 
ξοσναταὰ ὕοθὰθ ΟὨυ]δὺ 
σοοΙμτη θη οθα 5πον 

Ὠἶ ἀἰδοίθ!θα ὑμαῦ ὯΘ 
ταῦυδῦ ργὸ ἤο δοηὰ- 
5816 ὶ δῃα καΐξοσ 
ΤΆΔ ὑίηρα ἔγοσὰ [86 
ΟΙαοσ Ἰθὴ δηᾶ οἕὨϊἱοῖ 
Ὀγίεδί δὴ ΒΟΣΙΌΘ65, 
διὰ 6 ΚΠΙρα, δῃᾶ 
ΟἹ 6 {μϊτὰ ἀδὺ 6 
ΓΘΪδοα  αρ. 22 Αὐ. ὑδ15 
Ῥούοῦ τοῦ ἷπὶ δϑίαθ 
ΘΔ σομηηιθησθα χ6- 

Ῥιυκίηρ πὰ, βδυϊηρ: 

“Β6 Κιηᾶ ἴο  γουΓθΙ, 
Τιοτᾶ; ψγόοὰ ΨΜ}1μ0οΟ» ποῦ 
Ὦδγνθ {πῖ. [ἀθϑῦην} 

δὖὺ 8411 28 Βαυΐ, ἀυχ- 

ἴδ. ὨΪ5 Ῥ80ῖς, 86 βϑιὰ 

ἴο Ῥεύοσ: “οὐ Ρ65 
1 ἰπᾶ τὰθ, ϑαύδῃ! Ὑοὰ 

ΔΙΘ ἃ 5. ΡΠ τρ ὈΙΟΟΚ 
ἴο τΐ6, Ὀδοϑιδ5θ- γοὰ 
ἐκ, ποὺ οὐ’ β 

ἐπουρ δ, - θα ἐῃοϑ8 

οἱ τηθῃ. ΝΞ 
24 ΤΏΘη ὅθ ϑιι5. 58] 

ἴο ἴδ᾽ αἰβοῖριθα; “ἢ 
ΘΏΥΟΠΘ ϑηῦβ ἴο 
ὈΟΐηθ δου τ, [οὗ 
τη αἰδοσψὰ ὐμηδοῖξ 

δὴ ὉΪΟΚ  ἊΡ 8 

ζογῦασθ βύδκθ δῃηᾶ 

σΟὨ 811} ΤΌΠΟΝ 6, 

24. 586. Αρρϑηᾶϊχ υπᾶονΣ Μαίμονν 10:38. 
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2 ὰρ ἐὰν ς 

“ἢ ΠΝ γὰρ δ δον ὯΔ} ΨΜΊΠ ἱὰ6 8001’ οἵ Ηἷἰτα 

- ΄ . 2 ΜΝ ἢ Γ δ᾽ ᾿ ἂν 

σαι. ἀπολέσει. αὐτὴν ὃς 

ὕρϑανα .- ἈΠ 1ΟοΒΘ, Τὸ; ψο Ρυΐ πῶ 

ὑπολέσῃ τὴ ὴν. αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ: 

ἀπολέσῃ τῇς ῬΧῃ ὍΚ Βα οὐ δοσουῃΐ ΟΕ χὰξ 
ταϊσῃὶ ’'οβθ μα οὶ 

εὑρήσει αὐτήν. Ξδ. τς, ὙΩΡ οὐρα ιδεῦτα 
ἄνθρωπος ἐὰν τὸν Κα Ή5, ὥλοὶς τίδοι κοῖς 
ΝΗ ἐπ ἐυχνν ΡΝ ΒΟ ΎΘΥΝ ὁ ταὶ 

δῴσει, ἄνθρωπος ὀνξάδλαγοσ οεἶδο, “τὸ, 
αὐτοῦ; 217 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

ταῦ τῷ ἀθοῦὶ ῸΡ ἰῃῇ8 5οὴ. Οὗ [Π68 ΤΑΔῚ 
οὗ ἰπαῦ . ι ᾿ Ω ᾿ ὯΝ 

ἔρχεσθαι ἐν τῇ δέῃ ἴῃ, Ὧσῖδον οὔμίαι 

μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, ἐπα, ἴδοι 

6 ἀποδώσει εἰ ῥητὴν ΠΝ δροσζαϊασ ἴο ἴπε 

τρᾶξν αὐποῦ, 38 ἀμὴν λέγω, ὡκδν, ἔτι 
φ»γαζίιοσα. οὗ γι. 

εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ 
ΧΟ. 8016 Οὗ με (Ομ 65) Πα: βίαια ΜῺΟ ποί 

ἡ γεύσωνται. θανάτου ἕως “ ἂν. ᾿ ἴδωσιν 
[1] ΑΝ ἰαβῖθ οἱ ἀθδίῃ. ὑπ} || Ὶν {πῸ ταΙϊΡ 566 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν ᾿τῇ 

τὸν ϑοῦ οὔτ 6 ΤΩΔᾺ σοσαΐηξ ΐ'χ 1π8 

βασιλείᾳ αὐτοῦ. ΗΝ 
κιίπκᾶάοσλ ΟΣ μα. 

Ἷ Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ 
. Απᾶα δέου ἅδλυ8 ὶκ ΤΔΙΚ65 ΔΙΟΩ 5 τὰς 

᾿Ιησοῦς τὸν Πέτρον ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην 
δτως Ω 8 Ῥεΐεχ ὥδατθεβ δ Φόδα 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς 
{(ῆ6ς. Ὀτοίμοτ οἵ Βΐτω, ὈΣΊΏΒ5 Ρ {μαι 1χΐο 

ὄρο ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 
ἈΡΥΑΎΝΝΝ " Δα δοςσοχάϊωσ ἰο ργίνϑία [500]. 

2. καὶ «μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 
Απᾶά μείνας ὐδϑαρυτεα 1π ἐτοσιῦ οὗ ἴθ, 

καὶ ἔλαμψεν τὸ. πρόσωπον. αὐτοῦ ὡς ὁ 
Δα 5βἤομθ δα , ας 6 οὗ τὰ 85 186 

ἥλιος, τὰ δὲ. ἱμάτια ᾿ αὐτοῦ ἐγένετο 
8ιὼ, ἰδ Βα ουΐεῦ σδυτηθΐθ ΟΕ Ὀβοθηβ 

λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 8 καὶ ἰδοὺ ὥφθη 
ψηΐ6 85 ἴὰ8 Τ|ρῃῖ. Απάᾶῖ Ἰοοκὶ νν85 566 ἢ 

» - ἂχ “ ΝΥ τὸν ΄ ΡΝ 2 

αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ ᾿Ηλείας συνλαλοῦντες μετ 
τὸ πολ Μοβοβ δηά ἘΠ88 

καὶ 
δῃᾶ 

καὶ 
δῃᾶ 

-σοηνουδίηβ. ΠΏ 

ΜΑΤΊΥΎΒΕΥ 16: 3---17: 8 

. θέλῃ: τὴν ψυχὴν αὐτοῦ |25 ΕῸΓ: ΨΏΟΘΥΕΓ ψϑιὺβ 

᾿ ἰο 8ᾶγνθ ἰσ. βοὰ] ψ]} 
Ιοϑδϑ Ὁ; 

1οϑθ 5 

ΤΩΡ 
ὦ. 26 ΒῸΣ ψῶϑὺ Ῥ6η6- 

Ἐῤ ΜῺΙὶ| 
τϑ 1 ὯὨ6 ρβϑαΐῃϑβ [88 

ΨΏΟΙΘ ποῦ Ὀπὺ ἴοτ- 

ΕΝ 

δ {1} 

σῖνθ ἰῇ Θχοϑηθα ἔοὺτ 

Ηΐ5 501}. 27 ἘῸΣ [8 

ΞΟΠ ΟΥ τῶϑη ἰ8 465- 

ἐἰπδᾶ. ο 

(ὴ6 ΡΙΟΥΥ οὐ 15 Ἐ8- 

ἐμοῦ τι ἰθ 8Ώ 6615, 

δα βοὴ Ὧ6. Μ}} 

ὙΘΟΟΙΊΡΘΩΒ8Β ΘΟ. ΟἿ 6 

δοσογάϊηρ “ἴο Ϊ5 Ὀ6- 

μδυΐοσ. 28 ὙΥΌΙΣΥΤἽ 

58} ἴο τοῦ ὑμϑὺ ὑμδσθ 

ρυῦ ψΏοΟνΘΥ 

Ὧΐβ 5011 [ῸΓ 

βοκοὸ 1 πὰ 

ὦ 6 “ἰο ὃ 

501112 ΟΥ̓ 

8. Τὐ8 
ἘΪ5 

οοὰθ ἴα 

8115 βοῦθ οὗ ὑμόξϑθ 

βἰαπάϊηρ ἤθτθ ὑμδῦ 

ΜἘΠ ποῦ ὑδϑίθ  ἀθδαῃ 
αὖ 81} υὐ ἢγτδῦ 086. 

566. π6 Βο Οὁΐῇ τι 
σου -ἴἢ. Ὠΐἱδ Κίηρ- 

ἄοι." 

17 ΙΧ ΔΔΥ5 Ἰαῦοτ 

ὥθϑδιιβ ὕοοῖς Ῥοίου 

δᾶ σϑῆαθ 8η4 ΟΠ 

ἶβ Ὀτοῦθο δοηρ δηᾶ 
Ῥχσουρῦ μοι ὑρ: Ἰηἴο 

8 ἰοΐύν τουδὶ ὉΥ͂ 

{πουγβοῖνθθ. 2 Αμᾶ Ὧδ 

ψ85 ὑσαηδδρυτοᾶ Ὀ6- 

ἔἕοσχθ μθῃι, δῃηᾷ ἢ15 

ἴβοθ βῆοῃθ 85. πὲ 

5, δα ΙΝ οὐΐδν 

βαττωθηῦβ Ῥθσϑιηθ Ὀ711- 

ἰδοῦ 8δ56 6 Ἰρῃΐ. 

8 Αῃα, Ιοοκ! μθσβ 
ΔΡρθατοα ο ὑῆθι 

Μοβε δῃᾶὰ ἘΠ]11|78}, 

οσομγογεία ψἱ Εἰμὶ. 



ΜΑΥΤΉΪΨ 17: 4--11 

δὲ ὁ 
[5 }»}} 1τῃ6 

Πέτρος ἀποκριθεὶς ἔτρ 
ΕἸΘΥ Ἡδνίπῃδ δησυννοτραᾶ 

αὐτοῦ. 4 
Ὠΐπι. 

εἶπεν τῷ ᾿Ϊησοῦ Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς 
Βοῖᾷᾶ ἰοΐο 92ε658.5 Τοχᾶ, ΒΒ 8 1 15 5 

ὧδε εἶναι: εἰ θέλεις, ποιήσω ᾿ 
755 (1 ἴο Ὀφ6; 1 σοὺ δύ ν ΠΠπρ, 1 58} 8 Κα 

ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ ἱΜμιωυσεῖ 
βθῦθ ἔῆσγεθ ἰεπίβ, ἴογοῦ οὔθ. δῃᾷά ἴο Μίοξεθβ 

μίαν καὶ Ἠλείᾳ μίαν. ὅ ἔτι αὐτοῦ 
ΟΩΘ δη ἴο Ε11788. 016. Χεὶ οξῃΐμι 

λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτινὴ ἐπεσκίασεν 
ΒΡΘΑ ΚΙ ΙΟΟΚ! οἱουᾶὰ Ἰἰρῃίβδοσηθ ονθσξηδαουνσα 

αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ. ἐκ τῆς νεφέλης 
ἴδια, 8ηαἋ ἸἸΟΟΚΙῚ νοΐςα οὐδοῦ τῆς εοἰουσα 

λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ 
ΒΘ ΊΩΒ τηίξ 15 16 ὅοῦ. οὗὔβε ἐπ 

ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα: 
Ροιονθῶ, 1Ὰ δ᾽ 29 6) εοὶ 1 πουρΐ ΨΜ61]1; 

ἀκούετε αὐτοῦ. 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ 
ΔΑῃᾶὰ ανίῃβηῃθαστ ἰδμ6 

πρόσωπον αὐτῶν καὶ 

γοῦ Ὀ6 ΠΟΔΥΪΏΒ ΟΣ ὨΪστῺ, 

μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ 
αἰαῖ 165 1611 ὌΡΟΣ Ζδαςα οΟΥ [θὰ ϑδηά 

ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσῆλθεν 
ὈΘΟΔΙῺΘ ἔθαυΣ νοῦν τ ἢ. Απᾶ σας ἰοννατα 

ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν εἶπεν 
ἐμ6 οϑὰϑ πᾷ δανίηξβ του "ρα Οὗ ἴβθοω 58ϊ1α 

᾿Ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντες 
οί Ρ ϑδμῃά τοὶ ἈὈ6 ἔθδγξαὶ. Ἑδνὴρβ 156 Ρ 

δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον 
ρυζ ἐῃ6 Εν ὸ5 ΟΥ ἰῇθφι ὯΟ 6 ἰδον 5ὲνν 

εἰ μὴ αὐτὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. ϑ Καὶ 
1 ποί Πΐτα ΘΙΕΙΡΕῚ ΟὨΪν. ἈΑπὰᾶ 

καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους 
ἀοϑοθηαῖη5 οὗ ἴμοὰ οἱπί οὗ 16 τοοστδι 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων 
Ὧ6 6η]οϊηρα ἴο ἔπει ἴὰε - ᾿ὕδθ5 Βα 5 

μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ 
ἼΤὸ ὯῸ οὔθ. ὑοῦ 5Πο:}α σἂν ἰῃῇες νὶδίοα 1}  ΏΘΓΟ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
τς 8.0. οὔίμο ΤΩΒΙΝ οὗν οὗ ἀφδὰ (ομθ5) 

ἐγερθῇ. 
ΒῃΟυ]α 6 ταῖβθά ρ. 

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸνφρ οἱ μαθηταὶ 
Αὐμᾶα ἱπαυϊγοα προ ὨᾺ ἴῆΘ αἰβοῖριθα 

λέγοντες Τί οὖν οἱ γραμματεῖς 
ΞΘ ΙΩΒ Μὴν ἐμοσυθέοσα {ῃ8 δετῆρεθ 

λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν 
ΘΙ βαϑῦθ ἰδὲ ΕΒ ἘΝ ΕἸ ΟἹ 1115 ασοϑθασν ἰο σοΙὴθ 

πρῶτον; Ἡ1 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Ἐγβὶῦ ΤΏ6 (ο6) ας Βανὶπδ αν βαία 
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4 Πα βίνοιν Ῥδύοσ 
βοϊὰ ἰο ὥοϑθαδ: “Πογᾶ, 

1 15 16 ΤῸΓ ἴ15 ἴο Ὀ6 
ὮθγΘ. Τῇ ψοὰ ψἱϑ, 1 

Μ11 ογοοῦ ὕμγθα ὑθηὺβ 

δῖ, οὔθ ἴοσ. γοὰ 

δα. ΟἿ [Ι͂οΟΥΓὙἉἹὨ ΜΟΞΘΒ 

Δ ΟἿ ἔογ Ἐ1178}.᾽ 

5 ΜΏΠΕ Ὧἢ6 νψ88 γψοὺ 

ΒΘ ΚΙ, ἸΟΟΚΙ 8 

Ὀσῖραῦ οἹουᾶ ονοσ- 

βῃηδαονοα ὑπμθηλ, δῃᾶ, 

Ιοο! ἃ ψοῖοθ ουὖλλοῖ 

6 οἹομᾶ, πβαγίηρ: 

“ΠΪ ἰ5. Ὧ ΟΠ, 

ἐμ ῬὈρίονρᾶ, ΜΏΟΣ 

πᾶν δρρτονβᾶ; 1[15- 

ἰὼ ἰο Ὠϊπ." 6.4. 

μοδυὶησ ὑῃ15 ὑῃὰ ἀϊδ5- 

ΟἾΌΙΘ5. 161 ροὴ ΏΘΙΓ 

ἔδοθ δα Ὀθοϑ8 

ΨΘΟΥΥ ΙὩἸΟἢ Δἰγϑία. 

1 ΤΡ ὕρθϑθὺβ σϑθ 

ὭΘΘΙ δῃᾶ, τοπομίηρ 

ἔμο, βϊᾶ: “σδϑῦὺ ὰἃρ 

ἃ πᾶνθ ὯῸ ἔραγ." 

3 ΏΘΩ μον γχϑϊβρα 

6} ἜΥγθ5, ὑῇδὺ 5811 

ἼΟ ΟἿ Βὰᾳῦὺ σ65ι5 

Ὠΐζη5615 οἷν. 9 Δῃᾶ 

85 ποῦν ψοῦθ ἀἄδ- 

βορῃηαϊηρ ἴσο ὑμ6 

τηουηὐδίη, Φ2651:5 σοχὴ- 

τηϑδηᾶρα ὑἤρθηι, βασίῃρ: 

ΤῸ 6 νἱ᾽δίοη ἴο 

ὯΟ ΟἿΘ ὉΠῸΠ 86 50ἢ 

Οὗ 8) 15 ταϊβδθὰ ὉσὉ 

ἔγοιχλ ὑῃ6 ἀθϑδᾶ." 

10 Ἰονανοι, ὑῃ6 αΪϊ5- 

Οἴθῖο5 ρὰὺ 6 α1165- 

ἀΐοπ ἰο Ὠἰπὶ: “ΝΥ, 

[θ, ἄο {ῃ6 βοῦὶθος 

58. ὑμαῦ ἘΠ11 78} τυϑῦ 

σορ ἤἰγϑὺ᾽ 111 

ΤΘΌΙΪΡ Ὧ6 καϊᾶ: “Ἐ11΄- 

φἀ φαιινζαροι 

ἀρ εὲμ 

ρ Ε  ἀ ΩΝ 

νον 

μῖδν εὐ Ὁ 
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Ἠλείας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει 
ἘΠ14}ὰ ἱπαάεοαᾶ [15 σουλίηρ δῃά Ὑ0}}} τεδίοστα 

πάντας 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλείας 
81 (165) ; 1 δὼ 58 185 Ῥαΐ ἰο γοῦ ἰδὲ ἘΠῚ8Π} 

ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
αἰχοδᾶν ὄσϑῖθ, δῃὰ ποὺ ἔδμον στεσορυζεαᾶ ὮὨΪπὶ 

ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα 
85 δην (ἐπ 155) 85 

τοῦ ἀνθρώπου 
τάδ 

μαΐ ἴμον αἱὰ π Ἡΐτὰ 

ἠθέλησαν: οὕτως καὶ ὁ υἱὸς 
ἔδον ψ 1164; ἰμὰ5. δἰδοὸ 86 ϑοθ ΟΣ ἐπῸ 

ἔλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 15 τότε 
ἢζ5 ἀροὰσὶϊ ἴο Ἀε βΒΌβ υηδ Ὄν ἴζρση. ΤΏρα 

ῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ᾿Ιωάνου τοῦ 
Ρογορίνοα ἐπμ6ὸ ἀϊβοῖριθβ ἰδ δοροῦδ. 90 - [86 

βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
Βαρ ἰδὲ ἢ6 Ξαία ἴἰο ἔμφηλ. 

14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον 
Αμα οὔ(ἰ που) πανὶῃ θ᾽ σογηθ ἰουνασα ἴθ οσοννὰ 

προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν 
φᾶπιθ ἰοννασάὰ ἰπὶ ΤΑ Κηδοιηρ ἀονν ἴο 

αὐτὸν 1ὅ καὶ λέγων Κύριε, ἐλέησόν μου 
Βἰπὶ δα βανίηρ Ιοτὰ, ἀοτγάρσον ἴο ΟΥ̓ τΘ 

τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς 
«δ β5οῦ, Ῥβοβδβθα Ὧ6 15 τηοοῃβέγασ δηα ἈΔΩ͂ΙΥ 

ἔχει, πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ 
5 αν, ΤΘῺΝ ΟἸΤΔΘΘ :ὉΥὁ Ὧδ 78115. ἰπίο ἐῆὸ Ἔτα 

καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ: 16 καὶ 
πὰ ΤάϑῊν ἔλθ ἰηΐο ἐπ νναΐοσ; δῃᾷά 

προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, 
Ι Ὀτοιρῃὺ ἰοννατᾶὰ πθ ἴἰοίμε ἀϊβοῖρῖθβο: οἔγου, 

καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 
8:ὰ ποὺ ἐδον ΨΕΥΘ 8016 τα ἴο ουτο. 

1 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿᾽Ιησοῦς εἶπεν 
Ἡδνῖηρ δαδννεσεῦ Ῥὰᾳαζ {ῃμ6 ΠΙΕΕΙΝΝ Βαϊ 

Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, 
Ο δϑεοποσαίζοῃ 181 }1655 δῃα Ὠδνίηξ ὈΘΘὴ ἐυννπβἰδά, 

ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε 
 ψῇρῦ ἢ τοῦ ΨΈΠῚ 62 τ ψΏΘα 

ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν 
ΨΙΗΠΙΡυΐ ὰρ ἢ - του Β6 Ὀσϊηρίηβ ἰο τᾶ Ἀπ 

ὧδε. 18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿[Ιησοῦς, 
ἤοχο. ΔΑρᾶ Βοβαᾶνα σρθυκαο ἰοϊεὲ ἐξεο 2658, 

καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. τὸ δαιμόνιον: καὶ 
πὰ δὴ οὐδ ἔτοσηθ. Ἀϊὰ ἰπα ἄρσζηοχ; δᾶ 

ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης 
85 σατο ἰῃβα ῬὸῸν ἔσοϊω πε ΒΟῸΣ ἐπδῖ 

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ 
Ἰποὴ αν σοσὴθ ἰοννατᾶ {μθ6 ἀἰβοῖριθθ ἰο {π8 

ἰησοῦ κατ᾽ - ἰδίαν εἶπαν 
Φ6 55 δοσοταάϊηρ ἰο τὈτίναϊθ [5Ρ01} βδαϊα 

ΜΑΤΤΗΉΪΥΥ 1}: 12---19 

ἸΔὮ, Ἰμᾶρδοα, 15. σοχαϊηρ 
8η4Δ ΜΠ τοϑύογο 81] 
ἰῖηρβ, 12 όνανου, τ 
5} ἴο γοῦ ὑμαὺ ἘῚἴ- 
8 Ὧδ5 δἰγαδαὰν οογῃθ 
δὴ ἰθὺ αἰᾷά ποῖ 
τ οορϊζα ἶσα Ὀαὺ αἰᾷ 
νὰ πἰπλ πα {ῃϊηρβ 
μον ψϑῃίθα. Τὰ {δ ϊ5 
ΨΥ 8150 ὑῃ6 Ξοῃ οὗ 
ΒΩ 5 αἀδοθπθᾶ ἰο 
ΒΆΝΕΙ αὖ ὑμποὶνς ἢδηα5." 
13 ΤΏΡ ἰμ6 αἱ βοῖρ]θ5 
ρογοαίνοα ἰμαὺ ὯΘ6 
5ΡΟΚΟ ὕἤο ὑποῖπ δροιΐ 
Φοδη μῃ6 ΒαρυὺϊδΟ. 

14 πὰ ψΠΘὴ (6 0 
οϑθ ἰονδια ὑῃ8 

οἵοψᾶ, ἃ ἴἴϑὴ 80- 
ῬΓΤΟΘΟΙΘαΩα6ῖ Ὠΐτη, ΚΏΘΘ6Ι- 

ἰῃρ ἄονγχ ἴο Ὠΐτ δηά 

βασίηρ: 15 “Ἰιοχά, δνὸ 
ΙΏΘΓΟΥ ΟἹ ΙΔΥ 80Ώ, 
Ῥδοϑθθ Ὧ6 5. 8)ὲ ορὶ- 
Ἰορύϊς δῃὰ ἰ9 ΠῚ, ἔοτ 
ὯΘ6 3415 οἵΐθῃ ἰηΐζο 
{ῃ6 ἢτα δῃηᾷ οὔξδῃ ἰῃἴο 
ἴῃ86 πϑῖοσ; ἰθδῃηά 1 
Ὀτουρηῦ Ὠΐπὶ ἴο γοῦτ 

αἰδβοίριθϑ, θα ὑμογ 

σοι] οῦ οὐὑτα Ὠΐτα," 

1 ΤῸ ΤΥΘΌΙΡ 6585 

βεϊᾶ: “ΟὉ αἰ 1655 πᾶ 
ὑψνὶβυοα ρομοθγδύζοῃ, 

ΟΝ ἰοὴρ πιϊυδὺ 1 σοη- 

πιο ψὶ ἢ χοῦ ον 

Ἰοὴρ ΤΟ ἋΣ ρΡυῦ ὰἃρ 

αἰ χοῦ. Βείηρ Ὠἰμλ 

δα ἴο τ6.᾽ 18 ΤΏΘΩ 

Φοθὰβ τορακοα ἰὑ, δᾶ 

{86 ἀρηοα σϑθ οἂὐ 

οὗ πηι; δηᾶ ὑπ ὍΟΥ 

85 ουτοᾶ ἔγοιι ὑπδὺ 
ΔΟΌΓΣ. 19 ΤὨΏΘΓΘΌΡΟΙΣ 

8 ἀἰβοίριθα οδὰθ ὉΠ 

ἴο Φθδι5 Ὀυϊναύοιν. δημὰᾶ 



ΜΑΥΤΤΉΝΙ 17: 290---29ὅ 

Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν 
ΤὨτοσ δὲ Ψ 6 Ὧοζ Ψ61ΘῈ 8016 ἴο ΘΧΡΘῚ 

αὐτό; 29 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς 
17 ΤΕ (ο6) Ῥαΐ 15 ΒΆΣΊΩΒ το ἴθ σαι 

Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν: ἀμὴν γὰρ 
ΤὨχοΟσσ ἴθ πΠ{|16 ἔδλτῃ οἔνου; ὑχὰϊν [ΙῸΥΓ 

λέγω. ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν 
Τὰ βαυίηθ ἴο γοτ, ἱξανϑῦ τοῦ χὴδν δνα ἘΈΞΉ ΜΝ οἵ 

ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει 
85 Εταΐῃ οὔιηχυβίασα, γοῦ Μὴ] 58. ἴο τὰς ταοαπίβϑίῃ 

τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ 
1815 ἼἬΥΘΔΆΒΙΘΥ Ἔγόσὴ ἤΘσα ἴδοϑσο, Δα 

μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει 
1ξ Ψ1Π ἰχδϑεοσ, δια πΟΙΏΠ5 Ψ111 θ6 τ ρΟΞΒί 16 

ὑμῖν. ᾿ 
ἴο του. 

22 Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῆ 
ΒοΙῺΡ ἀγηθα ἰοροίμοσ θα οἔίμβοω ἴθ ἰδδ 

Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Μέλλει 
[ἘΞ Ἰ 1 ΠῚ βαϊὰ ἰοΐμθῦχ {88 Ζε553 [15 δρουΐ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι 
ἴδε 5οὴ - ΟΥ 6 ΤΆΔ. ἰο Ὀ6 βσίνϑθη ον τ 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν 
ἰηΐο Ἀδηαᾶς ΟΥΤΏΘΏ, διὰ μὸν Μν1}] ΚΙ 

αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 
Ὠΐτὺ, δηᾶ ἰο π6᾽ τὰ ἀδν μ ψψ11}8 τϑῖβθα 9}. 

καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 
Αννα ἔπον νουο βυϊονθα νοῦν σατο ῇ, 

24 ᾿ΕἘλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ 
Ἡδνῖηβ σὴ ὰϊΐ οἔ Ποῖ ἰηΐο ΟΒΡΟΥΆΔΌΣΩ 

προσῆλθον οἷ. τὰ. δίδραχμα 
Π8ι}8 ἰοννασᾶ -Τμ6΄ (ο65) 16 ΄. ἀοιΡΙΘ ἀσδοῦγηδβ 

λαμβάνοντες - τῷ -Πέτρῳ καὶ εἶπαν Ὁ 
τϑοδίνληϑ ἴο 6. Ῥοῖίοσ δᾶ. αία ἐν} 

διδάσκαλος ειὑμῶν οὐ . "τελεῖ. τὰ 
ἰπρτοεῖον ο γοῦν ποῖ 15 Ῥασίηβ 1π6 

δίδραχμα; 25 λέγει Ναί. καὶ 
αοι 016 ἀγα 857 δ 15 ΒΑ ΙΩΒ 85. Δηὰ 

ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν. προέφθασεν - αὐτὸν 
Βαν 18 σοὴθ ἰηΐο ηὴ6 ἤοῦπα μοΐ δῃθδᾷ οἵ 

ὁ “᾿Ιησοῦς λέγων Τί σοι 

ἩΙὰ 

δοκεῖ, Σίμων; 
188 ᾿ Ζε655. ΒΒΣΊΩΣ ΠΕ ἴο γοὺ βϑϑϑχῆϑ, ΘΙΠΟΩ Ὁ 

οἱ- βασιλεῖς τῆς γῆς. -. ἀπὸ τίνων: 
ἘΠ6 Β᾽ 4 21: } ΟΥ ἰδ8 δασῖῃ ἔτοα ψνῆβέ ΟἿΘ5 

λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆῇνσον; ἀπὸ τῶν 
ΠΕΡ ἀσο σον αὐ 5. ΟΥ̓ ἨΘδΩ͂ ἰ56Χῦ ΕἸοτὰ ἐπ 

υἱῶν 
ΒΟΩΒ 

τῶν. 
[321 

αὐτῶν ἢ ᾿ ἀπὸ 
ΟΥ ἰῃοσὰ ᾿ ΟΥ̓ 

ἀλλοτρίων; 
ἘΓΟΥΣ 8116 52 

110 

βοῖα: “ὙΜῊΝ 15 1 να 
σοι ποῦ ΘΧΡ6Ὶ 109" 
20 ῊΘ 5αἱαὰ ἰὼ μι: 
“Βρδοδιθα οὗ τόῦκ [1- 
{10 αἰ. ΒῸΓ {ὑπ} 
1 858.) ἴα τοῦ, Τὸ τοῦ 

δᾶνα ἤαϊῃ 8 βίζᾷ 
οὗ ἃ τυ δία Ροτγϑὶῃ, 
χοῦ ΜἘΠῚ 58 ἴο ἰῃΐβ 
ταουηύϑδίη, “ἘΓΔΏΒΙΕΘΥ 
ἔσοθΒ ἤρθσθ ἴο μογρ, 
8Δη Ὁ Ψ}1 ὉΥΘΏΒΙΓΟΣ, 
8η4 ποίμϊηρ Ψ1ΠπΠ Ὀ8 

ΣΩΡΟΒΒΙΌΙ6. ΙΟΥ τοῦ" 

21 Ν 

221 ΨῈ5 ΜΏΪΘ [δ᾽ 
ΨΟΥΘ ροπογθᾶ ἰοσοίῃ- 
ΟΥ ἴἢ 6Ἀ11:166 ἰμδαΐῦ 
Φοδθι9 βοϊα ο ἰῃρθιι: 
“ΤΏ 50 Οὗ ηϑηὴ [18 

ἀοδίίϊηρα ἰο. ΡῈ Ρ6- 
ὑγαγθα ἰηΐο 65 
ϑηᾶθβ, 28 δϑηᾶὰ ᾧὯδΥ 
Ψ11 Κι Ὠἰἴ, δῃᾷα ὑῃ6 

τὰ ἀἂν ὯΘ ΨΜ1Π1 6 
Ταἰϊδοα πρ.᾿ ΟοὨ56-: 
αὐϑηθν. 07 ΨΟΘΓΘ 
ΨΕΙΥ ΠΟ ρτίθνθα, 

24 ΑἸΟΥ πῃ} 8τ- 
τὶν ἴθ Οδ ῬΡοΓὯΔ8- 
ἀππι|Ρ [Ὧ6 χῇθ σο δ οῦϊηρ, 
0ῃ8. ὑνψὸο αἀγδοῆπηδ8 

ΠΑΧ] ΔΡΡτΤοΘΟΒΘΩ͂ Ρ6- 
ΤΕΥ ᾿δηα ᾿Ξ: “065 
ὙΟῦΒ. θοῦ ποῦ 
ῬᾶΡ πε ὑνο. ἀγβοῦ- 
τ 5 [{84Χ1]} 25.886 
βία: “Ὑ65. Ἡονονοσ; 
ΜΏΘΣΠ 6 δπῃὐοχθὰ 
ἴπ6 - οδθ “655. σοῦ 
8 θδα οὐ ἴση ὉΡ 858.0- 
ἴὴρ: “ΜΜΩὼωαιϑβ. ἀἄἀο γοὰ 
ΏΪΩΚ,  ΚΙΤΏΟΠ 3. ΒΎΟΙΩ 
ΟΣ αἀο [6 Κίηρβ 

οὗ {ῃ6 θύῃ σϑοϑὶνθ 
αὐὐίοβ ΟΥ̓ ΘΔ ἰδ χ9 
ἙἘτοὰ ὑποὶ ΒΟ 5 ΟΥἉ 
ἙΤΟΤῚ [6 5 ΓΔΏΡΘΓΒ9᾽ἢ 

215 ΤῊΝ γοῦβ ἰβ οχηϊ θᾶ ἰῃὰ ἐῃ6 Ὑγεβιοοιε δηᾶ Ἐογὲ τοὶ τοχί.. 

111 

δέ ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, 
ΔΙ16 5; 

ἐλεύθεροί 
τον 

μὴ 
Ὡοΐ 

3 εἰπόντος . 
ἡ ΟΣ (εἰμ) Βαντὰρ βαιᾷ νὰΐ ΕὙΟπΣ 188 

ἔφ 
τὰς 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς . "ἄραγε 

τ δα ἐμ - 926ε58ι5. Εδδην ἴθ 

εἰσιν οἱ 
ΔΙᾺ ᾿ 188 

υἱοί", 27 ἵνα ες δὲ 
ΒΟ; ἴὰ ογάου [πα΄ μαΐ 

σκανδαλίσωμεν 
“πὸ ταϊθῃΐ σίσσ Ὁ18 

, 
ΝῚ 

αὐτούς, πορευθεὶς 
ἐδατὰ, Βανΐαθ βοὴ νοῦ ΜΑΥ 

εἰς θάλασσαν 
ἱπῖο 558 

ἀλε ἄγκιστρόν. καὶ τὸν ᾿ 
δ σοῦ. ποοῖκ δρᾶ ἰδς (οΠ6) 

ἀναβάντα 
δμανὶπϑ σοσὴθ ἃΡ 

πρῶτον -ἰχθὺν ἄρον, καὶ 
Βτϑί 

ἀνοίξας 

Β5Π ἈξταρΡ, δῃᾶ 

τὸ στόμα αὐτοῦ. εὑρήσεις 

μανίπθ ορεπεὰ ἴῃεῈ τπουτᾷ οὐἱξέ ψοόοὰ ΨἘΠὶῚΒπα 

στατῆρα: ἐκεῖνον λαβὼν δὸς ᾿αὕτοις 

ΜΉΜΝ {πδΐ οπσθὸθ δανΐπε ἰαα Εἶν ἴο [θα 

ἀντὲ ἐμοῦ καὶ σοῦ: 
πιο τς δῃαὰ γοῖ. 

1 ῷ Ἔν 
1. 

μαθηταὶ . 

προσῆλθον ᾿ οἵ 
σαῖὰθ ἰοννασά ἐπα 

ἐκείΐνῃθηο τῇ ὥρᾳ 
μαι {μπο. ποὺγ 

Ὰ ᾽ Α ΝΒ ; “ 
τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα 

ἀἰκοιρὶο5 ιὸ δ) ἅκτας βασίθβθ ἍΏΟ ΤΕΔΗΣ 

ἰζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 

μείζων ἰδ  ἰἴὰ ΜΝ Κιἰηθβάογη ΟΕ [88 ῃδανθηβῦ 

2 καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν 

ἀπὰ ἘΔΟΥΔΝ ξα]Π6ἅ ἰονγαχα μ1Π6 Ῥον 6 βἰοοά 

αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν 8 καὶ. εἶπεν ᾿Αμὴν 
τ ΖΔ τλασα Οὗ ᾿μθ δῃηᾷ δαιὰ ΑἸΆΘα 

λέγω ὑμῖν, ἐὰν. μὴ στραφῆτε 
ΤαῖΣ ἑαυ ηβ ἴο υοῦ, Δ δνθ Ὧο τοῦ ταϊσηΐ ΤὰχᾺ 

καὶ ἕνησθε ὡς. τὰ παιδία, 

ἀρὰ χοῦ βαμιΝ Ῥβοοῶθ. 85 ΄1ε ἩϊΠ6 ῬΟΨΒ, 

οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
ποῖ ἔνε! ἴγοῦ βῃουϊᾶ οαΐοσ ἰωΐο {86 κιηβάοσῃ 

τῶν . οὐρανῶν. 4 ὅστις οὖν ΄. ταπεινώσει 
οζίῃθ ἤδθανθῦβ. Ὅμοανοῦ ἰμούθξοσε ὉἱἩ ἢν. 20. 

ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν 
ἩΠΏΒΕΙΣ 865 ἰμα ἩΠΠ6 ῬῸΥ ἰμῖ5, [15 (ο.6) 15 

ὁ μείζων . ἐν τῇ βασιλείᾳ. 
π6 Β͵θδίοσ Δ ἰὰ6 κιηράοχα 

ὅ καὶ ὃς. ἐὰν δέξηται 
δρᾶ ΜῈ ἰξόνοσ ταϊρηΐ τεςεῖνθ 

τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
ΕἸΤΩ οἿ ὌΡΟΣ ἰδα ὭΔΙΩΒ οἴ τηθ, 

6 ὃς. δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ 
ψῆο Ρὰξς ἩκΚΟΙν ταϊρῃῦ βίθχα! 6 

μικρῶν. τούτων. τῶν ευόντωι 
πι6]6 (οη85) μεθα {πα (οὁ1}65) Ῥοιθνίπε 

ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα 
τῆρ, 11 15 Ὀθδσυίηρ ἰοσείμοσ ἰο Είτῃ 

τῶν. οὐρανῶν’ 
οὔἴβαε ἤβδανθβ; 

ἕν. παιδίον 
οὔθ τ 16 θοὸν 

ἐμὲ δέχεται" 
τὴ τϑορίνθο; 

ἕνα τῶν 
οὔθ οξίῃμε 

λαΐο 
πιστευόντων εἰς᾿ 

ἴῃ ογτᾶθσ ἐπδὲ. 

ΜΔΑΎΤΗΕΙΝ 17:36---:8: 6 

20θ ΜΘ 6. 58: 
“ἜΤΟΠὶ [86 5 γθΏΡΟΥΒ," 
ὅοθὰὺβ δια. ἴἤο ὨΪΏ: 
ἜΘ, ἔμθη, 88 

ΒΟΏ5. 86 ἰδ χ-ἔγθο. 

ΔΊ Βαὺ ἰμᾶῦὺ χὸ ἅο 

μοῦ οδδα ὑβϑ ἴο 

βύαγ 16, γοὰ 5Ὸ ἴο 6 

8568, οαϑῦ. 8 ἘβΏΟΟΚ, 

8ἃ ἰακο ὑπὸ ἢγϑὺ 

ἘΒῺ οσοπιΐηρ τῷ ϑῃηᾶ, 

ΨΏΘΩ γοὰ ορθὴ ἰδ 

τιον, γοῦ ΜΠ πὰ 

ὃ δύεϊοσ οοἰῃ. Ἰαϊζθ 

(μαὺ ἃιᾷ οἷν ἰῦ ἴο 

ἔοι ΙὉΓ ἴΐ6 μά 

ψοι.᾽. . 

18 ΤᾺ ὑμϑὺ ὨσὰΣ [86 

αἰβοῖριθα ΟϑΙῺ 6 

ΠΟΘ ἴο.- σεθϑθὰθ ὅηᾶ 
5οῖᾶ:. “ὙΧΏΟ ΥΘΆΙν ἰδ 

στοδιθδὺ ἴῃ μα Κιῃρ- 

ἄοχι οὗ ἴῃ ϑᾶνυ- 

᾿ΡΏ593᾽᾽ 2850, οϑἶρ ἃ 
γοιηρ ΟΠ] ο ὨΪῚ, 

Ὧ6 5οὺ Ὁ πὰ ὑπο 
ταϊασῦ δηα -βϑ]ά: 
ΟΡΡῺΪΥ 1 580 ἴο 
τότ, ὉΏΙΘ55. χοῦ ὑπ Ὸ 

ὅτου δηᾶ Ὀθοοῖαθ 
85 γουηρ ΟὨΙ]ΥΘΩ, 
χοῦ Μ|1 Ὁ ὯΌ ΙΘΔΏΒ 

οηΐου ἰπίο [88 Κίησ- 

ἄοτχῃη οὐ 6 ἤθδυΘΙΒ. 
4 ,ἸΏογθῖοσθ, ΨΈΟΘΥΕΥ 

{1 ὨΌΣΌΙΘ᾽ ὨΪΠΊΘΘΙΣ 

1Κ ὑπ15 γόους ὉΠ ά 

ἷἶσ [86 οὔθ ὑπαὶ ἰδ 
(86 ρτροαίδεσὺ ᾿ἴἢ {Π8 

κιηράοχῃ οἵ ὕπ6 Ὥθδαγν- 
65; δὅδηᾶα ψΏΟΘΥΕΣ 
γθοθῖνθ5 Ὁη6. ΒΌΟΩ 
γουηρ, ΟΠ οὐ [8 

Ῥαϑὶθ. οὗ ΤΥ ΠΆΠ6 

Τοορῖνοα. 6 [8150]. 

6Βπῦ ψοσῦοΣ δύατα- 
Ὁ165 οὔθ. οὗ. 686, 

ΗδΠ6 οὔθ πὸ μα 
ζαϊα. ἴῃ τὴθ, ἰὺ. 15. 

ἸΏΟΥΘ - ὈΘηΘ οί] ἴον 
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μύλος 
ΤᾺΪ]ἸΒτΟΩ 6 

᾿κρεμασθῆ ὀνικὸς 
5ῃου!μα 6 αηροὰ ὈοΙοησὶηξ ἴο 86 255 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ῇ καταποντισθῇ 
ρους ἰῃ8 τι6α ΟΥ τ δα 6 5ῃουϊὰ 6 5ὺπ 

ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 
ἴχ ἴῃ6 νυδίοσν ὄρχρβῆθθ ΟὟ [8 568. 

1 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν 
ψοο ἴο ἴῃ 6 νου δ ὁ 49)1 ἴμ8 

σκανδάλων" ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ 
βία ὉΠ 5 ὈΪοςΪκ5; ΠΟΘ σθν ΤῸΓ ἴο σοχὴθ 1η6 

σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ 
βδίασ ]ηξ Ὀ]ΟΟΚΘ, Ῥοβιᾶθϑ Ψο8 ἴο 1) 6 

ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον 
ΤΩΒ τοῦθ ΜΟΙ ἴῇ6 δέχ 5 ὈΙΟΟΚ 

ἔρχεται. 8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς 
15 σοχαηᾳ. 1Ὲ πὲ ἴῃς δηᾷᾶ οἵ νοι οὐ 186 Ζοοῖ 

σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε 
ΟΥ νου 15 βαρ σου, οὐϊ οἷ 1 «δῃᾷᾶ ἴῆτον 

ἀπὸ σοῦ’ καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
ἔχου νοὶ; πο ίονου ἰξ ἴο δῃέοσ ἰηΐο 1ῃ6 

ζωὴν κυλλὸννΡν ἢ χωλόνν ἢ δύο χεῖρας 
11:6 ταδϊτηθα οὐ ἰδ, ἴδηι. ἵἵνο δηᾶβ 

ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ 
ΟΥ ἵψο ἔξαεὶ ΒανΙΔΒ5 ἴο Ὀ6 σον το ἰῃ6 ἢγχα 

τὸ αἰώνιον. 95. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου 
ἴῃ86 δνουϊαβέϊηξ. ΔηΩα ἢ [186 ΠῚ οἵ γοῖ 

σκανδαλίζει σε, , ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ 
15 ΒύΣ Ὀ ρ νοὶ, ἴδκα οὔῖ 1 δηα ἰῆχονν ἔτοσῃ 

σοῦ: καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν 
ψγοῦ; ξηῃθ6 ἰονοὰ 115 οὔδ-ον θα ἴηΐϊο ἐμ6 

ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
116 ἴο δηΐου, 838 ἔνο ΕΥΘ65 Βανὶὴβ 

βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 
ο ΡῈ σον ἴΐο ἰμ86. ϑβοηβ οὔ ἕμδ Ἔσο. 

10. Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 
Ἐς βϑοίῃ οὐ υοῦ 5ῃομ ἄθβθοῖδε ΟΥ οὰς. οὗ 1) 6 

μικρῶν τούτων λέγω γὰρ 
1 {|| (65) ἔδεβο, ΓΎ 8χὴ ΒΘ ΙΩΒ ΤΟΥ 

οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς 
16 ΔΉ56 15. οἔίβθη ἴῃ Ἀρᾶνθ 5 

παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον 
811 [{{ἠπ 6] 87 Ἰοοκίὴρβ δέ {πὸ ξαςα 

πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
ΕΔΙΠΟΡ οὔτ ἰμ8 (08) ἱπὀ Πδδνθῃβ. 

12 τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί 
Ὑγαδὶ ἕο τοῦ [1ἢ βροιηβὴ [ΓΕ Θνοσ σὶρ ὈΘσοὴ 6 

ἀνθρώττῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ 
ΤΆΘΕ οὔ ἀγα 5ῆδορ δια 

ὑμῖν ὅτι 
ἴο γον ἐμδὲ 

διὰ 
[σου 

τοῦ 
ΟΣ τμ6 

τινι 
ἴο δν 
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πὰ ἰὼ δύ πὰρ 
δῖοι 5 ὭΘΟΚ 8 
ταὶ !Πδίοηθ ΒΌο ἢ 85. ἰδ 
ἐσθ ὉΡ δὴ 855 δϑηὰ 
ἰο Ὀ6 ΒΩ ἰῃ [8 
ψυἱᾶθ, ΟΡ 868. . 

1"ΝοΘ ἴο π6 ψουῦ]Ἱὰ 
ἄμ ὅο ἔπ βῇθ ὈΙτιρ 
ὈΙΟΟΚΕΙ Οὗ οουγβο, [8 
δύ δ. ρ Ὀ]ΟΟΚΒΕ τασδὸ 
ΟΥ ΠΘΟΘΑΒΙΥ ΟΘΟΠΊΘ, 
»υῦύῦ ψ᾽ὸρ6 ἴἤο 88 
ΙΒ σοῦ ψΒΟΙ 
126 βία ηρ ὈΙ]ΟΟΙς 
ΟΟΙΏδ5! 8117, ὑμθῃ, 
ΥΟῸΓ Βδῃὰ οὐ γο 
ἔοοῦ ἴδ τηβκίηρ ψοὰ 
ΒῦσθΙο, οὐὖὐ ὁ ο 
ϑηἃ ἰῆστον ὁ δ'ΘΥ 
ἔσο γόοῖ; ἰ 5 ΟΣ 
ἴον γοι ἴο δύο 1ηἴοὸ 
Π16 πλϑίτηθα ΟΥ ᾿ἰδ8 
{π8ι ἴὼ 6 ἰπχονα 
ἢ ὑνὸ δὴ ΟΥ 

ὑνο ἔοροῦ ἰηΐο μ8 
ονουιαβϑύϊηρσ Βτο. 9 ΑἸδο, 
1 γου ον ἴα τιβκίηρ 

γοὰ 5θσσηθῖθ, ὕρωσ ἴᾧ 
οὖ 8ηὰ {το ἰὐὺ 
ΔΌΘΥ ἴσοσιχ ψόοὰ; ἰὉ 15 
ἤμΘΥ ἴοῦ γόοὰ ἰο δον 

οΟΘτονρα ἰὔο 1186 
7108 ἴο 6 [ΣΟ 
ψι ὑνο δυνὸβ. ἴηΐο 
(ἰῇ 6 ἔφργσν Οαδ' ΘΒ 8.3 

10 5366 ἰο 1 ἐῃαὺ τοῦ 
ΙΏΘἢ ἀο ποὺ ἀθϑρίδα 
ΟὯΘ Οὗ ἔχθθθ 116 
ΟἾΘ5; ΤΌΤ 1 0611 νοῦ 
ὑμαὺ ΠΘῚ Δῆ56 15 ἴῃ 
ἤρθδύθὴ δἰνανβ ὈΘΠΟΙά 
ἰὴ68 ἴδοθ οὗ Ὧν Ἐπδ8- 
[Π6Γ ΨὮΟ ἰδ ἰῇ ἤδανθῃ. 
1 » ᾿ 

12 “ΒαΣ: ἄο τοῦ 
ὉΠ1Κ9 Τὸ ἃ οογίϑϊῃ 
ϑη σομθβ ἰὼ Πᾶνθ 
8 Ὠυματρα ΘΟ δῃᾶ 

941. 566. Αρροπάϊχ πᾶν Μδίζπον 5:22, 110 ΤῊΪ γ6Υ86 ἰ5 οχὐχί θα ἰὼ 18 
γγεβδίοοι μπᾶ Ἑογὶ ατρϑοὶς ἰοχί. 

περ  ΦΙ ΝΠ ΡΗΡΡΗΝ 
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ῆ ἕ ἐ ὑτῶν, οὐχὶ 

κμοιῖλανηθ ἀιγοα οἷς ᾿ οἶος ̓ “μοι, ̓ θὲ 

μεὐθήσει, ΩΣ δ πιμοῖν,, δἴαο ὕροῦ ὅδε 
ΒΝ καὶ μανιῖτορευθ Ἢ ΜᾺ ᾿ 13 Μ΄ βϑοίεῖσα 

μι ἦο πο) πλουώμενον; 1 ΠΝ μέδνον 

γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω 

Β6 πιίσῃξ παρρθὴ ἰο πα {, 8ΙΏΘΩ 1 δ: 55. 18 

ὑμῖ ὅ ΐ ἐπ᾽ τῷ μᾶλλον 
ἵν ὅτι χαίρει, ἔπ αὐτῷ μ 

ἰοῖχου 1ῃαῖ 6 15 τϑοϊοίπες ὕροῖ Ε1Ὶ βπιλοτον 

ἢ ὶἱ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς 

ἀνα ἐπὶ ἰὴ ταν ποθ ἐδ (ΟΠ; 65) 

σ » “ 
πεπλανημένοις. 14 οὕτως οὐκ ἔστιν 

ῃὩσξ μανίηῃ κοῖϊ δἰσαγθά. ΤᾺῸ5 ποῖ ἀι δ 

θέλ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοὺ 

ὐνη - ΩΝ πρσηὶ οὐδε Εαΐμοσ οὔχαβ. οὗ [86 

ν οὐρανοῖ ἵνα ἀπόληται ἕν 

᾿ αν σνς χὰ οστάοῦ ἴα ϑῃου!μα ροσῖὶϑη Οἠ6 

τῶν μικρῶν τούτων. 
οὔιδα Π|01|6 (ΟΠ 65) 1656. 

15. Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός σου, 

Τ  νοΡ Βαϊ 5ῃουὰ βίῃ ἴῃ ὈΓΟΪΠΕΧ οὔ γου, 

ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ 

Ῥο ἐριτα Ἀνναν τορζόονα Ἀπ Ῥεΐνψεει σοὺ ϑηᾶ 

ὑτοῦ ὄνου ἐάν σου 
15 πἴοπα, Ιξενεῦ οἶγνοι 

κέρδησας τὸν. ἀδελφόν΄. σου 16 ἐὰν δὲ 
ἐκέρ απ 126 ῬὈτούδεσ οἴνου; λέ ανεσ Ῥαΐ 

ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ᾿ἔτι 
ἢ 5μῃου]α θοῦ, ἴδκε διίοῦ ὙὙἱὰ -ὕοὰ ψγοί 

ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ ουστόματος 
οὔ Μ᾿ ἕνο, 1Ὲ οτᾶον μας ὌΡΟᾺ τοῦ 

δύο αρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν 
οὐίνο μορορς ΟΥ ἴδγθα τί βίδβῃα.. Ἔν αν 

ῥῆμα’ 11 δὲ παρακούσῃ 
βαυίηδ; ἼΣ ον Βυξ Βε ββου]ᾶάᾶ σϑξαβα ἴο ΔΘΩΣ 

αὐτῶν, εἰπὸν -. τῇ ἐκκλησίᾳ: ἐὰν δὲ 
οὗ ποῦ, 58 Ψ ἰο ἴλ 6 δοηρτγοραίίοη; ξένου αΐ 

καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, 
αἰδὸ οὔίμθο οομρτόσδιίςοι [6 Βῃοι]ᾶ σϑέσβα 0 ΠΘΆΧ, 

ἔστω . σοὶ ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ 
ἰεϊ μία Ρ6 ἰο γοὺῦ δϑτανθῃ 6 παδοδὶ δηᾶ {π6 

τελώνης. ᾿ 
τὰκ ςο!δοΐοτ. 

ἀκούσῃ 
μ6 βῃοιά ἤδατ, 

Ὡοῖ 

ΜῚ 
ξαν. 

18 ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα. 
ΑἸάδη 1 τὼ βδσίηβ ἴο χοῦ, 85 ἸΏΘΩΥ ((Ὠ1 65) 85 

δήσητε ἐπὶ τῆς -γῆς ἔσται 
σοῦ ταϊσμὶ οἰπᾶὰ ὑροὰ ἰμὲὸ φασί ΨΠ1ΡΕ 

ἐὰν 
ἱξ ονοσ 

ΜΑΤΊΤΗΕΙ 18: 18---18 

οὔθ οὗὐ μὰ δοίβ 

βιγαυθᾶ, ψ11 Ὧ6 ποὺ 

1Ιθβαᾶνα ὑπ ηἰηδν - 16 

Ὁροῦ ὑπ ταουηὐδίη5 

ΘΔ 5οῦὺ οὖ ΟἹ ἃ 

ΒΟΔΤΟ ΙῸΣΓ ὑβ οὔθ 

ἐμαὺ ἰθ βύσαγίηρϑ 

13 Αῃὰά ἰξ Ὧ6 ὨΔΡΌΘΩΒ 

ἰο Βηᾷ ἴδ, 1 σογύθὩ]Υ 

.61 τοῦ, Ὧ6 τϑ]οὶ 65 

οσθ οὐοῦ ἰὃὉ θη 

ΟΥ̓ ἐμ πἰπογ- 108 

ἐμαὺ μᾶγα ποὺ βίσαγϑᾶ. 

4 ΤήκΚονίβ ἰὃ 15 τοῦ 

8, ἀδϑίγϑοθ ὑμίηρ τἰα 

ΙῺΥ Βαμα ΜΏΟ 15 ἴῃ 

μδᾶγθὰθ ἴο οὔ οὗ 

ἐμθβα 16 ομθθ ἴο 

Ἐ 1: 19} .- 

15 “Μούθονοσ, ἰΐ 

γοισ Ῥτούμπογ: σοϊαμλῖῦδ 

4 δῖ, 5ὺ 8.ἡῪ ἈδΓ0 

Ηὶκ ἤαυϊμῦ Ρούνθθῃ γοὺ 

Δ Ὠἷἰλ 8ῖοηθ τί 

86. ᾿ἰπύθῃϑ Ὁ ψόοῦ, γοὰ 

μᾶνο ρμοϊμθα ὙΟῈῸΓ 

Ῥγοίῃεοσ. 16 Βυῦ 1 Ὧδ 

ἄοθρβα ποὺ Ἰἰβδύθῃ, ὑβκθ 

Θος ἱὰ γοὰ ΟἿΘ 

ΟΥ̓ ΝΟ ΠΟΙ, 1 ΟΥ͂ΘΙ 

{88 8ὖ μθ του 

Οὗ ἵπψο οὐ ὕῶχγεαε ψἱῦ- 

ΠΘΟΒΟΚ ΟΥΟΥΣΥ τχηϑύζοι 

8) 6 ἐδιδο ἰϑηθᾶ. 

11τ΄ω-ῇθ ἄοθβ τοῦ 

ΤΓηρβίδῃ ἕο ἔθη, ΒΌΘΔΚ 

ἰο ἰδ σοηῃρτοσϑίίΐουι. 

Τὸ Ὧ6 ἄρας ποὺ 1ἰδίθῃ 

οὐ ὕἤο ὑμ6 σοῦρτθ- 

σαϊίΐου, ἰοὺ Ὦπ Ρ6 

ἰο ψοὰ δῦ ἃ5 ἃ 8 

οὗ {86 παύου δῃᾶ 

85 8ἃ δχ σοι] δούου. 

18 “ἼΤΌΙΥ Τὸ 58 ἴο 

χοῦ θῇ, νδίθνοῦ 

ἰμίηρβ τοῦ τὴϑν Ὀἱῃᾶ 

ΟὨ οαύὺδ᾽. ΨΜ1ΠΘὅῦ8ῦὦὃ6 
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οὐρανῷ καὶ 
Βθάανϑῃ. δηάα 

λύσητε ἐπὶ 
γοῦ τσ Ἰοοσθ τπρὸοπ 

λελυμένα ἐν 
τῆς οαγίῃ ΨΊΗ ΡῈ. (ἴῃ 55) Βανσὴδ 6 θ Ἰοοβεὰ ἴἢ 

οὐρανῷ. 19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
Ὠδάνρῃ. ΑΡδία ὑγ]ν [πὶ βασίηβ ἰο γοῦ ἐπδὲ 

ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν. ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς 
ξένο ἵψνο ταϊδηῖ δρόῖθο οὐδοῦ στὸν ὍΡΟΙ [86 

περὶ παντὸς πράγματος. οὗ ἐὰν 
φασί δροιδ ὄνοσν τὴ 5 ο ἄο οὗ ΈΏΙΟΏ ᾿Ξ ονοσ 

. αἰτήσωνται, γενήσεται , αὐτοῖς 
ἐμὸν τϊρξ γχεαιθϑβέ, 1 ἘΠ τ8Κ6 Ὀ]δοα το θτα 

“δεδεμένα ἐν 
([81155)}) μανίῃρ θὰ Ρομπα δεῖ 

ὅσα ἐὰν 
85 ΤΏΔΩΝ ([Ὠ1Π65) 85 ἱξονοῦ 

τῆς. γῆς ἔσται 

παρὰ τοῦ. πατρός: μου . τοῦ. ἐν 
Ῥθϑῖάᾶθ [88 ἘΔΙΠΘΣ ΟἔτΘ οίμα (οὔθ) ἷὰ 

οὐρανοῖς. ἃ οὗ γάρ᾽ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς: 
Ὠθδανθηβ. ΜΉΘ ΖοσΣ ΔΘ οἴνο ΟΥ ἴῃτρα 

συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, 
Βανίῃ δ Ῥ6θ Ἰρᾷ ἐἰοβρϑίῃοσ. ἰμΐο ἰδ ΤΩν. ἌΔΤΩΘ, 

ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
{μβοῖθ 181 ἴθ τηϊαᾶξὶ ΟἿ ἔμοτ. 

21 Τότε. προσελθὼν 
6 Πα Βανίηξ σοτὴθ ἰονναστα {π6 

αὐτῷ. Κύριε, - ποσάκις ἁμαρτήσει 
ἴο τ Τοτὰ, Βονν ΤΑΒᾺΥ γος ΨΜΜΠῚΙ Βα 1ἴο τὴρ 

ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; 
19 ὑγοίῃεοσ. οὔγχωβ δῃἋ [15848}}]16ὲ βὸ ΟΥ̓ ἰο Ὠἰτῦ 

ἕως ἑπτάκις; 22 λέγει αὐτῷ ὁ 
1 ΒΡ 15}: ΒΈν θῇ {τὴ 652 15 5 ἸῺ 5 ἴο Ὠϊπλ τ} 6 

᾿Ιησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως. ἑπτάκις 
πος Νοὲ 181 βδνίηξ ἰο γοῦ ὑπ} βανϑῃ ἐϊηθ5 

ἀλλὰ“ ἕως “ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 
ρῬὰξλ υπδι]Ἱ]᾽ ΒονυΘ ν πλ65 βονϑι. 

28 - Διὰ . τοῦτο ὡμοιώθη ἡ 
ΤΒτουρῃ Ἐη15 τν 85 Ἰπνπα.. 186 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς 

ὁ Πέτρος εἶπεν 
Ῥεῖ  βαϊά 

εἰς ἐμὲ 

κΚὶηράοτϊῃᾳ ΟΕ ἴἢ6 θανθῆβ ἴο τῶϑ ΚΙηδ ἌΠΟ 

ἠθέλησεν συνᾶραι. λόγον μετὰ τῶν δούλων 
ννἱεὰ  56Ὸ ἰοβϑίίο- ψογά ψῖῖὰ: 6 5ἴδνεοβ 

αὐτοῦ: 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν 
ΟΥ̓ ΐαι; ΒΑν1ηδ βίασι θα θα οὗ ἴση ἴο ΡῈ βειιτηβ 

προσήχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης 
τγ85 1ϑα ἰονναγα ΟΠΘ ἴο Εἴτα αἀδθρίοσ 

μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ 
οὗ ἴδῃ ἐπουβαθαὶ ἰδ]θηΐβ. Νού δδανίῆρ ὑὲ 

αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος 
ΟΥ̓ Ὠίγη ἰο βίνθ Ῥδοκ σοχητηδηαεαῖ δἰ ἐμ Ἰοσᾶ 

πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ. τὰ τέκνα 
ἴο Ὀ6 5015 8152ὸ. ἰῃ6 ᾿νογϑὰ δῃα ἰῇ στο 
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ὑΣησ5 οι ἴῃ πθαν- 
ΘΏ, 8ὃμαὰ ψηθύονου 
1 ΏΡ5 ὙΟΤ᾽ Τ8 }) ΙΟΟΒ6 
ΟἹ Θαύῦδῇ Ψ}1] 6 
Ὁπϊὴρ5 Ἰοοδορᾶ ἴῃ πθδν- 
6. Ι9Αρδίη 1 ὑσαϊν 
ΒῈῺΣ ἴο χοῦ, Τί. ὑνο 
Οὗ χοῦ ΟἹ θαγὺδϑι δρτθὸ 
σοῃσογηΐηρ δηνὶηρ 
ΟΥ ᾿τρογίύϑησθ δῦ 
[8 νὺ οι γχραμποϑῦ, 
10 11 ἴα κθ ρίδοθ ἔὸὺγ 
ἔποαχὶ ὅπ ἰο τὴν Ε8- 
6} ἴῃ Ὠθανθῃ. 29 ἘΌΤ 
ΨΏΘΥΘ ποῖ 8ῖθ ὑψνο 
ΟΥ ἔπστθο σεαὐμογοα ἰο- 
Βοίμο ἴθ ἢν ὨΒΙ1Ώ16, 
ποῖ 1 831 ἴῃ (61 
ταϊαξὺ." 

21 ΤΉΘα Ῥαίδσ οθηιδ 
ἋΡ μα βαὶὰ ἰο ἰπι: 
ΠΟΤ, ΠΟΝ ὩΔῺΥ 
ϊηθδ5 ἰ5. ΓΔ ὈΧΟΥΏΘΣ 
ἰο βίῃ δρϑϊηβὺ 6 δῃᾶ 
ΔΙᾺ 1 ἴο ζογρίνα Ὡἰηλ9 
ὍΡ ἴο βούθῃ ὑἱπλθ5Ὁ᾽᾽ 
22 Φοϑὰ βοϊα ἰο Ὠϊτης 
“Ἃ βᾺ) ἴο γοὰ, τοῦ, 
Ρ ἴἰο βϑυθῇ ἐΐπιθο; 
Ραῦ, ὍΡ ἴο κονυρηΐν- 
ϑόνθὴ {Π165. 

23 “Τδὺ ἰ5 ψὮν 
ἴῃ6 Κίηράοηχ οὗ ἐδ 
Ὠθαυθὴβ Ὧδ5 ῬΘΟΟΙ.6 
ΜΚ ἃ τζϑη, 8. Κίῃρ, 
ἐμπαὺ ψαϑαπίρα ἰὸ βϑίῦιθ 
δοοοηῦδ ΜΙ ὨΪ5 
ΒΙανθβ. 24 ΏΘη Β6 
βιααεα ἰο βϑὺῦ]θ ποιῶ, 
οσθ. 5 Ὀτστοιρἣῦ 
ΪῺ ἃ τῶϑη ΨΠῺΟῸ ονοᾶ 
Ὠἶὰ ἴδῃ ὑμοιβαηᾶ 
“ἰδιθηΐ ΞΞ60,000,000 
ἀδ- Ὡ811:11]. 25 Βα Ὀ6- 
Οϑθθ Ὧ6 αἰα ποὺ ἤδνα 

ἴ86 τϑᾶὴβ ἴο. 87 

[1] Ῥϑοῖκ, Ὠἷ5 τηδβίθσ 
οἸάοτθα Βίπχλ ϑῃηᾶᾷ Βὶδβ 

ὙΠ δηᾶ δὶ οὐ σθα 

ἑοὸ προμνβς ὐβηρψρθῃ 

πω μιμμμμμμωμ ἐμ μον 

11 

καὶ ΒΝ ΡΟΝ 85 Β6 ΝῚ ΚΕΝ με, ἀρὰ 
Ν Ν 5 Ά 

ἀποδοθῆναι. ὼ ΜαΥΐμΒ ἐθηθη ἐπεζοζοτθ ΠΑ 

δοῦλος, ον, ΤΡΟσεκῦνει τος ἰΟΤηῆι λέγων 

Μακροθύμησον ἐπ ἐμοί, “καὶ οἶα) 
ἀποδώσω σοι. 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ 

Μονϑὰ ὃν οἷν ὑῃΐ {86 

ἀπέλυσεν αὐτόν, 
16: Ἰοοβο οὐὔὔ ΐπα, 

1588} βῖνβ Ῥδοῖκ ἰο γοι. 

κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἸΙοσὰ οξίδα 51ᾶνῈ ἐμαὶ 

καὶ τὸ δάνιον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελθὼν 
πᾶ ἰῇ Ἰοδὺὰ ᾿ἰεὖ 5Ὸ ΟΕ 10 Εἴτα. Ἡδνίδε σοῦ οὧἱ 

δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος -εὖρεν ἕνα τῶν 
νμ»υξ ἴθ 51αν 8 {8 Ζουηᾶ. οὔθ οὐ ἴδε 

συνδούλων . αὐτοῦ ὃς ὥφειλεν αὐτῷ 
ἕοαϊον 5ανθ5 οὗ Ηἰχι . ΨψῇΟ 85 οσἹβ ἴο ΐτα 

ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας 
οὔθ μυμαχραᾶ ἀσΠΑΣ,, δοᾶ  Βανΐῃρ ἴἈΚϑ ΠΟΙ͂ οὗ 

αὐτὸν “ἔπνιγεν λέγων ᾿Απόδος εἴ 
πὰ . νΥ85 σῃοκίηρ' --50  1Π 8 Οἴνο βϑεθ. ἢ 

τι ὀφείλεις. 233 πεσὼν οὖν ὁ 
ἘδνὶηΡ 8116} ἐποσθῖογα [5.9] δησ μηδ σου ονα... ᾿ ᾿ 

παρεκάλει αὐτὸν΄ λέγων σύνδουλος αὐτοῦ 
ἔρΊον βανο οὗ τι ΒΩ [ΞΕ Ἴ 5} 1: ὨᾺ τς ΒΑΜΊΩΒ 

Μακροθύμησον᾽ ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω. ᾿ 
δ ἴοῃξ ΟΥ βοϊσίξ. ὌΡΟΣ ΤῺΘ, δα, Ἰ ΒΆΒΗ Εἶνε Ῥδοκ 

σοι. 30 : ὁ ἰδὲ οὐκ ἤθελεν,  ἘΣᾷἀλλὰ 
ἰο νοῦ. ΤΘ (οτι6) μα ποῖ ναὶ ΠΠΏΡ, με. 

ἀπελθὼν. ἔβαλεν αὐτὸν εἰς. φυλακὴν ἕως 
Βανὶηβ ΒΟᾺ6 ΟΕ ἴδτενν Βα πίο. ῥχυϊβοα.. ὑπ8} 

ἀποδῷ τ Τ᾿ πὸ ὀφειλόμεναν. 
δ 5ῃου] σίνϑ Ῥ860Κ “186 ({πῖπρ) δια οννϑᾶ, 

31 ἰδόντες “ οὖν. οἱ σύνδουλοι. αὐτοῦ 
: ΒΔΥΊΩΒ βαθὰ ̓ ἀμβοχθίοσα [5.1 ἜδΙονν 5ΒΙΊαν 65. οὗ ὨΠ 

᾿ τὰ τ τὸ : γενόμενα “ἐλυπήθησαν 
ἴ8 6 (ἰδιλθ5). ον μαυΐες Βδρρθηθαᾶ, ᾿ ΟΣ Βυϊονϑα 

σφόδρα, καὶ . ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ 
ΨΘΙΣ Τα ΟΕ, 8ῃᾷά Βανὶηβ σοταα ἔμεν σταϑδᾶρ. διθασ' ἴο ἴδϑ 

κυρίῳ... ἑαυτῶν πάντα 
Ιοσᾶ - ““" οΕ ἰποιάβεῖνοβ τ ΔΙ τῆ8 ἀδιηεο) 

γενόμενα. 932 τότε προακαλεσάμενος. 
Πανὶ Βα ΕΘ, Ἰῆθη πανίηρ ςα!εὰ Ἰοννδεα 561} 

αὐτὸν ὅ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε 
δία. ἴῃ Ἰἰοχγά οὔμῖμα 15 βαυίηβ ἴο ΠΕΡῚ Βῖανε. 

πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην. ἀφῆκά 
νϊοκοά,, 841 -6 ἄορ. μα {1ΤΙεῖ 85ὸ οὔ 

σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με’ 38 οὐκ 
ἴο νοῦ, βίῃσθ "σοὺ εαἰτϑαϊθα ΤΩ6; πιοί. 

ΤΙΔΆΘΩ ρυϊθδνθᾶ, 

ΜΑΤΥΒΙ 18: 236---88 

Βα 811 π6 ἰμῖηρα Ὧ6 
δᾶ ἴο 6 5ο]α δπμᾷ 
ρδνεαθηῦ ἰο ΡὈ6 χιϑᾶδ. 
26 Τογοίοσα [Π6 51 νδ 
6811 ἀον δηᾶ Ῥθρδὰ 
ἰο ἅο οὐϑίβϑϑῃοθ. ἰὸ 
ἶσα, βαυίησ, ἜΘ ρ8- 
ἐἰοηΐ 1. 6 μη 
: ΨΜ1ΠῚ1Ι 647 Ὁ80Κ 
δνοσυυίηρ ἴο νοΐ. 
21 Μονθᾶ ἴο οἷν δὖ 
[ηἰ5, [6 χηδδίοσ οὗ 
τὺ 5ἴαγο Ἰοὺ Ὠἰτὰ 
ΟΗ͂ δῃᾶὰ οϑησοὶθᾶ Ὠϊ5 
ἀορῦ. 28 Βπὺ ῃϑὺ 5ανο 
νοῦ οὐὖὐ δη4 ἔουπῃά 
ΟὯΘ Οὗ Ὧΐ5. Ι͂6Π1ὸΣ 
βίδνοα ὑμϑῦὺ ψὰ5 οσἱσ 
Ὦΐὰ ἃ. υμαγρα 46- 

ὩδΙ 11; δηᾶ, σταρθίησ 
πΐῖπη, ἢ6 Ῥθρδὴ ἴο 
ΟΏΟΚΘ ἶσα, βδσίῆρ, 
ῬΩΣ Ὁβ8ὸκ ψῇδύονοσ 
γοῖ οὗ. 29 ΠοΤΕο- 
ἔοσθ ἷβ ἔθ! ονν 51ᾶνα 
7611 ἄονχ δῃἃ Ὀδσθ 
ἴο Θηΐγοαῦ Ὠϊηι, 58.- 
ἴὰσ, δ ρδίύίθηῦ ἢ 
6 ΔΩ Σ Μὴ. 8. 
σοι ῬὈδοῖκ.᾽ 39 Ἡόοτθνοσ, 
ἢ6. 5 ἢοὺ Πρ, 
μαῦὸ ψοῶῦδ οὐἕξ δηὰ 
δᾶ πἰὰ ἰἤστοψα ἰῃ- 
ἴο. Ὀτῖδοη ὉΔῸ] Ὧδ 
ΒῃουΪα ΡΥ Ῥδοκ ψῃαῦ 
νὰ ονίηρ. 31: ΜΏΘΩ, 
ΤὨργθίοσγθ, ᾿ἰ ΤΟΙΟΝ 
ΒΙανο 5. 58. 6. ὑπὲη 05 
ἐμαῦ δᾶ Ὠδρρδηθᾶ, 
007 Ὀϑθοϑῖῶθ νΘΙΥΥ 

δὴ ἃ 
[ΠῈ}7 ψοηῦ δηῃηᾷ τηϑδᾶθ 
ΟΙραυ, ἴο ἐμοὶ π1885- 
6. (Ὁ ὕμθ “ἰῖρ5 
ἐμαῦ πδᾶ ὨΘΡΡΘΩΒΘΩ͂, 
2 ΎΏδΩ.. ὯΪδ χηδϑίθῦ 
ΒΌΓΔΙΠΟΠΘΑΩ͂ Ὠΐ ϑ8δηᾷ 
βία ἴοὸ Ὠἴμν, “νυ ]οκοᾶ 
5ῖανθ, 1 σϑῃσοῖθα 8]1 
ἰῃῶωῦ ἀοθρῦ ἔοσ γοῦ, 
ΜΏΘΩ γοὰ οηὐτραϊεα 
τπιθ. 88 Οτρηῦ γοὰ ποῦ, 



ΜΑΊΤΤΗΙ 18: 84--19: ὃ 

ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν 
τῦῶβ 1 ὨΘΟΘΕΘΔΥΥ δἰδὸ ψόο ἴο Ὦδνθ ΊοΥΟν ἡ ἴδ6 

ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; σύνδουλόν σου, 
85 ΦΙ|501 σοὶ δᾶ στήσουν ΟἿ ξο ον αν οὗ σου, 

84 καὶ ργισθεὶς ὁ κύριος 
Αὐᾶὰ δανὶῃρ μορν ταδᾶθ δ} [86 Ἰοτάᾶ 

αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς 
οὗ Πῖστὰ ΕλνΘ ΟΥΘῚ Ὦτὰ ἴο 86 τουχαθυίοῦβ 

ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ 
ὉΠῚΠ1 ψψΏοτο ΒΘ μοι εἶνο Ῥ8Ὸ ΚΞ. 841 ἴδῃς ((Π]Π5} 

ὀφειλόμενον. 385 Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου 
ὈθῖηΒβ ονοά. ἘΠΞ 81.520 ἰῇ6 ἘΔΊΏΕΥ οἴχῃ 

ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ 
[510 ἘΟΑΝΘΑΙΚ Ψ1Π ἄο ἴογοῦυ ξεν ποῖ 

ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
χοῦ ταϊβιὶ 1οἱ 5Ὸὸ οἱ δϑο οπὲ ἰο ἰδ Ὀσοίμευ οὗ Εἷτπὶ 

ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 
ἥγογὰ 6 δαί οξτου. 

19 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿[Ιησοῦς 
Δηαᾶ [1 οοσσυττεα ρα Εηϊσῃοα τῃὼ6 ὥ65ι5 

τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς 
τὰ 6 “Μοταβ ἴμεϑο, Ἦς ἀορασίθα ἔσο ἰμ6 

Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς 
ΟΔΠΠ1Π|6 6 Δ οὐτῆθ ἱἰπίο ἰδῇ ἔγομίθι ΟΥ ὑπ 6 

᾿Ιουδαίας πέραν τοῦ ᾿Ἰορδάνου. 
ΒΕΓ ΕῚ πε οἴμοσ βἰᾶς οἔ ἴῃ 6 Φοτγάβδῃ.- 

2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ 
᾿Απμὰ ξομοννοα 10 Ὠΐτχα ογουνναβ ταν, δμπα 

ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
Ὧδ οὐατοα ἴμϑιι ἴδοτο. 

3. Καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι 
ΔΑυᾶ σδτηο ἰοννϑτα , ἈΠῈ ῬΒΔΥΙΒΘΘΚ 

πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες Εἰ ἔξεστιν 
7421 1514 Ὦΐ 8η βαρ [ΙΕ ἐ15 διονεα 

ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ 
ἴο ἀϊνογοθ. τ1ῷῃ 6 τνοσδ οὗ χη δοοοσγαάϊηρ ἴο 

πᾶσαν αἰτίαν; 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
δνοχν τ ῊΝ ΤῆςΘ (ο6) Ῥαΐ Βανί δηϑινοσθα 

εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε ᾿ ὅτι ὁ 
βαῖᾶ Νοῖ αἴάᾷ τοῦ τοϑᾶ {μ8ὲ 1π6 (οπ6) 

κτίσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ 
Βδν] 5 ογοαίρα ἔσοτ ὈΘΡΊΠΔΙΩΒ ΤΏ816 δπᾳ6] ἔθυῇ816 

ἐποίησεν αὐτοὺς ὅ καὶ ΣᾷΣεἶπεν ἝὝἭνεκα 
τῆϑδαθ 5. ἴδοσα δ δ βαιά Οἱ δοοουμῖ οὗ 

τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ 
τϊ5-. Ὁ1ΠΊΘανο ἀονα ΤΏΔᾺ 16 Ζαῖΐπεσ δηὰ 

κολληθήσεται τῇ γυναικὶ 
μ6 ΜΠ βίο. ἰο ἔθ. ψοσῦϑἢ 

οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 
ὉΠΕῚ 

τὴν μητέρα καὶ 
16 τοῖα βδῃᾶ 

αὐτοῦ, καὶ ἔσονται 
οὗ ἴηι, δηα ἴδον ΨΊΠΡ6 ἰδθ ἀνο ἰΐο Ββεβῃ, 
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ἰὰ ὑχατ, ἴο να 
δᾶ ΘΙ ΟἹ ψγοῦΣ 
ΓΘΙΙΟΝ 518 06, 85 1 δἷβοὸ 
δα ΤΊΘΙΟΥ͂ ΟἹ ψοΟυ᾽ 
84 ΜΙ ὑμαὺ Βὶξ 
τηϑεύοσ, ὑσγονοϊρᾶ ἴο 
ταῦ, ἀοιίνοσοα Ὠΐτὴ 
ἰο 6 ἰαὐθῦβ, Ὁ} 
Ὧ6 5ῃο ἃ ΡῈ Ὅδ8οκ 
841 ὑμαῦ ψὰ9 ονίηβ. 
85 Τῇ ΚΘ ἸΒΏΠΘΙ ΤῊ 
Ὠθανθὴϊν ἘύμοΓ στ} 

δῖϑὸ ἀ681 ψῖ τοῦ 

1 Ὑοῦ ἄο ποὺ ἔογρίῖνο 

ΘΟ ΟἿΘ Ηἷβ Ὀσούῃαυ 

Ζολ τοῦα ἢρδιΐβ."» 

1 Νοῦν θη 96- 

55 δα Πηϊβηθᾶ 

ἴμοθβθο ψογᾶβ, 6 ἄδ- 
ρΡαγίθα ἔσοῃ (δ 166 
δια σα 6 ἰο {π6 ἴγτοι- 
ἰΐοτβ οὗ σι’ ἅθ'8. ΘΟΙΌΒ5 
[868 δοτάδῃ. 2. ΑἸ50, 

στύοαῦὺ οσοναᾶς ζοϊονθᾶ 
Ὦΐὰ, δηῃᾷ Ὧ6 οἰτρά 

ὑμοῖα ὑπογρ. 

Δηά ῬΠΔΑΥΙΘΘ 65 

σϑθ ῸὉῸΡ ἰοὸ Ὠἰτ, ἴῃ- 

ἐδηὺ οὐ ἰδυηρύϊηρ ἰτα 

δηὰ βανίησ: ἋἽΞ ὦ 
ἰαυσῖ ἴοσ ἃ δὴ ἴὸ 

αἴνοτοθ Ὡΐϊ ψἱὶΐὸ οὐ 

ΘΥΘΥΥ͂ δοχύ οὗ στουπα}᾽᾽ 

4Τὴ ΤΟῸΪΥ 6 581: 

“ὉΪὰ τοῦ ποὺ τοϑά 
ἐμαῦ Ὧ6 ψΏῸ οτραίοᾶ 
ὑμοὴ ἔγσγομι [{Π6] Ὁ6- 

σἰμηϊηρ τηϑᾶθ ἰμθηὶ 

Τδ 16 δῃᾷ ἔουηϑ1θ ὃ δηὰᾶ 

8814, “ἘῸΧΣ [μἰ5. ΣΘΘ5ΟῺ 

Θ τϑη ΜΠῚ θᾶ ἰδ 

ἔδῖμον δρᾶ 5 τοί - 

ΕΓ δῃᾶ ψ11] κὑΐοκ ἰοὸ 

ΐ ΜΠ, ἃ {6 

τνο ψῖ|}] 6 οὔ Ηθ9}᾽2 

11} 

β ὥστε οὐκέτι 
ἈΒ- δὴ ποὺ ΙΟΏΡΟΥ μον ὅσ ἅνο 

ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος 

ῬὈὰξ βεβῇ οἕδ; 

οὖν 
ΔΕΈΙΘΗ ἐποσθῖοσχο ἴπ6 σοῦ γοκοὰ ἰορείμοσ. ζτϑὰ 

μὴ χωριζέτω. 7 λέγουσιν͵ αὐτῷ: Τί 
τος ἰεὶ ραΐ δρϑαγί. ἜΏΘΡ 81 βαϑίηβ ἴο πα ΜῈΝ 

Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον οὖν 
ἰβοσεΐοσθ Μοβοβ. ὄὀοχηχηδηδθα ἴο βῖνθ 50.011} 

ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι; 8 λέγει 
οὗ αἰδηλίβ5αὶ δηὰ ἴο αϊνοτοοῦ Ἐξ 15 βϑασἱπϑ 

αὐτοῖς ὅτι μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν 
ἴο τοὶ ἱἰπαὶ Μοβεβ ἰοναχά ἴῃ6 αγαμοαυίθ 6858 

ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας 
οἱ γου σοῃσρᾶρα ἴο τοῦ ἴο αἴνοσγοθ 1 6 ΟΣΏΘΩ 

ὧν, ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 
τέχου, Ζτοται ΑΥΑΝ Ῥὰμΐξ πο [{Ὧ85 ῬΘοοπλα 

οὕτως. 89 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 
ων. Ι ἀπιδογίης Ὀμυἱΐ ἴἰο γοῦυ ἰμπαΐ νῇο ἸἸΚΟΘῚΡ 

ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ 
τααὐμμῖ ΠΟΑΣΝ 1ππ ννοδη οξ μι ποῦ ὈΡΟῺ 

πορνείᾳ καὶ αμήσῃ ἄλλην 
ζογαϊςαιϊίοι δηὰ τ ΤΔΧΥ͂Υ ΔΏΟΙΏΘΥ 

μοιχᾶται. 
ςοιηπ 5 Δα] σν. 

10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Εἰ οὕτως 
ΑΥ̓͂Θ βανὶὴβ ἴο Βἰτὰ ἐπ Αρροπας 11: {808 

τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς 
ΟΥ 6 ζωϑα ψ {μῈ 

γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 
ννοπιδῇ, Ὡοῖ 15 μεατλα τοβϑίξοσ ἴο ΓΤ ΔΤΥΥ. 

11 ὁ δὲ. εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες 
ΤΒῸ (οπ6) ὰ0ὰξ π5αίϊᾷά ἰοίΐίβεηω Νοὶ 81] [ΠΊ6}]} 

ὠὡροῦσι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οἷς 
ΓΟ ΓΔ ΚΙΩΡ ΤΟΌΙᾺ 705 ἴῃ Ψοχάᾶ, μΡὰξ ἰο ΨΒοῖα 

δέδοται. 12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες 
115 66 βίνϑιῃ. Ατα ἴογῦ δὐμςῇβ 2:0) 

ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, 
οὐοῦ σαν ΟΥ̓ τη Ψόσχα σοηθγαίεαά. ἔδιι5, 

καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν 
δά 8δεὖἴὸ δυηυοῆς ΨΈΟ ὝΕΙΘ τηδᾶθ ΘΟ 5 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες 

ἐστὶν ἡ αἰτία 
ἰ5 16 οσβδβα 

ὮὉΥ ἴθ Τήθη, δ ἃ 2Σ2ῖ6 ὑπ 5 ἌΠΟ 

εὐνούχισαν ἑαυτοὺς ες διὰ τὴν 
ταδλᾶθ δ ΠΟ. 5 Οὗ Ἐλουβεῖνθα  ἴβτοῦεα ἴῃ8 

βασιλείαν τῶν. οὐρανῶν. δυνάμενος 
Κιηράοσζῃ. οΥ ῇθ Ὠρανθῶβ. ΤῊΘ ὁ σπο) ἐνεδὲν 8Ρ1Θ 

χωρεῖν χωρείτω. 
ἴο Ὀ6 τ κῖηρ το [οἱ Ὠἰτὼ ὍΘ Χμ τίη ΤΟΌΤΩ, 

13 Τότε - πτροσηνέχθησαν τ αὐτῷ 
Ἐν 1-..} Ὕοτα ὑὉχουρβῆΐ ἰονν γα τα 
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εἰσὶν δύο ἀλλὰ σάρξ μία [6 50 ἰμαῦ ἔπδὺ 816 
ὯῸΟ ἸΟΏΡΕΥΙ ἔψο, Ὀθὺὺ 
ΟἿ ἤδη. ὙΒΘΓΘΙΟΓΘ, 
ψηδὺ αοὐ Ὠδ5 γοκεά 
ἰορούμοσ. ἰοῦ Ὧο χτχϑὰὶ 
ρυαὺ δρῶῦὶ. ΤΥ 
βαἰιᾶὰ ἰὼ Ὡΐ: “ὙΝΏὮΨΥ, 
θη, αἰᾶ Μοϑδ5 ὉΓ6- 
ΒΟΥ οἰνὴρ ἃ ΟοΥ- 
ἰδοαΐθ οὐ αἰϊβηγίβϑαὶ 
δια αἰϊνογοίϊηρ Ὠ6Υ9᾽ 
8816 κ5οϊὰ ἴο ὑῆϑῃ: 
“ΜΌβθΒ, οαὖ οὗ τοραγὰ 
ἴοῦ σὑοῦκ Ὠδγαμπρατὺ- 
οὔπμθη5, δᾶθ ὑδ8 
ΟΟΏΟΘΒΘΙΟΩ ἰο ὑοῦ οὗ 
αἰγνοσοίϊηρ ὙΟῦᾺ τίν 8, 
Ὀαὺ βυοῃ 85 Ὡοὺ Ὀθθα 
6 σᾶϑθ ἔγοχι [86] 
Ῥοριηηΐηρ, 9ΘῚ 58. ἴο 
χοῦ ἰμαὺ ψῃοσνοῦ αἱ- 
ΨΟΓΟΘΒ Ὠἰβ ψὶΐθ, ὅχοθοῦ 
Ὁ 6 ρρτοσῃα οἵ 
Σοσηϊοδύϊοῃ, 84 τ87- 
ΤἿΘ5 δῃούμον σοι δ 
δά! ύοῦν." 

10 ΤῊΘ αἰβοῖριθα βϑϊά 
[ἴ0 Ὠἷπι:. “ἼΣ ΘΌΘΩ ἰ5 
[6 5ἰδαθύϊοιι οὗ ἃ χχϑλ 
ΨΙ Ηἰβ ψἱΐο, τὸ ἰ5 
ποῦ δάνίβαοϊα ἴο τ 81- 
τυ. 1 }Ὲ8|}α καἰὰ ἰο 
που: “Νοῦ 2411 χυθῇ 
ΤΟ ΤΟΣ ΤῸΓ {6 
ϑανίηρ, Ὀὰπῦ ΟἿἹΥ ὑοϑ8 
ῺΟ ἤδνθ 86 οἱ. 
12 ἘΌΓ ὑοῦ 81:6 οιι- 
ὩΌΟΘΩΒ. ὑμαῦ. ΟΥ6. ῬΟΓῚᾺ 
ΒΌΟΘΙ ἔσόσα ἐμοῖσ τοί - 
ΟΥ̓ ΜΟΙΔΌ, δηᾶα π6γ6 
ΔΙΘ. ΘΠ ΟΩΒ ὑμαὺ ΟΓΘ 
τϑᾶθ ΘΙ ΟΏ 5. ὈΨΥ͂ 
ΤΏΡ, 8η8 ἰοῦ δ΄6 
ΘΙΌΌΘΩ5 ὑπμεῦ Ὦδγδ 
ταϑαθ ὑμδηλβαῖνοα δὰ- 
ὩΟΩΚ οὐ δοοοιῃῦ οὗ 
86 Κιἰησάοχῃ οὗ ἐπ 
Ἀρανθβ. Τιϑὺ Ὠἶτῃ ἐπϑὺ 
Ο8Ὼ ΤΘΙΚΘ χοΘπὶ ἔου ἴὖ 
τϑῖζο τοοπὶ ἔοσ ἰξ.᾽ 

18 ΤΏΘΩ ψουηρ ΟὨ11- 
αὐθ ψοτΘ ὑσουρῦ ἴο 
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ἵνα τὰς. χεῖρας 
ἴὰ ΟΥ̓Α͂ΘΟΥ ἰπ8ῖ ο Ἐπ6 - Δα 5 

ἐπιθῇ - αὐτοῖς καὶ. προσεύξηται: οἱ 
Β6 τῦθδι ΘῈ. ἀροὰ ἴβοθ δπα Ὧ6 ταϊθηΐ ὈΓΑΥ; “ἐδ 6 

δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν. αὐτοῖς. 14 ὁ ᾿ δὲ 

παιδία,: 
ὩΠῸ ον, 

θὰ αἰδοῖρ]θϑ τορι κοα : 1 6πΠ|. Τ6 υΐϊ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν ἜἌΑΛφετε. . τὰ παιδία 
655. βαῖϊὰ 1.6 γοῦ ἕο Οἵ [πὰς ἹΠῚῚῸ Ῥον 5 

καὶ. μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν. πρός με, 
Δα ποῖ 6 ἰού ρ ἔμποσ. ἴο σοὴθ ἰουννδσζα. ΤΏ 6, 

τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ . βασιλεία τῶν 
Ομ 6 ΤΟΥ βθσ (0165) 5... ἴῃ6 Κι πράοχῃ ΟΣ 8 6 

οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς - τὰς, «χεῖρας 
ἤθανθῶβ. ς- ΑΒΩ, δαδνῖηρ δἰ Ρρο μα δηαᾶβ 

αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. ᾿ : 
ἰο ἔμοπὶ 6 νοΐ 15 ἂν ἔτγοση Π6Γ6. 

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς ᾿προσελθὼν αὐτῷ 
Δῃα Ἰοοκῖ οὔθ Βανί σογὴθ ἰοῦ ὨΪσΤὰ 

εἶπεν Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω 
βαϊὰ ΤΕΔΟΊΘΥ, ψνῆδὲ Βοοᾶ - ΒΈΔΠΙ ἄο 

ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 
ἷὰ ογᾶοσ ἰδὲ -ὄ Τρ μαννα Ἡϊ6 νου δε 557 

17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς 
Τὴ (ομ6) Ῥυΐ 5 ἰο τὰ ΜῊΝ τὴς γψόοῖι δ51ς 

περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν. ὁ ἀγαθός: 
δοιὰ τῇς βσοοα (15) 2 Οὔ. 15 ἰδ6 βοοᾶ (οΠ6); 

εἰ δὶ ἑ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 
ΔῈ Ῥυλ νου 8 Πρ ᾿ο 6 "6 ἴο δηίοσ, 

τήρει τὰς ᾿ ἐντολάς..- 18 λέγει . 
Ὅ6 ορεουνίηῃβι: μα σοχηχηϑησγχηθηΐίξ. Ἐς 15 βαυ δ 

αὐτῷ Ποίας; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφ 
ἴο τα. ΨΏΪΟΙ δβοτὶ Οὗ οὔθ 52 ὙΠῸ ΡΣ  96505 58] 

Τό Οὐ φονεύσεις, : Οὐ 
ΤΠ6 Νοὶ ψγοῦ 5881 τηυτάου, Νοί 

μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, 
ψΟΣ 588}1 σοτητυί δα]ΐονν, Νοί ΨψΟῦ 5}8]] 5ΐ681], 

Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 19 Τίμα 
Νοΐ ΨψΟΩ 51.8]1 ὑθδσ ἔβ156 ψυ Π655, Ἐδ6 Βοῃουΐηρδ 

τὸν πατέρα “. καὶ: τὴν... μητέρα καὶ 
ἐπ 6 πῖον .- 8) - δε. Αμαν ΕΞ 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον. σου ὡς σεαυτόν. 
του 5Π8}} Ιονὸ [86 ΠπΟΙΡΏΡΟΥ͂ Οὗ γοῦ 85 ψΟοῦσ͵ΒΘΙ. 

20 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿νεανίσκος - Ταῦτα 
15 βαυηθ ἴο ἴσα ἐῃ6 ψουὴρ δῆ ΤΉΘ5ς (165) 

πάντα ἐφύλαξα’ τί. ἔτι ὑστερῶ; .21 ἔφη 
841 ἸἹἸπβυδτάρα; ναὶ νοῦ ΔΙ Τ ΘΟ ΚΙΏΒ᾽ 5814 

αὐτῷῃωῪ ὁ ἰησοῦς Εἰ θέλεις τέλειος 
ἰο ἴτὰ {μα Φεθσὰβ. ἹῈ νοῦ δύ ΙΠηΡ. ῥοσγζθοῖ 

εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ 
ἴο 6, 6 βοϊηῃβ αννὰν 568 οἔγοια, {88 
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Ὠϊπλ, ΤῸΓ Ὠἰπι το. ρα 
ὨΪΐ5 δηαβ ἸΡΟΩ. ὑμ ΘΠ 
χὰ ΟΥ̓ΟΥ Ὀσγασοῦ; Ὀαΐὺ 
[5ηὴ6 ἀἱβοίριθα. ΓΘ 0 17]- 

τηϑηαρα τσ. 14 56- 
5115, ΟΜ ΘΥΘΥ, 58]: 
“Τοῦ 0ῃ6 νοιὴρ ΟὨ]- 

αΥΘᾺ 8ΙοηΘ, 8δηα βορ 
Ὠὐπαουηρ ὑμθ ἔΤΟΙΩ 

σουλΐηρ ἴὦ 6, ἴον 

0886 Κιηράοῃ οὔ (8 
Ἀθδύθ5 ὈΘΙΟΏΡΒ5 ὕο 
ΒΌΘὨΙΚΘ. ΟΠ65." 15 Αηὰ 
Ὧ6 ρΡυὺ δἰ δᾶ 09 

ΟἹ πο δηᾶὰ ὑϑηΐ 
ΖΥοστὰ - [ΏΘ6ΓΘ. : 

16 Νοῖν, ἰοοῖϊξ ! 8. σοῖ-- 
ἰᾷῖηῃ ΟἿΘ σβϑηθ. Ὁ 

ἰο ῃἷἴλ δῃα μϑϊίάα: 

ΠΡΘΔΟΏΘΙ, ψηϑὺ φσοοῦ 
χαδὺ 1 ἅἄο ἰῷ ογάθδγ 

ἰὸ ροῦὺ δνογιαϑύϊησ 
1116)" 11 }Ὲ3ϑ ὋὸῪὸ βαϊᾶὰ ἴο 

δῖ: “ΨῺ, ἄο ψοὺ 
δϑὶς τῶ δροιῦὺ ψηϑὺ ἰδ 
βοοὰϑ Οὔ. ὑΐζθσα 
15. ὑμαῦ ἰ56 ροοῦ, ΤΊ, 
ὑμουσ, γοὰ Ψψϑῃὺ ἴο 
Θηΐοῦ ἰηΐο 1106, ΟΌΒΘΥΥΘ 
μ 6 σομπιλθπατηθηῦβ 
σορυ! Δ 8}1γ.᾿" 18 6 
δοιὰ ἴο. τ: “ὙΝΏΪΟΩ 
ΟὨΘ5 9 Φ65ὺ5. 5814; 
ἸΝῺ, Ὑοὰ τὺ ποῦ 
ταυτάου, Ὑοὰὺ πλιϑὺ 
ποὺ σοχμηΐ δααϊδοσγ 
χοὺ τοῦδ οῦ 5'θ8)], 

Ὧου τδῦ οὺ ὈΘΑΣ 
Φαῖ586. τ] 655, 19 Πο;- 
ΟΥ [γου] ἔαίμοσ διηᾶ 

[γουχ]. ταούμοσ, δῃηᾶ; 
Ὑοὰ πιιδὺ ἴον γΟῸΣ 
ΠΘΙΡΉΟΙ 85. γουγβο ," 
20ΎΏΘ γοπῆρ. Πγ18: 
δϑοιᾶ ἴο. Εἶτα: “Ἵ παν 
Κορὺ 811 Ὁ8686; πψῇρδῦὺ 
γοῦ δ 1 ᾿δοκίηρ᾽" 
21 σοϑὰβ βδϑἰα -ἰο "ἢ 
Ἅ. γοὰ ψαρῦ το ἢ) 

Ῥογίθοῦ, βὸ 561} γΟῸΓ 
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ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, 

παρα ασϑ δηᾶ δεῖνα το ἴῃ 8 ὍΟΟΣ (Ο0165), 

καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 
αῃδὰ ψγοῦ νν 1} αν {ὔδδϑΌγα 1Ὰ 

οὐρανοῖ καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 
ρας ον δπᾶ δ Ἐ 3 εἴ- 20 6 ξοπμονῖηδ ἴο τῇξ. 

22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον. 
Ηανίμε πραγ νυ ἐβ6 σγουῃξ τῆϑῃ τὴ6Ὁ νψοτᾶ 

τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ 
1Π|:5 Ὧο ψνοηΐὶ ΟΕ Ρεοίῃξ γτίονεα, δα νγὰ8 ἔοσ 

ἔχων κτήματα πολλά. 2 Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς 
Βανὶης Ῥουδοϑϑίοηβ ΓΏΒΏΥ. ἜπῸ6 Ῥςζ {96505. 

εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ᾿Αμὴν λέγω 
"“α΄ὐ ἴοϊμλο αἰδοίριεθ οὔ πὰ Ατάθῃ 1 δΔ΄ὰ 5 5 

ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται 
ἰοτου ἱμαξ τίς ες. νὰ αἰ ΠΥ ὙΥ11} Θαίοα 

εἰς τὴν βασιλείαν οὐρανῶν: 24 πάλιν 
ἷἷο ἴσο. Κιηκάοιῃ Ὠρανθῇβ; ΕΥΞΕΤΝ 

δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν 
μναῖ [δτὈ πὸ μι ἴω του, ΘΆΒΙΟΓ 115. 

κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος εἰσελθεῖν 
ςαπιοὶ τ χοῦ ΠΟΪῸ οὗ ὨοραῚΘ. ἴο δῃΐοε 

ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
Ὁ τίσ ος. ἰμπΐο ἴῃς κιπράοα οξίμθς Οοά. 

25 ἀκούσαντες δὲ οἵ μαθηταὶ 
Ἠκνπ ποανὰ Ρυΐ 1ὴ6 αἰβοῖθ 165 

ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες͵ 
τνοσο ὈΟΙΩΝ που μἀρα νοῦν ταῦ ἢ Βα 5 

ἅ δύναται σωθῆναι; 260 ἐμβλέψας ᾿. 
ΜΑΤΑ ἐραρίο, ἰδὲ βάν κα} Ηανίηξ Ἰσοκοᾶ ἰὰ 

δὲ ὁ ᾿ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ 
δι τσ όσα βαια ο ΤΠ ασὰ Ἐεϑιᾶς 

ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ 
᾿ς ΘΗ 1} 5 ΏΡΟΚΒΙθΙα. ., 15, , θοβιᾶθ 

δὲ θεῷ: πάντα δυνατά. 
αι Οαοαὐ 811 (ἐπί 585) ῥοϑβίθ]6. 

27 Τότε ἀποκριθεὶς 
ΤΠ ανὶπρ δβννοσεα [πα 

αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
τὸ δα ΤοοκΙ ὕγὰ ἤᾶνα ἰδὲ βὸ οδὲ 8}} ({ῃϊπρ8) δῃᾶ 

τῶν 
οἵ ἴῃ6 

Τίς 
ψο 

ὁ “Πέτρος εἶπεν 
Ῥεῖοσ :. 

ἠκολουθήσαμέν σοι" τί. ἄρα. ἔσται ἡμῖν; 
νο [οἸϊοννοα ἴο γοι; ψ ῃδὲ σοϑὴν ΨΜ11ὈῸ ἰοπιβὴ 

28 ὁ “ δὲ ᾿ἰησοῦς εἶπεν : αὐτοῖς .. ᾿Αμὴν 
τὴ6 Ῥεῖ Φεβ5 5814 - ἴο ἱμεῖι ι δ εεῖτιεν 

᾿ λέγω ὑμῖν ᾿ ὅτι ὑμεῖς ΄. ΄. οἱ. 
Ϊ λπὶ βανίηβ ἴο σοῦ {δι χοῦ τπ6 (ΟΠ 65) 

ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ ποαλινγενεσίᾳ, 
Ἠδνίηδ τοΠοννεα ἰοτὴθ ἴῃ ἰῇ Βθπ σαι δρϑίῃ, 

ὅταν  καϑίσῃ ὁ υἱὸς. τοῦ 
ὙΠΟ ΘνΟΣ ταϊθΐ δἰ ἄοννῃ {141} [10] ΟΥ 86 

“Βα ᾿ 

πάντα. καὶ 

Ἰονϑα" γοῖ; 
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ῬοΙοηρίηρα δῃα οἷνα 
ἴο [6 ὍῬΟΟΥ δῃᾶ νοὶ 
ΨΜ11 Ὡδᾶνθ ὑγθαβυσα 1ἢ 

Ὠθανθῇ, δα οοὴθ Ὀ6 

ΤΥ ΤΟΠΟΟΓ.᾽" 22 ΝΏΘΗ 

[06 γουὴρ θη Ὠδδῖὰ 

τἷ5 βαψίησ, Ὧ6. ποῦ 

ΘΔΥ στίονρα, ΖὼὺΓ Ὧ8 

5 ΠΟΙ ἸΒῺΥ 
Ῥοδίος. 23 Βα 
Φοθὰ βαϊα ἰο Ὠἷβ. α15- 

οἷΌΙ65: “ὙΠ 1 58. 
τὸ του μδὺ ὁ 1} 

μ6. ὁ αἰδῆουϊύ ὑμίηρ 

ΤΟΥ ἃ Εἱἰσῇ τϑ ἴο σοῦ 

ἰαΐο ᾿Π6 Κἰησάομι οὗ 

086 ϑδνθῆβ. 24 Αρϑῖὰ 

Ι 5} ἴο τότ, Τὸ 185 

οαδίοσ ἕο ἃ σϑύλθὶ ἰο 
σοῦ {του ρ 8 πϑϑαϊθ᾽ 
Εγ6 ἴβδῃ ΦῸ7: ἃ ΤἹΟῺ 
τϑῃ ἰο ρσοὲ ἰηΐο ἐμ8 

κίηράομι οἵ ἀοῦᾶ;," 

25. ΜΘ. ὧμ6 ἀϊδ- 

οἰρῖθβ Ὠρασγᾶ. ὑμϑῦ, 

ἼΘΥ ΘΧργοϑθθᾶ ὙΘΙῪ 

ϑγθαῦ δΒΌΡΥΙΒΘ, Βα Υ- 
ἰῃσ: “ὙῈΟ :-στόϑ!ν σαῃ 
6 βανϑαῦ᾽᾽ 26 1ι.0οκίηρ 

μοῦ ἴῃ 86. ἔδοθ, 
ὥθθιβ βαϊα ἰὸ ποιὰ: 
ἍΜ τθπ. [15 15 

: ΕἸΤΏΒΟΒΒΙΡΙΒ, ταῦ ἰδ 
᾿οα. 411 ὑδίηρδ᾽ δγὰ 
ΡΟΒΘΙΡΙ6." 
Ν ΡΥΙ ΤΉΘΩ Ἐδίου ΠῚ 
0 ΕΗἰάχ. ἴῃ. ΤΘΡΙΥ: 
ἼΟΟΚΙ ἯΟὸ πᾶν Ἰϑῖῦ 
811. ὑπϊηρβ᾽ -ϑ ἢ “101- 

ταῦ 863 
ΓΔ Πν ΜΠ ἜΒοΒ. 6 
οΥ 159 28 Ζεβδὰϑ βαϊᾶ 
ἰο μθι: “ἸΓΌΠΥῸΣ 
58 ἰο χοῦ, ΤῺ {μ8 
τϑυοσθδύίοη, θα 86 
501. οὗ χιϑδὴ 5ἱῦ5. ἄονγῃι 
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ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 
ΤΆΔΕᾺ ὌΡΟΣ ἴσοις οἵ δίουν ΟΥ̓ ΠΣ, 

καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους 
χοῦ ΨῺῈΙ}Π 51 δἸδὸ γου ὭΡΟΩ ἐνεῖνα ΤΆΓΟΣΘ5 

κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿ἰσραήλ. 
Τυσξίηβ τὰς. νεῖν ἔχθρα οἕίῃμο 15186], 

29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ 
Απμὰ δνούσοῦθ ΨΏΟΟνΟΥ ἰοί βο ΟΥἹ ἤοι565 ΟΥ 

ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ 
Ῥγοίῶθοιβ οὐ ἰβϑίοιβο ΟΥὐ Φδίμεοσ Οὐ τοῖο ΟΥ 

τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ 
σλάγθρη ΟΣ ἢ 6145 ΟἿ δοοουπθ οὐ ἰᾷ6 οἴτχας 

ὀνόματος, πολλαπλασίονα λήμψεται 
ὩΒΙΊΘ, ΤΆΘῺΣ ΕἰΠ65 ΤΟΥ ἰὴ ρ5. Ἠ6 Ψ}11 τοοοῖνθ 

καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 
δα 11:6 νοεῖ Ὧ6 ΨΠΠ1ρΙΉΠΘΥΙ, 

80 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι 
Μδὴν Ῥὰὲ ΨΙΠΠΡ6 Βγβὶ (θη 65) ᾿δϑὶ (065) 

καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 
Δα Ἰδϑὺ (οὔθ 5) σβῖ (ΟΠ 65). 

99 Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
Ττιῖκα οΥ 15 ἴζε κίηράοσηλ ΟΥ̓ ἐμ6 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν 
Ὦθανθὴβ ἴο 8 ΒΟ ΒΕ ΜΏοσνοσ νοΐ οαἱὐ 

ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι 
δ ἴπ6 5ᾶπὶ6 ἰχηθ 1 ΘΔΙῚΝ ΤΟΥ ΩΡ ἴο Ηἶτα 

ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ’ 
ἍΟΥΚΟΥΒ ζηῖο {μὰ 68 νἱπον γα οὗ Ηΐγας; 

2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ 
ΘΝ αρτοοαὰ Ρυὰς νι ἢ 6 ΟΥΚΟΥΒ οαΐ οὗ 

δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς 
ἀθθδυῖτια - ἴδ 6 ἄδν ὮΘ βεῃΐ οὔ ΤΏΘτΩ. ἰπχίο 

τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. ὃ. καὶ ἐξελθὼν 
ἴδ νἱ λον τα οὗ Ὠῖτα. Αὐα μανὶὴρ βοὴθ οὧἱ 

περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν 
δρουλξ ἰῃϊτὰ - ΟΣ ΒΘ 58. ΟἾΠΘΥΒ βἰδηαίηρ ἴῃ 

τῇ ἀγορᾷ: ἀργούς: 4 καὶ ἐκείνοις εἶπεν 
{ῃ6 τϑυκοῖ ὈΠΘΙΔΡΙΟονΘΩ͂: δὴ ἰο βοξθ [6 βδαία 

Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ 
Ἐ6 βοϊηῃρ υλᾶρθσ 8150 τοῦ ἰηΐο 6 νἱποναζᾶ, δῃάᾶ 

ὃ ἐὰν ἶ δίκαιον δώσω ὑμῖν" 
Δ ΏΙΟΣ ἰδ ΟΝΘΥ Τὰδν 6 Ἀ1}} 1} 1 558} βρίνε ἰο του; 

δ οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ 
[86 (0.65) μαΐ ψυοοῖ αὐναν. Δβεῖπ μαϊ 

ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν 
πανίὴρ βοὴθ οὧὖὖὐ δροὰδ εἰχίῃ δῃ πἰηΐῃ βεὔολθον 

ἐποίησεν ὡσαύτως. 6. περὶ δὲ τὴν 
Ὧ6 ἀϊᾷ 885-115. ΑΡουὲ Ῥυΐ [34:1 

ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους 
οἸονθηίῃ παν βοὴθ οὐὖ ἢ ἔουηα οἴμουβ 
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ὌΡΟΣ 15 ρΙΟΣΣΟΙᾺ 
ΏΣΟΩΘ, γοῦ ΨΜΏΟ Ὦδνϑ 
ζοΠονοα 6 ΨΜΠῚ δ]δὸ 
γΟΌΓΒΟΙγος 50 ὍΡΟΣ 
ὕνψεινα ὑσοηθϑ, παρ- 

ἴὴρ ὑμ6 ὕψθινθ ὑ065 
οὗ Ι151861. 29 Απὰ 
ΘΥΘσΟΩΘ ὑμαῦ Ὧδ5 Ἰοεὺ 
ὨΟΌ565 ΟΥ̓ ὈΓΟΙΏΘΥΒ ΟΥ 
ἰδίου ΟΥ̓ ἕαυΟ οὗ 
πλοῖο, ΟΥ ΟὨΙασΘα 
ΟΥ̓ Ἰαηαᾶ5. ἴου ὑ6 βϑῖζα 
Οὗ Ὦ ὩϑΘ Μ11 τα- 
σοίνο ἸὩΔῺΡ ὑἱ1168 
ΤΙοτο δᾶ Ψ1]1 ἱπῃϑυὶ 
δνουιαδύϊηρ 1116, 

30 ““Βυὺῦ Τα ὑμδὺ 
816 ἢιδὺ ΜΠ 6 Ἰαϑδὺ 
δα ἰῃ6 Ἰοβὺ γβῦ. 

9 “ΕἘῸΥ μ6 Κίηρ- 
ἄοχα οὗ [6 Ὦθδδᾶν- 

ΘΟ ἰ5 Κὸ ἃ πιϑῇ, 
ὃ ΟΙΞΟΠΟΙοσ, ΜῺΟ 
ψοηῦ οὐδ᾽ ΘἈΠ [Ιὰ 
[μ6 χῃηογῃΐηρ 0 ἈΪΤΘ 
ΨΟΥΚΟΥΒ ΤῸ ᾿ἰβδ νίηθ6- 
γαᾶ. 2 ΜΆΘΩ Ὧ6 Ὠϑᾶ 

δρτεοᾶ ψἱ 6 ψοῖκΚ- 
ΟΥΒ ἴῸΣ ἃ αἀθ6΄ ΔΓ 
8 ἀδν, Ὧ6. βρῶὺῦ ὑθῃ 

ἔοσίῃ ἰηΐο ὯΪΐ6 νἱηθ- 
γατ͵τᾷ. 8 οίηρ οὖ 4150 
ϑρουῦ ὑμ6 (ηϊγτα ὨΟΌΣ, 
ὯΘ6 58 οὔμουβ ϑὐβηῃᾶς- 
ἰὴ υπμρϑιρ]ονοα ἰῇ 
ἴῃ 6 πιᾶκοὺ ρῖδοθ; 
Διθὰ ἴο ἔμβοθβθ δ 
Βαϊᾶ, χοῦ 4180, ρΡὸ 
ἰηἴο ὕπ6 νἱῃοναγά, δμᾶ 
ΜΏαΐονοσ ἴα δῦ Σ 
ΨῚ ρσίνα στοῦ. δὅ80 
ΟΥἹ πον ψοηῦ,. Δρϑὶῃ 
Ὧ6 μοῦ οὖὖ ροῦν 
5Ὁὴ6 αἰχί δ {6 

ὨΪΔ Ποῦ 8δηα αἰὰ 
ΚΟ 56. ΘΒ ἾΏΔΙ11Υ, 
δροαῦ ὑπ οἱθνϑῃῦῃ 

Βουῦ Ὧ6 ψϑηὺ ουὖ δῃᾶ 

Τουμᾷ οἴμοι δύϑῃᾶ- 
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ς , ΜΝ , Α 
ἑστῶτα καὶ λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε 
ΡΑΜΑ δὴ ἰ5ϑαγίῃρ ἰοΐμβο:ἡ- ΨΜῺΏΥ ἤθτθ 

ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 
τὸ τοῦ βίδπαϊῃ» ΨψΏοϊς 1π8 ΕᾺ ὉΠΟΙΔΘΙοΥ Θὰ 

7 λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς 
ΤΉΘΥ 8:16 βαγίῃβ ἴο τη Βϑοϑιδα ΠΟΡΟΑ͂ν τ5 

ἐμισθώσατο᾽ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
Εἰγρα; ὯΘ ἰ5 βαυξ ἰο ἑθοὰα Β6 βοίῃβ υμά6 

καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα. 

ἑστήκατε 

ἃ. τοῦ ἰηπΐο ἐὰθα νἱπογναχά. 

8 ὀψία δὲ ενομένης λέγει 
οἕ ΜΝ ς ρε μυΐ μανίην οοπῖρ ἴο 6 [15 56] 85 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ 
9 ἰοσγὰ ᾿ οὐίῃθο νἱπονασὰ ἰο πα τῆβϑῃ ἰῇ σμασθΘ 

αὐτοῦ Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος 
οἵ Ὠἰπὶ σαὶ τὰς ἍΟΥΚΟΙΞ 8δηαὰ βΒῖνε Ῥβοὶς 

τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 
:-:Ὁςφνῶκοι δανίῃᾳ βίωγίοα ἔγοπη ἴμθ 1δϑὶ (Ὁ) 65) 

ἕως τῶν πρώτων. 9 ἐλθόντες δὲ οἱ 
ὕμι τ6 δτδῖ (οπο5). Βανίης σόα Ὁ ἴ.6 (065) 

περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 
ῦοιυξ ἴῃ6 οἰονοῖῃ ποὺχ γχϑορῖνοα ἱἐπαϊν: 181}. 

δηνάριον. 1 καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι 
ἀςμασι. ἈΑμα Βιανίῃβ σοθ ἰῇ Ἐγϑδί (0165) 

ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται“. καὶ 
γοέοντοᾶ {πὲ Γλοσα ἴδον Ψ1] τοσεῖνο; δῃᾶ 

ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 
1ΠῸὺ2γ χοςοϊνοα ἰῃ6 ἱπάϊν! Δ ΠΕν ἀθπαυβ 8150 {πμον. 

1: λαβόντες ᾿ δὲ ἐγόγγυζον 
Ἡανίπε τοοοϊνεᾶ [.}}1} τον ΟΕ τυ ΣῚΡ 

5 “ ᾽ . ᾽ - 
κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12 λέγοντες Οὗτοι 

ἄονπ οὐ ἰδ6 ΒΟΌΞΕΒΟΙΩ͂ΟΥ βδσὶηξ ἘΝ} 

οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους 
τὴς Ιαδὲ (0.65) ταδᾶθ,. δῃᾷᾶ δαῖδ15 

αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς 
ἴοπι ἴἴο 5 νοι χϑᾶς ἴο ἔπ6 (01}65) 

τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 
(ς. Ὀυτγάφηῃ οὗ ἐς ΕΝ δηᾷ ἴῃς φαΐ. 

13 ὁ δὲ - ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν 
ΤῊΣ (ομ6). ρα πανὶηδ δηβινετθα ἰο μα ΟΣ μθὰ 

ΟἾΘ ΒΟῸΣ 

αστάσασι 
δνῖη8᾽ ὈΟΤῚΏΘ 

εἶπεν Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε; οὐχὶ 
κοιϊὰ Ἐδιονν, ποὲ Τδῖπι τοηδίηρ νόου; Ὡοΐ 

δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 14 ἄρον τὸ 
οὗ ἀδηανῖαβ ψου δδτεεὰ ᾿ἴο ταθῦ τλξῖ ἂρ ἴδ8 

σὸν καὶ ὕπαγε" θέλω δὲ 
Σοῦ δῃἃ δὲ βοϊῃρ υπᾶθσ; [181 ΨΙΠΠΙὴΡ. Βαΐ 

τοῦτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί: 
ἴο 115 6. ἰῃ8 ἰαϑὲ ἴο ίνθ. 835 8150 ἴο γοι; 

15. οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω 
ποῖ ἰδ 1 δηοννοα ἰοῶθ ΏΐΟΒ. 1ϑῖ Π]ΗῺΡ 

ΜΑΤΤΉΒΙΝ 20: 7--.1ὅ 

ἴὴρ, πὰ Ὧ6 βαϊα ἴο 
ἴμοῃ, “ΝῺ δνα χοῦ 
Ῥδθὴ ἰδαηῃαίΐῃρ Ὦθτδ 
811 ΟΔΥ Ὁποιλθ]ονθᾶϑ᾽ 

 ΤῊΟΡ 5814 ἴο Βἰτα, 

ΒΘΟδδ6 ΠΟΡΟΟΥ Ὧδ5 

ἰτοᾶ τ.5.᾽ Ηδθ βαϊᾷ ἴοὸ 

θὰ, ου ἴοο βΡῸ 
ἰηῖΐο 86 νἱπογασχα, 

8 “ΏΘΩ ἰὁ Ῥδοδβδ 
ονθηΐηρ, ὑμῃθ σϑϑῦοσ 

οἵ ἰμ6 νἱμοναγά αϊά 

[ο ἷβ ζϑῃ ἴῷ ΟὨΔΙΡΘ, 

08} 6. ΜΟΡΚΘΥΒ 
δὴ ὯΔῚ ὑᾷοὰ ὑοῦ 

8565, Ὀτοσθοάϊηδ 

ἔγογὰ ὑπ6 Ιαϑὺ ἰο [88 

Εἰγϑῦ. 9 )ΏΘη δ 

ΘΙΘν ΘΔ - ΒΟῸΣ ΙΔΘῺ 
σϑτηθ, ὑΐον Θϑοῦ τὸ- 
σεῖνοα 8 ἀδ᾽ Ὡ8Υ΄ 085. 
1050, θη ἰῃ6 τεῦ 
σᾶχαθ, μον σομοϊπαρᾷ 
μεν ψουϊᾶ τϑορϑῖὶνθ 
τλοχο; θὰ 6 7} δἷ5ὸ 
ΤοορΙνραᾶῦ ΡῈ} δὖ ὑμ8 
τϑῖθ οὗ ἃ 6. ΠΔΓΊ΄ 08. 
11 ΟἹ τρορίνίηρ ἰὉ [6 Ὺ 
Ῥορϑὴ ἴἰο ΔΌΓΙΩῸΓΣ 
δϑαϊηδὺ (86 Ὠοι56- 
ΠΟΙΩ͂’ 12 8η4ἃ καϊά, 
“ὝΤΏΆΘΕΘ ᾿ἰαϑδὺ ρὰυῦ ἴῃ 
ΟΩΘ ΠΟΙ ΜΌΓΚ; 5011] 
φτοῦ πῖαρ μοὶ ΘαΌ8] 
ἴο 15 ΨΜΏΟ Ῥοῦθ ὑπμ6 
Ὀυχάρῃ οὗ ὑῃ8 ὅδΥ δῃὰ 
86 Ὀυγηΐϊηρ Ποαὺ! 
13 Βυῦ ἴῃ τορὶν ἴἰο 
ΟἿ οὗ ὑθι Ὧ6 5αἱᾶ, 
ἝΔΟΣ, 1 ἄο γοὰ 0 
ψτΟΩσ. Ὗου δρτορά 
ἢ τὴῺ6 ἴὉΓ 8 Ἃ6- 
ΠΥ 5, α1ἃ γοὰ ποὺ 

14 ΤΆΚ6 ψῇϑὺ ἰ5 γΟῸΣ5 

δῃαἃ ρο. 1 ψδὴῦ ἴο 

σῖνα ὑὸ ὑμ1ὶ8 Ιαϑὺ ΟμΘ 

86 βϑῖὴθ δϑ ἴο γοῖ. 

1515. ὁ ποὺ ἰδνἕα 

ἴοὺσ ἴδ ἰο ἄο ψῇῃϑῦ 



ΜΑΥΤΉΝΡ 20: 16---2. 

ἐμοῖς; ἢ ὁ 
Τὴν οὐ ο. [88 

- 32 Ἀ, 

στι ἔγὼ 

ποιῆσαι ἐν τοῖς 
ο ἅο ἷἴχ ἴδε ([Π]1Π55)ὲ 

ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν 
[Ὶ ΟΥ̓ νοὶ νυ ]ὶοκεᾶ 15 Ῥδοϑδβα 

ἀγαθός εἰμι; 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι 
εοοὰ ΕἸε νὴ ΤῊΙΞ ΜΜ1Π1Ρ0Ὸ6 ἰὰς 1δϑὲ (Ὁ 65) 

πρῶτοι καὶ οἱ. πρῶτοι ἔσχατοι. 
ἔ:8 1} 854 ἰᾷ6 ἔγβδί (Ὁ 65) Ἰαβί. 

1 Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν ᾿Ιησοῦς 
Βεοίηδ δβροὰϊ Ῥαξ ἴο Ὀ6 βίθροϊηρ υθσὉ ἈΙΞΕΡΕῚ 

εἰς Ιεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα 
᾿αΐο δ) Ὁ ἘΣ Έγον τε ἴοοῖκ δ]οπδῖ τὰς ἵἔψεινα 

μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ 
αἰβοίρ]θ5 ϑδοσοσγάϊῃρ ἴο Ὀσυῖνδαία [500], δηᾶ ἴθ {π6 

ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς 18 ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν 
νὰν 5είϊἃ ἰἴο ἐμ Τοοκ! γἅϑὁοεᾶὶ 816 βίθ ὉΪΩ5 ῸΡ 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἰῃμΐϊο οΦοΥ ΒδΊ τη, δοᾶ ἴ6 ϑοη οὗ 86 δ᾿ τ91:}9] 

παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν -: 
ψν11 Ὀ6 σίνθῃ ὌΝΟΣ ἴο 18 ΟἾ1Θ6Ε ὈΥἹοϑίς 

γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν. 
ἴο Βουῖρ 65, δὴ ἴδον Ψ11 δε ἄονναι 

θανάτῳ, 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
ἰο ἄφδίῃ, «8. Ψ11 βῖνθ ονϑσ Ὠΐτὰ ἰο δε 

ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι 
παίϊοαβ ἰΐο {86 ἰοτῶθκθο ἔπ οὗ 8ΠΩ ἴο ΒοοΌσΡα 

καὶ σταυρῶσαι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
δα ἰορυΐ οὐ [868 βίδα, ΘΩ͂ ἴἰο ἴῇ6. μϊχα αἂν 

ἐγερθήσεται. : 
ἢ ΨΜΠγΡῸῸ ταϊβϑα πρ. 

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μή τῶν 
ΤΟ σϑιῆβ ἰονασαὰ ἰὴ {π6᾽ Εν ΟΥ̓ ἐδ8 

καὶ 
Δ ηαᾶ 

αὐτὸν 
[Ὁ Το] 

τοῖς 

υἱῶν Ζεβεδαίου ᾿ μετὰ τῶν: υἱῶν αὐτῆς 
ΒΟῚΒ -. οὔ Ζοερεᾶθρθαε ν ἴῃ6. - 5οὴ5 ΟΥ̓ ΒΟΥ 

προσκυνοῦσα. καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ 
ἀοϊῃϑθ ορϑίβϑησα βδῃηᾶ ΔΒΚΕΡσΣ βοζῃθίμη ἔγοσὰ 

αὐτοῦ. 21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Τί 
Εἶχα. ΤΏ6 (ο6) Ραυΐ 5814 ἴο μοῦ Ὑηδὶ 

θέλεις; . ο, λέγει αὐτῷ Εἰπὲ 
δῖ γοὺ Πρ - 0615 ΒΑ ΩΝ ἴο δἰτα 58.» 

ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ. δύο υἱοί - μου 
ἀπ οτᾶρυ ἰῆϑί ταϊρηῦ δ ἴμοθο ἰῇ ἔννο 5005 Οὗ ΓΘ 

εἷς ἐκ .- - δεξιῶν ᾿ καὶ εἷς ᾿ ἐξ 
οὔθ οὗνοξῦ γἱξαί- δᾶ [Ὀραγί8] 8δπα οὔθ οὔΐοῖῦ 

εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
16 -δηᾶ [ῥὈδιῖ5] ΟΥ̓ γοῖΣ ἴθ ἐπὸ 

22 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿’ 
Ἡδνὶηβ δηβυνοσεᾶ ας π6 9655 βιὰ Νοΐ 

οἴδατε τί αἰτεῖσθε: δύνασθε 
του πᾶν Κηονν ναὶ Ὑ0ύ Δ͵’Ὸ δϑικίηρ; τὸ χοῦ 8016 

Κιπράογη οἶνοιι. 

᾿Ιησοῦς εἶπεν Οὐκ 

0. 

12 

1 ψϑὴοῦὺ ψἱ ΤΏΡ Οἢ 
ἐῃϊηθ 59 ΟΥΧΪῚ5. γοὺ 
δγθ ψϑἱοκοα Ὀθοϑῖιθθ 1 
δὰ Βοοαϑ᾽ 161} (8 
ΨΥ ἴῃθ Ἰαϑῦ ΟἾΘΑΕ 

ΜΨ}μ ΡῈ ἢγϑῦ, δῃάᾶ “[ἢβ 
Ἐγβῦ οὐδ 1δϑὺ." 

17 Βοΐησ ΠΟ ρους 
ἴο ΡῸ ὉΡ ὅο ὕθσγυ:- 
5816}, 9655 ὕοοκ [ῃ6 
ὕνθινα αἰβοίριθα οὐ 
Ὀχίνδῦθὶν δηα βδϊᾶὰ ἴὸ 
ηθ ΟἹ {6 τοβϑᾶ: 
18 “ἸιοΟΙς! 6 816 ρΡὸ- 
ἷῃρ ΠΡ ἴο Ψο. 5ΒΊΘ ΤΩ, 
δὰ η8 5οῃ οὗ τηϑὴ 
Ψ11 6 ἀεινοσθα πρ 
ἰο 6 οὔἱθῦ ργιθϑίβ 
δια βουϊρθϑ, δῃηῃᾶ θυ 
ΨΜῚ1 οοπάθηιῃ Ὠἷπὶ ἴο - 
ἀοαίἢ, 19 δὰ 1} 
ἄβηνεσ ἷπὶι ὉΡ τὸ 
[Π6 ΟΥἹ] 6 ΠΡΟ 5 
ἴο χχᾶκ ἔπη οἱ δῃὰ 
ἴο ϑβ5οοσρο δῃᾷὰ το 
᾿πρ0816, δα ὑμ6 ὑμὲτά 
ΟΔΥ 6 ΜΠΠΜΠΡ6 γταϊβϑᾶ 

. 30 ΤΏΘΩ ἔδμα τοίη": 
ΕΓ Οὗ 8 βοῦῶβ οἵ 
ΖΘΟΡ 6 θθὸ βρρσγοθοῃθᾶ 
μὰ ψ] ὯΘῚ 508, 
ἀοίηῃρ οναῖσδοσθ δῃηᾶ 
δβκίηρ Τοῦ ϑβοιῃθῦίηρ 
ἔτοσα Ἀἰση. 21 Ἠδ βαὶᾶ 
ἴο ποῖ: “Μῳβδὺ ἅο 
γοι ψϑηὐῦ᾽" 506 κβδὶᾷ 

ἰἴο ἢ: “αἰνγα [86 

ψοχα ὑμαῦ ὑπ6886. ΤᾺ 

ἦχο 5005 ΖΔ εἰ 

ἀον, ΟἿΘ δὖ γόον 

Ἐσϊσῦ Ὡϑηᾶ δῃᾶ οἿδ 

αὖ ΥΟᾺΣ οἱ, ἰὴ ψΟῸΓ 

Κιηράοχῃ.᾽" 22 6515 
561 ἴθ δηϑοΥ; “Υοῦὺ 

ΙΏΘη ἀὸο ποὺ ΚΟΥ͂ 

δῦ χοῦ 816 8.851- 

πὰρ ἴοσ, ὅδ. στοῦ 

1928 

δεν, ὃ τοαῖρον μῆς ΠΩ ἴω 
υδιμενῇ ον τοῦς Ἰϑόδγιοα ὦ ἐδν, τὴ τὸ δοῖς, 
3 εοιλέχαις, ΘΟ μειδ τς ἰνάδοα Σοὺρ οἶτοο 
του ΤΣ θὲ αν, ΛΝ δὲ ̓  κα χῆνα οαἵ οἱ 

δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμῶν 

τἰσἰ- παπᾶ [ρατί5] οὗ τα θ Δα οαἕοῦ 6 -ϑηᾶ [ΡΑΥ[5] 

- ΕΣ 3 ἐὺ 

᾿ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ οἷς 

ἐμὴ ἕσς πῆπὸ το εἶνε, 191}: το δῦ ΟΘ5 

τοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου... 

ΗῚ ὦ δέῃ Ρρτερατοᾶ ΡΝ ἐπ6᾽ Ῥαΐῃθεσ οἔτηθδ. 

ἣν ΄ ᾿ ς Ν 

24 καὶ. ἀκούσαντες οἷ δέκα 

“Απα μανίης μοῦσα Ἐπ (ο65) το 

ἀγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 «ὗς 
πρζητς ἱπάίψηιδης ἀρουϊ {πὸ ὕνο ὈὉτοίΐμευβ. 

"Ἰησοῦ προσκαλεσάμενος 
δὲ νλνὴς Βανίπε 6811 τονναταὰ ΒΗΠΙΏΘΒΕΙΣ ἰπθπι. 

ν Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 
τε γου κῶον ἰμαῖ 1:6 τυ ϊεῖβ οὔίπθ Ὡδίϊοηβ 

κυριεύουσιν. αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι 
κατονά ἵ ΟνοΥ μοῦ δηά ἰῇ βγεῖ (ΟΠ 68) 

κατε ουσιάξουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἐστὶν 
κατεξου σας Ὑ ον ἰμποτλ. Νο ἰδ5 ἐδ 

αὐτοὺς 

ἐν ὑμῖν. - ἀλλ ὃς . ἂν, θέλῃ. ἐν 
ἵν ἰκένϑα Ῥαΐ νο΄. τοὶν σαν ΨΜ1Π 1. 

ὑμῖν μέγα ενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος, 
ὰ ΜΟΥ Ρ Ν᾿ Ῥβοογὴθ ΨῚΠῸ6 οἷ τοῦ βεσνϑῃΐ, , 

21 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι 
ὦ ΠΟ ΜἸκοὶν ΤΑΝ ΜΠ. ἐπ. γου. ο Ὀ6 

πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος: 28 ὥσπερ. ὁ 
ἥταῖ (056) ΨΙΠΡ6 οἔ τοῦ. ῖανα; δϑστονθὰ 6 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν . διακονηθῆναι 
Ξοῦ οὗ θ. 5 ΤᾺ ποὺ σδῖῦθ.. ἰὸ δ βοχνϑᾶ 

ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι. τὴν ψυχὴν. αὐτοῦ 
Ὀυὲ .ἴο βοῦνθ. ϑηά ἴο εῖνθ. [Πβ8 501 οὗ Εἰτὰ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. ΝΣ 
ταηξοῦι. ἰπϑίθϑδα οἵ ΤΩΔΏΨΥ. ΝΕ νον ΤΣ 

29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ 
Απὰ Ββοῖϊηθ μον αν οὐἱ ΟΥ ἰβοῖὰ. ἔγομ 

"Ἱερειχὼ ἠκολούθησεν: αὐτῷ. ὄχλος πολύς. 
Φετίσῃο Σοηονν ρα ἴο Βίτα -- οσγονᾶ - τη ςἢ, 

80 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ . καθήμενοι 
ΔΑημᾶ ΙἸΟΟΚΙ -ἰνοὸ ῬΠηᾶ (0165) βιτηρ 

παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι ᾿[Ιησοῦς 
δος ἰῇ νγῶγ, - μβανίηρ βεαστά ἰδαῦ - Φ6 55 

παράγει,: ἔκραξαν λέγοντες: Κύριε, 
14 ραββίῃβ ὉΥ, οΥὐἱοᾷ οἂΐ 88. 18; - Τιοχά, 

8. Υϑῆϑοῃ ἴῃ 

ΜΑΥΤΉΒΥ 20: 28---80. 

ατὶαῖς 86 σΡ ὑῃ80 1 

δῖι ρουὺ. ἴο αὐ κ᾽ 

ἸΤΏΘΥ . 581}8. ἴἰο ἴσα: 

«Ἅ͵6 οϑῃ. 23 Ηδ βεϊά 

ἰο μοῦ: “ἕου 1] 

᾿ῃαθοᾶ αὐ τὴν ΟἿΡ, 

μυὺ {ἐμ 15 5ἰυὐϊηρ ἀονῃ 

αὖ τὴν τὶρῦ μαμᾶ πᾶ 

οὖ ΤῺ Ια ἰ5 τοῦ 

χταΐϊῆθ ἴο ρίνθ, αὺ ἴὖ 

Ῥεϊοῃρβ ἤο ὕμοϑα ἴου 

“ΏΟΩΔ ἐὺ 85 Ὀθθὴ 

Ῥσθρᾶγθα ΡΥ Ὧν Ε8- 

ὑῃοτ." ᾿ : ᾿ 

24 μ δῶ 

οὐμουβ. ποαγὰ οὐ 15, 

μον ὑϑοϑῖὰθ ἰμα]ρ- 

δῦ 8δὺὖὺὸ. ὕβα ὕνο 

Ῥχούμουϑ. 25 Βαὺ Φ65.5, 

σϑΠ παρ ὕπο ο Ὠἰτη, 

58:14: “χοῦ Κηον ὑμαὺ 

{886 ΓΌΙΟΙΒ οὗ ὋὉ86 

πϑύϊοη ἰοτᾶ ἰὖ. ΟΥΝΘΥ 

ἐβθὰλ δῃᾶ 88 ρτϑϑῦ 

τθη θὰ ΘΕ ΠΟΥ 

ΟΥ̓ΣΡ ἔθ, 28 ΤῊΪΒ 5 
ποῦ 6 ΨΥ ϑιποηθ 
χοῦ; -θαὺ ΨΏΟΘΥΘΥ 

νοι ὕο ὈΘΟΟΠΊΘ 
στοαὺ δι οηρ γοῦὺ τλιδὺ 

ὍὯ6 ὙΟὔὐᾺῈ τ ϊϑύρυ, 

21 δῃἃ ΜΏΟΘΥΟΣΥ τ ϑηΐβ 
ἴο ὯὈ6 τού ϑδιηοηρ 

τοῦ τὴσϑῦ Ὅ6 Ὑοῦκ 
51δνα. 28 συυδὺ 85 ὑδθ 
ΒΟ ΟΥἨ 8) ΟϑΙΏΘ, 
ποὺ ἰο Ὀ6 υὐἱηϊδίογοα 
΄ἴο, αᾳδ ἴο τ] ἰ δύο Σ 

δὴ ἴο ρῖνθ ἢἷθ5. 50Ὰ] 
6Χ- 

ΟὭΘΩρΡΘ ΤΟΥ πλϑῆν." 

29 ΝΟῊ 85 8} ψοτ8 

βοϊηῃρ ουὺ οΟὗἨ «ΘΓ 1 6Π0 
ὃ στοῦ ογσονᾷ το] ονϑάᾶ 

Ὠΐπι. 80 ΑΔ, ΙοΟΙ! ὅψνο 

ὈΙΪΩΔ 6. βἰυθληρ Ὀ6- 

5ἰᾶθ {π6 σχοϑδᾶ, ΨΏΘΩ 

{πον Ὠθαγα ὑμαὺ 65 

ψ85 ϑϑβδίηρ Ὀν, οὐἱϑά 

αὐ, ϑβαϑίηρ: “Ἰιοχά,- 



ΜΑΥΤΉΙΠΝ 20: 851---Ὀὐἱ: ὅ 

ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. 8.1 ὁ δὲ 
ϑΞοὴῃ οὗ Πενία. ἼἸΠ6 Ἀπΐ 

αὐτοῖς ἵνα 
ἴο ποτα ἴῃ ογᾶου ἰπδὶ 

μεῖζον 

ἐλέησον 
Πᾶν ΤΘΥΟΥ οἱ 8, 

ὄχλος ἐπετίμησεν 
οτοννὰ ξανο τορυκα 

σιωπήσωσιν᾽ οἱ δὲ 
Ἐμον βου Κορ αὐἱοῖ; [η68 (οὁπ65.) ρμυΐ ΤΩΟΓΘ 

ἔκραξαν λέγοντες Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, 
οτὶδα οὐἱ βαυὶορ Τιοχα, Ὦδνο ΤΘΤΟΥ ΟἿ 5, 

υἱὸς Δαυείδ. 82. καὶ στὰς ὁ ᾿Ιησοῦς 
5οᾺ ΟΥ ανίά. Αμαᾷ μανίηβ κοοά 6 9655 

ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τί θέλετε. 
βουμᾶρα ἰο ἰδοσὶ δηᾶὰ 5811 ψγαδί δὲ τοῦ ψΊ Πρ 

ποιήσω ὑμῖν; 83 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, 
1 5Βῃοιια ἄο ἴο τγοῦὔδι:ὀὀ ΤῊΘΡ 8:6 βανίηρ ἴο Ὠΐγη Τυοχᾶ, 

ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 
ἰὼ οτᾶάφυ ἐμαὶ στρ 6 ορεμεα [ῃ6 ΟΥ̓ 65 ΟΥ̓ 5. 

34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿ἰΙησοῦς 
Ἐδνὶπξὶ Ῥθρὴ τηονεα ὙΠ οἱΐν θὰ 6 “4585 

ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως 
ἰομομοᾶ οὔθ ορίϊςβϑο οὗ ἴθι, βηα ἰτησηθαϊδίθιν 

ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
ἴδον βᾶὲὰν δϑθαῖθ δῃηᾶ Σοϊονγοαᾶ ἴο Ὠ]π}. 

Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ᾿ΪΙεροσόλυμα 
21 Αμά ψΏρΘΩ ἴδον βοΐ οἷοβα ἰἷΐο Φουα βδΊ θα 

καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν 
δηα οὶ ἰηΐο Βεοῖρῃμϑρ ἰπΐο {πὸ Μουμπὲ οὗ ἰῃς 

᾿Ελαιῶν, τότε ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς 
Οἰἶνεσ, ἴθ {276515 βϑιηΐ ΟΥΕ ἔνο αἰβοῖρ!θ5 

2 λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἰς τὴν 
βασὴ ἴο ἤρ Β6 βοίπβ γοῦα ΝΥ ἱπίο {π6 

κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς 
νη αθο ἰὰς (οΠ6) ορροβῖίθ χοῦ, δρᾶ δἵοησα 

εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον 
χοῦ Ψ1] Βπᾶ 8.55 Βανίμδ Ῥθοὰ ἰἰςα δηὰ οοιὲ 

μετ’ αὐτῆς’ λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 
δ 59} ΠοΥ; αν ὴβ Ἰοοϑεαᾶ τοῦ Ἰ6δᾶ ἴο τῇ6. 

8 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴτῃ τι, 
Απᾶ ἱξενου δῆσγομα ἰο ἡγοῦ τρ 56) δηνἰΐηρ, 

ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος᾽ αὐτῶν χρείαν 
τοῦ ΨΠΙ5ᾺΥ πα Ὑπ6 1τιοτὰ οΥ ἴου προ 

ἔχει" εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 
5 Βανί; δίοποθα Ῥᾳ 6 Ψ1Π’5 βοπα ΟἿΣ ἔδότη. 

4 Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα 
ΤΏΪ5 μεΐ Ὧδ85 Βδρ Θηρα ἴπ ογᾶρυ {παῖ 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 
ταϊσῦ Ὀ6 Σ]ΠΠ1δὦ τὰς (8155) βροόοκθοὴ ἰῃσουσῃ ἰμ6 

προφήτου λέγοντος ὅ Εἴπατε τῇ θυγατρὶ 
Ῥχορμθὲ ΞΑΨΊΠΒ ἜΘ τοῦ ἴο ἴῃ 6 ἀδβηίοσ 

Σιὼν ᾿Ιδοὺυ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί 
οὐ Ζίοαι ΤΟΟΚῚ ΤῊΝ Κίηδ οἔἶγοῦ [156 σου 
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ὮθΒΥΘ ΙΘΓΟΡ ΟἿ 8, 
ΟῚ οὗ Ὁδνὶα!" 51 Βυϊ 
0Ὁ6 οτοψα 5ύθση!υ 
ἰοιὰ ὑπο ἰο Κθθρ. 
δοηῦ; νοῦ ὑπο. οὐδ 
8411 ὑὰ6 ἸουαᾶϑθΥ, 
ἱὰσ: “Τοτᾶ, δνα 
ΤΊΘΙΟΥ ΟἹ 18, ΞΟ. οἵ 
Τανα! Φ250 ὕ6δθὰ5 
βδὐορρθᾶ, οδϑῃρᾶ {θη 
δα 5: “γνῃαὺ ἀὸ 
χοῦ ψϑδηῦ ἴδ ἴο ἀο 
ἔοσ υοῦυϑ᾽᾽ 
5814 ἴο ὮΙ: 
1οῦ οἷ 

ορϑῃθᾶ,᾽ ϑάμοναοᾶ 
“ἰῇ οἱ, ὕ6515 
ἰοπορθα ὑῶοὶ ΘΥΘΒ, 

“Διοτα, 

Διηα ἱπαηγραϊαίοὶν μον 
ϑηᾷᾶ, 

ον ξο!]ονθᾶ Ὠϊτλ. - 

ἍΕΙ, θη ὑμον, 

τοοοίνοα ἰρῃῦ, 

2] σοὺ οἷοβθ ἴο 96- 
ΤΌΒΘΙΘΙΣ δα δυγϊνθα 
δὖ ΒοΙΏ ῬὍΏδ 56 οἡ ὑπ 
Μουμηῦ οὗ ΟΙΐνοβ, ὑΏθῃ " 
Φοθὰβ βοηὺ ἔουίῃ ὑπο 

2 βασῖὴρ ἴο. 
“8868. Οὗ ὙγΥοτῇ. 

αἰ ΒΟΙΡ 65, 
ὑΏθ.: 

νὰν ἰῃηΐο ὑμ86 ν|]δρα 
ὑμαὺ ἰ5 ψιϊ βιρῦ 
οἵ χοῦ, δῃᾷὰ ὑοῦ ψὶ} 
δαὖῷ ΟὔΟ6 πα δὴ 8585 
{ἰρ, δῃᾷὰ ἃ οοἱὺ ψῖΐῃ 
ὮΘΥ; οὐ ὑπθηὶ δηᾶ 
Ὀσσ 
9ΑΠα 1 δΒοήθοπδ 
585 δηνυηϊηρ ἴο τοῦ, 
χοῦ τπδῦ 56..ὺ, “ΤΏΘ 

Ττοτὰ πρραάβκβ 

τηραϊδίοιν βοηᾷ ῇθῃι 
Σοσίῃ." 

4 ΤῊΪΞ δούιϑιν ἰοοῖκ 
ὉΪΘΟΘ ὑμαὺ ΘΓ χιϊρὐ 
06 ἔαΙ 110 νῇδῦ 
5 ΒΡΟΚΘῚ {ῃγοῦσῃ 

8. Ῥχσορῃθῦ, βδυίηρ:. 
δ ΤΈμ, 6 ἀδυρῃ- 
0. οἵ Ζίοῃ, “ποΟΚΙ 

ὝΟΌΣ ἘΚίηρ 18 σοχαΐηρ᾽. 

580-- 

38 ΤΏΘΥ. 

Οογο 5. 6. 

ἴμβοα ἴο τῇθ.. 

ῬΘανἢ 
Αὐ ὑμαῦ πὲ Ψ})᾽ ἴὰ- 

12ὅ 

σοι πραὺς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ 
τὸ σοῦ ταπἹά-ἰεαρογθά ἃ ανὶηβ ταοαϊεα ὌΡΟᾺ 

πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 
45 δηα ὍΡΟΣ οοἷέ 50. οὗ Ἀθαβέ 66. σγοο. 

΄ Ἀ ε Ἁ » 

6 Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ 
ανὶπε πόμα ἸΠΟΙΣ 8) Ὀυΐ ἰὴ8 ἀΐδβοῖρ]θ5. δϑᾶ 

καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ 
Βοςογαϊηξ 85 οτἄοσθαα ἰο ἴα {86 

ν ᾿ ΝΣ, 
ὄνον και ἔτι 

ποιήσαντες 
Βανὶπε ἀομθ 

Ἰησοῦς 7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, 
πον 1πον 1.4 ἰἢ6 855. δρᾶ ἴδε οοἱῇ, 

"» [4 3 3 “ ΜῚ ε ἐφ ΝῚ 

καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ 
πᾶ πανὶ οὰ ὕροῦ ἰμοῖὶ {π6 οἰΐογΣ δατταθαῖβ, πα 

ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8. ὁ δὲ πλεῖστος 
ῃς καὶ ὁπ ἃῖορΡ οξίμοιῃ. Το Ῥαΐ τηοβὲ 

ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
οσεἴσνὰ δριεοδα οὗ ἰποιξοῖνοβ ἰὩ8 ουΐοι Βασγαθῖβ 

ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους 
-΄ 9 ὙΥ, οἰποῖβ Ὀθὲ ψνετα οὐζησ ὈΤΒΘΠΟΏΘΒ 

ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ 
ἤγοτα ἴδ ἔγχεος ὯΠα ὍΟΓΘ βργοδαϊη ἃ [μα 

ὁδῷ. 9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες 
γᾶν. ὙΠῸ Ρὰξ στον ἀθ ἴπΠ6 (0065) εοας δ βϑᾶ οὗ 

αὐτὸν καὶ οἵ ἀκολουθοῦντες 
δἰπὶ «απὰ {πμ6 (065) . ΣοΙ ον 5 

ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ 
ὑύοσο οσυ ἰηκ οἱ ΒΑΨΊΩΒ ἩἨοβαθῦβ ἴο ῃ6 οχλ 

Δαυείδ’ Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
οὐ Ὅων!α; ΒΙοββοα ἐᾷς (οΠ6) σοΟΥΪ 5 1 

ὀνόματι Κυρίου" “ΩὩσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
μπᾶ οὔξιοχα; Ἐοβδαηξ ἴθ ἴὰ6᾽ ἰρημεβῦ [Ὀ]8665]. 

10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς 
Απὰ Βανίηρ εὐἰοχοάᾶ οὔ ἢ 5 ἰπΐο 

"Ιεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις 
Φετυδαῖιοσὶ Μγ»8ὲ5 ταδᾶθ ἴο αὕξῖκα - 8}1} 186 οἷν 

λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος; 11 οἱ δὲ. ὄχλοι 
αν ἍἯΏΟ 15 {8157 Τμ6 Ὀπὶ οτονναᾶξ 

ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης ᾿Ιησοῦς 
ὝΜΌΟΧΟ Βανί ὙΤ15 5 1τῃ8 Ῥσορῆθ. “2658 

ὁ ἀπὸ. Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 
τς (οη6) ἕγοια. -ΝδζαχείῃὉς οὐἐῇθ ἊὈΘσδΙ166. 

12 Καὶ εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ 
Απμα οηϊογοα 655 ἰηΐο [86 ἰδρ]θ, πὰ 

ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας ᾿ καὶ 
(σον οοῦ - 82} με (Ομ 65) 56: Π1ὴῈ’ διὰ 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας 

ΜΑΤΤΗΕΙΙ 21: 6--12 

ἴο ψοιι, τα -ἰΘυυρογθᾶ, 
δηαἃ τιοσηΐθα ὉΡΟῺ 
δΔᾺ 8.55, γ65, ὕρὸὰ 8 
σού, 88 οΥἴἶβυσίηρ οὗ 
8ἃ Ὀραδὺ οἱ Ὀιυτάρῃ.᾽ 
65ο [ἴὯ86 ἀϊΐβοΐριθβ 

σοῦ οὐ ὑπαὶ τὰν δηᾶ 
αἰὰ α58ὺ ὃἃ5 σ6505 
οτάοσρα ὑἤθῃ. 7 μὰ 
μον ὈὉτοιρὴὺ 86 8.55 
δηα 5 σοἷύ, δῃα ἴδον 
ρΡυῦ Ὁροὰ ὕοθϑθθ ὑμθὶν 

Οαὔο ρδυτηθηΐβ, δηᾶ 

Ὧ6 βραϊθα ὨΙΆΒΟΙΣ ὑΡ- 

ΟἹ ὕμριῃ. 8 Μοβὺῦ οἵ 
{16 οτονχαᾶ 5ργϑδᾷᾶ 6 σ᾽ 

οὐδοῦ ραγχηθηῦβ Οἡ ὕπ 

Τοβϑᾶ, ΜΉ οὐΟΥ5 

Ῥαρσὰὶ οαὐίηρ ον 
ὈΥΒΘΏΘΏΘ5 στοὰ δα 

ἴχθο ἃ βργθδαϊηρ 
θὰ Οὐ μ6 τοβϑᾶ, 
945 ἴοσ ὑῃ6. οἵονάβ, 
ἔμποβα. βροΐῃρ δρδϑαᾶ οὗ 

Ὠΐχὰ δηᾶ οδα ΓΌΟΝ - 
ἱπρ Κορὺ οὐγίπρ ουὖ: 
ΦΞΑΥΘ, ΜΔ γᾶν, 6 
Ξοι οὗ ὈΑΥἹα! ΒΙρσβοα 
1Ϊ5 ὯΘ6 παῦὺ δουθϑ 
'π δόμον δρΡ ὩδΘ! 
Ξϑνθ Ὠἶπι, 6 ὈΥΔΡ, 1ἴἢ 
[86 μοίρας. δρουθ!" 

10 Νον θη Π6 6Ώ- 
Δοτρ ἱπΐο Φοι 58ΊΘΙΩ, 

18 ΜΏΟΙΘ. οἱὖν νῶ5 βϑῦ 
1 οοτμπιούίζοῃ, βαυὶηρ: 
ΑΧῺΟ 5. ὑπ 15} 11 ΤῊΘ 
ογοναβ Κορ θὴρ: 
“ΤῊΪ ἰ5. Ὧ6. ρχορηρὺ 
ώεδαβ, ἴσο ΝαΖ' ἃ- 
Το οὗ .6811:166:" 
.12 Απᾶ - σοϑθὰβ 68- 

ἰογρα ἰηΐο 6 δι 16 
δι ἃ ἰῆγον οὐὖὐ ΣΆ 
ὑμόοβα βϑ ηρ δᾶ Ὀυγ- 
ἴῶρ ἴθ με ἰθιρίο, 

Ὀυν ΩΡ ἴὰ ἰὰ8 ἰεῖριδ ἂπᾶ ἴῃς {80165 Θὰ ονογίυτηθα [8 

τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς ] 8165 οὗὁἨἁ Ἀ{Π6 τιοποῦ- 
οὗτος ΤΌΠΟΥ ΟΠΒηρΡοΥΒ Ὠ6 ονοσίυσηρα δπα ἐπ [σΠΘΏΘΟΥΒ δ8ῃηἃ {6 

9" Σἰϊοσδν, “Ἔο 58η’πδ,᾽ ΝΒ; ΒΥ Π (ΗΟ. 5ηα πα), 71τ|ι16-18.. χῃθδτι- 
Ἰγπι ΠΞανο, 6 ὈΓΔΥ "ἢ 90 Το μον 5, 13»..9-14,16-18,30,21. ἴπ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΝΒ, 
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καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς 
[ΞΡ Φ Ο ἘὙ- οὗ [86 (0165) ΕἸΞΙ ΕΒ 91 1.1: 

περιστεράς, 18 καὶ λέγει αὐτοῖς 
ἄονφε5, δῃα ὯΘ 15 5 5 ἴο ἴθι 

. Γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος 
1 Βα5 Ῥθθη συ ίθεθ ὙΠῸ ποῦβα. οὔτ Βοῦβα 

προσευχῆς κληθήσεται, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν 
ΟΥ̓ΡΥΆΨΟΣ Ψ1Π1 6 οδ!]φα, γοῦ Ὀυξ 1 

ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν. 14 Καὶ 
8Γ6 ΔΊΩΝ σᾶνε ΟΣ ΤΟΌΡΘΣ.Β. ͵Δηὰ 

προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὺ καὶ χωλοὶ ἐν 
σᾶχαθ ἰοννδσά Ὠΐγη Ὀ]ϊπα (0165) δρᾶ ἰδὴθ (Ὁ: 65) ἴῃ 

τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 
τὰ 6 ἐδρ]θ, δὰ δ οὐτεά ἐπ θσὰ. . 

15 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς . καὶ οἱ 
Ἐν β βοὴ ὁ 6 σπὶθε ὑσχἱθδίβ δηᾶα ἴμ6 

γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν 
ΞΟΥΙΌΘ5 186 ψνοπᾶρσεαι! 155 ΤΠ [6 αϊᾶ 

καὶ τοὺς παῖδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ 
δῃηᾷ 68 Ῥογ5 ἰδμθ (ο65). οὐδοῦ ἢ ἰπ6 

ἱερῷ καὶ λέγοντας ᾿Ωσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ 
ἐθιλθὶθ δῃα δὴ Ηοβδηηδ ἴο πῃ 6 ϑοῃ οὗ Ὠδνα 

ἠγανάκτησαν 16. καὶ εἶπον αὐτῷ 
ἴον Ὀδοδίὴθ ᾿παϊσ θη ῖ δ. 581ἃ ἴο Ὠἰσὰ 

᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν;. ὁ" δὲ 
Ατο γοόοῖ ροσίηρ δὶ ποθ ἃτὸ βανίησῦ. Τὴ ὑπ 

᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Ναί: οὐδέποτε 
7655 15 ΒΕ ἸΔῈΣ ἴο ποσὰ Χαε5; .ὭρνοΥ 

ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ 
ἀϊαά χοῦ σϑβαὰ ἐμαὶ Οαΐοῦ ταῦ οἔαρθβ δπὰ 

θηλαζόντων κατηρτίσω ἀΐνον; 17 Καὶ 
οἰἸΒ ΚΙ ἸΏσ5 ψοῖ δα]αβίοα ον Ὀχγϑίδθῦ Αμδα 

καταλιπῶν-.- αὐτοὺς. ἐξῆλθεν ἔξω 
Βδνὶη δ 16εἰ ὈοΪπᾶ.. ἴδοτὰ -- οὐὐ ἢ ψαλί οὐἰϑιᾶθ πα 

πόλεως. εἰς Βηθανίαν,. καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 
᾿ς ΟΕ ἰαίΐο -Βοίμβϑην,." δ) ἰοᾶσρα ἔδοζγο,. 

᾿. 18 “Πρωὼϊ : δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν 
ἘΠΕῚ 1 116 τσ ας. γχεϊυσηϊη ἱπίο [86 

πόλιν. ἐπείνασεν. 19 καὶ ἰδὼν - συκῆν 
οἷν “ πο βού υστν. ἈΑῃα δνίηδβ βοὴ Ἔξ ἔτεα 

μίαν ἐπὶ. τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ 
οὔθ ὕὑροὴῦ ἴθ. ΨΥ θοῦ ρου. ἴ,ς δμᾶ 

οὐδὲν... εδρεν ἐν. αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, 
ποίη. 6 ξοα ἴθ Ἢ 1 τοὶ Ἰεαᾶνεὲθ ΟἿΣ, 

καὶ ᾿ λέγει αὐτῇ Οὐ μηκέτι". ἐκ. σοῦ 
τα 6.5 ϑασὴβ ἰοϊς. Νοῖ ὯῸ ἸΟΏΡΟΥ. οὐὐ ΟΥ ψόοὰ 

καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα" - καὶ 
τα! Ταϊσὴ σοσὰθ ἰο 6 ἰηΐο. {6 886; δηᾶ 

τῆς. 
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ὈΘΠΘΊΘ5. οὗὨ ῇοϑθ 56]}- 
ἰὴρ ἄονοϑ. 13 Αηᾶ Ὡἢςβ 
βϑὶα ἰο ὑμϑῆι; “1ὖὸ ἷδ 
φιυιθύθη, 'ΜΥ Βόιιϑ 
Ψ11 Ὀ6 οϑ]16α 8. Ποῖλβα 
ΟΥὮὈ ΡὈγϑγυοσ, 
86 τδκίηρ 1 8. ἄγ 
Οὗ τοῦ Υ5." 

ΒΟῺΒ σϑὰβ Ρ ἰὼ πὴ 
ΪΏῺ ὑπ ἔθηλρθ, δῃᾷᾶ 
Ὧ6 ουγτρα ἤρθη. 

15 ΏΘΩ. ὑμε οὨϊοῦ - 
Ῥυϊθϑὺβ δηά [ῃ6 βουῖθϑδ. 
58. με τλϑυνοϊοιῦβ 
ὑμΐὴρβ 6 αἰᾶ δηᾷ᾽ 
6 Ῥογβ μϑὺ ψοτδ.. 

[868- 
ΒΑΣΙΏρῚ ὁ 

οὐ οὐὖὖὐ ἰὰ 
ζορθ]6 δᾶ 
58,6, 6 ὈΥΔΥ," [Ώ8 
50 οἵ να} ΓΏΒΘΥ : 

1ηαϊρπδπηξ : 
1θδηᾶ βοᾷ ἴο ἢϊη:. 
“Ὅο0Ο γοὰ ΘΔ ψηϑὲ ἡ 
ὑθϑθ δἃῖθ δβαγίῃρϑ᾽ 1 
σθθθ βϑαίᾷ ἴο ἰῆθηι: - 
“Ὧ865. ὉΪὰ στοῦ ΒΘΡΕῸΣ : 

ὈΘοϑλ8 

τοδαᾶ ὑῃϊ5, “Ουὖῦ οὗ [8 
του οὗὐ Ὀδθθ5 δῃᾷ-: 

Π8.ὺ8 - 5ΌΘΚΙ ΡΒ ψοῖὶ. 
ΣΌΣ θη θα Ῥτδίβθ᾽ 2" 
ΤΊΑΠα 1δανίηρ ὑμθῖα 
Ὀβηϊπα ἢ ψϑηὺ οαὖ- 
5148 : 
ΒΘ Δ ὩΣ μα Ὀδϑϑθαᾶ 
πὸ πἰρῶῦ. ὕμποσο, -. 

18 ὙΝΏ116 τόῤυσηϊηρ 
ἰο 6 οἷν βδαυῖν ἴὰ 
886 πλουληρ, Πμ6 σοὺ 
ΒθΏσΥΥ. 19 Απα δ 
οδαρηῦ δρῶν οὗ ἃ ἣρ 
ἔγ86 ὉΥ ὑδ8 τοδᾶ πᾶ 

νοηῦ ἰοὸ τὺ, Ρυ Β6 
ἔουμα Ὠοίῃϊηρ - οα- 1 
χοροῦ θανοβ. ΟἿΪΥ, 
δ᾽. ἃ Π6. βδία ἕο 

ὃ: “Ποὺ πὸ ἔταϊ 
ΟΟΙΏΘ. ἔτοηι γοὰὶ ΒΩΥ͂ 

Ιογα ζογονον."" Απᾶ 

15. Τιἰΐογα!ν, “ἜΟ 580 28,᾽᾽ 
15, ᾿ϑᾶνθ, Ὗ ταν" 

ΒΒ; δ νϑδιπ. (ΕΟ 5πα.πα’}, σιτάμοτιδ, ΤΏΘ8 ΠΣ 

Ραῦ τοῦ. 

14 ΑἸ5ο, - 
ὈΠΪηΔ 8ἃῃὰ ϑθ Ῥθὺ-᾿ 

8 οἰἷΐν ἴθ᾽ 
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αραχρῆμα ἡ συκῆ. 20 ᾿καὶ 
τ ἀΡαΧΡῚ ΜΝ {86 Β6 ἴτθο. Απμὰ 

μαθητἀὶ ἐθαύμασαν λέγοντες 
᾿αἰβοὶρῖοβ νομπᾶεγοα.. ΒΑ ΙΩΒ 

ἐξηράνθ ἡ συκῆ; 
ἐξηράνθη τὰς 

ἐξηράνθη 
δηροα 

ἰδόντες. οἵ 
μανὶπβ 566 ἴῃ6 

Πῶς παραχρῆμα 
Ἧοιν . Ἰηϑίδ Ων 

21 ἀποκριθεὶς δὲ - ὁ 
. αν τ οι εὐθα θα οἴδα.: 

αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω 
ἰο ἴποῖὰ Αἴβθα Ι 8. 5 υὶηβ 

ἔχητε πίστιν καὶ 
του ᾿ΗΝ βανθ ξαϊΐᾷ - 8 πη τοὺ σοῦ 5ῃμομ]ᾷ αουρίύ, 

οὐ μόνον . τὸ, ΟΞ»ᾷΖὄὍτῆς συκῆς ποιήσετε; 
ποῖ ἈΟΔΙΥ 186 (ἰησ). οξἶμθ Ε5 τε σοῦ ΜΠ] ἄο, 

ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπτητε 
θωῖ αἷκο δ ἰο ἴδε τηουηίαίη (15 

“Ἄρθητι καὶ 
86 1. ὉΡ δὰ Ὁ6 ἸΠΤΟΜῺ Ἰαῖο ἴᾷς 

γινήσεται".. 22 καὶ. πάντα 
"ἬὝΎΠΙ Βαρροῖ; διὰ ἃ} (65) 

᾿ᾶἂν . αἰτήσητε ἐν. . τῇ 
ἸΚΟΙ͂ τοῦ ταί πι δὶς, ἐδ 188 

πιστεύοντες λήμψεσθε. 
πανίης 11 - νοῦ ΜῈ τεςεῖνα. " 

23 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς . τὸ ἱερὸν. 
Αὐὰ Βανίηρ οοθ οί ἰπΐο. ἐπ6 ἰθιρὶβ 

προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς" 
ςάπλο ἰοννασὰ χα ἰεδοιίμε. ἴῃ86 ΟΠΙΘΕ συ 6515 

καὶ οἱ -πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ᾽ λέγοντες Ἔν 
ἃῃὰἃ {π8 οἰάοχ ἴθ - Οὔ 6 ῬΘΟΡΙΘ - βασθ [ἢ 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα". ποιεῖς; 
Ὡδὲ βοτὶ οὐ δ οΥΙΥ ἔμ6βε, ([ξα 55) δῖ γοῖὰ ἀφίῃ θη 

καὶ “τίς σοι ἔδωκεν ̓  τὴν ἐξουσίαν. ταύτην; 
ΛΔρὰ ΨπὴῸ ἴο ου ραν. 1ὴ6 :διξμογιίν.. ἰπἰδό.. 

24 ἀποκριθεὶς. δὲ- ὁ. Ι 
Ἡδνὶηξ δυϑνοσοᾶ Ὅσυξ-, 1μ8 655 βΒαία, 

αὐτοῖς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, 

ΞΡ ἰτθο7 

᾿Ιησοῦς εἶπεν 
θϑ5 δβαϊᾶ 

ὑμῖν, ᾿ ἐὰν. 
ἰο χοῦ, 1 Ἔν  ᾿ 

διακριθῆτε, τ᾿ 

«568, 
ὅσα 

8.5 ΤΆΔΩΝ 85 

προσευχῇ 
ΡΤΆΣΕΣ 

τὸ ἰποπὶ 1908} τεαυῦεοβὲ σοῦ. 8151 Ννοσαάᾶ - ΟἿΘ, 

ὃν οἰἐὰν ᾿᾿ εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν. 
ΝῊΪΘΗ, ἐξ ονοχ. υοτγτηῖρΐ [611 ἰο 6. ΔΙ5ΟῚ . ἰο τοῦ 

ἐρῶ ἐν -'ποίᾳ --., ἐξουσίᾳ ταῦτα 
Δ88}} ἰ(6}1..1 τυρδί βοτὶ οὗ "δυϊδουῖν [π656 «(ἸΏ Ρ5) 

ποιῶ-.:... 25. τὸ. βάπτισμα. τὸ ᾿Ιωἄνου 
[τὴ ἀοίπα; “188 ; Ὀδρ βυα ἐμ6 (οπθ). οΥ ϑοῇῃ 

πόθεν “ἦν; Ἀἐξ.. οὐρανοῦ ἢ“ ᾷ2ἐἐξ 
ἤτοσὰ ΘΕ τνὰᾶϑ Ὁ - Ουΐϊ οὗ ἤθαάνθὴ οὐ ου οὗ 

ἀνθρώπων; ᾿οἵἷ ; δὲ διελογίζοντο - ἐν 
ΤΟ 5 ὝὙὌΠΕ6 (0165) Ὀυΐ. ΨΕΥα τϑϑβοηΐηρ - ἰὴ 

ἑαυτοῖς - λέγοντες Ἐὰν - εἴπωμεν - Ἐξ 
Ὠϊογλβοῖνεβ ξδσίηρ. ΝΟΥ 6 5ΒΒου]ὰ 56. Ουὲ οὗ 

τοῦ τ 58. 

βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν͵ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν. 
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ἐμ6 Ηρ΄. γσθὸ πὶρῃογοᾶ 
[δύ ον, 209 Βαὺ ψΏΘΩ 
8 6 αἀΐδοῖρ]θ5 βαν 15, 

006 7 ψοηᾶργθα, βΞ8γ- 

ἴηὴρ: “ον ἰ5 Ὁ ἰῃϑὺ 

ἐῃ6. ρ ἔσθ τ πογοᾶ 

ἰπδύθ νυ} 21 Τὴ δ1.- 
ΒΟΥ ὅοθθὰβ 88. ἴο 

ἰῃθι: “ΤΥΙᾺΡ 1 - 580 

ἰο τοῦ, ΙξΦ οΟἿἹΚ᾽ τοῦ 

Πᾶνθ ἔαϊῃ.. δὰ ἀο 

ποὺ ἀουρύ, τοὺ ΟἿ] 

ἍΜ1 τὸν ἀο ψρϑὺ ἋΣ 

αἰα ἰο ἐᾷς ἢρ {τ66, 

θα 880 1 τοῦ. 587 

ἐο ὑπῖβ τιουηαΐῃ, “Β8 

ὩΠροα -Ρ. δρᾶ σδϑὺ 

ἰαΐο ἐμ8δ 568, 1 Μὶ} 

ἈΒΡΡΘΏ. .22 Απᾶ 811} 

ἐμ ἑῃμίηρα χοῦ. δϑξ ἴῃ. 

ὈΧΆΤΟΓ,. μϑυῖμρ ἔθλν, 

χοῦ ΜΠ] τϑοοϑῖνϑ.". 

23 Νο β8οσ. Ὧ6 

ψοηῦ ἰηἴο [86 [θιΏ}16, 

{πμ86 ομἰθῦ ὑσῖθϑῦβ δα 

[(η6 οἱᾶου. τῦϑ οὗ 8 

ΓῬΘΟΡΙΘ.. οατλθ. ἃ ἴο 

τὰ ΨΜΏΠ6Ὸ Ὧἢ6 Μ8Β 
ἑδδομίησ: 8ηᾷὰ αίᾷ: 
“ΒΚ. Μῃδῦ δυῦμουι ἀο 

γοι :ἀο ὑπεβθ ὑπ ηρ59 
Αμᾶὰ ψΏοΟ ρῶν ψόοὰ 

{π15 δυϊπουῖῦν 9 24 ΤῊ 

ΥΘΌΙΥ σεϑὰθ βοᾷ ἴὸ 

μθηλ: “Ἴ, 8180, ΨἘΠ 

ΘΚ τοῦ οὔ ἐμίηρ, 

1 σοὺ 611 ὁ ἕο πῇ6, 

1 8150 ΨἘὶ1 611 χοῦ ὉΥ- 
ψρδὺ ΘΕΟΣ 1 ἀο 

{8856 πῆρα: 25 Π6 

Ῥαρύσθ Ὀν. σοΏ, ΤΌΤ 

ψηδὺ βοῦτοθ 85 109 
ἘΤΟΙΩ ὨΘΘΥ͂ΘΏ ΟΥ̓ ΕΥΟΣΙ 
τηθ 3" Βαὺῦ ἐμθν Ὀ6- 

βϑαν. ἴα: ΤΘΘΘ0 ἢ ΒΙΠΟΩΘ 
Πρ βθῖνοϑ, βαγίηρ: 

ἋΣ τὋὸὁὸ 50, “ἘἸΟΙᾺ 
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οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί [πϑανϑη, 6 Ψ1Π. βὰν 
Βδδνθαῃ, ἮἈΘ ΨΗ1 Βα. ἰοτβ ΤὨΓΟΟΡῊ ψ Βα [0 5, ὝΜΩΣ, [ῃθη, 

οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 26 ἐὰν |αἰὰ γοῦν ποὺ Ῥδ]ίογα 
ἐποζοέοτο ποῖ αἰᾷ τοῦ Ὀοιίονο ἰο Εἰγῦ 1Ὲ ἀνϑχ  Ὠἰγ2᾽ 261, ὑβουρῃ 

δὲ - εἴπωμεν Ἔξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα 1 γ)ἷὲ 587, “ῬΥΟΙῚ ΤΘῈ} 
Ραΐ τε 5ΒΒῃου α 5ὰν Ουΐ οὗ ΤΆΘΩ, ὙΜ6 ἃΧῈ ΓΘΑΥΪΏΞ τὸ ἤᾶγθ {86 ΟΥΟΜΩ͂ ἐδ 

τὸν ὄχλον πάντες γὰρ ὡς προφήτην | ἔθΑΓ, ἴῸΣ ΒΥ 811 Ὧο 
{88 ᾿ ογονά, 8}1 (165) ον 85 .- Ῥτορῇες ᾿ ἰξ 

ἔχουσιν τὸν ᾿Ιωάνην: 21 καὶ 
816 δνίησ 6 920Βῃ; 

τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπαν 
ἰο ἰᾷὰ6. 96βὺ5 

καὶ αὐτός 
8150 ΒΘ 

ποίᾳ 
δ βοτί οὗ 

28 Τί 

3 ᾿ 
ἀποκριθέντες 

Οὐδὲ ἐγὼ 
ΝΕΙΟΣ Ι 

ἐξουσίᾳ ταῦτα 
δυϊμοτιίν ἔδοβο ([ἱηρ85) 

δὲ ὑμῖν 
γα θὲ ἐονυοῦ 

εἶχεν τέκνα δύο. 
Ἅ85 νὴ ΟὨΠ] σα ἔνο. Ἐν ΒΟΩ6 ἰοννασὰ ἰμ6 

πρώτῳ εἶπεν Τέκνον, ὕπαγε σήμερον 
ἢγδὶ (ο6) Π6 βδια ΟμΠᾶ, ἢ βοϊῃρ ΠΩΣ ἰοᾶδυ 

ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι: 29 ὁ δὲ 
6 ψουκίη ἴθ ἰζ6 νἱηρνδγᾷ; [26 (οὴ6) Ῥαπΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν ᾿Εγὼ, κύριε καὶ οὐκ 
ΒΑν]ηΒ αιϑυνοτϑα 581 Ι, Ἰογσχὰ; δῃᾷ τοὶ 

ἀπῆλθεν. 830 προσελθὼν δὲ τῷ 
ὯθΘ ψγϑηΐ ΟΕ. Ἐδνΐηξ ΒοΩδ ἰοννασχᾶ Ῥυξ το 6 

δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως; ὁ δὲ 
βεοολα (056) ἢ 5814 δ5-ἰμ 5; 186 (ομ6) ὑΐ 

ἀπόκριθεὶῖς εἶπεν Οὐ θέλω" ὕστερον 
αν δβυυουθα, αὶ Νοῖ Στὰ Πρ; 1Δ.ΌΘΥΙΝ 

μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 81 τίς ἐκ τῶν 
Βανῖηξ τοστοϊίςα π6 νοοῖ ΟΕ. ὙΜΉΪΟ οὐἕοῖῦξ ἐμ 

δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; 
{νο αἰὰ τὴ8 Μη} οὗ 1) 8 Τδιπου 

λέγουσιν ἋὋὉ ὕστερος. λέγει αὐτοῖς 
ὙΠῸΣ Δ΄ ΒΒ 5 ΤῺΘ Ἰδίΐοσ (06), 15 Βα ἴο ἐοχὰ 

ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ 
«τ ε6 9655 ΑΥΘῺ [τὰ δα ΐὴρ ἴο τοῦ ἰηαὶ ἴὰδ 

τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν 
ἰδχ σο!ΠἹθοίοσβ 8 ἰῇ Βϑυ]οίβ 816 βοϊίῃρ δηθϑᾷ οἵ 

ὑμᾶς εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. - 32 ἦλθεν 
χοῦ ἰηΐο πὲ κιηράογα οἵ ἰῇὯς (οὔ, ΘΙΆΒ 

γὰρ ᾿Ιωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, 
ἔζελὺ Φοῆπ ἰοννδιαὰ συοῦ ἴῃ ΜῈΝ ΟΥ̓ ΤΡ ΘΟ 5Ώ655, 

καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ: οἱ δὲ τελῶναι 
δρᾶ ποὶ τοῦ Ὀοϊανεᾶ ἴο τη; [6 πὶ ἰδκ σΟΠ]οίουβ 

καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ" ὑμεῖς δὲ 
δοὰ ἰῇ6 Βαγϊοῖβ Ῥριλανοα ἰο τα; σου μεΐ 

λέγω ὑμῖν 

ποιῶ. 
1 αὰ ἀοίπσ, 

δοκεῖ; 
1 Βεευηβδὴ 

προσελθὼν τῷ 

ἄνθρωπο 
ἤει" 

δηᾶ Βανὶηβ᾽ Δ ΒυνοΥΘα [ ΤΟΞῸΚ [ὯΘΥ 584: “ἯγῈ 

Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς [ ἄο ποὺ Κηον." Εθ, ἰὴ 
τον βαίϊᾷ Νοῦ ψὸ Κπον. 5818 ἴο θὰ ζασα, β8ἃ ἴο [δηγὲ 

᾿ ἐν} “ΝΕΊΛΟΥ Δ 1 ἰβι ἴῃ 
ΤΩ ΒΘΙΏΒ ἰο γοῦ ἰὴ} γοῦγ ὉΥ ψῆδὺ δαίμον᾽ 
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ΦΟΏ 85 ἃ ῬΥΟΡΏΘ,,» 

21 5ο ἰῃ δΏΒΜΟΡ. ἰο 

ΠΥ 1 ἄο ῃθϑθ (ῃΐη 

28 “ΜΘ ἀο 
{4} 2} Δ 

τοῦδ 
γατα. 
015 ΟὔΘ βαϊά, Ἵ Ε 

δίν, θα αϊᾶά ποὺ ροὸ. 
οαὖ. 30 ΑΡ ΤΟΘΟΙ ηρὴ 
ῃ6 ϑεοοῃαᾶ, 6 ϑβαϊᾷ ἢ 
ὕπμ86 β8η16. Τὴ ΤΘΡΤΕ 
ἰῃ8 Οὴ8 5814, Ἱ τῇ: 
ῃοὺ, Αοσνασᾶβ δὲ ἢ 

610 τοστοὶ δρᾷ ποηΐ-: 
οὗν. 81 ΝΏΪΟΏ οὗ ἐπ8 
ἔψο ἀἰὰ ἐμ ΜΠ οὗ 
[15] ἔαϊου 3" ὙΒΕΥ 
βοα: “ἼΒ6 [αὐίοτ. 
σοϑὰβ βϑιᾶ ἴο ἐποιὴς ι 
ΓΌΟΝ 1 586} ἴο τοῦ 

ἀμ8ὺ ὑμ6 ἰδχ σοΠ]δοίο στ 
δορὰ ἴλ8 δυϊοῦβ ἃ18 
σοΐὴρ δῃδδᾶ οὗὐ τὸῦ 

ἰαΐο ὑπ Κίηραοιῃ οἵ 
αοά. 32ἘΕ0᾽: 9085 
σϑαθ ἰο τοῦ ἴῃ 8 ΜΑΣ. 
ὉΣ τίρῃθοιβηθϑβ, μα Ξ 
τοῦ αἰᾷ τοὺ Ῥεοϊῖονα 

Ὠΐτα. ἩΌΜΟΝΘΙ, ὑ.6 ὑδΣ 

οοΙρούογα δὰ ἰδ 

Βδιϊοὺβ Ὀθθνθα ὨΪπΠ), 

8) ἃ του, δ᾽ ὑμοι 

1239 ΜΑΤΤΉΪΥ 21: 838---40 

τον βὰν Γἰμ51, ἀϊᾶ 

τοῦ ἔδει τορτοῦ αἴίοῦ- 

Δ͵αΒ 50 85 ἴο Ἀϑιθυα 

ὩΣ. 

33 ΠΉΘΔΥ ΘΏΟΥΠΘΥΙ 

Ἰπυσίταύίου: ΤΏΘΤΥΒ 

Μὰ5 ἃ ἴδῃ, ἃ Ποῦβ86- 

ΒΟΙάοσ, ψο ρΙδηϊοά ἃ 

νἱπογασᾶ δαῃμᾶὰ ρυῦ 8 

ἔρῃοθ δοιὰ ἰὃ δηᾶ 

ἄὰὺξ. ἃ ΓΘ ὈΓΘΒΒ ἴἢ 

τ δῃᾷᾶ ογεοΐοαᾶ 8 ἰοῦ- 

οὐ, δῃᾶ οὐ 1 οὖὖ ἴο 

ουἰ ἰγαΐοτβ, δᾶ ὑτᾶν- 

εἰοα αὐτοδά. 84 ΜΆΘΩ 

{ὴ6 5θαϑοῦ οὗὐὁ 88 

τι οἴῶθ δζουμηᾶ, 

μὯ6 αἰδραῦσμοᾶ Ὠΐδ 

οἴανεβ ἰο ἰδ8 ο- 

νϑΐοτθ ἰὸ 5ϑὺ 818 

ἔγυλι5. 35 ΗΟ νΟσ, {6 

οὐ άναϊοτα ὑοοῖς ΐδ5 

βἴανοβ, δια οὐ ἐμ 6 7 

βῬοδὺ ἂρ, διοῦμοῦ 

ἘΠῈῚ Κιπεᾶ, δῃοίῃου 

{86 Υ. βίοπβᾶ. 86 Αραΐῃᾳ 

6 ἀϊδρϑύομθθα οὔποτ 

51 αῦοθ, οσο μα 

ἐμ6. δτδὺ, Ρυαῦὺ ὑμῈῦ 

αἰά πὸ βῶθ ὅο 

{μ686. 371 580}}0 ἨὯ6 

ἀἰϊσραϊομθα μἰβ βοὸὰὶ ἴο 

ἴμοῖα, βϑυΐησ, “ΤΣ ὯΒΡ 

ΨῈΠ γαδρθοὺῦ τὴν 50}. 

ὕστερον τοῦ ὑδὲ ἤθητε 
οὐδὲ μετεμελή ἡ Ἰατιεσ» οὐ ἴα 

ἰδόντες ξε1 τοστοῖ 
μανὶπϑ 5668 ῃοίτ-Ρυϊΐ 

πιστεῦσαι αὐτῷ. 
τὸ θαανα ἴο δἰ. 

νανθ 

ὴ ύ . Ἄνθρωπος 
“Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. 

33 ΚΑ ΡΟ ρος ᾿ ΘΩΓ ΎΟτ. μΝΝ 

[4 Γ2 
ΓᾺ 

ΕῚ »-» α 

ἶ ότ ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶν 

ἦν οἰκοδεστ της ΜΙ ΌοΘνοε Ὀϊδηίεα νἱηον τᾶ 

ν ΜΝ , 
ὶ ν αὐτῷ περιέθηκεν 

κρὰ ΦΡΟΥς ἰοϊδ ποραΐ δτουπᾶ διά 

ὑτῷ ὸ ὶ ὠκοδόμησεν ὑτ ληνὸν καὶ ᾧῷκο 

Ἢ αὐτῷ ΒΕ ΘΝ δ ογοοίεα 
3 Ἂ - -“ 

ὶ 3 αὐτὸν γεωργοῖς, 

ἀρὰ ἐξέδετο ἀὶ ἴο οὐ λνδίοσϑ, 

ὰ ἥμησεν. 34 ὅτε δὲ ὄἤγγισεν ὁ 

εἀπεδημι χοβᾶ. ΜΒ Ὁ. ἀτον ΠΘῸΣ [340 

ὸ Ω ὧν, ἀπέ λεν τοὺς 
ι τῶν καρτῶν, ἄπίστει 

ἀρροϊαιρα ἴθ οὔἴμβεο Ἔγυ!ϊ5, "ἢ βϑηΐ οὐξ τὰ 

Ἢ "τοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν 

δούλους ἀρμμτι προ α πε. ουπίναίοτθ ἴἰο ἴαϊκα 

᾿. Ε " 
᾿Ὶ 4 ἶ 

ὺ αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες ο 

τῶν» καρ τον 5 οἔ Ἀνὰ. 
Απᾶ Βανὶξ ἴδοι ἴδε 

ὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν 

ΒΟΎΘΑΝΝ ἴμεν βδνθβ οὐ τα ψΒίοῃ (οΏ6) 

ΝΜ ΜΝ ἘῸΝ ἂν 
δειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν, 

μὲν ἦπον ρας “νοῦ (986) ας ἴδον ἘΠιρᾶ, 

ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 86 πάλιν 

“ὨϊοΏ (ο6) Ῥευΐ τον βιομϑα. Δεδία 

έ ν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν 

ἀπέστειλε νον ΒΊΑΝ 65 ΤΩΌΤΘ οὗ (88 

τῶν καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 

αἴτν ζοπ65) , διά {μὸν ἀἰὰ ἴο 17:26} 85- 8:5. 
᾿ . 3 ιν Η 

41 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν 

ΤΟΙΣ μυξ μοβοηϊ οδἕ ἰοννατά ἰδοτα {1.1} 

ἱὸ ὑτοῦ λέ Ἔ ἥἤσονται τὸν υἱόν 
ἰὸν αὐτοῦ λέγων ντρατήσο! 

γὴν Οὗ ω 5βαυ ΤᾺῸΡ ΜΠ} τοϑρεοοῦ ἰῆ6.  βδοὸῖ 

5 

ΜῈ καὶ ὥρυξεν 
ἄὰξ 

πύργον, 
ἔοννοσ, 

καὶ 
δῃᾷᾶ 

ΝΟ ὃ ᾿ ἰδόντες τὸν 38 Οὐ βοοίῃρ ὑῃ 6 5018 
8 οἱ ὲ Ἑωργοὶ ἰδόντι ον ἢ 

ΠΝ Ἧ Ἐπ Ῥὰξ ἀαθρ ίοις αν οὶ {π6 [Ὧ8 οαθναῦο να ες 

υἱὸν εἶπον. ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ 8ΙΏΟΠΒ ΘΙΆΒΕΊΥΘΒ, 

500 «οἱ ἴῃ ἐμουῦβθινε ΤᾺΪ5 15 ἐμ] Τῆΐς. 15 μ6 Ὠρῖτ; 

ὄ ῦ ἶ ὑτὸ ὶ 1οῦ τι ΚΤ Εἰγὴ 
κληρονόμος: δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν Καὶ  ΟΟΙΏ6, 5. Εἰ 

ἐπεεΝ ὡ ἈΡΠΏΘΥ 1εῦ ὰ5 Κὶ Βιτι δηά δ σοὺ Ὧΐ5 τ μουὶ- 

σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ" 39 καὶ ῥβποθ 3953 ὺ ὑῃ8γ 

Ἰεῖ υϑ αν [88 ἐπποτίϊοθπσα. οἵ Εἷπι; δηά Ἰοοκ πίπι δῃᾶ ἰμτονν 

ὄντ᾽ ὑτὸν ἐξέβαλον «ἔξω τοῦ | ε: Ἔ Ἐδ6 νἱπο- 

λαβόντες ΟΣ εἶδ βαλο οὐὐδΛΛ οὐϊθίάᾶθ ἴδε ἀρ ΟΝ παπα, ΚΠΙΘΑ 

: ὃ καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὅταν Ἥ 
ἀμπελῶνο 5 ἐπα ἐμὸν ΚΠ. τγμδηενοσ 181, Ὁ ΤΟΣ οἴοτον 

οἷν ἔλθῃ ὃ κύριος τοῦ ὑμοο ἐπογατὰ ΠΟΙΔΘ65 
{τ τ γ) Βῃου]αᾶ οΟτ 8 ἴθ Ἰογσά οὗ τ 8 86. 0. Ἀ 



ΜΑΤΎΗΙΝ 21: 41--ὦ 

ἤ ᾿ 180 
1351 ΜΔΥΤΉΒΥ 22:1-- 

ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖ ῖ ᾿ ς. γεωργοῖς δῦ ΜῈΠπΠ Ὧ86. ἀο : 
νἱπογασά, ΨψΏα ΠῚ} ἄο ἰο ἰᾷ6 ἀεοργοις ΦΏΟΣΘ. ουἱδὶν αἴον οἱ 

ἐκείνοις; 4ι λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺ 41 ΤῊς 
: Γ βαϊά ο ν 

ἐμοβοῦ ἸΠῸΥ ἃγα βασίηξ ἰο τὰ Βδᾶ ἴσκοῦ) ΥΥΔΤΑΝΝ Ἐμπὸν ἦταν 

Ἐ 
κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀ ᾿ μπελῶνα [6Υ]1, 6 ΜΠ ὉΣ 
Ῥδαάϊν δα ΨΠ|ὶ ἀεϑίσον {[Ὠ6Π|, ΄ δὰ 186 νἱηουδζαᾶ [ρον] ἀδοιταοιιοι ἐρῶ, 

929 Τὴ ἔμύμοῦ τὸ- 

ὉΙΥΣ ζεθὰ5 δβϑὶα 

ΘΌΟΚΟ ἰο ἰπϑὰ ΨΠΏ 

᾿πυπίγϑιίοηβ, βϑυὶηδ: 

Δ Τ6 Κιηρᾶομι Οὗ 

{86 δαῦθηβ Ὧδ5. Ρ6- 

992 Καὶ ἀποκριθεὶς ησοῦς πάλιν ᾽Ἴ 

2.2 Απμαὰ δανίῃξ δα τᾶ ΓᾺ 658 ΕΥ̓ ΕΈΡΟ 

ἐ ν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων 

εἶπεν ἂν ἰραβοὶς . ἴο ποσὰ βασίμβ 
Α Μ Α 

Σ ιώθ᾽ ασιλεία τῶν οὐρανῶν 

Ξ .Ὡν κοδοα εἷς βασι Αξς οὐ δανθῶϑ 

ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς ΜΗ : 

ἢφ ΨΠ1Ι1εὲ οαέ ο οἴῃ ἱ ἣ οἵτινες [-)ε 8 ΨῈΠ 1ϑῦ οὐ. ᾿ ἐποίησεν] 

ἀποδώσουσιν αὐτῷ “ποὺ κου οὺς Ὗβο Ιύμθ νἱπογαγά ἴο οἴμβδρ. ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὗς . το ΠΟῈΝ 1 ρομῖθ ΜΚ ἃ Τῆ8α, 8 

ὙΙ εἶνο Ῥαοῖς το Ἀἶτα ὅνο καβαίος [ Ὡς φαπναίοτ, 80 ΠΣ άμου τῷ υἱὼ αὐτοῦ. 4. καὶ ἢ Κίηρ,. ὑπαῦ τηϑᾶβ 8 

καιροῖς αὐτῶν. 
τοπαον τῊΝ ὑμ6 γαῖα παν κε οαθν!μοϑ τὸ με βοὴ οξ τα. Αμά ] γηριυίδρο ἔεαϑὲ ἔοῦ ΐ5 

ϑυροϊωϊθᾶ ετῶθβ οἱ Ἰβθῖω. ἄυδ." Ε᾽ ὈΘοοχς. ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι βοι. 8δ.μὰ Ὧ6 βθηῦ 

45 λέ "πρὶ ΜΝ Α ἢ ᾿ Ὧν ξεπι οἱ -. ἐμθ εἶανεβὀ οὐμ ἔ[ἴΟΟδ του ἷἰβ βἴδνεθ ὕο 

τὸ αονῖοα ἴ ϑιοτὰ τῆ 
ἰησοῦ ̓ Οὐδέπ τε 42 768 ὯΒ βϑ]ά ταὶ τοὺς ᾿ κεκλη μένου εἰς τοὺς ΘὩ11 ὑθοδθ ἐανίξοᾶ ἰὸ 

ἀνέ 3 ᾿ “ ΄ ὅνοΣ ὑδθτα: “ΌΣ4 στοῦ Ἡδνον ἴω τοῶφ5) Βανίηβ ΠΡ ςα]οὰ - ἱἰαῖο 1868 " ᾿ 

διά τοῦ τοαα τὰ Ψ ἊΝ εἰραφαὶς ΟΛίθον ὃν |τϑοᾶ ἰἴὰ τμ8 ᾿Βουΐῃ-: ἀμο καὶ οὐκ ἔθελον. 56. τλδυτίαρα ἔδαϑβὺ, 

ἀπεδοκίμασαν :- ἸΝΝΝΝ ΠΝ ΜΈΙΟΒ ἰατοϑ, ὙΠ Ξύοθ. ὑμδὲ, πιουτλσε ἷ τυ δίνιειοε, δὰ ποῖ 186. γοσθ ὙΠΠΠΕ Ῥὰῦ Ὁ. ὍΟΣΘ ΤΙ 

᾿ οἰκοδομοῦντες ᾿ὕμθ. ραΠάεΓα το θοίρας 
τὴς ἴο. οοῖαθ. 4 Αρᾶῖῃ 

ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους 

ν 
᾿ Ὧ6 βοαῦ Τοῦ οὐδ ῦ 

Τα] θοϊεα 
ἹΗ͂Σ Ν 

πω ναθαμιξ ἰδ 886. οὔθ ὑπδῦ Δα τὸ ἐόπμ. Αφαϊθ. Ὧς 5οπὶ οἵ οἴμογξ βῖανθβ 

βίανοβθδ, βαϑίηρ, ἼΘῈ 
οὗτος. ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν ; ᾿ 

ωνίας: [ὈΘοομΊ6᾽ [6 
1815 (ο 6) σὴ ἰο θΡ6 ἰηίο πσδαν, οἷ ον τας; ὨΘΥΒΙΟΩΘ βύχνο ἕοΥς λέγων, Εἴπατε οἷς κεκλημένοι ἃ ἦ 

παρὰ Κυρίου ἐγένετ. . ΧΑ . ἘΤοα. 06 ΩΝ κτ τοῦ το τ ἰ(σμοβ). μανίην Ὀ66Ὲ σαίοά ᾿Ξ ζῃρβ8 ἰανί θᾶ: “ΤΟΟΚΙ 

Ὀαβϑιᾶθ Ἰιοχᾶ εὖγε ἴο Ὅ6 ΓΗ ὕτῃ, ἃ καὶ ἔστιν δποναμη 5 μὰ 5 σοι "Ιδοὺ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, ΟἿ ΤῚ Βδᾶνθ φυθρατθά ΤΑΥ͂ 

θαυμαστὴ 684], δὰ 1115. Οἴο Ὅ6, δηά ἰὺ 15 Ἰηϑγῦ- ἰωοκὶ τὸ ἄιππον, σέπια. Ι1Βᾶνθ ὑτερατθα, ἴλ6} πῆπον, τῶν 8115 δῃᾶ 

σοπας "μοι ΓΗ Δ] ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; ψΘῖοι ἴῺ ΟἿἹἿἹ ΘΥ65᾽): ταῦρος μου καὶ σιτιστὰ φαΐ πρᾶ ἀπίμιβῖβ 818 

43 Ἁ . ,, 565 υδέ } 43 ΤῊΪ ἰ5 ΨΥ 1 Βαγ᾽ Ὁ. οἴπια ἀπά ὡς ταϊιαπεά [ϑηΐτη15] } ̓ϑυυθαΘα Ὁ Ἰσιθι5. 8 

διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι [ἴἰο ὕου, ΤΏ κὶ ᾿ βἰαυσμίοτοα, δρᾶ 84}} 

Τητοαρα  [ηἰ Ιδιῃ ξασγίαβ ἐ 68. Κίμβροι. τεθυμένα “καὶ πάντα ἕτοιμα κι ρρ5. ! 

ἀρθέ ΝΝΝ 8 ἰονοῦ ἰμαὶ [οὐ σοα ΜΠΠ 86 ὑδκοη ἮΝ βάν Ῥθδῃ ποαμηίοτοά, ΚΟ ὦ (μὴη65) τοϑὰν;. ὑμίπθϑ “ὅτ ΤΘΔΑΥ͂. 

ΡΣ ΠΕ ται ΠΡ ΕΑΝ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ |ἴο τοῦ δῃὰ 86. δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. δ΄... οἷ Οοαθ ἴο δ τα ΙΎ]8 88 

ϑιοῦ καὶ δροθὴ τοῦ ΜΝ Κκιηράοπχ ΟΣ [868 σίγθρηῃ ἰὼ 8 πδίίοπ ἢ διίλες ἱπίο ἰμς Ὑηδγτίδθα 2εβν 65. ΤῊ (ογ1685) } ἔβασί." " Καὶ Βαὰς ποοῦ- 

οθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺ αΈ ΟῚ ἷ ἢ : 

αοᾶ ι : ) ς [ργοάποϊὴρ 105 γα, ἢ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆ λθον,. ὃς μὲν. [οοτηρᾶ ὕμον σψϑρΐ. οἵ 

Ὁ πὰ ὙΨ11 6 βίνεῃᾳβϑ, ἰο παΐίζου τωβκίηρ {π6 [44 ΑΙΞξο {88 ἰὰ Ἔ νυι ταυίος ποῖ τες ς ΚΗ οεξ, ΟΝ ίοπ6) λιλαοθα ΜΝ ὼ ᾿ 

καρποὺς αὐτῆς 44 Καὶ 150, ῬΘΥΒΟΣ 
ΡῸ οδ΄ ὧο ὨΪΒ᾽ ΟΥ̓ Β6Ιὰ, 

ἔγαϊτ5 οὐ το α΄ ὁ [1}16Π1ὴ8 ὑροῦ ἐμὲ8 Β εἰς τὰν ἴδιον ἀχρόνν, ὃς δὲ ἐπὶ (5 ποίμος ὕο ᾿ἰβ οὐπι- 
᾿ ὅς Δπᾶ 188 (026)  οἴοπῃθ ΨΜὝΠῚ δ 5μδαϊ: τ ἴἷἴ6.. οὐ ΤΩΣ (ο286). ᾳδ ὌΡΟΣ “ 

πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθο ῦ δι ἣν : ᾿ Ἰτρογοὶδὶ Ὀυβίμθδβ; 6 θὰ 

μανίπρ ἕδπθθ.͵.͵. ὌΡΟΣ Τρ . ν τοῦτον ] ὑδτθᾶ. Α5. ἴῸ ΘΏΨΟΩΘ - ν . ἐμπορίαν. ες αὐτοῦ" 6. οἵ δὲ ν ᾿ 

συνθλασθή Ῥ , 6 ς βίοθθ. 595 1815. ἰὩροὴ σὨοχὰ ἰδ [8115 Ξ {4 δογαπιξτοῖαι Ῥυπίτιοβϑ.. οὗ Ηἷπι; ος 86. Ῥὺϊ [6. τοϑὺ, ἰασίων ὨΟΙὰ 

συν ΜΠ ΘΈΤΟ εἰ ὃν. δ ἂν [10 ΜΠ Ῥυϊνοσῖζθ μη : λοιποὶ. κρατήσαντες τοὺς δούλους « αὐτοῦ | οἵ .͵5. 5Βίανεβ, ὑσχθϑῦ- 

᾿ ; ῬΡοῦ -ἜΈΟΙΣ μυξ ΠΚΟΙν ἢ Μ᾿ Ἰοίονοῖ (οι 65) μανΐῃρ βεϊζθᾶ 188. 518 65 ΟΣ ὨᾺ Πα ᾿ . ᾿ 

πέσῃ. λικμήσει αὐτόν 40 Νοὸὺ ψΏΘη ἰδὲ" ὕβρισ καὶ ἀπέκτειναν. θά ὑποτι -ἸΠΟΙΘΏΤΙΣ 

1 τα βαῦ 2811. 11 ΨΠ] ρα ϊνεσῖζα μὰ. ᾿ ανμῆ Ῥχιθϑὺβ δηᾶ ἰδ: ΠῸΥ ραν ἸΩΒΟΙΘΩΠΥ. αὐ δον ΚΗΘ, δᾶ ΚΉΠΘα ΠΠΘπλ, 

45 Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὁ ῖ ὶ Ἀχίβοοβ μϑὰ ρα 
ν᾽ ὙΠ Βυ0 [8 

κο ς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὌΝ 1Ἴ ὃ δὲ βασιλεὺ , ὠργίσίι καὶ " 6. Κἰπθ 

Φ Δπά Βανίηβ μοατὰ ἰῇ ἙΒ16Ὲ ὑυἱοβίς δηᾶ τπ6 οἱ ἀρὰ ἀπαοῶδ, ΠῈ - Γῆ. ὈυζΪ  κῖὴρ "5 ἔχον. ΑΝ Ἂι;  8ηὰ σον τα ἴα], 8 

αρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ΝΝ δ ὯΘ 88 πέ τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν ᾿ ᾿ 

ῬΒατίβεεθ ἴδε. ῬΦΥΔΌΙ65 οἔ Πἴπαι δὲν κηον ρθη, ἀροὺῦ μου. " μανίηα βορηΐ ἰδ8 Πρ ασταΐεα οὗ μίγη μ6 ἀεβίσοσνϑα δον ὉΩ τσΝΝ ΝὴΝ 

ὅτι ΠΕΡῚ αὐτῶν λέγει" 48 καὶ ζητοῦντες 46 Βυῤ, ΔΙΡΠΟυΒῺ ἰδοῦ. τοὺς φονεῖς. ἐκείνους. καὶ τὴν πόλιν |: Υ Ὁ 56 " 

δροιξ. ἔματα. ΒΕ 15 βασίπθ; δηὰ ᾿βϑεκίηρ  ὅθΓ6 βθθκίωρ ὑὸ βϑίῖζθ - ταυσάθσεχβ ποθ. «πὰ ἐδ. οἱέν 3 ΑΘΤΘΙΒ δᾶ Ὀυτπθὰ 

αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλο Βίγα, ον ἔδαγεα 8 ᾿ αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8 τότε. λέγει. τοῖς | μεὶν οἱνγ.. ὃ ΤὰΘπ. ὯΘ 

 ἰπὶ Ἴο 5οῖζε πεν ἔεεσεὰ {πὸ ὍχρΟ 46 ογονάβ, Ὀθοθιϑθ ἐποϑθ ΗΝ ἔλοτι δ6 Βυχηεᾶ, τθη 8615 ἀαϑτῶΒ ἴο ἵπ6} «οἷ ἰο δἰ5 518 νΕ8, 

ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν ὨθΙἃ Ὠλμὰ ύλοις αὐτοῦ Ὁ μὲν . γάμος. ἕτοιμός 

5ωσθ ἰχίο ἐαναιθια ς πη {δὲν εἶχον, κανίης, Ῥτορῃθί. ἴο Ῥ6: 8 εἰανοα οδ μία Ὑπ6 ἱπᾶθοα χαδυτίδθε ἔθαδὶ τεδασ ν ὑπο καν, 

45ι Τομοναη, σιυτμμταθ βοαῖς. {ἢ - ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ [666 18 ΤΕΘΟΣΥ͂, 

» »Τ 14,17,18,30,21.. 16 Τιογᾷ, δὲ Β. - ΝΝ ΝΗ ἰ5, ἴλο (Ομ 65) Ὀυΐϊ μανίας ὈΕΘῺ ΟἈ16 τοι αὐ. ὑμοβα ἰαγιῦθά 
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ἦσαν ἄξιοι 9 πορεύ 
ΜΝ 

ταν φόνιον: ρεύεσθε οὖν ἐπὶ [266 ποὺ ψορίην 
Ρ6 βοϊηδ' γοῦβ ΨᾺΡ ἐμπαχθέοσα ρου [9 ΤΏΘΓΘ ΟΣ ΡῸ ἰο ἐπὰ 

8 
τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅ ἐὸ ἱ Ἴ ὅσου ἐὰν [τοϑᾶβ 16 - 
116 . οὔποθ οὐἕμα ΑΞ, ΔΩ͂ ἂ5 ταδαν, 85 1ξ δνεῦ (ἢ 6 εραας δῊΝ οὶ 

, ᾿ Ν » ΕΣ 

γου τσμέ μπαὰ καλέσατε ἴα Ννν δος του ἥτα ανίᾷ Σ δ 6 [ο (86 πιϑυτίαρο ἔδαϑι 
γάμους. 10 καὶ ἐξελθόντε ἱ ἶ Ι : ὍΝ οἱ [10 ΑΟΟΟΥ ἀ 

δοῦλον ξεδύλν {165. Απμά Βανίηβ βοὴ 8 θαΐ 188 | 5ἴανθϑ οαπὶ τυ δ 
οὐ 2 -“ ΕῚ Ἂ Ἃ ἷ 

δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς [δ τοδᾶβ δρᾷ ρϑίῃ- 
συνήγαγον πάντας ᾿ ἴμ8 , 8558 οσϑᾶ ὑορθῦμεσ 811 ὑπδὲ 

οὺς εὗρον Τουτᾶ, ἷ 
ἴδον ἰεὰ ἰοξείμον 848 ψο ἐμοῦ βουήά, ΔἈ σοσάνο σἱοικοὰ 

᾿ 

Ἶ " Ε ΄ ΜΝ 
δά [Ὧξ 

ἰοκαα οῦς5) ἐπα ἀπά ἀγαθούς: καὶ ἐπλήσθη ] τοομὰ ἴοῦ [868 νθααίης 
δρᾶ δῃᾷ μοοῦ (ογ65); δρᾷ νγδβ ΠΙ16δα | σργρυηοηΐθα 85 ΒΠΘς 

ὃ νυμφὼν ἀνακειμένων. ἱ ἷ 
τὰ8 ψεαάϊῃρ τοοῖὶ ΟΕ Ἰσἱη5 ἐπ ζόπο5). μπρ ἶποδο τϑοποῖης 

11 εἰσελθὼ ὲ ὁ ε ν δὲ ὁ ὺ “ ἱηρ' 
θεά ῬΑΊΩΕ σοΙηθ ἰηΐο [511 ἴῃ 8 βασιλε -- οαἷἷς ν᾿ 

εάσασθαι εμετοὺς ̓  ἄνακει μένους εἐἶδεν 8 ριιοϑίβ μ6 σϑαρδᾷ 
ἰσ νον, 8 88νν } οἱρῃῦ ὑποῖα οἵ Ν 
ἐκεῖ ἄνθρωπον ᾿ ἐ ἔ δ 84 ΜΠ ἐκεῖ Ἰρῶτ οὐκ ἐνδεδυμένον ποῦ οἸούμραά νι] 

Πανῖλθ δθος οἰοίμοᾶ Ἱ 18. χηδυγίασθ βατταθηΐ, 
ἰπὲ '“ 

ἔνδυμα γάμου: [12 καὶ λέ τῷ , έγει αὐτῷ ἱ ἴτη; 
ἕταρον ΟΥ Τλδυυΐαβθ; δα Ἐφ 15 Βα πρὶ ἕο ἈΠ 15 80 δὲ μὰ ὧς ἔτο : 

ταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε ὴ ἔ ᾿ ᾿ 
ἀδονι μον αἱᾶ νοὺ βοῦ 1 ἤΘσα ἐὸ μανΐπα βου ἰῃ' Ἀθῖθ τοῦ ἢ δ 
ν' ΄ Μ - ΝῚ ΕΣ ΄. 1ᾶ 

ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. [ρδτιθηῦ᾽ Ε 6 “οΣ 
Βδτταθαὶ ΟἿ ΤΥ 567 ΤΏΘ (οη 6) Ῥαΐέ τῦϑ5 Τὰ ΖΖΙΘα 

ὄ Π ᾿ δύ οἷο 0: 
13 τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν το ΒΏΘΘΟΒΙΘ585. 

τοῖς διακόνοις | 13 ΤΏΘΩ [μ6 Κίπρ' 5αἱά ἐκ : ἶ 
ΑΝ {μ6 κίπε 5814 ἰοΐίῆθ βουνϑδΐβ [ἐρ Ὠἷς βοενδηξβ, “Βίη 

πλήσαντες, αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας δῖα μαμὰ ἀρᾷ τοὶ ς : 
ΥΩ Β ΜΝ , ᾿ , δηα σον ἢἶὰ ὁ 

εὐκβάλετε αὐτὸν εἰς. τὸ σκότος τὸ [|ἰπίο ἐπ8 ἀδυκηθϑα σαὶ 
ἐξώ ᾿ ται ο ἐπα ἀδυκῆθθθ {πὸ} ἴθ, ΤΏΘΓΘ ἰ5. ΨΏ ς 

ἐ ὦτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ [15] ψΘΘΟΐΩ πὰ 
: νῶν ΜΠΠῸῸΕ ἢ 6 νεοορίηῃρ απ ἱμα ἐδ : Ῥ1Ω8 δπὰ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 5. βρδδαϊαβ ΟΣ 5] 
ΒΏΔΒΗΪηΡ ΟΥ̓ [Π6 ἐδείῃ. ἰθενῃ ὴΠ 6. 

14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ 14 ῸΣ ὕμεῖθ 88 
! 8ΠΥ ἔοσ ἅτ οδ]θα (οπ6858) ἔονν Ῥυὲ} 81. ἰαντθα, Ραὺ ἴδ Ὺ 

ἐκλεκτοί. [1 το το Νὰ 
σμοβοα (ΟΠ 65). 5 ΤῊ {ῃ ἸΣ Τόις π ἢ ΘᾺ 6. Ῥῃδγ- 

“πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι [1 ἱ 
ακαΣ Βανὶηξ βοῦθ {μεῖναν ἐμ τ ψηονὴ πϑήνη τθοῦ ὑμεῖς ΜῸΥ 

οσυμβού τον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν Ἢ ὁοαῃ δ6ὶ 
561 ἰορσοτῖμετ ἴοοῖκ 50 ἐμ8ῖ ται ῥοροῦμον ἴῃ οτάθε 

“τ Λ΄ 2 ΄ 
, 

᾿ ν ῃ 

αγιδεύσωσιν ἐν λόγω. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν ἴο ἔσᾶρ δν ἴῃ Ἠΐδ 

ἴδον ταὶεαὶ ἵχαρ ἴῃὰ ψυοτὰ. Αὐὰ δον βοῃᾶ οὐ ΒΌΘΘΟΣ. 16 50 ὑποὺ α15- 
αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ὀϑίομϑα ἰο Ὠΐϊπὶ ὑπο ὶτ 

ἰβοίρῖο οὔίβει ψΠ {86 ἰ αἰδοΐροίθϑ, ἰορούμοῦ τ ὐῦἢ 

188 
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Ῥδυὺν ΤΟΙΟΨΤΘΥΒ οἵ ΗοΥ- 

οὔ, ΒΑ 1Ω5: ΠΟΘ ΟΏΘΥ, ἐγοντας Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
Ἡρῳδιανῶν Ποδομοσ, ΜῈ ΚΏΟΥ, ἰμδὶ 
Ἠοτοάῖδῃβ 5ΆΣ ΔΕ; δ Κ θεοῦ ἐν ΜῈ ἈΠΟῪ γοὰ ὑμὴ 

δ αἱ τὴν ὁδὸν τοῦ ὕξεου ἕεν 

ἀληθὴς εἶ 86 ἀπά ἴῃ ΝΑΥ οὐἴπα οὐ π᾿) ὑσαῦ τα] δᾶ ἰθ8ῸΒ 

τπυαξαΐ γοοῦ 81 
έλει σοι Ἂ Ε 

᾿ τα διδάσκεις, καὶ οὐ ΒΒ 

ἀληθεῖς σου σκτΝ αρὰ ποῖ 1118 ΟΥ σομοοχ ἴο γοὰ 
1ᾳ1λ6 ψὰνὺ οὗ αοᾶ ἴα 

ἐυϊῶ, δρᾷ γοὰ ἄο ποῦ 

οδΤ6 ἴοσ δοῦν, ἴοῦ 

ὶ ἡδενός, οὐ γὰ βλέπεις, εἰς 

σαὶ οὐδ ὅπον, ποῖ ον σοῦ τὲ Ἰοοκὶπα ἰηΐο] γοὰ ἀο τοὺ Ἰοοῖς ὌΡΟΙΒ 

» - »" Σ 

᾿ “νθρώπων᾽ 11 εἰπὸν οὺυν ἡμῖν πιο 5 ουὐνατὰ 
88 - 

προσοστον αν κέ ΤΏ; 58) ἰδμοσθίογθ ἴὸ 5} ῬΘασΒ ΠΟΘ. 11 Ὑ8 1} 8, 

Ἶ ἔ ῦ ῆ ἴἔοτο, Ψηδὺ ἄο 

ΐ ι δοκεῖ" ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον [μϑγθΐοσθ, ξ 

Ἑμαὶ ἣν τα ἀξ οοιωβ ἰ5 1} ον οᾶ. ἴο δῖνα μοδὰ ἴἰδχ ) γοὰ 1} 15 ἰῦ ἴδν- 

Καίσαρι ἢ οὔ; 18 νοὺς δὲ ὁ [ὰ ἴο ΡΒ) Ὠδϑᾶ ἰὰχ 

το Οβέϑοσ Οὗ τοῖΐ Ἡανίπϑ καπονα Ῥαΐ ἐπα ᾽ ὁ Οδθθσ ΟΥ̓ τοῦ 

᾿ ὃς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν Τί. 1880} σθδ08, ἘπΟΥ)- 

Ιησοὺς ἐπὸ αὐοκοάποεα οὗ ἴπεπὶ δδϊὰ ὙΨῺΣ 7 ἴῃ ὑμὶν ὙΠΟ ΚΘΟΤΙΘΒΒ, 

Ι 
; 

« ΄, 2 ; ““ἍΨ: -1. εἰ ἄο τοῦ 

πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ | 5Βεἰά: “ΜῺΣ 

“Ν δ τοῦ ταις, Ἀνροονἐϊεβο, Θμον γοῦ ἰρὰῦ τὴΏ6 ἴο τῆ. ὑαϑῦ, 

ῦ ή ἷ 65) 19 ΠΟΥ 

οἱ τὸ νόμισμα τοῦ κηνσοῦυ. οἱ Ὠγροογ 853 

δ πτισ ὃ κοῖς οὗίδα μοαά ἰαχ. ὙῈ6 ἴοηε5)} τὸ ὑδ6 μοϑδᾶὰ ὑδὰχ 

δὲ π οσήνεγκαν. αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ | οοἰη." ὙΠΘΥ γουθῶν 

»υῖ δ αμην τοννατά Ἀΐπι ἀδλδυϊαβ. ΑΔμᾶ [ ἰ ἃ ἅθ- ΔΆΤ 1 08. 

λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ 20 πὰ 6 ϑεϊᾶ ἴο 

οἰ δαγίῃβ ἰο ἸΆοτα γμοΞο πο παρ Ἐπὶ5 δπᾶὶ ἐβθ; “ΏΟΘΘ ᾿πιδ8θ 

ἐπιγραφή; 2: λέγουσιν Καίσαρος. διὰ ἰ᾿ῃηβοιρυ οι. 18 

159 ἐΥρα θη ΤΉΝ 616 Βα 5 ΟΥ σβρβασ. {159 21 ΤῊΘΥ βοἱᾶ: 

τότε λέγει αὐτοῖς ᾿Απόδοτε οὖν Οϑοϑαγ 5." ὙΏΘη. ὯΘ 

᾿ 
οἱ ἰο μπθῆι: “ῬΔΥ 

ὙΠμοΩ 6 15 ΒΑ ΊΩΒ 10 πε αἶνο τοῦ Ῥ8οῖς ἐμοσϑέοσα 

Καίσαρος Καίσαρι καὶ εὐὐτος Ῥβ8οῖκ, ὑμογοΐοσθ, Οδθ- 

ἰο σβϑεϑϑν δηὰᾷ ἰδμ8 (1255) τὰ 
τὰ (1 65} 

58.1.5 ὑῃίπρα ἰο ΟΘΘΒΆΧΣ, 
οὗὨ σδεβδχσ 

τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22. καὶ ἀκούσαντες [Ρυῦ Οοαθβ ὑμΐηρθ ἴο 

οὐϊῃεο ἀοὰ ἴο τ 6 Ὅσα. Απὰά Βανίῃρβ μϑαᾶσγὰ  (ποα," 22 76, σππθα 

ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν [πον Βοδτὰ [{μπ80], 

λον ψοπαετχαά, δ Βανίτδ οὐ δῸ ΟΥ̓ ΕΈΈΡΟΙ ΠΕΡ πιδινθῖθά, δῃά 

ἀπῆλθαν. 
Μ ἢ Ἠδ 

ἸκῈν γα πὲ σε, 
Ἰρανῖῶσς ἰπὶ ὑΏΘΥ͂ 

23 Ἔ ὴ Ἔλθι νὸν, ΠΜορὺ ΟΕ, 

Ἔν ἐκείν ἢ ἐ προσῆλθον “αὑτῷ 

ΤᾺ ΠΟΝ ἄπ ΕΣ « προοῦ τα πὑπ Φ9ῸΠ ὑμδὺ ὅδ ὺ ΩΝ 

Σαδδουκαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, Ὶ 416668, ὙΠΟ 58. ὕπέτθ 

5 τὸ ΓΟΒΌΣΧ Οὐ 0, 

ϑαάάοσαβ,. ΒΑ ΊΩΞ ποῖ ἰοῦβ χοϑΌΣγ ΘΟ, 

καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες οἁ Διδάσκαλε, | δῖ Ὁ ἴο Βὗα δαᾶ 

πᾶ ἱπαυΐϊτεα ὑροθ ἶσα βαϑίηθ Τρδοῦοτ, αϑκοᾶ Εἴμι: 24 “Ἴ8808- 

Μωυσῆς εἶπεν ᾿Εάν τις ἀποθάνῃ μὴ ͵ εἴ, ΜΌΒ65 βϑἰά, τὸ 

ΜΜοβεβ βαἰὰ ΙΕ ἐνεῦ ΠΑΝ ΟΜΒ βρουϊά ἄϊ
θ δὰ ΔΌΣ. Τλδαὶ ϊὲ5 «ὐδὰ- 

ἔχων τέκνα ιγαμβρεύσει ἣ : 

ΠΑΥΊΩΒ οὐΠάτει, 5.41} ἰ8|Κ6 1 ΤΩΔΥΤΊΘΒΞΕ {με ουὐ μδυῖὴς σὨΠαΤΘΩ, 

ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Ὠἱδ Ὀτοῦμοσ τουδὺ ἴθ 
ὐ 

- προς : 

Βγοίεν. οὔ ἴ6. Ὑοτθὴ ΟΣ πὰ. δηᾷὶ δΪβ5 ψἰ6. ἴῃ ρετνθς 

ἭΝ ; ΑΔ " κι απᾷ ταῖθδ Ὁ ΟΥ̓ΒΌΓΙΩΡ 

ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ] ὶ 

Ν᾿ ψῇ (ο ἴμ6 Ἀτοίμοσ οὗ ἴσα. [1ῸΣ Ηὶθ Ὀτούμοχ. 
58.811 πλδακο βίδῃα Ρ. δβεεᾶ 
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25 ἧσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν. ἑπτὰ ἀδελφοί: καὶ 
Ἅετα αὶ Ῥεβθίαθ 8 ξανθὰ Ῥγοίΐμουβ; δῃηᾶ 

ς γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ 
ἐῃ6 γϑέ (οὔθ) Βανί τοδυυῖὶεα Ὧ6 ἀδοθαβθά,. Ἐ εζεῖ 

μὴ ἔχων σπέρμα . ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
πο Βανίη δ δε ὰ ο]εῖ βὸ οδὲ ὴ6 ψογδῃ ΟΥ̓ ὨΙτη 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ: 26 ὁμοίως καὶ ὁ 
ἴο 6 Ὀγχοίμου οΥ Εἴτα; Ἀκοννίπθ 8150 ἰἐμα 

δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά' 
ΒΘΟΟΠα ΟὯ86 8ῃᾷ ἰῃθ {ῃϊγτα οὔθ, {1} [ῃ6 βϑνεὴ οῃββ; 

δ πρῶτο 

21 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ 
Ἰαϊϊευν μὰ ΟΥ̓Δ (τ) ἀϊδα. .Ὁ 

γυνή. 28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν 
ὙΝΟΤΆΒ1. δε 86 ΤΟΘΌ ΣΎ ΘΟ ΟΣ. οσθοσο 

- τίνος τῶν. ἑπτὰ ἔσται γυνή; 
ΟΥ̓ ΨΒΙΟΒ οὴΘ οξίμβε βεναπ' ὙΜ11 506 6. ϑνΟΤΏΔΠ 

πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν: 
ΑἹ] Ζοσ ἴμεν δᾶ ἢδΣ. 

29 “ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
Ἡδνὶπξβ δηπνοσοα δὲ τὰς ΔΙΞΕΊΡΕΙ Β8]ΩαΛ] 

αὐτοῖς Πλανᾶσθε εἰδότες τὰς 
ἴο ρα Υου 816 τηϊβίδκθαῃη. ὔού Κη ΩΝ [16 

γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ" 
ἰπ ἡ ϑοχηϑε ἘΠ] ΟΣ 16 ῬΟΝΝΟΥ ΟΕ ἴῃ 8 αοίᾷ; 

80 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε 
ΔῈ ξζο)ὺ 1μ8 ΤΟΘ στ ΟΣ. ὩΘΙΐμΘΥ 

γαμοῦσιν. οὔτε γαμίζονται, 
ΤΏΘΨ ΔΥΘ ΧΔΥΥΣΙΩΡ. ΤΟΣ 8τὸ ἐμὸν Βἰνϑῃ ἰὴ Ταδυγίαθο, 

ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν" 
Ὀυΐ 88 ΘΏΒ5615 ἴη 6 ἤδᾶνθῶ. ἐμὸν δζο; 
81 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν 

δοουαΐ Ῥαΐξ ἰῃ6 τοϑυσγθοίίοη οἱ ἴῃς. ἀρϑα (ομ 65) 

οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ 
πο αἱὰ τοῦ τεδά ἐμ ([125)] βρόκθη ἰο χοῦ Όν 

τοῦ θεοῦ “λέγοντος 32 Ἐγώ εἶμι ὁ θεὸς 
{6 αοὰ ΒΆΣΨΊΩΝ 1 διὰ 6 ἄἀοά 

᾿Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ ὁ θεὸς 
ΟΣ ΑΡΥΘμδα δηάᾶ ἰὴ αοα οξιίξβαας δῃᾷ τῆς αοάὰ 

᾿Ιακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ 
ΟΥ ὕδοορῦ Νοὺὲ 615 ἐῃε αοά οὗ ἀεβϑδά (οὔ685) μαυΐ 

. ζώντων. 88. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
οὗ Ἰνίῃει (0η65). ἈΑΑμὰ Βανί εασά [πὰ ογόνναβ 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 
ὝΟΣΘ ΘΙ αϑἱουησθα - προ ἰμ6 ἰδδομίηρ ΟΥ̓ Ὠΐτη, 

84 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντε ὅτι 
. ΤῺΘ θὰ Ῥμδτγίβθοα ὨΑΥΙΠΕ ἈΘΆΓ, τι δὲ 

ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους 
Π6 πιιζΖΙθα ἴῃὰ6 5αϑάπσοθεβ 

325 Ἐς, ΒΌΤΙΝνΕσιτ; Τομποόνϑῃ, 118: (οᾶ, 
Κογιἀθυβίδη (ϑίἢῃ σδηΐυσν) 8Πὰ ΟἿΟΣ τοχῖϑ.- 
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2 Νον ὑβοσθ ψ 66 
βΒανθὴ Ὀχούμους τὶῃ 
5; δηᾶὰ ἰῇ ἔΕἰτδὺ 
ΤΔΥἰθα δηα ἀθοθϑεθᾶ, 
δηᾶ, ποὺ μανίηρ οἵἴ- 
Βρυΐηρ, 6 [Ιοῤ Ὠἰΐδ 
νΥἱϊῈ ἴοσῦ ἢἰβ Ὀγούμου. 
2θ1ὺ νοῦ 6 β8πὶ8 
ΨΥ 8150 σὺ μ8 
ΘΘΟΟΒα 8ηα δ ἰδίγχα, 
ὉΠ ΓΟ ΠΡ 811] 5ον- 
ΘΏ. 27 1δὺ. οὗ 811 ἐμ8 
ΜΟΙΏ8η αἰρα, 28 Οοη- 
βοαιθηθν, ἰὼ ἐμ6 τϑα- 
ὐτθούϊΐδἽοοη, ἰὼ ΨΏΪΟΩ 
οὗ 8 βδαυθὰ ΨΠὶι 506 
06 ψίΐοῦ. ἘῸΓ ὑπὸν 
811 σοῦ ὨΘΓΥ.᾽ . 

2910ὴ ΤΟΡΪΡ ὅθθι5 
5814 ἰο ὑπο; “οῦ 
ΔΥῸ ταϊδύδκθη, Ὀδοδῖιβο 
χοῦ ΚΩΟΝ ΠΟΙ ΠΟΥ ἐῃ6 
ΘΟΙΓΙΡΟΌΓΟΒ ΠΟΙ ὁξπ6 
ῬονοΣ οἵ αοῦᾶ; 8 ἴον 
ἷἱπ τὴ6 τοϑυσγθούϊοῃ 
ὨΘΙΏΘΙ ὁ ἸΏ ὨΊΔΣΤΥ 
ΠΟΙΓΙ͂ 8΄6. ΨΟΠΊΘΩ ΘΊνΘῺ 
ἰλ ταϑυστῖαρο, Ρὰῦ 810 
85 ΘΏΡΘΙΚ ἰῇ Ὠρθδυρῃ. 
31 ΔΑ5 ταρδγαᾶβ [6 σϑ8- 
τγδούϊνη οὗ 6 ἀρϑδᾶ, 
αἰᾶ τοῦ ποὺ χϑϑᾶ 
ψηαῦ ψῶ5 5ρόοκθὴ ἴο 
γοῦ ὉΡΣ ἀοάᾶ, ᾿πβαγίηρ, 
ΦῚ δὰλ ὑῃ6 αοᾶ οὗ 
ΑΡΥΔΏϑια δηᾷ π6 αοὰα 
ΟΥ Ἰδαδο δη6 ὑμῃ6 σοῦ 
ΟΥ ζ8οοβ᾽9 Ἠδ ἰ5 ἐμ 
αοᾶ, ποὺ οὗ ὑῃ6 ἀδϑᾶ, 
Ρυῦ οὐ ὑπὸ νίηρ," 
33 ΟἹ ϑαυίηρ [8], 
Ὁ 6. οτονα ψοΥΘ 
δϑνουαπαᾶρα δ ἢΐβ 
Γαϑοῃίηρ.. . 

δά Αἴνοῦ 86 Ῥμαδτγὶ- 
5665 πρασᾶά ἰῃηϑὺ ἢ6 
δά ρυὺ ὑμθὸ 5Ξᾶ- 
ἀποθοα ὕο 5,16 Π 66, 

ἴπ ἴὰ6 Τεχίι5 Ἐδοθρέιβ, {πὸ 

18 ΜΑΊΤΤΉΗΒ 22: 85δ---4ῦ 

συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
ὙΨΟΓΙΘ 1εα ἐοσοίῃοῦυ ΡΟΣ ἐδ6 νΘΥΥ [0866]. 

85 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν 
͵ΑΔηαᾶ 1παυὶτγρα ἀροῖ οὔθ οἷ ΟΥ̓ [3.21.0] 

νομικὸς πειράζων αὐτόν 356 Διδάσκαλε, 
νουξοᾶ ἴῃ ἰδ. ἱρὴ Ὠ]μὰ ἸΤΘΘΟΒΘΣ, . 

ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 
τ ΐοἢ βοσὲ οὗ σοτατηβδτηθς στο ἰῷ 6 ἴανν ὃ 

31 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷὀδ᾽ ᾿Αγαπήσεις 
ΤῊ6 (06) 'Ῥὰ 88] ἴο τ Ὑοι 5181] ον 

Κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου 
Ιοτὰ ἴῃ86 Οοά οὔγου ἴῃ ΨΏΟΪΘ ποαῦὶ οἶ νοι 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ, 
Δα τὰ ΨΏΟ]6 ἰῇ βξοὰ! οὔ γοι 8δῃά ἱπ οΪΘ {δ6 

διανοίᾳ σου: 88 αὕτη ἐστὶν. ἡ μεγάλη 
ταϊμα οἔἴψοι; ἡ 815 15 186 Ετοαὶ 

καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα ὁμοία 
δὴ ἢχθθ. σοχμτηδηστζχηρηΐξ. ϑϑοομαᾶ (6) ΞΙΤΆΣΙΩΣ 

τὸν πλησίον σου ὡς 
ἐπ. Ὑοὺ ΒΏ8Ι] Ιονα ἴῃ ποσοῦ οἶγνοι 5. 

σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν 
ΣΟΌΣΒΟΘΙ, Οπ ἴπθξο 18. .} ἵνο - 

ἐντολαῖς ὅλος. ὁ νόμος κρέμαται - καὶ 
σοχησοδ τη θῖβ 80]6. 6 ἸΔῈ ΠΕ ΞΕῚ ϑηάᾶ 

οἱ προφῆται. 
16 Ῥσυορῃϑίβ. 

41 -- Συνηγμένων 
ἘἨδνίηθ θθοὴ 1εα ἰοβρείμοῦ 

Φαρισαίων - ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ 
ῬΏΔΥίσθο5. παι γραᾶ προ ἴθχα ἴμ6 

λέγων 42. Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ 
ΒΘΣΊΩΒΙ μα -ἴἰο τοῦ ἄο65 ᾿ξ βδβεῖλ δροὰΐ [6 

χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν͵ 
[6 ΣΦ ΕῚ ἍΏΟοβο βοὴ 5 Ὡ6Ὶ ὙΠῸ 816 Βα υη5 

αὐτῷωκ Τοῦ Δαυείδ. 43 λέγει αὐτοῖς 
ἴο τὰ ᾿ ΟΕ 186 Ὀδνῖά. ἘΚ 15 βασι ἴἰο μοῦ 

Πῶς οὖν Δαυεὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ 
ἨοΝ {μοσγοῖοσθ αν ἴῃ βρϊσι 15 δ! την 

αὐτὸν κύριον λέγων 44 Εἶπεν Κύριος τῷ 
ὨᾺ 1οτάὰ βανὶηβ Βεἰα το ἰο ἐξ 

κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν 
Ἰοσᾶ οἔταθ Βε βἐἐπρρ οἂΐοῦ τἱρηί-ποπᾶ [ῥΡΑΥ5] 

μου ἕως ἂν Ξ θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 
Οὗ τὴ Ὁ ἸΠἸΚΟΙ͂Σ 1 5ῃοι)ᾶ ρα π6. βθιλθθ ΟἿ νοι 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου; 45εἰ οὖν Δαυεὶδ 
Ῥρηθαίθ 6 ἔδοξέ οὔ νου 1Ὲ ἰμοσχοΐοσχα Θδνιᾶ 

καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν; 
15 σϑ]]ης ἶὰ Τιοχᾶ, μον βοὴ οὔ μία ἰβ μοῦ 

αὕτη ᾿Αγαπήσεις 

δὲ τῶν 
εξ οὐ ἴπ8 

᾿Ιησοῦς 
{6505 

ΠΡ σα ἰορδύμοσ ἴῃ 
ΟἿΘ 5ΥΟΊ. 85 Δηᾶ οἿδ 
οὗἨ ὑμθῶχ, νουβθᾶ ἰὼ 
6 Τιδν, δ5ιθα, ἐδϑὺ- 
ἴῃσ ἴσλ: 86 “ἼΘΒΟΠΙΟΣ, 
ΜΏΪΟΩ ἰα ὑὴ8 στδαύθδὺ 
οοτϑησχηθηῦ ἴὰ 86 
ΤΕ" 851:Ὲ1Π6Ὲ βαϊᾶ ἰο 
Βίω: “Ἧοὰὺ τϑῦ 
ἴΙονβ ὕϑῆονδ" τοὶ 
αοά πιῇ γο ΠΟΪΘ 
Ὠραῦὺ δηᾷάα σἰ γοὺτ 
ΨΜΏΟΙΒ 501 διῃᾷ σὰ 
ΣΟ ΜΏΟ]Ι6 ταϊηᾶ. 
38 ΤῊΪ5 ἴα. 886 ρστϑαΐ- 
οοῦ δά ἢσεὺ οὰ- 
χαϑηδϊηδηῦ. 39 ΤῊ6 
ΒΘΟΟΠΙΩ͂, ἅκὸ 1, ἴα {}18, 
“χοὰ τλυβὺ ον ψγοῦΣ 
ΠΘΙΡΏΡΟΣ ἃ5. ψουΣΒΘΙ, 
40 Οπ 8656. ὕνο σομλ- 
ταϑηαχηθηΐβ ἐμ ᾿ΏΟΙΘ 
18,1. Ὡϑῆρβ, δᾶ: [8 
Ῥτορϑίβ. 

ΑΙ Νο ψΏΠ6 88 

ῬΏΔΤΒοο5. ψοῖ6 σαίῃ- 

ογρᾶ ἰοσϑίῃθ 6585 

δδικθα θα: 42 “Ὑγμαὺ 
 ἄσ] τοῦ ὑμῖηκ ἀρουΐ 

ἐπα ΟὨχίϑῦῦ ΝΏΟβΘ 50 ῃ 
5 8682) {ΠΡ Βαϊα 

ὕο Ηἰπι:- “ϑνυὶα᾽ 5.᾽ 

43 Ἠδ.. βαϊᾷ ἰο ὑῆθῃλ: 

“Ἥον, ὑβθῃ, ἷ5. Ὁ 

μοῦ Ὁανὰ ΗΥ ἴἰῃ- 

ΒοϊΓγαύϊοη σ8115 ΕἸΜῚ 

Τιογχᾶ;, βαγίῃρ, 44 96- 

ΒονϑΡ 88. ἴο ΙὩΥ 
Τιοτᾶ:.. “5: αὖ 1 

τσ Ὠδηᾶ. ὉΠ 1 

δ γουτ Θαθιηΐθα 86- 
ρα ψγοὰ ἔδού᾽ ᾽9 

45 Τῇ, ὑμοσϑέοσθ, ᾿ϑαν)α 

08115 Ὠΐ “ιοΓα,, ΠΟῸΝ 

1ϊ5- 8. ὨἰΚ5.. 50} 

315 ΤΟμονϑ, 5:.3,59-14,16-8,20,5ι. 6 Τιοζά, 
0,51, τὴ Τιοχά, δ Β. 

ΒΒ. 445 Ζοπονδῃ, 1.3, 4πτάιτ,18, 



ΜΑΤΊΤΉΕΙΡ 32: 46---.Ψ8: ὃ 

αὐτῷ 
ἴο Εἶτ 

ἐκείνης 
ὑμαΐ 

οὐκέτι. 
ΠΟ ΙοηοΥ. 

46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι 
Αῃὰ ποοὴθ νν88 8016 ἴο ϑῆβυνδΡ 

λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ 
ψυχά, ΤΟΣ ἄατοα ΘΏΨΟΩΘ ΤΟΙ 

τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
τ 6 ΟδΥ ἴο ἰπαῖῖσα ὈΡΟΙ δ εε 

23 Τότε ὁ ᾿[Ιησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις 
Τῆφδα ς {658 ΞΡΟΚΘ ἴο ἰδ 6 ογσγον 5 

καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. λέγων 2 ᾿Επὶ τῆς 
δηάᾶ ἰίο π86Ὺ αἰϊβοΐθ]ο οὗ Ηἰτπὰ βασϑίῃξ ὕρου {μ6 

βμβωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς 
ΟΥ Μοβϑθβ δρδῖ βΒαΐ ἄονσι [ῃ6 σοτῖμδα 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 83 πάντα οὖν 
84 ἐπ6 ἘΠ ΔΙΪΒΘ 65. ΑἹΙ (μι 55) ἐμοσεξοσα 

ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε 
Δ5 ΔῊΝ ἃ5 ἱΈ ΟΝ ΟΣ (μὸν τϊσηῦ σὸν ἰο γοὸῦ ἄο τοῦ 

καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα 
δὴ 6 τοῦ οΟὔβουνίῃβ, δοςοοσζάϊηβ ίο Ῥαϊ ἴμ6 ΨψοΥΚ5 

αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, λέγουσιν γὰρ 
ΟΥ ἰῆθπι Ὡοΐ ἢ6 υοῦ ἀοίῃβ, ἐπὸν 8’ βασνίῶρβ ΖὸῸγ 

καὶ οὐ ποιοῦσιν. 4 δεσμεύουσιν δὲ 
ΔΩ πού δγτ6 ἀοΐϊηῃρ. ΤᾺῸν τὸ μα ρ. Καῖ 

φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 
Ἰοϑαξ Ὦφρανν δὰ δῖα ἰπηροϑίηβ ὈΡΟῺ τὰς 

ὥμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ 
Β5ῃου θοῦ οὗ ἐῃ6 ΤΏΘΩ, ἴον Ὀαΐ ἴἰο ἐπε 

δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν 
ΒΏΦΟΣ ΟΥ ποῖα ποί {λον 86 ὙΠῈΡ 

κινῆσαι αὐτά. ὅ πάντα δὲ τὰ ἔργα 
ἴο αᾶρα ΒΘ χα. ΑΙ με Ε30. 01] ὑνοΣ 5 

αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ 
ΟΕ ἴθ ἔπδν δύο ἀοΐῃϑ τον ατα τῃ6 

θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις’ πλατύνουσι 
ἴο Ρ6 νἰοννοᾶ ἴἰο [8 8 ΤΆΘΩ; μον ἃσὸ Ὀγσοδαάθηϊηρ 

γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι 
Τοῦ ἴμπε Ρανιϑοίοχιθβ οὗ ἔμ θτι πα ἐπ. ΔΥῸ ΘΩΙΔΙΡΊΩΣ 

τὰ κράσπεδα, θ. φιλοῦσι δὲ τὴν 
186 ΖΥΙΏσΘ5, ἴδον Ρμαΐ τῆ 6 

πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ 
ἢχβὲ ὑἴδοθ οὗ γε ἴῃ {με ΒΌΡΡΘΥΒ δῃᾷά 

τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖἌ 
{μὸ τοι βϑαίβ 1ῃ Ἐπ᾿ Μκλομλὀγλίτοι ̓  

Ἴ καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
δὰ ἐδμ6 διροῦηρβ ἡ ἰἴᾷζ6 τχηδσχκοίρίαςος 

καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων Ῥαββεί. 
δηἃ ἰο 6 οϑ]Ἱεὰ ὋΝ δες ΤΩΘῸ ἘΔΌΡΙ. 

8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε Ῥαββεί, εἶ ΟΡβει, ε 
Υου Ῥαΐ ποΐ τοῦ 5ῃομα Ὅς Ο81ΕὩ ἸαΡβε ́  διὰ 

γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ 
ΤῸΣ 5 οἴου (με ἰδδοῦθσ, 81 μυΐ 

186 

46 Δῇαᾷὰ ποροῦῦ ψ85 
ΘῸΪΘ ἴο 58Ὲ..ὺ'ὶ ἃ ψοσᾶ 
ἴΪὰ ΤΟΙ ἰο ὨΪΐπλ, ΠΟΙ 
ἀϊα δγοῦθ ἀδῖδ ἔχοιμι 
ὑμαὺ δὴ οὐ ἴο αι165- 
ὑϊοῦ Ὠἷπὶ δὴν ζασύμογ, 

928 ΤΏΘΩ “6505 ΒΡΟΚΘ 
ἴο μῃ6 οτοναβ 

δα ἴο δῖβ αἰἰβοῖρ 165, 
βοδίηρ: 2 “ΤῺΘ βουῖθο 
δὰ [Ὧ6. ῬΏΔΙΙΒΘΘΕ 
Ὦθγνθ βοαίθα ὑῃθ- 
Βαίγνε ἴθ {μ6 βοαὺ οὗ 
οβϑα.  ΤὨθγοίοτο 8Δ}} 
[06 ἰμίηρβ ὕθν ἐδ} 
υόοῦ, ἀο 8δῃᾶ οὔϑβϑνα, 
Ρεὺ ἄο ποὺ ἄο δοοοτά- 
ἴῺ 5 ἴο μοὶ αἀδράβ, 
ἔογ ον 8ὅϑᾳνὺ με ἀο 
ποῦ ΡὈϑυξοση. 4 ΤΥ 
Ρμἃ ὉΡ ἔθανν Ἰοδαᾶβ 
Δ μα ὑπο ὌΡΟΙ 
6 5ΒοΙ ΠΟΥ. ΟΥ τῇδ, 

Ῥπὸ ὑὸν) ὑμοηιβοινθα 
δῖ6 ποὺ ψΠΠηρ τὸ 
πάρα μοι νι ὑπ 6 ν 
ΒΏΡΟΥ, ὅ ΔῈ ὑῃ8 ΨψοΣκΚ5 
που ἄἀο πον ἀο ἰο 

6 νἱονεαᾶ Ὁ τ θη; 
ἔοΥ πον Ῥγοϑάθῃ {μ6 

[5ουιύυγ6 -σοη ϑ:ηϊηρ] 

Οοδδθ5 ὑμαῦ 6} ψ6Ά: 

85 βδίδοριδγαβ, δηᾶ 

ΘΏΙασρο 6 ἔγηρθβ 

Οὗ ὑποὶγ ρϑυχηθηΐδ. 

ΘΎΜΟΥ πκ6. ὑμ6 χηοβὺ 

Ὀτομιϊηθηῦ ὈΙ18606. δὖ 
δνοηΐϊηρ Π16815 δῃᾶ 
0886 ἔσοῃῦ βϑαΐβ ἴῃ ὑῃ8 

ΒΥ ΠΘΡΟΡΊΙΘ5, 7 δα [86 
βδτθοῦαρβ ἰπ [6 χ181- 

Κοῦ ῬΙδοθβ δῃάᾶ ἕο 6 
οΔ]Π16α ἘΔΌΡΙ ΨΥ πιρῃ. 

δ8Βιυῦύ τοῦ, ἀο ποὺ 
τοὺ ὯὍ6. οδ]ρα ἘΔΌΡὶ, 

ἴο᾽ 6. ἰ5 τοῦυᾷκ 

(ΕΟ, ΜΏΡΘΤΘΘΣ 811} 

ἰδ δο 
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ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε’ 8 καὶ πατέρα μὴ 
χοῦ Ὀγοίμοσβ 816; δηᾶ ἘΞ λό την ῃοί 

καλέσητε. ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ 
τοὺ 5ῃουα 6811 οἔγοῦυ ὕροη ἰδ βαγίΐῃ, οὔθ ῸΣ 

., »"» Ξς Ἀ ἐ ᾽ ,΄ . 

ἐστιν υμῶν Ο΄ πατῇῃρ 0 οὐράνιος 
ξ ἐς οὔὗγοῦυ ἧς ἘἙἘδίμο 6 ἤρᾶνϑηὶ]ν ΟὔΘ; 

10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι 
πεῖῖποσ Βῃουᾶ τοῦ "6 οϑ! θα Ἰϑδᾶρφυβ, Ὀθοδῦβα 

καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ χριστός: 
1οδάδῦ ΟΥ̓ γοῦυ ἘΠῚ οὔθ ἴμ6 ΟὨστισῖ; 

1 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν 
πὸ Ὀὰΐξ μτεδίεσ. οὗὖστου Ψ1Π06 ΟΥ̓ τοῦ 

διάκονος. 12 Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν 
βούνδηΐ. Μῆοονος Ρὰξ ννμ1οχαῖλ ΙτΏΞΟΙΕ 

ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν 
ΨΠ1Ὸ6 σε, δηᾷ ΏΟΟνΟΣ νγ111 ΌΤ 16. ΕΗἰτηβοθ]ξ 

ὑψωθήσεται. 
“ΨῚ11 6 οχδαϊ θα. 

13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ἵνγορ Ῥεῖ ἰο χοῦ, ΒΟΓΙΌΘ5 ϑλἃ Ῥδδγίβθοβ 

ὑποκριταί, ὅτι κλείετε. τὴν 
Ὡγροογῖίθβ, Ὀθοδιϑα τοῦ 86 βῃαἰϊηρ ἃ τὰς 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν 
Κιηρσάοχα οὔθ ρανθὴβ 1Ὰ ἔγοὴΐ οἵ 86 

ἀνθρώπων: ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ 
ΤΏΘΩ; ὙοΣ ΙῸΪ ποί τοῦ 8706 βῃίου 5, ΟΣ 

τοὺς ἀφίετε εἰσελθεῖν. 
τῆς. (οὨ 65) ἄο τοῦ 16ἷ 5ὸ ΟΥ̓ ἰο θηΐου. 

15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
Ἅος. ἴο τοῦ, ΒΟΥΣῚ 65 δ΄ ἘΒΑΓΐβθ65 

ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν 
Ὡγροογῖίεβ, Ὀϑθοδβθο τοῦ βὸ δροὰξδ {π6 8568 

καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ 
δά ἴπ6 ἂτν [1Δη 4] ἴο τῆδκθ οὔϑ Ῥτοβοισίρ, δηᾶ 

ὅταν γένηται ποιεῖτε. 
ΨΏΘΏΘΥΘΓ 6 σὶρ; σοτὴβ ἴο 8 σοῦ 8.6 ΤΣ  ΚΙΏΡ 

αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 
Εἴτα 8ὸὶ. οὔ θοῦ ἰψοτοα τθοσα οὗ τοῦ. 

1606 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ. 
νος ιὸ μού, - παϊχες ὈΠηΔ ἔδα (οΏ65) 

λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ 
ΒΑ ἰ5᾽ ἌΠΟ 16 ]ν ταϊσῖ βὰς ἢ ἴδε 

ναῷ οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾽ ἂν 
αἰνίηθ πβαρμδθου, ποίμίησ ἴλἰ8, ἅΨῆο Ρὰΐ ΠΚΕΙ͂Ν 

ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ 
ΤΆΪΡΙ ἐρνέβας δὰ 5. 50] οΥἩ ἴῃ αἰνίῃα μαριδθοα 

ὀφείλει: 17 μωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ 
ΕΑΝ δε δηα ὈΙα (ομόβ), ΜΏΪΟΩ ΖὸΣ 

εἰσερχομένους 
σοχάϊηβ 1ἢ 

ΜΑΤΎΗΥ 28: 9--͵τ ]; ρ’ἜΦ 

χοῦ 8.6. ὈΥΟΡΏΒΙΒ, 
9 ΜοΥθονοσ, ὅἄο τοῦ 
6811} δγομῃβ. τοόοῦξ ἔδ- 
6 οἡ βᾶχΐῃ, ἔοι 
ΟἿ6. ἰ5 στοῦ ἘΔΙΏΘΥ, 
ὑῃ6 ραύθϊν ΟἿ. 
10 ΝοΘΙΟΥ 6. οδηθα 
ἸΡΘΩΘΥΒ,, ΟἹ τόοῦξκ 
Τιοϑάῖθ ἰἴβ οὔθ, 8 
ΟὨγῖδὺ. 11 Ρυὰὺ [88 
διθαῖθοῦ οὔθ δῆοηρ' 
χοῦ τοῦ ὍὈ6 τοῦκ 
ΤΑΙ ΒΊΟΥ, 12 ὙΨΏΟΘΥΟΥ 
ΟΧΘΙΐ5. ΕΙΤΏΒΘΙΣ Μ1}1 6 
Βα ]6(6, δηα ΜΏΟΘνΘΥ 
ὨΠΏΊΌΙΘ5Ξ ὨΐΒΘΙΕ ΨῈὶ| 
Ὀ6 οχαδιίθα., 

13 “οθο ἴο τοῦ, 
ΒΟΥΪ6 5 8η6 ῬΏΔΙ 5665, 
ὨΥΡΟΟΥΙΘ5! ὈΘοθι58 

γὸῦ 5ῃαὺ σῷ [η6 Κίηρ- 
ἄοχχ οὗὐ [6 ὨΘΑΥΘῺΒ 

Ὀρθίοσο θη; ἴοῦ στόὸῦ 

γοισβοῖνοϑ ἀο ποῦ ΡῸ ἴῃ, 
ποι ἄο τοῦ ρεῦ- 
ταὶϊῦ ἔΏοδθ οὐ ὑμὶν 8 

ἴῃ ἴο ρΡὸ ἴῃ. 14 ----ἢ 

1 οθ. ἰο γτὸοῦ, 
ΒΟΥΙΡΘ.. δῃᾶ ῬΏΔΙΙΞΘΘΕ, 

ΠΥΡοοΥῚΘ5! ὈΘΟΘῸΒ8 
τοῦ ἰγδνοῦθο 568. δηᾶ 

αν Ιαπα ἴο 8 Κ6 ὁὴ6 

Ῥγοβθιγίθ, δῃ64 ψθῃ 
ὯΘ6 ὈΘσουΘα ΟἿΘ τυοῦ 

ΙΏΔΚΟ Ὠΐϊὰ 84. ϑιιθΊδοῦ 

ἴος σε βοη ὯΔ" ὑνίθα 
85 ΤΟ 50 85. γΟῈΓ- 

56 Ιν 65. ᾿ 
16 “0ΟΘαΘ ἴο τοῦ, 

ὈΠΠῸΑ ριϊᾶθθ, ΜΏΟ 8580, 

ΙΔ ΘΏΨΟΩΘ ΘΔ ὉΥ͂ 

{6 ἐθρῖθ, 1ὑ 15. πούῃ- 

ἴῃρ; μυῦ 1 δῆγψοῃθ 

ΒΘΔΙΒ ὉΓΥ μθ ροϊὰ 

οὗ 6 ὑθρίθ, Ὧδ8 

ἷ ὑπᾶθῦ οὈ]ραὐοη. 

17 ΕΌΟΪ5 δῃα ὈΙϊηὰ 

οὔδα! ΨΏΪοΣ, ἴῃ ἰδοῦ, 

ΠΡ ππΠΠπΠὋὲ8Ὡ2ηῆ͵4ῤ᾿΄᾿΄ῤῤ ῤ᾿ῤ᾿.-.-΄ ᾿--- 

145. ΤῊΪΒ γοῦθο ἴα οχαιτΐοα πὶ {π6 ὙΘβίοοι᾽ δπᾶ Ἡοσγί αγϑαὶς ἰθχί. 15» 566 

ΑΡΡοπαάϊχ υπᾶρσ Μίμονν 5:22. 
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μείζων ἐστίν, ὁ 
ΕΥΘΑΙΘΥ 15, 188 

ναὸς ὃ Ν 
αἰνίπο δ δέου. [ῃ6΄ (068) ανίηϑ βαηο ρα ἐῆ6. 

χρυσόν; 18 καὶ Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ 
5οιᾶ ΟΠ Αμᾶα ὙὙῪΛῸ ΚΘ ταϊρηΐ σσθὰσ ἰὰ ἰμ8 

ϑυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾽ ἂν 
αἰίασ, ποίϊηΐηϑ 115, ψΨψῈῸΟ Ῥς Ἰϊκοῖν 

ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ 
ταϊσηΐ βυνθδῦ ἰὼ 6. ΚΒ ἰδ (ο6) οὐ ἴορ οδἱἑ 

ὀφείλει’ 19 τυφλοί τί γὰρ μεῖζον 
ἈΦ 15 ἴπ ἀδθοί; ὈΗπαᾶ (0168), τυ ἢ ἔοσ Βτοδίοσ, 

τὸ. δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον 
τε Εἰ οὗ [μ68 ΘἰΐδΥ 

ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ 
5ϑ σὴ ἴδ6 εἰδι3 ΤΠ6 (ο6) 

ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ 
ἈΔν Ω 5 5Βνοσ ἴῃ ἰῃ6 ΕἾ ΞΕ ν ΒΥ ΘΔΥΒ [ἢ 1 

καὶ ἐν τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ: 
δὰ ἴπ ἴδε (οη 65) ΟὮ ἴον» οὔ ἴτ; 

21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ 
Δα ἴδε (ο16) ὨΔΝΊΩΞ ΒΥ ΟΥΥ Σ΄ ἴδε 

᾿ς ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ 
αἰνίηθ Βαριζαξίοα ϑννθαχβ ἃ 1ὲ 8. )α ἴῃ ἐδθ (06) 

κατοικοῦντι αὐτόν" 22 καὶ ὁ ὀμόσας 
Ελοῖς ΤἸ οδ πε οΥτς 1; δρᾶ ἰδ6 (ο 6) δνὶηξ ΒΟΥ Ὰ 

ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ 
ἴχ (6 Ἀρᾶνθα βύνϑϑυβ ἰὰ ἰλθ ἐχουρ οὔ πὸ Οοῦ 

καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 
ἃ ἰὰ {86 (056) ΒΓ ᾿ ΟἿ ἴοἢ ΟΥ̓ τ. 

28 Οὐαὶ ὑμῖν, 

ἢ ὁ υσὸ ΧΡ ς Εν 
Βοια ΟΥ 

ἁγιάσας τὸν 

τὸ 
188 (ἰ1π6) 

οὖν 
ἰμογαξοσα 

πᾶσι. 
8} (155) 

γραμματεῖς. καὶ Φαρισαῖοι 
Ὗουι6 ἴοτου, “ δΒοῦῖροβ δηὰ ῬΒδγίβοθβ 

ὑποκριταί, ὅτι ᾿ἀποδεκατοῦτε τὸ. 
Ἡγνροογιίαεβ, Ῥθοδδθο τοῦ βίνα [ηθ ἰδητῃ οἱ 11.0.} 

ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ 
ταὶϊπί διὰ (6 ἋΠ1 δῃάᾶ ἐπ οὐχαταῖσ, δηὰ 

ἀφήκατε - “τὰ βαρύτερα τοῦ 
χοῦ Βᾶν εὐ βο ἡ 1Ἢἢ6. νγεϊρηοσ (ἐμ 55) οὗ μα 

νόμου, τὴν κρίσιν καὶ. τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν" 
ἰᾶνγ, ἰμ8 7πιβύῖοθ δηᾶ᾽ (Ὧ6 τ ΘΥΟΥ δθα ἐμβθ ξϑιία; 

ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι 
ἔπ6βα (155) Ῥαυΐ 1 ννὰ5 θόθϑβευν το ὅο 

ο κἀκεῖνα, μὴ ἀφεῖναι. 34 ὁδηγοὶ 
δηᾶ ἰμοβα ([Π]Π}65) ηοΐ ἕο Ἰ1δΐ βὸ οἕ. σαυαθ5 

τυφλοί, διυλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ- 
ὈΠΠπα, πβέχσϑιηΐσρ ὨΓΟΡ {πὸ -Ξ ρβῃηδὲ ἴὴ 6 Ρυΐ 

κάμηλον καταπίνοντες. 
ΟΔΠΔΘῚ αγίηκίηρ ἄοννῃ. 

85 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
γοθ ἰοτοῦυ, Ϊ ΒΟΤΙΌΘ5 ἃ ῬΏδΥΙθΕ65 

188 

15 σγθαΐθσ, (ὴ6 ροϊὰ 
ΟἹ Ὧ68 ἔθλρθῖθ ἰδὲ 
Ὧδ85 ϑϑδηουιροα ῃ8 
ΟΟΌΪα9 18 Αἴδο, ΣΦ δὴγ- 
ΟἿΘ ὅσ. Ὁ [88 
ΑΙΐασ, Ὁ 15. -πούτηρ; 
Ὀαὺ 1 δῆσομθ ΞΘΘΙΞ 
ὉΥ ἰῇ κἱ οὐ ἰ, 
Ὧδ ἰδ ὑῃᾶο ΟΡ] ρδ- 
ἐϊου. 19 ΒΙ͂ΪΠαΔ ΟὨΘ5! 
ΜΉΘ, ἰῇ ἔδοῖ, ἴδ 
δτθαΐοσ, 86 σὺ οὐ ὑΠ6 
αἰ ὑμαῦ βϑῃοῦῆθα 
6 οἱ 20 ΤὨΏΘΓΘΟΥΘ 
ὯὨ6 ἰδϑὺ δ θαῦθ ὉΥ 
ὉΠ 6 αἰΐδὺ 15. 5 νθασῖρ 

ὉΥ Ὁ δῃα ὉΓΥ 811] [6 
ρα Οἱ ἴδ; 218δηα 
Ὧ6 ὑῃμαὺ 5θασβ ὉΥ ὑῃ6 
ΤΘΙΏΏ16 ἴα. βύθαυϊὴρ ΓΚ 

ἀῦὺ δηα ὉΥ ἷπι ἐμαὺ 15 
1 ΘΟ ηρ 1Ὁ; 22 δρᾶ 
Ὧ6 ἰῃμαὺ ὅδ. ὃν 
Ὥρα ἷἰ Κα ΘΑΥσ 
ΡΥ [86 ὑῆγοσμθ. οὗ 
αοά δῃηάα Ὅν πἰπὶ 
ὑμαῖ 15 σἰὐπἱαρ οα ἴδ. 

23 “ΜΜὝ͵᾽οΘ ἴο τοῦ, 
ΒΊΟΥ 6 5. δϑηα ῬΏΔΓΙΞΘΘΕ, 
ἈΥΡΟΟΥΙΘ5! Ὀθοϑι58 
χοῦ δ'νθ ἐπ ἰδ 
οὗ {86 τοῦ δηῃᾶ [86 
ΑἹ δηα 6 οἸΣΏΤΏΪΩ, 
Ῥῦ τοὺ ἔδυ αἷ5- 

τοραχαεα τμ86 ψοὶρῃῦ- 

1θσΣ χηδέξζουβ οἵὐ 8 

τ, Ὡϑθῖν, 75 01δα 

Βα ΙΏΘΓΟΥ 8η6 ἔαϊῃ- 

ξΌ]ΏΘ655. ΤΏΘ56. ὑπίηρα 

1 νὰ ἱηαϊηρ ἴο 0, 

ψοὺῦ ἡοῦ ἴο αἰδτορατγα 

[8 οὔθ ὑδίηρϑ. 

24 ΒΙ μα σαϊᾶθσ, ψῃο 
δίσοϊ οὐδ ἴηὴ86 ρσῃδῦ 
Ῥαῦ φρΡΡ ἄονψα ἰῃ8 

ΟΘΒΠΊΘΙ! 

“25 “γ͵ὸοὸθ ἴο τοῦ, 

ΒΟΓΙΌΘ5. δα ῬΏΒΔΙΪΒΘΘ, 

“ἂμ 

189 

καθαρίζετε τὸ 
ΧΟὺ 806 οἰ 5. 5 18 

τῆς παροψίδος 
ΙΝ αἰδ, Ὁ. 

ἁρπαγῆς 
Βῃδίσ 1 η 5 

ὅτι ὑποκριταί 
" ρ ΄ Ῥϑσδαξο Ἡγροογλῖθϑβ, 

ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ 
οὐἰθῖάθ. οΥ ἐμ8 σῸΡ δρᾶ οὔθ 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ 
ποῖα Μὰ ας {πῸν 816 981} ουΐ οὗ 

ἀκρασίας. 26. Φαρισαῖε τυφλέ, 
Ἰδοὶς οὗ ταῖσι, ῬΏΔΥΪΒΘ6 ὉΠΩΩ͂, 

τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου 
Οἴσϑῆθ8 16 ἰπϑίαθ οὗ μ8 σὰρ 

᾿ τῆς παροψίδο ἵνα γένηται 
κοὰ δ ἴὰο Σ ἢ “ ἴῃ οτᾶρυ ἐμαὶ σὶρ θοοσαθ 

καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 
αἷϑο ἴῃ οσείδίαθ ΟὟ οἸθδῃ. 

. 21 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 

καὶ 
δῃά 

καϑάρισον πρῶτον 
Εσϑὶ 

ἌοΘ ἰο του, ΒΟΓΙΌΘ5 δῇ Ῥμαχίθθαβ 

ὑποκριταί ὅτι παρομοιάζετε, 
το ορείοα, Ρϑόβϑαβα χοῦ δΓ6 πκοποά Ρεβϑιᾶθ 

τάφοι κεκονιαμένοις, - οἵτινες 
ἰο τ κὸς Βανί Ῥθεα υνϊουνδβηϑά, ΨΈΏΪΟΒ 

ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι 

Ζτοχὰ ουὐδῖάθ ἰηᾶάθεα 8.6 ΒΡΡΘΘΥΪΠΒ Ῥβϑαῦ 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν 
ἔροσὰ ΜΙ ΐ θὰ ἀγα 8} ΟΕ ῬΟΠΕ5 οὗ ἀφβα (ο" 65) 

καὶ πάσης ἀκαθαρσίας: 28 οὕτως καὶ ὑμεῖς 
δῷ ΟΥ̓] ὑπ0]Θ 8} 655; ἴῇιϑ. 8150. χοῦ 

ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς 
ἐγοτὰ οὐυΐϊδίᾶ8 ἐπαρρᾷ ΔΙ ΔρΘΑΥΪ 5 το 8 

, “ εὐ 
ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν δέ ἐστε 
« ἰπρδὶ ὧν τἱρβίεουβ, Ζγοῖὴ νη. θὰ τοῦ 81:6 

ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. εστοὶ 
μ Οἵ ὨΥΡΟΟΥΙΒΣ δπα Δ ΊΘΞΒΏΕ55. 3.8} 

29 Οὐαὶ 
Ἄοε 

ὑποκριταί, 
σοῦ ῖοβ, 

τῶν προφητῶν 
οὗ ἴῃ 8 Ῥτορμοίβ 

ραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ἴο χοῦ, Υ ΒΟΥΙΌΘΞ Δ 35 ῬΏΔΙΒΘΘΒ 

ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 
Ῥδοδιβα τοῦ δύο υλμαϊηῃρ ἰᾷβ6 βτανεβ 

καὶ κοσμεῖτε, τὰ 
8η8ἃ τοῦ δῖα ἀφβοογαίίῃσ. με 

μνημεῖα τῶν δικαίων, 80 καὶ 
ΚΑΘΙΏΟΓΣΙΔΙ Το 5 Εἴ. 6 τὶ ἴεοιβ (ΟΠ 685) Ν δῃὰ 

λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν 
τοῦ ἀν βαρ 1Ὲ ΜῸ οτα ἰὼ ἴὰ8 ἄδγνβ. οὗ [868 

πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα. αὐτῶν 
ξαΐποτα ἣν ἀ5,΄. "ποῦ ἩΚΕΙ͂Υ ψγ68 γεσθ οὗ ἱππεῖ 

κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματιει τῶν προφητῶν" 
ΒΏΔΥΘΙΒ χ [π6 Ὀϊοοάῦ οὗ ἴῃ 6 Ὁτορμοῖβ; 

1 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς 
885-δη τοῦ δ Ὀθδυῖβ ΨΥ Ί 655 ἰο ψοιττξεῖνοϑβ 

" ᾿ -» ᾿ ᾿΄ 

ὅτι υἱοῖ ἐστε τῶν ὀ᾽᾽ φονευσάντων 
δαὲ βοὴβ ὑοῦ ἃχϑ οἵ (ἢ (6565) ανίηβ πυτάεγοα 

ὑμῖν, 

ΜΑΤΈΜΕΝΝ 38: 26---8 Ὁ 

ἈνΡοοΥλΟΘ5! ὈΘΟΔΊ586 
χοῦ ΟἸθϑῆδθο [8 οιὖῦ- 
5ἰάθ οἵ ὴ8 οὰρ 8. 

οὗ ἰὰ86 αἰδῇ, θυ 'ῃ- 
οἰᾶθ 8 ὺ ὃἃζθὸ {81 
οὗ ριυηᾶοῦ δηᾶ ἰπλ- 
τηοαουύθηθϑβ, 28 ΒΙ μα 
ῬὨδχίβοθ, οἰθᾶηξα ἢγϑὺ 
ὑπὸ ἀηβϑίᾶθ οὗ 88 
ΟΡ δῃᾷ οὗ [π6 αἱἴϑῃ, 
ὑᾶαὺ [86 ουὐῤδπἶαα οἵ 
ἢ 8150 τᾶν ὈΘΟΟΙΏΘ 
οἰθδῃ. 

21 “ΜοΘ ἴο τοῦ, 
ΒΟΙθ6 5. 8δη6 ῬΏΒΙΒΘΘ65, 
ὨγΡΟοΟΥῦΘΚ! ΡΘοΘυ 56 
ὙΟΣ ΓΘΒΘΠ018 ψὨϊ6- 
ΜΑΒΏΘΑ ροτᾶγνοθ, ΨΏΪΘΣ 
ουὐναχα!ν ἱπάθεα 80- 
ῬΟϑΥ Ὀδδῦῦα! Ὀαὺ 
ἰηϑιθ 8ἃῖθὸ 111] οὗ 

ἀρϑδα τϑη 5 ΟΠ δηᾷ 
Οὗ ϑνοσν βδοζὺ οἵ τἢ- 

ΟἸοδηηθ55, 28 Τῇ ἰρδὺ 
ΨΆΥ τοῦ 8͵150, ουΐ- 
ψΘΙΤαΙν Ἰηαἀρδα, ΡΌΘΟΣ 
ΕἸ ΘΟ. ἴο τη6, 
Ῥαὺ ἰηϑίαθ.. χοῦ 816 
1 οὗ Ὠνροογῖδν δῃᾶ 
Δ. ΊΘΘΞΏ655. 

29 “ἭγῸΘ ἴἰο. τοῦ, 
ΒΟΙ65 δηα ῬΏΔΙΙΒΘ665, 
ὨΥΡΟΟΥ65! ὈθΘοϑῦδ8 
τοῦ υ118 6 στᾶνοβ 
Οὗ {π6 ρχορῃοῦβ δηᾶ 
ἀδοοταίθ ἤὯ6 τηθηο- 
Τὶ ἴομιῦ. οὗὐ 6 
τὶρῃίθοικ οπ65, 30 δῃὰ 
τοῦ 858, ἽἹΖ ψῈ 
ΨΟΙΟ ἴθ ὑμθ. ὅδν5 
Οὗ οἂὐἵ Τογοίδ θυβ, 6 

ψοϊ]α ποῦ Ὅ6. ΒΏΔΙΓΘΙΒ 

ἢ θα ἴῃ 6 

ὈΙοοΩ͂ οὗ 6 Ῥτοθη - 

εὐβ.᾽. 31 ὙΠογθΐοσα τοῦ 
816 Ὀϑαγίηρ . ΨΊΏΘΗ5 

ϑροληαδὺ. γΟΌΓΒΘΙνΘΒ 

ἰῃαὺ τοῦ 81:8 5018 οὗ 

ἰζοθβθ ψὴῸὺ ταυγαεγρά 
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π6 Ῥχορῃθύβ, 32 ὕΥ6ῃ, 
6, ἘΠῚ ὰαρ [ὴ6 π168- 
Β16 οὗὐ τὑοῦξκ ἴογαε- 
Ταύμουε. 

33 ᾿Βογδαῦβ, οἵἕ- 
ΒΌΣΙΩΡ ΟΥἨ ν ρουθ, ΠΟΤ 
8:16 τοῦ ἴο ἢθθ ἔγοσα 
μ6 Ἰπᾶρτηθηῦ οὐ (16- 
ΒΟ 895 834 ΒῸΣΓ {ῃϊ8 
ΤΘδβΟΏ, Ὠθθ 1 81) 
βοηᾶϊῃρ ἔοσ ἰὼ τοῦ 
Ῥτορ οὐ δῃηῃᾷ νῖδ6 
ΙΏΘ δηά 0011. ἰπ- 

τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ ἐμ 6 Ῥτορῃρίβ. Αῃηὰ τοῦ 51] γοσρ ἰμὸ 
μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 
ΤΆΘΔϑασΟ οὔθ Ζϑίηοσ οὗ τοῦ. 

832 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς 
Ξεσροηΐ βοπογαιθα ομθ5 ΟΥ νΊ] 6.5, ἢονν 

φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέ ς; 
Βδουά τοῦ θ66 ἔγσοτα ἐπῈὸ ἡπαρτηθμξ οἔ ἐπ 6 ἀεπονν 
384 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 

ΤΏτουρΡῈ [15 Ἰοοκ! 1 δῖ 5ΒΟ,ΘΙ 5 ΟΕ 
πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ 
ἕονγασα στοῦ Ῥγορῆθίβο Ὡηᾷᾶ υυῖδα (ο6 85) δηᾶ 
Ὑραμματεῖς" ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ 

ΒΟΣΊΌΘΒ; οανοῦ. ποτ ἴοῦ ΜΗ] ΚῊ] πᾶ ςγιοίοσβ. ΞΟΠΊΘ οἵ 
σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν [θὰ τοῦ ΜΠ1 ΚΙΠ τοῦ 1} ναΐ ΟἹ βίδικοϑ, δηά ον οξ 1.75.2] Δα ρ816, δ βοιγδ 

Οὗ ὑπο στοῦ ΨΜ1| 
ΒΟΟΌΣΤΡΘ ἰῇ ὙΟΥᾺ 5γ7ὴ- 
ΔΡΟΘΊΙΘα 8 Πα ρουβοοσίθ 
ἔσο ΟἿ᾽ ἰὸ οἰΐν; 
σύμεαῦ [θγθ τηϑδῦ 
ΟΟΠΘ ΠΡΟ τοῦ 811] 
ἴπ6 χἱρηύδοιι Ὀιοοᾶ 
5ΌΪΠ16α οα φασί, ἔγοχῃ 
16 ὈΙοοᾶ οὗἩ τὶρῃύδθοι5 
ΑΒΡΘῚ ἰο μ86 μ]οοᾶ οὗ 
ΖΘΟΒ ἃ ΤΙ βοὺὴ οἵ 
ΒΑΓ 8 ΟὨ1 8, ΜΈΠΟΥΩ 
γοῦ τπγαθιρα Ρ6- 
ὑσθθῃ ἴμβ βϑποίπδιν 

μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ τοῦ ννἢ]} βοοῦσσθ ἴθ [6 ΒΨΏΒΒΟΒαΘΒ οἴνου βδηᾶ 
διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν" γὸτ Ὑ71}}} Ροσβθοίθ Φγοχῃ ον ἀπο οἷν; 

85. ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα 50 ἴμαΐ πλῖσῃΐ οοθ προ ὑοῦ 811 ἘἨἈ]οοῦ 
δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τἱθΒ ΐθου Βεῖηρ ρουγεᾶ οαὧξ Ὡροη. ἐπ βδασίῃ Φγοχὰ 
τοῦ αἵματος ἍΑβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ ἐμ6 Ὀἱοοά ΟΥΑΡΟΙ ἐμ τὶρῃίθδουβο: ἘΠ ἐπα 
αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ὈΙοοᾶ οὐ Ζοομδυῖθῃ βδοὸὰ οἕ Βασδομίδῃ, Βοσὰ 
ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ. ναοῦ καὶ γοῦ τουγαθτεαᾶ Ὀοίννεθη ἐμ αϊνίηθ Βαριϊαίίοη δηᾶ 
τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, {π6 δΙΐδυ. ΑΙΆΘΩ 1 81 Βα ί» ἐ ᾿ 

ἥξει ταῦτα πάντα ΝΕ ᾿ ὯΝ ν δια [86 αἰΐϑιν, 36 ὙΓΌΙΥ 
ι . ὙΨ 11 τολθ ἰδδβα (ἐπ]ΠΡ65) 81 ὭΡΟΣΩ πὸ 1 ΒΆ) ἰο τοῦ, ΑἹ 

ὕμιδϑθ ΩΡ. ΜΠΙ1 οοχλθ 
ὌΡΟσ [ἢ5. βΘΏΘΓα 0, 

31 “ΟΘΥΌΒΔΙ]6, σ6- 
ὙΌΒΘΙΘα, ὑὴ8 ΚΙΠΘΡ 
οὗὐ 86 ὑγορῃδίβ δῃηᾶ 
ΒΟΟΣ οὗὐ ἐβοϑθ βαῃΐξ 
Σου ἰο ΠΟΣῚ, ΟΝ 
οἴθῃ 1 ψϑηϊθα ἴο 
ΒΑΙΒΘΥΙ γοὰῦ ΟὨΙ]ΓΘα 

γενεὰν ταύτην. 
Ξοηρυδίῖοη {Π15. 

31 ᾿Ιερουσαλὴμ ᾿Ιερουσαλή 
δ: Δ ΓΝ δι Ἐσαπαϊσσε μ, 16 (Ομ 6) 

ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα Κη 168 ρτορῃοίβ δῃηᾶ ΒΙΡΟΏΣΏΣ 
τοὺς ἀπεσταλμένου πρὸ αὐτὴν, ---- 1ῃμ6 (ΟἹ 65) Βοῃΐ οἱ ὃ ἘΟΨΕΤΑ δὴ ςς 

ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα δον οὔθ 1 ψ ]Πδα ἰο 16δα Τοβρϑίμου προ ἐπ 6 σὨΣΙάγθΩ Ά Ζ Μ ᾿ ς ὖ σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει ἰορβθύμον, ἔπ ψδν ἃ οἔψου, ΨΨΆΪΟΙΒ τηδῆποσ θη. ἸΙοϑᾶς ἰοποίμεν ρου ΒΘ σΘΟΠΟΙ5. ΠΘΓῚ 
τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ | “108. ἰορεῦμο απ- 186 ΟὨΙΟΚΒ. ΟΥ̓ΒΟΥ ὉΠἅ6ῖΟΣ ἐπ ΨΊΏΡ5, δηᾶ αοΥ Π6 τ ίηρθ! Βα 
333 566. Αρρϑηῃάᾶϊχ υὑπᾶου ἹΜαίζηθυνν δ: 29, 

141 ΜΑΧΈΜΗΝ 28: 88---24: ὅ 

ὑκ ἠθελήσατε; 88 ἰδοὺ ἀφίεται [τὸν Ῥϑορίὶθ αἱὰ ποῦ 
ὥοι τοῦ 614 112 Τοοκ! 18 16ἢ 80 οὔ παρ ἰὑ. 38 ΤΙΟΟΚΙ 

ῖ ὑμῶ ἔ ὰ ὑμῖ Ἑ ἤουδα ἰ5. δῦϑῃ- ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. 38. λέγω γὰρ ὑμῖν, |Υου 
οἴνου 1ῃ 68 βοῦς σέ του: Ιδτὴ βασίηθ ἔοῦ ἴο σοτ, [ Ποηραά ἰὼ τοῦ. 39ῶ9 ΕῸΓ 

ή ἴ ἀπ᾽ ἄ ἕ χοῦ, ἵἕἴου ὖ ε ἴδητε ἀπ ἄρτι ἕως [1 58} ἰο , 
νοὶ ἐδὶ ἐπ ΥῸΤ ἐΠσαΪα 566. ἔγοσῃ τἱσμί ον ΠῚ} 1 Ὁ. ὩῸ ΠΙΘΘΔῺΒ 

ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ 566 ΙῺ6 ἤτοι ἤθηοθ- 
1 ὶν τοῦ 5ῃο1α βὰν Ἐδνίηβ' 5 θῇ Ὀ]Θσϑθα ἴῃ6 (0186) | ἔοχίῃ πη] τοῦ 58,., 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. “ΒΙοδβθαᾶ: ἴθ. ὅδ ἰῃϑύ 
σοχλίχρ᾽ Ὦ πϑῦθ ΟΥΣΙΟσά. ΟΟΘ9 ἰῇ σρῃονυδη 5 

2 “- 3 ᾿ - 1; 22 

24 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τοῦ 8.16: 
Απῃᾶ ἢανὶὴηβ 5οὸπ6 οὖδ 6 92965Ὁὺ5 ἕγοζῃ ἐμ6 94 Ὀδραγιϊηρ πον, 

ΚΑ Ἀ ἊἍ ε ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ 7655 ψὰ5 ΟἹ ἮΪδ 
ἰοπ 6 νγ)ὰϑβ ΒΟΙΪΠΕΡ Ηἷβ Α,, 8ΔΠα οσδὴθ ἰοννασά {π6 ΜΆΣ [ΤΟΙΩ ἐπ ἐθιΏρ]θ, 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς ᾿μμξ Ὠΐ5 αἰδοὶριθβ ἃΡ- 
αἰδοῖρθς οὗ πὶ ἴοββον ἴο ἴση [86 ὈυπΠαϊηρ5 ῬΓΟΘΔΟΒΘΩ͂ ἰο 5δον 

τοῦ ἱεροῦ! 25 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς [Ἡϊπι {πμ8 μυϊαίπρε οἵ 
οὗ 86. ἐδθιριο; ἴῃ 6 (οη6) πὲ Βανηδ δηϑινοσοα [86 ἰδαρίθ. 216 τϑ- 
Φ " ΕΣ - 3 ΄ “' - 

εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα ΒΏΟΠΞΒ 6 μαϊᾶὰ ἴο 
βαιά ἰο ποῖ Νοῖ τοῦ δῖε Ἰοοκίηρ αὐ ἰῆθβε ({Π12}685} Αμαν ΚὯ0. τοῦ ποῖ 

πάντα; ἀμὴν λέγω. ὑμῖν, οὐ μὴ ΠΟΙΩ͂ 8411 ἐμ 856 
811} ᾿ Αἴάθπ ΤΔΠῚ0 ΒΩ ἴοτοῦυ, ποῖ ποῖ [ὨϊΏρ8ῦὴ ΤὙΓΙΥ 1 ΕΔ 

ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς [0 σοῦ, ΒΥ ΠῸ ΤΏθθ.5 
5μοα]α Ὧ6 1ϑΐ 80 Οἱ Ἀθτθ βίοπμθ. ροῦ βίοπθ ΨΏΪΘΗ 1 0} σης 86 ἴοι 
οὐ καταλυθήσεται. ΠθῖΘ ὕροῦ 8. βίοπθ 
ποῖ Ψ1 Ὀ6 Ἰοοβρᾶ ἄοννῃ. ᾿ δὰ τοὶ 86 ἐτοΏ 

8 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους “οχῃ» 
ΚΙ ΩΡ Ῥμξ οἔμί προὰ 6 Μουΐί 3 Ὑ7Η16 μΒ6 ψαβ κἱ(- 

τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ἐϊπρ ὑροὰ ἐμ Μουπὲ 
οὗ ἴῇ 6. ΟἸίνεβ σδϑιὴθ ἰοννασὰ τὰ (ῃ6 αἰ 50] 0165 οὗ ΟἸἶνοα, ἐπ6 ἀἰβοίρ!θα 

κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες Εἰπὸν ΔΡΡΥτοΘομΘα Ὠΐπι ρτὶ- 
δοςσογάϊξῃξ ἴο ῬὈτίναϊΐα [5ρ0 1} ΒΕ ΤΩ: , ὩᾺ ναίοῖν, βασίηρ: ὙΟΙ] 

ἡμῖν πότε ταυτα ἕσται, καὶ τί ΤῸ εἰς ΒΩ Ψ{Π [656 ἰουβ ΨμΘΩ {μ656 (55) ΨΠ1ΡῸ, δπα δι {μα (Ὠΐηθ5 6, δι ψμϑῦ 
ῖ ῆ ῆ ΐ ὶ συντελείας | «τ [π6 βίρῃ οὗ σήμειον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συ ( ΜΠ Ὀ6 6 5 

Ξἰσὰ οὔθ νοῦ ὑσθβθῆῦσθ δηῃᾶ ΟΕ σοποϊιβίοι ΤΟΙΣ ὈΓΘΒΘΠΟΘ 88 οὗ 

τοῦ αἰῶνος. 086 σοποΙϊιδίοῃ οὗ {8 
οείμε. 886. θ ὁ . ᾿ ϑυϑίθδῃῃᾳ οἵ ὑμπίηρδῦ᾽Ὀ 

4 καὶ ἀποκριθεὶ ἡσοῦς εἶπεν ᾿ 
Ἀπα Βανίης Θ τ οῖρα {π8 Ζεβὰ5 ΠΕΡῚ : 4 ΑἿΣ πα ἰο ΔΉΣΜΟΣ 

Ἢ πᾶς 1 ὅόθα : ὑτοῖ Βλέπετε τις ὑμᾶς : 
το πὰ Ἐς τοῦ Ἰοοκίηρ δὲ [» σου χοῦ | ΠΠΟΟΪ. οὐ δῦ Ὧ0 

Σ ᾿νῶρ - ἐλε νυ [Ὀοᾶν τη βιθαᾶ τοῦ; ἧἦσῃ δ πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ ᾿ 
εἰτλανήσῃ κι ΤΏΘΩΥ ῸΡ ὙΨΠ1 οοθ Ὅροι [δ [ΟΣ ΒῊ Μ1]1 ΘΟ 6 

Ζ ἡ εἰ ᾿ Ὡ βθο μδ515 οὗ ῷ ς ΐ λέγοντες ᾿Εγώ εἶμι ὁ 9 
Ἢ ὀνόματ ' ΚΉΝΝ βάν τρι Ξ τ τὰ ἐπε  Ρ Ππϑδ, ϑανίηρ, Ἃ 

ὺ ή δὶ 6 ΟὨτίδὺ, δῃᾶ ό ὶ πολλοὺ πλανήσουσιν. Ν ᾿ 
Χρτος, ἀκα ΤΑΣΑΝ ὡ μὸν τ 1}} ταϊϑιθδᾶ,  Ψ11 ΧΙ ΘΙ ΘΔ τϑῶν. 

395 Τομονδ ἢ 5, 71-4.8-14,16-18,351.. {ῃη6 Τιογα᾽ 5, Β. 80 ϑυβίθῃι Οὗ τῃϊηρβ, Ξε αἰών 

(α.ογ')}, ΒΒ; ΔΡῚ9 (οὐ͵αῖη"), 271-τ|,16-18, 
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6. μελλήσετεα δὲ ἀκούειν 
χου ΨἘΠ 6 αροῦῦ Ῥὰΐ ἴο Ὀ6 Ὠθδσὶηβ πολέμους ὅ ζοῦ δΥΘ 

δοΐηρ ἰὸ 
ὙΝΔΥΒ ὮΒΕΧ δ δ οἵ ΜΌΣΞ 

καὶ ἀκοὰς πολέμων: ὁρᾷ ἡ [16 ; ρᾶτε Ῥοχίϑ οὐ ΨΆΓΒ; 566 
ὩΣ προντηβδ ΟἿ νγ78.15; Ὅε βεϑίαβ χοῦ, ἐοὶ ἐμαῦ τὸν 16 ποῦ 

ροεῖσϑε: εἴ ὰ ενέ ὑουσ δα. ἘῸΡ 0Π658 

τοῦ ὯΘ ἰοσχιθοᾶ; {18 Ἀθαθδϑᾶχν Ὧ γενέσθαι, ῬΪΩΘ5. ταιιδὺ δα κδ. 

ἀλλ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. προς σὰ ἵμθ δπά 
" μοὶ γε 5 ἴὧζ86 ομᾶ. ἤ ὩποΣ Ὥ δίϊοα ψὴῇ 

ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ Υὶδθ δραϊηδὺ πϑύϊοιῃ 
ἽὙΧ.} τῖβα Ρ ῸΣ πδίϊοη ὥροὰ πϑίϊοα απὰ ] δπα Κιίηράομι δρϑίηδὺ 

βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔϊ ὶ {πἰ|ιβ8ἃ , ᾿ , καὶ ἔσονται λιμοὶ ͵ ΕἰαΒάοτα, δηᾶ ἴμεγθ 
κίπβάοτα ὍΡΟΣ κιημράοπι, διὰ ΨΏΗΠΙΡ6 ΠΟΙ Ψ11 Ὧ6 1οοά βῃμογίθρθα 

καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπο δᾶ Θδτ ἢ ἷ υ αὐϑδῖος ἰὴ 
ἮΝ ̓ [Θαυί)ασϑκο5 ἄοννῃ ΟὨ οΙασαοὶ ΟἿΒ ὈΪδοβ δἔνζοσ. 88}- 
πάντα δὲ ταῦτα . ἀρχ οὗ ΘΓ, 8.411 μ688 

ὌΝ ναΐ {π656 (165) Ῥερίππίηρ  ὑΏΡ5. δ. 8 Ῥθρίη- 
ὠδίνων. πὶηρ Οὗ Ρϑῆρβ οὗ 

αἀἰβίγθϑα. 
9 “ἼΤΏΘΩ ὈΘΟΡΪ6 ΜΠ] 

ἀειῖνο τὸν ᾧὸ ἴο 

ΟΣ ῥΔῺΒ8 ΟἿ Ὀϊσίῃ, 

9 τότε παραδώ ὑμᾶς εἰ δώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψι 
Ὑμθη ἐμὸν Ψν1] Εἶν ονοσ Ρ ἰὼ εὐἰραϊ ρα 

καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε | αἰρυδίίοη ἀπά 1 
δᾶ , ΨΙ ΚΗΙ υου, δῃᾷᾶ τοῦ 1] 6 ΚΙΠ σοῦ, δῃᾷ τοῦ ΨΠΙ 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν [98 ομ]εούθ οἱ μαἰγθά ᾿ ἐθνῶν ΤῸ 
ἾῊΝ Ἠεῖῃβ Βαίρᾷ Ὁ. 811 168 δαδόνς ὉΥ Ἀ8Π μπβ πϑίϊοῃβ 

ιὰ τὸ. ὄνομά μου 10 καὶ ὅτε [98 ϑοθοιῃῦ ΟἹ τὰ . τότε ΄ 
ἔμτοθα ἐς Πδλθ Οἔτηθ, Αμὰ βοὴ ὥ8πιθ. 10 ὙΏΘη, 8150, 
σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλ ὨΆΒΏΥ Ὑ1Ι 8 βέτιση: ς ου : εϑυατας 
11 06 δέυτηθ!εά ᾿ ΤΑΘῸΣ πὰ οὔθ ἀμ ΟἾΒΕΣ μιεὰ δηᾶᾷ ΨΠΠΙ Ὀθσ8Υ 

παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους: [986 ϑιοίηθσ πὰ Ψ1} 
Ὠαδθ ΟἿΘ. - δ πούμοσ, ἐμὸν ΨῚ} είν νου δᾶ ΘΥ 11 δαΐθ οὔθ δηοίμου; 
11 Απμα τϑὴν ζΖ8156 11 καὶ πολλοὶ ῆ . Ψευδοπρροφῆται ἐγερθήσονται 

διὰ τάϑην Ταῖβο ὑγουῦμοῖξ ΔῊΝ εἶπ ρρ [ὈΓΟΡοΙΒ ΜΠὶ1: 8.156 
καὶ πλανήσουσιν πολλούς’ 12 καὶ χ 884 τη}8] ς ᾿ καὶ διὰ ΤΩΙ ΘΔα τυϑγ; 
Δ ΨΨ1Π7}151]6 8 ΤΑΘΏΝ; ο΄ δπᾶ ἐβτουρῃ 12 8η6. Ὀθοθϑιδθ οὗ (8 

τὸ πληθυνθῆναι᾽ τὴν ἁνοιΐ Ἰμογθαϑίῃ ; ἀνομίαν 8. οὗ ἸΔ'ν1655-, 
{86 ᾿ ἰο Ὀ6 ἱποχεαξθα τη 8 Ἰάν εῦεσοδα Ὥθδ5 8 ἴον οἵ ἔῃ 

ψυγήσεται . ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν͵, δ΄οαίοσ ΠΌΠΟΙ ὙΠ 
ΝᾺ Ν ,- Ιονθ οὗ ἐᾷ ταδῦν. [600] ΟΠ, 15 Βυὺ 6 

ε ὑπομείνας εἶς τέλ ὑμαῦ δ δηάυτοα ὑοὸ 
κι (ο6) Ῥαξ πμανίηρ δῃηδαϊοά ἐπι ἐορά᾽ [8 δῃᾶὰ 15 ὑπ οὔβ 

οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ Ζ ἐἑμβαὺῦ ὙΠ 
ἨΪ ἃ - κήρυ θήσεται ὟΝ Ὅ6 ϑβαγθᾶ, 

115. (0Π6) ΟΣ Ὀ6 βανεά. Απμά ψἷὶ δα ριδαςοα 14 Δῃά ἰηϊβ σοοᾶ Ὠδτβ 
τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν οἱ ὕδμα Κίηφάοτα ΜΠ| 

᾿ Εοοῦ ἤθὰβ οδίῇθς κίηραοα. ἴῃ [ῷ8 ὈΓοδοηβα. ἴθ 8ἃ}1 
8 ἰπμαριϊθα. βαγίῃ. 
ἴοῦ ἃ νυ ιθϑα ἕο 411 
[886 πϑίίϊουβ; δῃᾷα {Πρ 

ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰ Ἧ ᾶ , ῇ ς αρτ 
μο]ο 1π6. Δ ῃδΌ ρα [φαγί] αΐο μοραυριον ΤΉ, 

τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥ ὁ τέ Ξ ἥξει τὸ τέλος. 
Ἂς σῶν δαᾶ ἴθ {ΠῚ σοσὰθ τὴ8 παν [86 οῃμά ΨἘὶ1 -οοῖιθ. 

“. 3 ταν ον "" οὖν ἴδητε τὸ 15 “ὙΠογοίοσε, θη 
σέζουθ ὑοῦ τοϊρῃΐ β 6 ἴδε Ὑ0τ δύο βἰρῦ οὗ [Ὧ6᾽ 

Βιᾷ- 

μα ὑϑβδις Φρινια ὀινειμηβᾷ κα φρθνρνμαβωριξαν 
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δέλυγμα τῇ ἐρημώσεως τὸ ἀϊϑουπύηρ ἰπἰπρ ὑμαὺ 

βόε οὗ ΗΝ προ βοα {μα (μ1π8)  σϑ885 ἀαβοιδῦ]ο, 85 
αἰτευβπε τσ 

ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ΒΡΟΚΘΩ οὗ ὑγουρἢ 

ΞΡΟ ΚΘ ζχουρῃ Ὀδβαΐθὶ ἰη6 Ῥγόρῃπεέ Βαυ]πβ οἰοοά ἰ ὨηΐῚ {πῃ ὑσχορ οὗ, 

ὁ ἀναγινώσκων | 5ίαμαϊηρ ἴχ 8 ΒΟΙΥ͂ 
ἐν τόπῳ ἁγίῳ, Α 

[ὰ φίβοα ὨΟΙ͂Κ, τδ6 (ο6) τοῖα Ῥίασθ, (ἰθὺ 86 τοδᾶ- 

νοείτω, 16 τότε οἱ ἐν τῇ [6Γ [1886 ἀἰδοογησαθηῦ,) 

τοὶ εἶπα Ὅ6 ταϊμάϊμαρ, ἴθ μα ίομθθ) ἴῃ ἐπε 1ρύμοη [ἰοὺ ὕὑμβοβθ 1ῃ 

"Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 7 ἅΘ6 Ῥθβῃ Πδοΐησ 

συᾶθα τοὶ τΆφτω Ὅς Βοοίπα ἱπίο {μ6 ταουηΐβίμϑ, [ἰὼ ὑπ6 πιουρύδ,ῃϑ. 

1 ὁ , ἐπὶ ποῦ δώματος μὴ Ποὺ ὕμ6 τῖδὴὰ Οἱ 

ἰμλ6 (016), προῦ τῇς δουβοίορ ποῖ [{π6 Ὠουβοίορ ποὺ ΟΟΥ8 

καταβάτω ἄραι τὰ ἐκ [ἰἄοχῃ ἴο ἰδῖκθ ὑδ8 

τοί ἰτα οοσαθ ἄονα ἴο ὭΣ αρΡ. {δε ([ἰμ68) οὐΐ οἱ σοοάπ οὐδ᾽ οΐ ἨΪΘ 

τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ. ὁ ἐν τῷ [ῃουβ6; 18 ἀπά 1εΡ {88 

.2Ὁ6 Ὠοῦδα οὐ Ὠίτη, δᾶ [τς (ομε) ἐπ΄ ἐμ [χηδ ἴῃ ἐδ Ποιά ποῦ 

ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἄραι τὸ [το ἰο (6 δοῖιθα 

ΠρΙά ποὶ 16} πἰγὴ τοῖασιι Ῥοά ἰο δ ἂρ [86 ἐο Ὠἱοὶς ὉΡ μΐς οὐὐοῦ 

ἱμάτιον. αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ραταθηῦ. 19 ο6 ἴο 

{88 ὑτοραϑαῦ ΨΌΙΏΘΕ 

δρᾶ μοθῖθ βυοκηησ 8 

ῬὉΔΌΥ ἱπὰ ὑμοεθ ἅδνυδ' 

20 τζϑορ ὑτγανίαρ ὑμαῦ 

χοῦκ Εἰσῃθ τὰν ποῦ 

φυγὴ ᾿οοοῦς ἱπ πΩ ΘΓ ΙΩΒ, 

δῖσμῦ ΟΣ ὁὰ (δ6 βϑο δ. 

γὰρ ἄδγ; 21 ἕον π6 6.6 

ΜῈ 6. οτοαῦ ἰτἰρα- 

οὐ ᾿Ιδορ β.ο 85 85 

ουαἷἴοι βατταθαὶ Οὗ Ὠϊ. τος Ῥυΐ ἴο ἴῃς (ο165)} 

ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις 

ἱὰ ΡΕΙ͂ν αν δηᾷ ἰμ8 (ὁ 68), βίνιλθ ΒΌΟΚ 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 290 προσεύχεσθε 

ἰὰ ΕἸ ΈΘΕΙΣΙ 6 ἄδυ. ἘΦ ὑγαυμβ 

δὲ ἵνα 
Ῥαξ. ἴῃ οτᾶοσγ ἰμδὶ 

ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαβ 
ΕΟ χε ἔαπρνι ΠΟΥ ἰο ββρρϑίδ; 

γένηται ἡ 
5Βουϊα οοοὺσ ἰδ 

βάτῳ’ 21 ἔσται 
ΜΊΠΡ6 ἴοτ 

μ 
μοῦ 

τότε θλίψις: μεγάλη: οἵα 

ἴβεα ἐχίρυϊαίίοι ταδὶ οὐ ψμαῖ βουξ ποῖ τοὶ οοουχτοᾶ δἰποθ {88 

γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ που 5 Ὀορίμαΐηρ τἢ- 

μα οὐουχτεᾶ τοι Ῥεβιπαῖαρ οὗ Μουᾶὰ ὉΔῸΠ οὐ 86} 1 ὩΟΝ, Ὧο, ΠΟΥ ὙΠῈ 

νῦν οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 22 καὶ εἰ μὴ ᾿ΟΟΟῸΓ αϑαΐα. 221 

πον ποί-Ραϊ ποὺ τοὶ βῃοι!ᾶ οσσυ. Αμᾶ 1 ποῖ] ξααοῦ, ὉΠΙΘ55 {Ὦσεα 

ἐκολοβρώθησαν αἱ. ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν |ἀδγβ το αὐ βΒοτῦ, 

νεσο οὐ βηοσέ 6 ἀδνϑ ἔποβε, το ἨΚοΙσ [ἢ Βοἢ; νου ὍΘ 

ἐσώθη πᾶσα σάρξ'. διὰ δὲ τοὺς Ἰ κανεοᾶ; Ὀαὺ οὐ ἀοοοσαῦ 

7885 βϑανεά 81} ΒοΞῈ; 1Ὠτοῦρ. Ὅυΐ 16 [οὐ τὴ86 ΟἾΟΒΘῺ - ΟἿΘΘ 

ἰδοβθ ἄδαν5 ΜΙ Ό6 

ουαὖ Βῃοτῦ. ᾿ 

23 “ὙΤΏΘΩ ᾿ξ δσΟΩΘ 

5055 ἴο τοῦ, ὝοοΙ 

Ἡρῖα ἰ5 88 Ομυῖθῦ, 

οὗ, ὝΠοτοΙ’ ἄο ποῦ Ὀ6- 

ον ἴδ. 24 ἘῸΣ 136156 

ΟὨγιδὺα ὃμα ζἔδῖδα 

φγορμοὺβ Μ1Π δὶδο δρᾶ 

ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 

Ὁἤοβθη οα5 ΨΉΗΠΌΘ οαΐ βουσί 6 ἀδὺ8 τῆοβε. 

23 Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ ᾿Ιδοὺ 

ΤΏΡΩ ἰξ ον ΔΏΣΟΏΘ ἴο τοῦ σοὶ 5Δ} ΤΏΟΟΚ! 

ὧδε. ὃ .χριστός ἤ ὯΟξδε, μὴ πιστεύσητε" 

Ἔδτα δα Χο οΥ Ηδτδ, ποῖ τοὺ 5ῃου]α Ῥ6 ον; 

δά ἐγερθήσονται γὰρ- ψευδόχριστοι καὶ 

Ὑδι ΡΝ Ὁ ΤΟΥ 74156 σα β 5 δηάᾶ 

καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα 
ευδοττροφῆται 

ἣ 

ὑεοο ΠΑ ΜΉΝ Τὰ ἉΜἈἘΠΕ56ϊιν6. 51:85 στοαὶ 10} δἶνα Φτοθὶ ΒΙΒῺΚ 

Ὶ ξοα δ᾽ Ω ὸ ἃ ποῃάοι 50 Ὧ5 

καὶ τέρατα ὥστε πλανᾶσθαι εἰ δυνατὸν [ἅμα 

δᾶ οξισαῖδ δ5. δ Ὁ ἰἴο τιϊϑιεδὰ 1 ῬΟΞΒΙΡΙΘ 1 ἰὼ γαϊϑιθδᾶ, ᾿ξ ῬΟΒΒΙΌΪΘ, 
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καὶ τοὺς ἐκλεκτούς: 2ὅ ἰδοὺ προείρηκα 
δἶδο. 886 Οἤοβθη ΟἿΘΒ5; ἸΟΟΚ! δ δνθο ξοτοίοιϊα 

ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν 
ἴο του. ΤΕ ανοσ ἐμουθέοσο ἐδον τσ δὲν ἴο χοῦ 

᾿Ιδὸὺὴ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ 
ΤιοοΙΚ! ΤΩ [1.11 ἀρϑοϊδίθ ρίδοα ὯΘ 15, ποῖ 

ἐξέλθητε: ᾿Ιδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, 
16. ΙΔΏΘΥ ΟΠΒΙΏΌΘΥΙΒ, 

μ 21 ὥσπερ γὰρ ἡ 
ποΐ τοῦ 5ῃου]α Ὀο]ϊθνο; δϑ- ον ἴοῦ ἱἐδπ6 

ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 
Ἡρμίληθ 18 ΠΟΙΆ οἵδ ΕΥοΙὰ Θαβίρσῃ [ρατίβ] δῃᾶ 

φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται 
15 ΒΡ Δ] τνοβϑίθσῃ [ρΔΥῖ5], 185 ΡῈ 

ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: 
τς ρτέβθρῆοθ οὐἷῃθ ὅ5ολ. οὔίῃα ΤΏΔΕ; 

28 ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα, ἐκεῖ 
ΘΙ ξανθοῦ ΙΔ 06 ἰῃ6 οδσδθδϑ, ἔμεσα 

συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 
Ψ»1Π Ὀ6 Ἰοα ἐοροίμου [ὴ)6 Θ8 5165. 

29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν 
τηιαδάϊαο!ν Ῥαΐξ δὐΐοσ τὴ 6 αὐιληβ οι οὗ ἴὰς 

χοῦ 5ῃΟυ]Ω͂ ὅὸ οὗν; Τοῖς! ΤῺ 

πιστεύσητε" 

ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, 
αν 5 Ἐβοθα 6 5ΌΩ ὙΨ1ΠὈῸΦ ἀδυκϑηρά, 

καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος 
τὰ [ῃ8 ΤΑΟΟᾺ πο ΨΠΠὴἹῪ βῖνθ [8 Ἡρσδῖ 

αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ 
ΟΥ̓, βδῃᾶα {6 Βίϑτϑ ὙΨ11 1811] τότ {μ6 

οὐρανοῦ, καὶ. αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
Ἀθανϑῃ, δᾶ [ῃ6 ῬοννοΥ5 οὔθ ἤθανοηβ 

σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε. φανήσεται τὸ 
ὙΨ}11 Ὀ6 ΒΏΘΚΘΩ, Δρᾶ ἴθ, ΠΠΠΔΡΡΟΑΙ δα 

σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
5ῖστι ζ 5.0: 50 οἔτα ΤΏΔΕ ἴπι 

οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι 
Ὥρανθη, δηᾶὰ ἔμβρῃ Ὑν11 δίσκο ἐμοσβεῖνοϑ 411 

αἱ ;᾿ᾷφυλαὶ τῆς καὶ ὄψονται τὸν 
186 εν οὔί ἈΘῚ δα {μὸν 111 566 ἰπμ6 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν 
ϑοθ οὔίμο σου 5 ὭΡΟΣ ἔπ 

νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ 
οἰουᾶβ οξίῃμθ. ἤδθανεθ. ἢ Ῥο6Υ Δηᾶ 

δόξης πολλῆς" 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς 
ΒΟΥ͂Ν λυ ἢ; ΔΠΩά6 [Ὧ6 ΨΠ|ΠΧΚΒΘμᾶ οδ 1) 8 

ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, 
Δ5615 ΟΥ λ ψΙἢ ἰτυαταθοῖ Βτοαὶ, 

καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς 
αηᾶ μον Ψ11 1684 ἰορσοῖμοσ Ὡροὰ ΠΝ Ομ (ο0165) 

αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων 
ἔμ ουζοῖῦ ἐδ6 ξουΣ 

» 32 

ἀπ 
ΖΤΟΥᾺ 

ἀνέμων 
δ λοις ΓῚ 
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ον 6 οἤοϑθη ΟἿΘ5. 
Ὡ5ΊΙΟΟΚΓ Σ Ὥδνο ζοσϑ- 
ΜΘΙΏΘα τοῦ. 26 ἘΏοΙο. 
ἴογθ, 15 ῬΘΟΘΙΘ βὰν ἴο 
χοῦ, ΟΟΚΙ Ἠδ 5. ἴῃ 
8 ΨΠάογθ 55, ἀο τοῦ 
8ο οὗδ; ἼΟΟΚΙ ΒΔ ἰ5 
ΪῺ ἴῃ 6 ΘΙ σἤϑη- 

ῬαΥδ,, (ὁ ποῦ μεῖον 
ἰν. 21 ἘῸΓ ἰαϑὺ 85 ὑμ8 
ραν σογλθα οἷ 
Οὗ οϑαϑίθσῃ ραῦύβ διῃᾶ 
ΒΕΪΏΘ5. ΟΥ̓ ἰο ψυϑϑὺ- 
ΘΙ ϑιΐβ, 50. {μ8 
ὈΥδβθῆσθ οὗ ἰῇ Κ5'ο. 

οὗ 8 ΜΕ 8. 
28 ἽΝ δτονοσ ῃ6 οδῖ- 
Οδδ5 ἴἰδ5, [θσθ ὑῃ8 

Θ86165 ΜΠῚι 6 ραίῃ- 
ΘΟΙΓΘα τορσούμθγ, 

29 “ΤΙ θα] δέον δἷ- 
ἴθ ὑῃ6 ὑὐἱοι]δὐο οἵ 
ποθ ἄδὺβ 86 5 

Ἅ11 6 ἀδικοηρᾶ, δηᾶ 
ἴῃ 8 ΏοΟ Μ{1}1 ποῦ 
δῖνα 5 Πρηῦ, δᾶ ὑῃ6 
δύϑυβ ΜἘΠῚ1[Π 811] ἔσγοῖα 
Ὠθᾶνρη, δρᾶ {πὸ ρον- 
ΕΙΡ ΟΥὗἩἨ 6 ρδυθῺΝ 
Ψ11 ὍὯ6. ΒΏΔΚρΟΩ. 30 Δηᾶ 
6 [6 βἰρ οὗ ὑπ 
ΞΟᾺ Οὗ ϑη ΜὴιΟῚ 80- 
ὭΘΆΡ ἴθ Ὠρανθη, δηᾶ 

{πὸ 811 8 ἐχῖρθθ5 

οὗ [8 ϑασίῃἢ ψ1]1 Ῥθδὺ 
ΘΟ γο 9 ἴῃ ΘΙ, ..- 

ἰϑύομ, δα ον Ψ}λλ 

5606 [8 5οῃ οἱ γτϑῇ 

οουλίηρ; οὐ ὑπ οἱουαδ 

οὗ Ὠρᾶνθὼ σῇ ρΡον- 

ΕΓ δη4 ργραῦ ρΊΟΣΥ. 

81 Αμα ἢ6. ΨἘΠὶΙΜ βεμπᾶ 
ξοσί Εἰβ. δῆροϑὶα ΠΏ 

ὃ σγθαῦ ὑγαμρδϑῦ βοιηᾷ, 

ϑηα ὑμποὸν ὙΠῚ ρϑίῃ- 

ΕΓ Ὧἰσ ΘΟ ΟἿΒ5 

ὑοσούδβεσ. ἔσοη 8 

ἕο ψιλαβ, το ΟἿ 

τι ἀπ τᾶν μη μρβανοημμρραιεαδμρὴῃ 
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ἄκρων 
[- ἀν τ ἐγ {-| 

τῶν 
16 

σ 

ξῶ οὐρανῶν 
ὍΛΩΙ: 

ἄκρων 
ρ οὗ πράνθῆβ εχ θτα 168 

αὐτῶν. 
οὗ ἱμοτὰ. 

32 ᾿Απὸ δὲ τῆς 
Ἐτο Ρ {6 

αβολήν: ὅταν ἤδη 
παραβολ ὙΉΘΏΘΥΟΘΙ ΘΙσΟΘαν [86 Ὀγσθῆοῃ 

γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ 
5ου ᾶ ὈΘΟΟσΩ8 ἰοαάοτ᾽ δᾶ {3.40} 

ἐκφύῃ, γινώσκετε 
τ τ Σ ΤΆΒΚα στον ουΐ, γοῦ διὸ Καον 5 

ὺς τὸ θέρος: 98 οὕτως καὶ ὑμεῖς 
ἐγγὺς ἴὰρ ΘΌΣΩΤΩΘΥ; . 5... 8150 Ὑοῦ,, 

ἴδητε πάντα 
χοῦ ΓΙ ὐ 566 8} 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
Ρ6 τοῦ Καονγνίαρ ἰμαῦ. ΘῈΣ Ἦφ 15 

84 ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
Απιθὰ 18 πα ἴογτοῦυ ἐπα τού ποῖ 

παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν 
5ῃουα ρ855 δ ΜᾺ) μα ρεπογδίίοη ἰμὶσ ὉΠ ΠΙΕΟΙ͂Κ 

πάντα ταῦτα γένηται. ὅ ὁ 
8} ἔμοβα ([1}}55} Βῃοιπα σοῦ, ΤΒ6 

ε - ᾿ ς Ν 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ 
ὑρανοι δῃᾷ ἐμ βασῖδ Ψ1]1Ρδ 65 νὰν, ἴπ6 Ρεΐ 

λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. 
ψνογᾶς οὔθ ἢοΐ Ὡοΐ 5ποιᾶ 0855 αὐν δ. 

86 Περὶ δὲ τ ἐρας ἐκείνης καὶ ὥρας 
Περὶ ῬΡαὲ τῆς ἡμέρι ὃ «ἴνης διά ὭουΣ 

οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν 
ὨΟΟΩΘ 85 ον, ποιΐμοσ ἴῃς ΘΏΒΘΙ5 οὔ ἴῃ 6 

οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ 
ρ Νν μαι ἴθ Ἐδῖμου 

συκῆς μάθετε τὴν 
Ἐξ ἴτε ἸἸΘῶσ τοῦ ἴὰ8 

ὁ κλάδος αὐτῆς 
οΟΥ τὲ 

ύλλα 
ϑανεβ 

ὅτι 
ἰμδὶ 

ὅταν 
ΏΘΏΘΥΟΥ 

ταῦτα, 
ἐξοϑα ([1565}, 

ἐπὶ θύραις. 
ὌὭΡΟΩ αἀοου δ. 

3 Ἂ 

ὅτι οὐ μὴ 

Ἀθανθβ ΟΣ πὸ ὅ5ὅοῦ, [1 
΄ 4“γ τ᾿ » «ε ς ΄ - 

Ὄνος. ὃ] ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ 
κοπνν ͵Αϑτονο  {μ6 ἄδὺ5 οΟΥ (86 

Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ 
Νοδῇ, ἰδῆ. ψ]ρ6 ἔὰ Ῥτόθοῦσο ΟΥ 188 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου: 38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν 
Ξοὴη Οὗ 6 . ΤΊΒΩ; 85 ἴοσ ἍΟΙΘ ἰὰ 

ταῖ ἔραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ 
Ἐπο ἡμέρο ᾿ ἴδοβα ἴμ8 (ο 65) Ῥϑῆοσθ [ἢ 

κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, 
σδίβδοιν Ζεραϊηρ {ποχάβεῖνο δῃηᾶὰ αὐιηκίπρ, 

γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, 
ον ἢ δᾶ ῬΘΘῶ βσίνϑῃ ἰῇ ΤΑΘΥΤΙ ΒΘ, 

ἄχρι ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν 
ἘΠῚ} οὗ ΕΝ δν οηϊοσοα ΝΌΘΔΗ ἰμΐο ἴμς 
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οχύχοχησῦν οὗ ὑπ6 ἄθᾶν- 
ΘΒ ἴο {μοῖρ οὐδϑδῦ 
οχύγϑυὶῦν. 

32 “ΝΟΥ ΘΑΥΏ ΤΟΣ, 

ἴῇ6ς. ἢρ δ 85. 8 

1Ππϑυτϑύϊοη ὑμὶ5. Ὁοϊηῦ: 

ὅυδῦ δ5 Β00ὺὴ 85 ἰδδ 

γορ ὈΥΔΠΟἢ ΡΥΟΤΒ 

ὑθηάᾶο δῃᾷ ὦ τυΐβ 

Σου ᾿Ιθᾶνθβ, του 

Κῆον ὑμαὺ ΞΌΣΩΠΙΘΙ 15 

ὭΘΔΙ. 83 ΕἸ κονν 56. 8150 

χοῦ, ΨΏΘΩ Ὑοῦ 5686 

8.11 656 ἐπίηρβ, ΠΟΥ 

ὑπαὺ ὨΘ 15 Ὥθδν αὖ 886 

ἄοογβ. 34 ΤΥῸΠΡ 1 58 0 

ἰο γόον ὑμδὺ ὑμὶβ σ6- 

ούαϊΐδοη ΜΠΕ0ΠὺΡ ὃν το 

ΙΏΘΔῺΚ 855. 8 Ὁ 

ὉΔΟΔΪ 411 ποθ ὑίηρ5 

οσοὰγ. ὃ5 παν δῃᾶ 
ΘαΣὮ Μ{ΠῚἜ Ῥδ855 διϑν, 

μι τν ψοχαβ Μ1}} ὉΥ 

ὯΟ 685 Ὀδ55 ΦΎΘΥ. 

386 “σομῃοογηίηρ ὑμαῦ 

ὧδὺ ϑηᾷ ΠΟῸΣ ΠΟΡΟΩ͂Υ 

Κηον5, ΠΟΘΙΒΟΣ ὑ8 
8ΏΘΟΘΙΚ οὗ [08 ὨΘΑΥΘΩΒ 

το βα οι, μυὖ 

ΟἿΪΥ [8 ἘΕδύμοσ. 

ΦΤ ΕῸΓΣ 7υ5ὺ 85. ὑπ8 

δῦ οὗ ΝΌΘᾺ Ὅ6Γ8, 

80 ὑΐμ6 ργθϑθῆσοθ οἵ 

ἐπ ΞΞοη οἵ τϑῃ Ψ1ΠΜ}Ρ 

Ὅ6. 38 ΕἘῸΓ δϑ ὑδδν 

ΜΟΙ ἰῇ ἰῆοδα αδὺϑ 

Ῥοΐοσθ ὑχθ ζἔϊοοῦ, 

οαὐΐαρ δῃᾷὰ αὐἰηκίηρ, 

6 ΙϑΥγγρ δηὰ 

ΜΟΔΘῚ αὶηρ δβίνϑα 

ἴῃ ἱπϑυγίαρο, πὑι01] 
[86 ὅν ὑμαῦὺ ΝΟΒῺ 

φοῃηδοσοα ἰηΐο ὑδ8 
-.-.ϑφ Ὁ. ι«6Θ04Ε7Ν.....ϑὔϑ ὁ ὁ  ..-.--ς--.-..- ὁ -.- 

86. Νοὸν ἰμῃ6 ϑὅοῃ, ΒΌΝΡα ΜΘ5.)} Δύυα1,18,2ι, 
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κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν. ὁ 
τὶς, Διὰ ποὶ ἰλοὸν ΚΩΘΝ ὉὍΠῸΓ σδῦθ ἰδῇς 

κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως 
σαίδοιν βία, δὴήά πεῖρα ὡρ 811, 15 

ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἍΜ 06 ἰδ Ῥγθξοῆσα ΟΥ̓ ἴῃ 68 50 ΟΥ̓ ἴΒ6 

ἀνθρώπου. 49 τότε ἔσονται δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, 
ΙΩΒ. Ἐρ ΜΠΡῈ ὕνο ἴπὰ μα. Βεϊα, 

εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται: 
Ομ6 15 βϑίῃρ ἰδ Κθὴ δΙΟΒ δα ΟἿΘ 15 Ῥοίηρ δὲ βὸ ΟΕ; 

41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία 
ἵνο ἵνοσαδῈ] σείμαϊη ἃ 6 το, οδξ 

παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται. 
15 θεὰ ἰα Θ δοὴσ δὰ οὔθ ἰ5 βείῃρ ἰδ βὸ οὔ, 

42 Ὑρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 
ΒΔ τοῦ βίδυιηθ ον ακθ {πουθῖοσο, Ῥοοδῦσο ποῖ 

οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ. ὁ κύριος 
χοῦ ἤδνο Καονὰ ἰο δὶ Βοσ ΟΣ αδν 186 Τοχά 

ὑμῶν ἔρχεται. : 
ΟΥ χοῦ [5 σοχηΐηφ, 

43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ 
Ἰμαῖ ([] 5) Ῥαὶ 6 γοῦυ Κποννὴρ:ὀ ἰπμαὸ [1Ὲ 

ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης “ποίᾳ 
μδᾷ πο ἴπ6 ΠΟΌΞΟΒΟΙαΟΓ ἴο ΜΏΔΕ βοΐ οὗ 

φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν 
τνδῖολ {88 τῶλος ἘΠῚ πογαϊχιθ, Ὧ6 βίδανϑα δνακα 

ἂν καὶ οὐκ. ἂν εἴασεν διορυχθῆναι 
ΔΚΘῚν απᾷ ποῦ ἩΚΟΙ͂ν ἣφ δΠοννρα ἰὸ Ὀς ἅπξ χορ 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 4 διὰ τοῦτο καὶ 
18 ἤομβο οἶζῆτχη, ὙΒτοῦσἢ (15 8150 

ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι 
χοῦ 6 ργονίῃξβ νου γβοίνοα χοδαν, Ῥθοββο 

ἶ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἰο ψηδὶ οὐ στοῦ σὲ πη κίπρ οὰχ ἰῃᾷ6. ὅσο οἵ ἴῃς 

ἀνθρώπου ἔρχεται. 
Ταϑῖλ ὧβ σΟχὐλξ. 

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 
ἽὝΜΏΟ σΘ 1ν ῖ ἴδε ξδι1 .5ανα δῃὰ 

φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος. ἐπὶ 
αἰβοσεο ΨΈΟΣΩ δε ἄοννυν τὰς Ἰοτᾶδ τὑροὰ 

τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι: 
{ῃπ8 ἀΟΙΩΘΒΈΙΟΞ ΟΣ Ὠῖτὰ οὗ [π6 ἰο ξεῖνε 

3 ΄-» " Ν ΕΣ ἊΝ ΄ 

αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 46 μακάριος 
ἰο ἰβοὰ 86. οοᾶα. μὰ δρροϊηϊθα εἰπιθῦ μ ΒΔΡΌΥ 

ὁ δοῦλος ὃν ἐλθὼν ὁ 
188 5ῖανθ ΠΟ Πᾶν σολα. ἴῃς 

κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα" 
Ἰοχὰ ΟΥ Ὠΐτὰ δ 2 }ΠΠ ϑεῖε] τ8π5 ἀοΪΏδ; 

41 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι. ἐπὶ πᾶσιν τοῖς 
ΒΙΏΆΘΩ 1 γὰ ΒΑΣΊΩΡ τὸ γοῦ ἰδ ΡΟ 81 τ28 

ἐκεῖνος 
ἰδαΐ 
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81ΚΕ; 39 δια μον ὑοοὶκ 
ὯΟ ποθ ὉΠ ᾧῶβ 
Ποοα σϑίὰθ δηᾶ 5δνϑρὺ 
πὶ 81 αἰνῇ, 580 
ἴθ Ὀγέδθῶοα οἵ [8 
ΞΟῺῚ οὗ ϑῃ ΨΜ1]1 Ὧδ, 
40 ΤΏΘη ὕψο δ ΨΠΠ 
6 ἴθ τῆ ΘΙ: οὔ 
ΨΜἘῈΠΕ[ΡΌΘ ἰδθὴ δὶοὴσ 
δ8η ἃ ῇῆ8 οὐδ 8 
δΔραπαομηρᾶ; 41 ὑνο 
ΟΊ ΨΜ11 Ὧ6. στὶηᾶ- 
ἴὰσ δ {86 Βαῃᾶ χ1}: 
ΟΘ ΜΠ. Ρὲ ἐβκθῃ 
Θ]οΩρ δῃᾷ ὑμ6 οὐδ ὺ 
Ὧ6 δρδῃάοιχθα, 42 66 Ρ 
οΟἡ ὅμῃθ νϑίοῃ, ὑπθγα- 
ἔοῦθ, ὈῬθοδῖθθ τὸῦ ἀο 
Ὠοὺ ΚηΟΝ ΟἹ ψῶϑὺ 
ἀᾶδὺ ὙΟΥᾺ Γιογᾶ ἰκ 
σΟυλΪΏρΡ,. 

48 “Βιὺ Κῆπὸν οὔθ 
τΐηρ, ἰμαῦ ἢ ὑῶ8 
ὨΟΙΒΘΠΟΙαᾶοΥ δὰ 
Κηον ἰὴ ψϑὺ ψ δύσῃ 
ἐῃ6 Το 5 σοχγΐηρ, 
Ὧ6 νοι Ὧν Κορύ 
δα ἅμα ποὺ 8]- 
Ἰοχϑθᾶ ἢἰϊθ οῦδ6 ἴο 
6 Ὀτοϊκο ἰπΐο, 44 ΟἿ 
815 δοσοουηῦ τοῦ 
ἴοο ὍΓΟΥΘ ΨΟΏΓΞΘΙΨΘΚ 
Τοϑᾶν, Ὀϑοϑιβθ αὖ δὴ 
ον ὑμαῦ τοὺ ἅο 
ῃοῦ (μηῖς ἰὼ Ρὲ 1, 
086 οῦθ οὗ τὴ ἰδ 
σΟΣἑὩΡ. 

45 “ἽἼΧΏΟ ταὶ ἰδ 
ῃ 6 ἔα} 8156 
αἀἰδογθοῦ βίανθ ψΈΟΣΣ 
ὨΪ5 πιδϑῦου ΡΟ ὐθα 
ΟΥ̓́Τ ἷἰς ἀοηλοϑῦίσϑ, 
ἴο εοἷνθα θαι μοὶ 
ἕοοῦ δὖ ἴθ ὑῬὑσόοθοῦ 
ἐπ 46 ΘΏΌν ἰδ 

ἐμαῦ 5ῖαγνθ ἢ δῖ 

ὨΛΘΒΘΥ ΟἹ δυγίνηρ 

Ἡμᾶς Ὠϊὰὶ ἀοϊηῃρ 80. 

47 ἜΤΧΟΙΨ Σ 58} ἴο τοῦ, 

αν ἡραικ δε θμ 

141 ΜΑΊΤΤΉΗΙΥΝ 24: 48---25:6 

ὑτοῦ ῆ αὐτό 1 δρροϊῃῦ Ὠΐπι 
«τά ιν αὕὑτον καταστήσει αὐτόν.  Εδ νἱ ᾿ 

ὑπάρχοραο οὗ ἰτᾺ Ὧδ6 ΨΏῺΙ βεὺ ἀοννα τα. [οὐ 411] ί5. ῬΘΙΟΩρΡ- 

48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ] [Δ 65. . 

τέόνοῦ ὰξ ταϊρῦ θαυ ἰβ6α Ὀϑδᾶ Βῖανβ 48 “Βυν 1 τμδὺ δν 

"κεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ . Χρονίζει οἷανθ βμουϊᾶ βὰν ἰὰ 

ἐκεῖνος 1Ὰ ΜΗ Βδασέ οὔ μαὶπὶ [5 ἰδεῖ τ8 Β15 ἔπ)Ὲ 1 μς. Ὠροχί, “ῬΜΥ πι85- 

ου ὁ κύριος, 49 καὶ ἄρξηται ἴον 18. ἀβιαυίηρ, 49 δῃᾶ 

οὗ τὰΘ 8 Ἰοτᾶ, δηᾷά Ἐς βδου! ά εἰασὶ ΘΟΌΙΔ πίασὶ ἴο Ὀοδὺ 

τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ] πα Γε]ονν βἴανβθ δηᾶ 
το Β6 Ῥεδίληξ τὴ6 Ζθ!ονν 515 ν 65 οΥ Βῖτα, 5ῃουᾶ δαὶ δπᾶ ἀσίῃκ 

ἐσθίηῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ) τῶ ἴμ6 οοῃῆδνυγηθᾶ 
ΑΔ 8 εἀἰϊίπα.. Ὀυϊ δᾶ τὴῦδν Ὀ68 αἀγικῖῦκσ ΙΒ ἀτυπκατᾶς, 50 88 

τῶν μεθυόντων, ὅῦ0 ἥξει ὁ Ἰγχαβίθσ οὗ ὑμαὺ βἴδνδ 
[λ6 (065) βειηςξ ἀσυῃῖ, {111 οοτη 8 ἴμ8 ΜΠ σοαθ οὐ ἃ 85 

κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἧι, ἐμαὶ Ὧ6 ἄοεβ ποὺ 6δχ- 
Ἰοιάὰ οείμβε ῖᾶνβθ ἐμαὶ ἴα δ΄ ἴον οΒ ρϑοὶ δῃᾶ ἴῃ δὰ ΒΟᾺΓ 

᾿, προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ἧ οὐ ἰτὴδὲ 6 ἄοββ ποῦ 
ΜΝ μοῖρ ὀχρεοιίμε δᾶ ἴα. οὺσΣ ἰο ας ποὶ πον, δὅϊδιηδ 51} 

γινώσκει, 51. καὶ διχοτομήσει αὐτὸν [ ρυπίθῃ πἴπι ἰ [88 

με ἰ5 πον, 8.41 ΒΟΨἍ οπξ ἀϑαμᾶθσ' Ἀπ στοαΐαϑῦ ΒΘΨΟΙΙΟ δῃᾶ 

ὶἹ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν} ΜῊ] φβδίσι αἶπὶ ὯΪ5 

ὅπὰ ἴδ Ῥραχὶ οἴμπο ὑπ: [μὲ ἈψΡοοτΙῖε8 ᾿ρααῦ ὙΠ ἰδ6. ἤγρο- 

θήσει' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς Καὶ οΥἶὔδ5, ΤΏΘΤΘ 15. ἡ Υ 6 
Βε ΜΙ ρΙασα; ἔδοτο ΨΊΙΠ ΡῈ ἰδ τνεθρϊηβ δὰ [85] ΘΘΡΙΩΒ᾽ ΜΕΨῚ 

86 σηδϑηΐησ ΟὗὨ [Ὠ15] 

ἐδοῖ ΨῈΠ 6. ᾿ 

9.51 ΤΏΘΩη 6 Κίπρ- 

ὁ υγμὸς τῶν ὀδόντων... 
[λε1: βρυγμὸς οὗ 16 ἰρείᾷ. 

2ὅ τὰς ἐπῃ δε ϊπουοα ὧς 
οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες 
Ὥδανθβ ἴο ἴθα νἸΒΊτ5, Ε ΜΌΟ ᾿ ἢ 

τὰς λαμπάδας ὀ ἑαυτῶν ς, Φελεναι, ἰπίο 

ὑπάντησιν τοῦ νι φίου ἢ Ἧνε δὲ ̓ οὗἶοι 

αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ τανε Φἰοτεοῖ; 

ἐᾷ πὰρ ομβρδνοο, μάνίρα ἕθκου, μὰ 
λαμπάδας, αὐτῶν, «ὡς ἔρον, [δὰ 
εἑσυτῶν ἔλαιον 4 αἱ δὲ δρο  ἴσῃεο) 

ἔλαβον ἔλαιον ἕν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τς 

λαμπάδων ἑαυτῶν, 5. χρονίου τς, ζὰὶ 

τοῦ νυμφίου  ἐνύσταξον ποσσὶ ἀκα 
ἐκάθευδον. ὁ δὲ νυκτὸς κραυγὴ 
ὍΤΟΣΘ ΒΙΘΟΌΣΏΕ. Βα ΟΥ δἰβῃξ ουΐοτν 

βασιλεία τῶν 
Κἰπρσάοσῃ οὗ ἴμ6 

λαβοῦσαι 
μανίπξ [ἈΚ Ὴ 

ἄοτα οἱ {86 ἔθᾶν- 

5. ΜΙ Ὀδοοῖπθ ἮΚδ 
ἄθὴ νἱσρίοβ ὑμαῦὺ ἰοῦ 

λοὶν Ια πα πϑηΐ 

οὖ ὅο τιροοῦ ὑμ6 

Ὀυϊάθρτοοχα.. 2 ΕἾνγα οὗ 

{θὰ 616 ξοο]ΒὮ, 

δα ἄν ψεσα αἰδοσγοοί.. 

 ἘῸγ ὑδ6 τΟΟΙΘἢ ὑοοῖκ 

{μϑὶῦ ἰδῖὴρϑ μα ἴοοϊκ 

Πο οἱ πῆ ὑμθηι, 

4 ψΏρτοαβ ὕμ6. ἀϊδοσθοῦ 

᾿τοοῖς οἱ πὰ ΘΙ τθ- 

προύΐβοϊοα ἱῦα ἘΠ ΘΙ͂Σ 

ΙἸῶαρ5. 5 16 88 

ὑχίδορτοοσῦ 88 (6- 

Ἰασγιηρσ, ὑΠῸΥ 81 δοῦ- 

ἄςεᾷ δορὰ μοῦ ἴα 

βῖθορ. 6 Εἰρῦ ἴὰ ὕμ8 

οὐέσηςς, τοΐαάϊα οὐ ὑβ ἰρῶῦ 



ΜΑΊΤΤΉΥΝΥ 25: 7---1ὅ 

γέγονεν 
ἢ85 ΟσσΌΣΓΘΩ͂ 

ἐξέρχεσθε 
Β6 τοῦ βοΐῃρ ουὔἱ 

᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος, 
ΤοοΟΚ! ΤΏ6 ὈΓΙΔΘΡΥΎΟΟΙΩ, 

εἰς ἀπάντησιν. 7 τότε 
τχίο ταθοί δ. ΤΏΡΩ 

ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ 
ΤΌΒΘ Ὁ 8} 16 νΊΥΒῖτι5 ἴῆοΞς. δπά 

ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν. 8. αἱ 
Ραὲ ἃ οτος {με ἸΔΙΩΡ5 οὗ ἰμουλξοῖνεβ. ἐν 41: 

δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν Δότε 
Ῥαΐ ἔοΟΙΞ ἢ (ΟΠ65) ἰο {μ6 αἸϊἸξοσθαοῖ (ο65) βαϊᾷὰ αἷνα 

ἡμν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ 
ἴοα5 οὐδοῦ ἰμ6 ΟἹ] οὗ γου, Ῥϑοϑδθο ἐπα 

λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 
ἸΔΙΔΡ5 ΟΥτὰ5 816 Βοΐῃρβ Ἂχ τη δι ϑηθᾶ. 

9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι 
Αμβδννοσοᾶά Ἀαξ μος ἀϊδοσθοΐῖ (00 65) ΒΑΨΙΩΒ 

βήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ἡμιν 
ῬΟΥΏΔΡ5 ποῖ πο 1 τηϊρ;!  Ὀ6 Θῃηοτ ἢ ΗΜ δηᾶ 

ὑμῖν: πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς 
ἴο τοῦ; ΡῈ βοίῃδ ἕόῦε ὰν ταΐμεσ ἰονχαά ἐμ (οΏ 65) 

πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 
ΒΕ πρ δηᾶ Ὀὰγ ΤΟΥ ΨΟΌΓΞΕΙνοξ. 

10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν 
Οοϊηξ οἱ Ῥαΐ οὗ θυ ἴο θὰ σϑῖπα 

ὁ νυμφίος, καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον 
ἐδῆθ ὑγάδρσοοα, δῃᾷ [{ῃ6 τραᾶν (οῇ 65) τνϑηΐ πὶ 

μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ 
δ" 21} ξ6 8120} ἰίο [τῇ 6 σϑυυῖαρο ἔοειξ  νΙίο, δαῦ 

ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11 ὕστερον δὲ ἔρχονται. 
τνὰ5 58ηὰ. 86 ἀἄσοογ. Τιαϊίοσιν αϊ 8.6 σοχζαΐῃ δ 

καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι Κύριε 
Αῖδο ἴῃς Ἰοξΐζονοσ νἱσ 5 ΒΒΣΊΩΒ Τιοτὰ 

κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν: 12 ὁ δὲ 
Ἰοτά, ΟΡΘΩ ἰο τπι5; 16 (ΟΠ 6) Ῥ»αΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
Βανηβ Δ οσοαῦῖ βαὶὰ Αγθδση 1 δηὶ βαυΐῃρ ἴίο του, 

οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
ποὲ μᾶνο Κῆονν τοῦ. 

13 Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 
Β6 τοῦ 5ίδυ δ αύγεκα ἔμοσγθέοτθ, Ῥοοδξο οὶ 

οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 
σοῦ ᾶνὸ πον {μ6 ἄδυ ὭΟΥ ἴπν ἜΡΩΣ, 

141 “Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν 
ἈΑ5-όνθ ἔοτ ΤΆΒΘΕ ἐγανοιίηε, ατοδαά 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν 
[ΞῊ ΓΕ] τπ6 οΟΩ ΒΙανθ 5 δῃᾷᾶ δββᾶάνθονοῦῖ 

αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ 
ἰο πουὰ 16 ὈΘΙΟΏΒΊΏΡ5 ΟΥ̓ Ὠΐγη, ΔηΩ͂ 

ἕν ἔδωκεν πέντε τάλαντα 
ἴο ΨΏοΩ (06) ἱπαθραᾶ Ὧθ ραᾶνθ. ἔνθ ἘΔΙΘΩ 5 
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ἔπθῖθ 8΄ΙΌΒΘ. ἃ ΟΥΥ, 
ἜἬἭδριθ ἰ5 ῃ6 ὑτίὶάδβ- 

σγοοῦλ! Β6. οὐ τοῦῃ 

ΜΝ οἷ ἐο χτηϑοὺ Ὠἰσῃ, 
1 ὙΏΘΩ 811 ἰῃοβα νἱγ- 
ΒΙΏΒ Ι͂Ὸ56 δῇ γμῃ 

ὑΘῖΣ ἸΔΙΏ5 ἴἢ οταᾶρστ, 

8 ΤΏΘ ΙΟΟΙΪ5 5814 ἴἰο 
ῃ6 ἀϊδογθού, 'αἴνα τὰς 
δοθ. ΟΥὗἨ τοῦ ΟἹἱϊ, 
θβοϑιιθθ ΟἿΣΓ ΙΔ510 5 
δ΄τ6 ἃροιδ ὅἤο 
ουαὐ.᾽ Θ9ΤΏΘ αἰϊδογθο 
ΔΩ το νιν {μ8 
ψγοσᾶβ, “ῬΟΥΏΒ.05 ὕπθσα. 

ΒΥ ποῦ 6 αὐϊΐ 
ΘΩΟΠΡΩ ἴοῦ  τ5 8ηᾷ 
χοῦ. Β6 ΟἹ ὙΟΥᾺ ΜΆΨΥ, 
ἰηβϑίθδα, ὅο ἐμοϑθ ΨΏΟ 
56} 1 ΔΠ4 ΡῈΨ ἔογ. 
γΟΌΓΒΟΙνοϑ.᾽ 10 ΠΕ 
ὑμον μεσ ροϊὴσ ΟἿ 

[8 Ὀσῖᾶθ- ἴο ὈῈΨΓ, 

ΊΟΟΠΙΊ δισγίνθα, δῃηᾶ 
086 νἱτρίῃβ ὑμ8ὺ 616 

τοδᾶν ψοηῦ ἰὼ ψἱ ἢ 
γα ἰο ἔῃ πλϑυυϊαρα 
ἔραδῦ; δορὰ [8 αοοῦ 
5 58. ΤΠ] Αἴδοῦ- 
ΜΑΥαΚ (ῃ6 τοϑῦ οἵ [8 

νισσίηβ 8150 Ο8ΠΊΘ, 
Βδσίηρ, ΘΙ, Βἷγ, ΟΌΘῺ 
ἰ9ὼ 5} 1210 8Η5ΨΜΟΓ 
Ὧ6 5814, Ἵ 611 γοῦ 
10ὼ6 πῇ, 1 ἄο πῃού. 
Κῆυοΐ του» 

13 “ΚΘΟΡ οὐ ὑδ8 
ταΐο, ὑπογοΐοιθ, Ρ6- 
δῖ χοῦ ΚῆοΝ π61- 
[οσ 6 ὅδὺ ΠΟΡ [886 

ΒΟΌΓ. 

14“ἘΡὺῚ ὁ ἰ5 75 
3 ΜΉΘ 8 18, 

δου ἴο ὑγᾶνοὶ δγοϑῶ, 

ΒΌΤΙΩΟΠΘα 51ανγο 5 οἵ 

Ὠἰβ δθα σοχῃμἰἐθα ἴο 

ἴθ ΐβ ῬΘΙΟΠΡΊΏΡΆ.. 

15 Αηἃ ἴο οὔθ ἢΘ 
σαγο ἔνθ ἐδιθηΐϑδ, 

850 

οὐ θοαδομνμΝΗ ΡΒΗΘΗΒΘΗ 

μέρα μέρυσνουάνν μὐρ νονρεν τ 
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ῷ δὲ δύο ᾧ δὲ ἕν, 
ἰο ΜΈΙΟΩ (ομ6) ρυὶϊ ἔψνοὸ ἰο ψὩίομ (ο6) Ὀὰ οὔθ, 

τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ 
φοννοσ, δῃᾶ 

16 εὐθέως 
Τγταχαθαϊδίθιν 

τὰ πέντε τάλαντα 
ἔνε τδ]θαΐβ 

αὐτοῖς καὶ 
{Ά 6 τὰ δ8α 

11 ὡσαύτως 
85-ἰπ5 

ἄλλα δύο: 
οἴβεβ ἔνο; 

λαβὼν. 
Βανί τεαοεϊνεα 

καὶ ἔκρυψεν τὸ 
ὨΪϊ 126 

ἑκάστῳ κατὰ 
ἰο Ἔδο ἢ (οΏ 6) δοοογάϊηρ ἰο 16 ον 

ἀπεδήμησεν. 
μο ἐγανβιβᾶ δρτζοδά. 

πορευθεὶς ὁ 
μανίηϑ ΒΟῺ8 ἰθ νὰν ἴῃς (ομ6) ἰδ6 

λαβὼν ἠργάσατο ἐν 
μανίηβ τεοϑϊνεᾶ τνοσκοα 1ὰ 

ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε" 
ἐκ ἐρῦμα οἴμουβ Ἦνε; 

ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν 
πὸ (οπ6) 16. ἵνο Βαϊμθα 

18 ὁ δὲ τὸ ἕν 
τὰ8 (οΠ6) εξ {δε οὔθ 

ἀπελθὼν ὥρυξεν γῆν 
μανίπϑθ ΒοὴΘ οὐ ἄυσξ ρ βαυίμ δηᾶ 

ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 
ον ΟΥ τ 6 Ἰοτὰ οἴ Ὠἰπλ. 

19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ς 
Αξίοσ Ῥαὰαϊ το 58,21: 5 σοχαΐη. ἴδ6 

κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει 
ὑρίὸς οὗ 5Βῖδνε ἔῆοβθὸ πᾷ Ἀὲξϊ5 ὰρ ἢ 

λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 209 καὶ προσελθὼν 
τα ἐν ἴἄουα. Απᾶ Βανίῃρ σόα ἰονγδζα 

ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν. 
ἐμ (ο6) ἰμ6 ἕνε ἰδιθηῖβ μανὶῃρ γροορίνεα 

προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων 
Ῥτουδῃϊΐ ἰοννατα οἴΘΥ5 ἂνε ἰδιθαΐβ δὴ 

Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας: ἴδε 
Τιογᾶ, ἤνο ζαϊθαΐα ἰοτὴθ ψόοὰ Β5ᾶνῈ ΟΣ; 566 

ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα. 21 ἔφη αὐτῷ 
οἴμθιβϑ ἂνθ ἰδιθαῖβ Ι βαϊῃμθᾶ. 5414 ἴο ΕΙτὴ 

ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ 
τὰ Ἰογσὰ οὗ ΐωοηυα. ὙΨ}61, 5ίδαναε Βοοᾶ δῃα 

πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧ πιστός, ἐπὶ 

ἐδ 1, ἀροῖ ἔὸνν (165) ψγοὰ ν 6 8 ΤΑΙ τα], Ὁροὰ 

πολλῶν σε καταστήσω: εἴσελθε εἰς τὴν 
τϑὴν (1155) σοῦ 1 5181 5εΐ ἄοννῃ; βοΐ ἰπίο μ8 

αρὰν τοῦ κυρίου σου. 

χ ΟΣ οὗ ἰμ6 Ἰοσά ὀἔ ϑου. 

22 προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο 
Ἡδνίωδ οοτὰθ ἑοψασὰ 8150 ἐμ (ο 6) ἴζ6 ἴνο 

τάλαντα εἶπεν Κύριε, δύο τάλαντά μοι 
ἰδιθηῖβ 581α Ἰιοτᾶ, ἵνο ἐδιθαΐβ ἕο ζὯ6 

παρέδωκας: ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 

γοῦ αν Ὄνου; 566 οἴμουβ ἔψο ἰδιθηΐβ Ι βαϊηρᾶ. 

23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε 
ἐξ ἴο ἴὰ [6 ἰοσχὰ οί ἍΕΙ, δῖανε 

ἔρχεται ὁ 

ΜΑΥΤΉΕΝΥ 25: 16-ςΞὃ8 

ἰο ϑηοίμοῦ ὕψνο, ἴο 
501 ϑδῃοῦμο οὔθ, ἴο 
ΘΘΟῺ ΟἿδ. ϑοοοζαϊηῃρ 
ἰο ἢΐϊ5 οὐ δον, 
8η4 Ὧ6 ψοιῦ δργοϑδά. 
16 Ιλ αϊαύοιν ὑμ6 
ΟἿΘ ἐμαί τροοὶνρα [ῃ8 
ἤν ὑδιθηΐβ ψοαῦ Ὠἰδ 
νὰν δῃᾶ αἰά ὈυδίΘ 55 

αἰ ἔμοὰ δηᾶ σϑϊηθᾶ 

Ἔνθ. τόσο. 17 τ ἴδ 
ΒΆΙΩΘ ἍΔΥ π6 οὔθ 

ὑμδὺ τϑοοίνϑα 6 ὑνο 

σαϊηθα ὕψο Ι͂ΟΓΘ. 

18 Βυὺῦ ἰῃ8 οὔδ ὑδδὺ 

τοοοινοαᾶ 7υϑὺ δ ψϑηὺ 

ΟΥἾὮ, αὐ ἅὰρ ἴθ ὑμδ 

στουμά δῃὰ ἰὰ [8 

ΟἸΨΘΡ ἸΏΟΠΟΥ Οἵ ὯΪϊπ5 

ταδδίοσ, 
19 ΑΙ ἃ Ιοῶθ 

πὰ ἴθ τιϑϑίο οὗ 

[Ώοβα 5ἴῖϑδνϑ σϑῖῆθ δᾶ 

βού θᾶ δοοουμίβ. 

{πο. 2050 δ. ΟἿδ 

ἐμαὶ δα τεοοϊνραᾶ ἤν 

(αΙοηΐ σα ξουπνδσαᾶ 

80 ἃ Ὀτουρμῦ ἔϊνθ 

αἀὐάϊλθύίομα] ὑδιθηῦδ, 

βδυίηθ, “Μαβίθσ, γόοὰ 

οσομϊ θα να ἐαίθηῦδ 

ἴοὸ 8; 566, Ἅ[ βαϊηρα 

ἔνα ὑδιθηΐβ ΙΟΓΘ.᾽ 

21 ΗἨἰΐβ5 τλδϑίοσ βαϊα ἰὸ 

ἴα, “ὟΝ 611 ἄομδ, βοοᾶ 

διὰ {δὶ 1 518606! 

τοὰυ ψοῖθ ἔδιθῃ αι 

ΟΥ̓ ἃ ἴον ὑμΐηρβ. 

1 “1 δρροῖπῦ. σοὺ 

ΟΥ̓ ΔΩ ὑῃίηρ5. 

Ἐπίου ἰηΐο [86 ον οἵ 

γΟᾺΣ τϑϑίεν. 22 Νοχὺ 

[86 οὔθ ὑμαῦ δᾶ 

τροοίνοα 86 ὕψο ἴδὶ- 

ρα σᾶπιθ ζογνδ͵ᾶ 

δια βαϊᾶ, “Μαβίοσ, γοὰ 

οσοχαχηϊ ἰοαᾷ ἴο πὶ ὕνο 

ἰαϊοηῦβ; 566, 1 ραϊῃθα 

ἐνψο ὑδ᾽θβ τοῦθ. 

δ ΗἩΪῸ τρϑϑδίοσ δία 

ἰο δὰ, ὟὟΕΙ ἄοῃθρ, 



ΜΑΤΤΈΝΥ 25: 24---80 

ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς 
ΕΒοοᾶ ῃᾷ ἔδιίμευϊ, προ ον (( 55) γοὺ Ψεσο 

πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω: 
Σαϊίηξα], ὌΡΟΣ ΤΑΘῺΝ γοὰ [[588]] 5Βοεί ἀοννα; 

εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 
δηΐου ἰΐῖο [ῃ6 ον οὗ 188 Ἰοτὰ οἵ νου. 

24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ 
Ἡδνίῃβ σοὴθ ἰονναχαὰ Ὀαξ 8150 ἴμ6 (Ομ 6) [Π6. 

εἰληφὼς εἶπεν Κύριε, ἔγνων 
ΒΔνΙΩΡ τοοοῖνοα βαία Τιοχά, Ἱ Καονν 

ἄνθρωπος, θερίζων 

ἕν τάλαντον 
οὔθ ἰαϊθῦ. 

σε ὅτι σκληρὸς εἶ 
σοὺ ἰπμδὶ Βεγὰ ψΟῦ ΔΙῸ ΤΆ8η, τορι 

ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ 
ΜΏΘτς τοί σψοῖ βοννεα δηα ραϊμοχίηῃρβρ θησα ποί 

διεσκόρπισας" 25 καὶ φοβηθεὶς 
ψοιῦ βοδίξοσϑᾶ; ᾿ δηᾶ ἈδνῈΡ ἔθαγθα 

ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν 
Βανίηδ ομ6 Οὗ 1Βϊὰ τμ8 ἰδιθηΐ οἔ νοι ἰπ 

τῇ Ὑῇ᾽ ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 
[με φδγίδ; 5888 ψὑψόοῖῦ 8.6 βανὶηβ τὰς νοῦ5. 

26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν 
Ἡδνίηβ δοϑυννοσοα ας 6 ἴοσχὰ οὐ δίχα δία 

αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρξέ, ἤδεις ὅτι 
ἰο τὰ ΝἰΙοΚοα βίανε δῃᾶ ΞἸυ ΒΡΊΞη, νοὰ Κῆονν ἰμαὲ 

θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω 
1 δὰ γράριπδ νοσο ποὺ 1βοννοᾶ δηα δὴ βϑίου δ 

ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; 21 ἔδει 
ΜΏΡΩΟσΘ τοί 1 βοβφίίρυθαν 1ἰ ννὰ5 παοθϑϑοσν 

σε οὖν βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου 
νοὶ ἐποσυθέοσα ἴἰο σον ἔμ βίῖνοσ [ρ16665] οἔτηθ 

τοῖς τραπεζείταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ 
ἴο ἴῃ 6 ὈΔΏΝΟΘΥΒ, τοῖο αν σολα Ι 

ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 
σατσίεα ΟἹ ἸἸἸΚΟΙν ἰμῈ στηΐϊὴθ τ ᾿ἰμἰοσοθβί. 

28 ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 
Ττὐξ χοῦ Ρ {πουοέοσθο ἥτομπιὶ Ὦϊτα τῃ6 

τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα 
ἰαϊθαΐξ ΔΩΩ͂ εἶνε ἴο με (ο6) δνίῶρ ἴβ 6. ἔθ 

τάλαντα 29 τῷ. γὰρ ἔχοντι παντὶ 
ἰαϊοηΐϑ; ἴο δα (0156) - Ζοὼγ ανίηβ ἴο βνούσοῦδ 

δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται" 
ἀὺς ΜΨἘΠ 6 είνοι δᾶ Β6 1 ΡῈ ταϑᾶβρ ἰο ϑροιμπᾶ; 

ες τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος. καὶ - ὃ ἔχει 
ΟὟ ἴδε (0π6) Ῥαΐ Ὡοΐ ανίηρ 8150 ΨΏΪΟΏ Πὸ 15 αν ὶηβ 

ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχῤεῖον 
1} ΡῈ ᾿ξίθα ὰρὸ' ἔχοσα ἰτὰ. Απα 16. τιι561655 

δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος . τὸ 
518 ν 8 ἴδγον χοῦ οαὖὐν ἰπἰο {8 ἄδσκῆθθ. ἢ 

ἐξώτερον'. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
ουΐζετ; ἴδεσα. 8.1: τὴς Ὁ ΘΕΡΙΩΒ 

σοὶ ὨΪΠ), 

150 

βοοα δῃᾶ ζοαϊυμξαὶ 
Βαγοι οι Ψοτ6 [αὶ - 
{11 οὐ 8, ἔθη ὑμίηρ. 
1 νἢ} δρροϊμῦ γοὰ 
ΟΥ̓́Θ Χῆβϑὴν ὑῃίηρϑ. 
Ἐπί ἰηΐο 6 10 
ΟΥ γου τχδϑίοχ. 

24 “ἘΙΏΔΙΙ ὑπ ΟἿὯΘ 
ἰῃμαῦὺ μαᾶ τϑορὶνθα 6 
Οὔ ἰδιθηῦ οϑῖθ [οΥ- 
ψοταὰ δηᾶ. 5δἰα, “Μ85- 
ἴ6γ, 1 Κῆρν ψοὰ ἴο 
6 δὴ οδχϑούϊηρ ὕλϑῇ, 
τϑραρίῃρ ψΏΘτΘ νοῦ 
ἀϊᾶὰ ποὺ 50 μπᾶ 
ϑούμουϊηρ ψ͵ΏΘΙΘ. ψοὶ 
αἰᾶ ποὺ ψίμηον. 25 50 
1 ρ»τὸν αἴτγαϊα. δῃὰ 
ψϑηὺ ΟΥ̓ δῃηὰ Ηἰά γοΟῸΓ 
ἐαιοηῦ ἰὰ ὑπ8 ρστομηᾷά. 
Ἐρτθ νοὶ ἤδνθ ψηϑὺ 
5 γουῦχβ.᾽ 26 Τῇ ΓΘΌΪΥ 
ἢΪϊθ τλδϑίοσ βϑϊαὰ ἴἰὸ 
Ὠΐ, “Μιοκεα δηὰα 
ΒΙΡΡΊΒΩ 518ᾶινθ, γοῖὺ 
Κῆθν, ἀϊάὰ νοι, ὑμϑὺ 
Ι τϑαρθρὰ ΨΏΡΘΓΟ 1 αϊάᾷ 
ποῦ 50. δῃᾶ ραίογρα 
ἍΠΏΘΓΘΣΙ αἰα ποὺ ψ|- 
ΠΟ 9 27 }0ΠΟΙ, ἤθη, 
γοὰῦ οὐρῶῦ ἰὼ Ὥδνθ 
ἀδροϑιῖῦθα ἢ} 51.686} 
ΙΏΟὨΪ65 ψιῦ ὑῆ8 
ὈΘΏΚΟΓΒ, δηα ΟἹ ΠΊΥ 
ΔΙΥΪ81 1 σου Ὅ6 
τοορίνίηρ δύ ἴα ΛΘ 
10 ἰπὐογθϑὺ, 

28 “ΤΏΘΓΘΓΟΥΘ ὙΑΚΕ 
ΘΙ, ἴθ ὕβιθαῦ ἔγοτα 
Ὠΐπὶ δηα ρῖνο Ὁ το τὰ 
ὑμαὺῦ Ὧδ8 {6 ἴδῃ 081- 
οοΐβ. 29 ἘῸΣ ἴο δυϑοῦν- 
ΟἿΘ ὑπμδῦ. 85, ἵποῖδ 
1 6. ρίνθῃ δῃᾷ ἢ 
Μ{1 Ὥδνθ δρυαπμάδῃσο; 
Ῥαῦ 85 ἴοσ ἤϊμι 
{ῃ8ὺὴ ἄοθς Ὡοῦ Ὦβνθο, 
αν ΨΜΏδὺ ὯὮ6 Ὧβδ8 
ΜΙ ὍὈ6. [δἴθῃ δι 8. 

380 Απὰ 
ΦΏΓΟΝ 6 ροοῦᾶ-οΓ - 
πούηΐὴρ δ5ῖδαδψε οὐ 
ἰαίύο 8 ἀκ Θ 55 
ουὐδίᾶαθ. ΤΟΥ͂Θ. 18 
ΜΏΘτΘ [1861] τ ρορΐηρ 

ἢ τῶν εὐπριιᾳ ἡρρυίαηᾷ 

Με Ὁ 

151 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
πὰ τ 6 [2 ἸΕΕῚ ἜΒΗ ΟΕ ἴὴ 8 τροίῃ. 

81 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 
ὙΒΕΆονοσ Ῥὰδ βμου]ὰ σογθ ἐπ6 ὅθ. οὐ ἐπῸ 

ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ 
ταδὶ ἴΪΏ (ὰ8 δβΊΏΟΥν οξῇῃῆΐτα δηᾶ 81 1160: 

ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ 
8856 18: Μιὰ Ὠΐτα, {16 6 ΨΙΠ 510 ἄονγαὰ ὌΡΟΣ 

θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ 
ἐῆγοῦθ ΟΥ ΒΊΟΥ οὗ ἴα, δηα 

συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα 
«1Π 6 δα ἰοσείθοῦ ζπ ἔσχομΐ ΟΥ Ὠἰὰ 81 

τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς 
{πὸ πδίϊοηβ, δῃᾷ Βα ΨῊΙ ορδγαῖθ ἔμοῖι [ΡΕΣ5ΟΠ5] 

ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει 
Τγοῖὰ ΟἿΘ ΞΠΟΙΏΘΥ, δ5- νοὶ ἰὴ 6 ΒΡ ΟΓΩ͂ 15 ΒΕ ΥΘ ΤΩΝ 

τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 38 καὶ 
{πῃ 6 5ΞΏ6ΘΡ ἔγόοτα 186 κΙά5, δηα 

στήσει τὰ - μὲν πρόβατα ἐκ 
86 ΨΠῚ δα ἴο βία ἴθ ἱἰπαεεα ΞΏΘΘῸ οιυΐξ οὗ 

δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ 
τ - δα [Ρ018665] ΟΥ ἴχα ἴῇ6 ῬὰῈΣ Καὰθ οί οὗ 

᾿εὐωνύμων. ΝΕ 
161 .-δηα [Ὀ18665]. 

84 τότε. ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς 
ΤΏΡ ὙΜ1Π15ὰν 186 κίὴσ ἴο ἐς (0165) 

δεξιῶν , αὐτοῦ Δεῦτε, οἱ ἐκ 
οαΐοῦ τἱβ -ϑηα [Ρ180651 Οὗ τὴ ΕΠΠΘΥ, [16 (ΟΠ 65) 

εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρὀόνομήσατε 
ΕΥ̓ ΞΞΕΊΞΙΟΙ οξίμο Βδίμου οἔ πιο, ἘΣ Ε ΤΕΣ 

τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ 
τὴ0 πᾶνίπηρ Ὀ6θὴ ὑσερεσχθαᾶ ἴο τοῦ κιησάοση ἔσο 

καὶ 
δῃᾶ 

καὶ 
δᾶ 

καὶ 
δηᾶ 

κόσμου: 35 ἐπείνασα γὰρ 
οὗ ψοχ]ᾶ: Ι Ἀυπμροτρά ΤῸΓ 

μοι φαγεῖν, ἐδίψησα 
ἴο τπλϑ ἴο δῖ, Ι σοί ἰπινϑίν 

ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην 
τοῦ σϑιιβοᾷ ἴο αὐτλκ Τῆ6, ΞΊΧΒΏΒΕΣ 1νν 85 

συνηγάγετέ με, 386 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ 
του ἀαὐμοτοά τὴδ, ΟΝ ΔΩ τοῦ οἰοίπεά 

με; ἠσθένησα :ἐπεσκέψασθέ -᾿ με, ἐν 
τλθ, 1 611] βι δηᾶ- ὕυοῦ Ἰοοκεᾶ αὐΐοσ γχῆὰθ, ἴπ 

φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 37 τότε 
Ῥυίβοθυ [πτνᾶ8 δά τοῦ οασῶθ ἰοννασζὰ τὴθ. ΤΉΘΩ 

ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι 
{11 ΔΌΞΕΙ ἴο Ἀἰτῃ 16. ταἰρῃίθουϑβ (ο1165) 

λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ 
Βα Ἰιογᾶ, δα νοι να δα ΠΌΡοσίηΡ δα 

ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
Ὑ76 ἔφα, οὐ ἰπιγβίρ. δὰ Μὰ σδυδβεᾶ [οὸ αὐἹ τ 

καταβολῆς 
Σουμαϊηβ 

2 γ᾿ ᾽ 

ἐδώκατέ 
τοῦ βανθ.: 

Ν 
καὶ 

ΜΑΤΊΎΒΕΥΥ 425: 81-.--37 

δΔηα πὸ φησ οὗ 
[Ὠ]5] [θὰ Ψ{11 δ. 

21 ΠΏ [ῃ6 ὅ5οὰ 
Οὗ 8 δὐγίνε ἴῃ 
ὨΪ5 οίουν, ϑηἃ 41 (8 
δΏΒΘΙ5 ψΊ ἶσα, ὑπμ6 ἢ 
ὯΘ6 Ψ1Π δῦ ἄον ΟἿ 
ἢἷθ ρἱουίοῦβ ΏΓΌΠΙΒ. 
32 Αηα 811 6 τδ- 
το Ψ1]1 Ὅ6 ρα μῃουθα 
Ὀθίοσα Ὠἷπι, δῃᾷὰ Ὧ6 
Ψ1 βοραῦϑίθ ῬΘΟΡΌΙΘ 
ΟἿΘ ἔτ ΘΏΟΙΏΘΥ, δῦ 
85 ἃ ΒΘ ΠοΙα β56ρ8- 
ταύθϑ [8 5,66 ̓Ὁ ἔΓΌΤΩ 
ἴπμ86 ροδῖβ. 33 Δῃπᾶ Ἠ8 
ΨΜΠ1 ρου [86 5ῇξθρ οἱ 
Ὠΐϊ5 γτρῃῦ πδηᾶ, ὑυῦ 
{88 ρμοβδῦβ οὐ δὶβξ 1ϑεῦ. 

34 “ΤΏΡ ἰῃ6 Κιὴρ 
Ἅ1 δ.) ἴο ἵποβθ οἱ 
᾿ἶβ χίραῦ, “σοχῆθ, τοῦ 
ΨΏΟ δύ Ὀβθὴ Ὀ]6ββϑᾶ 
ΌΥ Ὧν Βδίμοσ, Ἰῃηϑτὶν 
ὑπ6 Κίηράοτῃ ὑσορασθα 
ἔργ. γτοὸῦ ἔτοχ ὑδδ 
ξοππαϊηρσ οἵ ὕπο ψοσα. 

80 ΕὈΓ Σ Ὀθσδιπθ Β}- 
ΟὙΥ 8:48 συοΤσσ ρᾶγε 

6 βοιιούῃϊῃρσ ἴο δϑῦ; 
1 κοῦ ὑῃίτοῦν δμᾶ 
χοῦ 8ᾶν8 τὴ8 50ΠΊ6- 
τηΐϊὴρ ἴο αγίηξκ. Σ 85 
8. 5ΓΘΔΩΡΟΣ δῃᾶ υοῦ 

τοορῖνεα τὴ οϑοΪϊθ.- 
ΠΥ; δ ηθκρᾶ, δᾶ 

χοῦ οἰἱοϊμεαᾶ χη8δ. 1 

61. 5:0. δῃᾶὰ σοῦ 

Ἰοοϊκρα ἰοῦ 6.1 Δ5 

Ϊἴπ ὈΥΪΟῚ 8ηἃ τοῦ 

οᾶχηθ ἴο τηϑ.᾽ 37 ΤΏΘΩ 

6 τἱρηῦθοι 5. ὍΠΘ5 

ΜΗ οὐδοῦ Ὡΐ τ ἢ 

6 ψογᾶβ, ᾿ιοσᾷ, ΜΘ 

ἀἰὰ ψα 566 γοῖὶ υὩ- 

ΕΥΥ ϑηᾷ ἴββα γοὰ, οὗ 
ὑϊνϑῦν, δηα ρῖνα γοὰ 

βοιιούμίηρ ἴο αὐ 



ΜΑΤΥΤΉΝ 95: 88---46 

καὶ ένον 
ξ ΕἸοοΙ ΒΊΓΒΏΒΟΙ 

ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 
πακοα πᾶ ννο οἸοίμ 647 

εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν 
ΖΑ ΠΠΠ 6 ΒΚ ΟΥ̓ 1 

σε; 40 καὶ 
νοι Απμα 

ἐρεῖ αὐτοῖς 
11 50) ἴο {μϑυὴ 

ἐφ᾽ ὅσον 
ὌΡΟΣ μον τ 

μου 
οΥ τὴ 6 

38 εἴδαμεν 
ὍΤΕ 58}. 

σε 
Κ“ου 

πότε δέ 
ὍΘ Ραΐ 

συνηγάγομεν, 
ἵν βιαϊογρα, ΟΥ 

39 πότε δέ σε 
τνῶρη σὺ νου νΜ)Ὸ6 58}. 

φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός 
Ῥτγίβοι δὴ ΜῈ οϑῖῃ ἰοννδσζά 

ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς 
αν δηβυνοσεα [8 Κὰρ 

᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ΑἸθῃ Ιδπὶ ΒΘ 5 ἕο γοῦ, 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν 
τοῦ α᾽α ἴοομθ ΟὟ ἴθοβοα ἴῃ 6 Ῥτσχοΐμουβ 

τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
{ὴῃ6 ᾿δαβϑὶ (065), ἴο τι τοῦ α]16. 

τοῖς ἐξ 
ουΐ οΥἨ 

ἐμοῦ 
[ε10} 

41 τότε ἐρεῖ καὶ 
ΤΏΡ 6 Ψν1Π1 5 8|5δὸ ἴο {86 (ΟΠ. 65) 

εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ᾽ 
16 -παπα [0180 65] 6 βοὶῃβ χοῦ νὰν) ἔγοῖα 

κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ 
(οτ1 65) αν Ῥθθα οὐτερά ἰπΐο [6 Βτα 1.41} 

αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 
Θνοσυαϑίπρ 86 μανὶηξ ΕΘ α Ὀσοραγεᾶ ἰο 6 Ὥφδνῃ 

καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ: 42 ἐπείνασα 
δαᾷ ἴο ἐῃ8 ΔΆΒΕΙ5 οὗ τα; Τ δοδίὴθ ΒΊΏΡΥΝ 

γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, καὶ 
ΤΟΥ͂ ϑδῃά τοί χοῦ αν ΤᾺΘ ἴο ϑδΐ, δηαᾶ 

ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 
1 βοὶ ἰῃἰσοὶν δῃ8 ποὺ τοῦ οδιιβϑᾶ ἴο αὐῖκ τής, 

43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 
ΒΊΓΔΩΡΕΥ ΓΖ{Μ)2ὲὰὺβθ δὰ ἤοΐ υοῦ βαίμβεοσοα χῆβδ, 

γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ 
Ὡδκοᾶ δα ὠοΐ υοῦ οἸοίμεα τῆβ, βῖσκ Δ ηΩ 

ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε 
ἴῃ Ρσυίξου δηᾶ ποὶ τοῦ Ιοοκρα δέίεσ τηθ. Ἐν εἴ} 

ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, 
ἉΨῈΠ Δ ΉΒΝΕΥ Δ150 [μον ΒΩ 5 ΤιοΤΩ͂, 

τότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ 
νΏΡ γνοὰ ον ἈὨΠΡΟΥΪΏΞΒ ΟΥ {δ ΟΥ 

ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ 
ΒΊΣΘΏΘΟΙ ΟΥ Ὠδκοᾶ ΟΥΎ 51... οὐ ἴῃ ργίβοη δῃᾶ 

οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται 
Ὡοΐ νν 6 ἀϊὰ βϑυύνῖοα ἴο νοι ΤἸΏΘη 6 ΜΠ ΔΏΒΌΘΧ 

αὐτοῖς λέγων ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ 
ἰο θὰ 58 5 ΑΙΘᾺ 1 58 ἴογου, τὕροῦ 

ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 
ον τσ ποῖ τοῦ α1α ἴοοπα οἔἴμοσαο τὰς 

ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ 
Ἰραβϑὲ (θῇ 65), προσ ἰἴο τὰ γοῦ αἰ, Διηάᾶ 

1δὅ9 

38 ΝΘ αἰὰ νὰ 866 
νοῦ ἃ 5ύχϑρεσ δῃηᾷα 
τϑοοῖνθ νοῦ ᾿οβοϊδ- 
ὮΠΥ, ΟΥΓΥὈ Ἀ ὠῃϑκρᾶ, μὰ 
οἸοίῃα γοὰῦ 839 θη 
αἰ ψ 566 γοῖι βίο 
ΟΥ ἴὰ Ὀγίδοη δῃᾶ ρὸ 
ἰο γοιρϑ’ 40θ0.Αηα 3 
ΤΘΡῚΣ θῇ Κίῃρ 1} 
5Ὲ}) ἴο ὑπθὰ, “ὝὙΤΟΪ 
1 5. ἴο τοῦ, Τὸ 
ῃ86 οχίθης ὑζϑὺῦ στοῦ 
αἰ 1 ἴο οὔθ οἵ {8 
Ιϑαϑὺ οὗ [πθθθ ΙᾺΥ 
Ὀχούμπουο, γοὸῦ αἰ ὦ 
ἴο πτ|6.᾽ 

41 “ΤΏΘΩ Ὧ6. ΜΠ 
5, ἰὼ ὑσσῃ, ὅο ὑῇοβα 
Οχ ἰ Ιοῦρ, “Β6 οἢ 
ὝΟΥΕ ΨΥ ἴτῸ ΤΏΘ, 
τοῦ ψὴΟ ἤδᾶνο Ὀθθὴ 
ουγδοά, Ἰΐο 86 δγοῖ- 
Ἰαϑύϊηρ Ἔχ ὑσϑρδσϑᾶ 
ἔοσ ὑὴ86 ΤΟΝ δα ὨΪδ 
8ΏΘΟΙΒ. 42 ΕῸΓ 1 Ρ6- 
ΟΘΙῺΘ ὨΠΏΡΤΥ, θα χοῦ 

σαν 6 ποίῃϊηρ ἰοὸ 
Θαὺ, 8η4 Ε|Ϊ,γΊ κοὐ ἰηϊγδῦν, 

Ῥᾳπὺ του ρῶν 16 
ποίησ ἰο αὐηκ, 431 
νὰ5 8 βσϑηροσ, με 
χοῦ αἰ ποῦ σϑορῖγα 
6 Βοβρίδοιν; ὩδΚΘᾶ, 

Ῥυὺ τοῦ αἰὰ ποῦ οἸο 6 

Τι6; 5101 δῃᾶ 1 ᾿Σ.]5- 
οὔ, Ραῦ τοῦ αἰϊὰ 
ἠοῦ ΙΟΟῸΚ δου τηθ. 
44 ΤΏΡ θυ 4180 
Ἅ11 ΔΏΚΜΘΙ ἰῇ ὑμ6 
ψογᾶκ, Ἰοτά, ΨΏΘΩ 

αἰᾶ ψ 566 γοὺῦ ἤσπ- 
ΕῪΥ ΟΥ̓ ὑὨἰγϑν οὐ ἃ 
ΒΙΣΔΏΡΟΙ ΟΥ̓ ὨΔκΚΟα ΟΥ̓ 

5'οκ οὐὁἨΘΎ 1 ὈΧΙΒΟῚ δηᾶ 

αἰ ποὺ πλΐηΐϊδίο ἴὸ 
γουϑ’ 45 ΤΏΘΩ 6 Ψ1 
ΘΏΒΜΟΙ ὑπο ΜΊ [88 
ψοσᾶθ, “ΤΟΝ Σ 58}. 

ἰο τοῦ, Τὸ {μ6 οχίθηῦ 

ς8ὺ τοῦ αἰα ποῦ ἄο ἴὖ 

ἴο οὐδ οὗ μϑβθ 1δαϑδί 

Οὔδ5, τοῦ α᾽Ἰά τοῦ 

ἄο ἰὸ ἴο τι6.᾽ 46 Αῃά 

188 

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν 
.«{1}} δὼ οὔ 1 656 ᾿πῖο ἸορΌΪπ ς’ ΟΥ̓ 

αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
νετιαϑίίϊαβ, ἴᾷθ Ῥαΐ τἱρμίθουβ (ολ65) ἱπίο 118 

αἰώνιον. 
ΘΥΟΥ ΑΒΔ Ε. 

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν. ὁ ᾿Ιησοῦς 
ΡΞ Απαᾷ ἰοσουντοα θη βπϊβηθα 6 9655 

εἶπεν τοῖς άντας τοὺς λόγους τούτους 
τ 8} ἴῃς δ) 15] ἔμθξθ, ᾿ ἢ βαεία ἰο ἐπε 

μαθηταῖς αὐτοῦ͵ 2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο 
αἰϑοῖριοθ οἐ πῖτη του Βᾶνθ Καοννῃ ἰμαὶ δέου ὅνο 

ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ 
δ .)5 16. ρϑββόνεσ ἰ5 σου, δηαὰ [86 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ 
ου οὔθ ΙΏδΩ ἰ5 Ῥοίῃρ βίνθῃ ονοσ ἱπίο {με 

σταυρωθῆναι. 
το Ὀ6 Ρυῖΐ ὑροὴ [6 5ίδϊκα. 

8. Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς 
ΜΝ ν εἴπ, νεῖ 166 ἐορείμου 18 ΟἾΙΘΕ ὑσὶθϑὶβ 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν 
διὰ ἰμ8 ΟἸάδΥ Θ ἢ οὔθ ρϑορῖα πο {μ8 

αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου 
οουτίσατα οὗ 6 ομϊδε ρτίθϑὶ 26 (6) ὈΘ1Ω5 δαί 

Καιάφα, 4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα 
Οδίδρδϑβ, δηα ἰοοὶς σου 561 ἰοσοίμου 1ῃὰ ογτάρσυ [δὲ 

τὸν ᾿Ιησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ 
«Φ6. 2650153 ἴο οχαξίν ἀθνῖοθ [ον πλισηΐ βαίζο δπά 

ἀποκτείνωσιν: ὅ ἔλεγον δέ Μὴ ἐν 
ἴδον τῦδν ΚΙ; {πον ΜΟῚ βαρ 1 Νοῖΐ [ἋΪῃ 

ἢ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται 
86 είναι, ἴῃ Οσάου ἰδ οΐ ὌΡΓΟΔΡ τηθΐ ΟσΟῸΣ 

ἐν τῷ λαῷ." 
ἴῃ ἴὩ 6 Ῥεορῖθ. 

6 Τοῦ δὲ ᾿ἰησοῦ γενομένου ἐν 
ΟΥ6 μμῃΐ Ζ655 πανὶ σοταα ἴ ΡῈ ἴπ 

Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 
Βοίμδην π ποθ οὗ ΘΙΤΏΟΣ τλ6 ἸΘΡΘΥ, 

7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον 
σδῖρ ἰοννασγα ἴο Ὠΐσχη νοσϑ αν Δ Ἕϑίεσ σα58 

μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ 
οὗ ρου ευτηρα 0 ΠΟΒΌΝ Δηα νν85 ΡΟΌΣΣΩΒ ὍΡΟΣ 

τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 8 ἰδόντες 
π6 μεϑδὰ Οὗ ὨΙτ Ἰγὶὴ δ αρ. ἘΑν 15 566 

δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες 
Ῥθᾳξ ἴτ6 αϊδβοῖίριθθ δοϑζὴρ ἱπαϊρηδης βαίὴ σ᾽ 

Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 9 ἐδύνατο γὰρ 
ἴπίο ψμαὶ τὰς νυαβδία 1815 85 8016 10᾽ 

τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ. καὶ δοθῆναι 
115 ἴο Ὀ6 5οϊ οὗ το δδπᾶ ἴο Ὀ6 δσίνϑη 

ΜΑΤΊΎΠΜΕΝ 26:1--ς 

[8386 ΜΠ ἀσραχὺ 1π- 
ἴο ονοσϊϑύϊηρ οαὐηρ- 
ΟἿ, Ὀαὺ ὑῃ6 τἱρῃξθουϑ 
ΟὔΘ5 ἰηΐο δνουϊαβύϊηρ 
1116." 

26 Νον ΨΏΘη 6515 
δᾶ δηϊδ θα Δ} 

6586 βϑύυῖηρσδ, Ὧ86 
βοᾷ ἴο ὯΪΐ5 αἰΒΟΙΌΙΘ5Ὶ 
2'΄' χοῦ πον ὑμδὺ 
ὕψο ἀδὺβ ΤΥΟ ΟΝ 
ὴῇὴ6 ὈΆΒΒΟΥΘΥ ΟΟΘΟΏΪΙΒ, 
δι ἃ ὑπ ϑὅοῃ οἵ ἴδῃ 
15. ἴο Ὧ6 ἀδινουθαᾶ ἃρ 
ἴο Ὀ6 τ ρ 616." 

ὃ ΤΘ ὕχ οἰϊἱοϑέ 
Ὀτιοϑύβ δηᾶ 6 οἱάθυ 
ὭΘη οἱ ἰΐβθ6 ὑῬβϑορὶθ 
σαϊμογοα ἰοροῦθο ἴῃ 
0:86 σουγίγαχα οὗ [886 
ὨΪϊσ ὑτῖϊθϑὺῦ ψ8ο 

ϑ5 σΠΠθα Ο818 ῬΏ85, 
4 δὴ ὑοοῖκ ΟΊ 561 

ὑορούμου ἴο 56 ῖσζθ 7655 
Ὁ οταῖν ἅἄθνίοθ δηᾶ 
ΚῊΙ δἰ. ὅ Ξοόψανοσ, 
ὑμον Κορὺῦὺ ϑβαγίηῃρ: 

“Νοὺύ δὖ 6 ζαοϑῦϊναὶ, 
ἴῃ οτοσ ἰμαῦ ὅὸ ὑρ- 
ΤΌΔΙ ΤΒΝ δ ΙΪ86 δ δ᾽ 

[Ὧ6 ὨΘΟΡΪ6." 

6 ΔΘ σθθὺ5 ὨΔ0- 
ὈΘηΘα ἴο 6 ἱπ Βείῃ'- 
Θ᾽ ἴθ [26 ΒοΙθ6 

Οὗ 5ίχηο) ωθ ᾿ΘΌΘΥ, 
185. ΜΟΙΏΒΩ Μιὰ 8ῃ 
ΘΙΘΔΌΘΗΟΟΥ οᾶ56 οὗ 
σΟΘν ρούρα οἱ 

ΔΟΌΡΓΟΘΟ; οα Ὠΐτ, δῃᾶ 

5806 Ῥερδὴ ρουχίηρ ἴὖ 

ΡΟ δἰ ρα 85. ὯΘ 

ν 85 τοοϊηΐηρ αὖ 8 
8016. ὃ ΟὨ βϑοὶηρ ὑδ 15 
ὑμ6 αἰδβοῖριθ ὈθοδϑτΘ 
ἱπαϊρηϑηῦ δῃα 5814: 

ΜῊ ὑῃ1ϊ5 ψαϑὺθ3 
9 ἘῸΣ (δῖα οομἹᾶ ἤδΥδ 

Ὀδϑῇ 8014ἃἪΔ ἔοὼσ ἃ στϑαῦ 

ἄθδὶ δᾶ Ῥθθὴ δἰγθ 



ΜΑΤΤΉΝ 26: 10---ἰ8 

10 ᾿Ιησοῦς 
6515 

γνοὺς δὲ ὁ 
ἴο ροοχ (Ο 65), Ἐξδνῖηθ Καοσὰ αὶ π6 

εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε τῇ 
Βϑ Δ ἰο βοὴ ΜῊΝ ἰγοῦρ]οβ πᾶν τοῦ Ρεβιᾶθ ἴο ἴδ8 

γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς 
ὙΤΨΟΤΆΘΗ 7 ἼΝΟΥΚ ΤΟΥ Βη6 5.6 ννογκεαά [ἴηΐο 

μ᾿ ΕΝ ἈΣ 

ἐμέ: 11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς 
ταθ; αἰτοῦ 5 ἘΟΥ 1τὴ8 ῬοοΣ (065) 

“,᾿ ΕἸ . “ ΡῚ Ἂ Ἂ » 

ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ 
υοῦ ὅτ βανίῃρ ν]τἢ Βαῖνθϑϑ, τὰδ Ῥς πο 

πάντοτε ἔχετε: 12 βαλοῦσα γὰρ 
ΔΙ Υ 5 γοῦ 8:6 Βδν]ρ; Βανίηρ σον ἴοσ 

αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ 
1815 [ννοσϑ}] ἔθθ ῬοΥΖυΤΩ α ΟἹ τη15. ρου [86 

σώματός μοῦ πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι 
Ῥοᾶν οΟὗτθ ἐοννασααῖ ἴῃ ἕο ρυΐ 1πἴο [8 σγανᾳ 

με ἐποίησεν. 13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου 
ΙῺ6 516 ἀϊά. ἌΑΥλδ 1 δ τὴ βονίηρ ἰο γοῦ, ΨΏΘΙΕ 

ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν 
Δ ὄνοῦ τοϊρῦ 6 Ὀσθδομοα ἴἢ6 βοοὰ πον. ἰῃ1ῖ5 ἴὰ 

ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ 
ψΜΏοΟΙΘ ἰμ6 ΝΟΥ Ια, ὙΝ111 6 ΒΡΟΚθὴ. 81Ξὸ ΨΈΪΟΒ 

ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 
αἰὰ 1815 [ψοσΩ82)] ἰπΐο ΤΟΥ σα Οὗ ΘΓ. 

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, 
ὙΆΘΗ Πδνὶηρ ΒΌΠΘ ΠῚ. ΜΒ. ΟἿ Οἱ {Π6 ἔννοϊνε, 

ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας ᾿Ισκαριώτης, πρὸς 
186 (ο 6) Ῥϑίῃξ βαία 72.085 Ἰβοδυϊοῖ, ἰοννασὰ 

τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν Τί θέλετέ 
16 οὔθ ρυίθϑίβ.: ἢ6 βαιά Μηδὲ δῖὸ τοῦ ψ ἢ ὰρ 

μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; 
1Τοτὴθ ἴο βίνθ 86 1 ἴουοῦυ Ψ1Πρβῖνο ον Πἰτῦ 

. οὗ τ. δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα 
ἼΏ6 (ο65) Ἀὰ κἰλρυϊδαίθα ἴἔο Ὠΐτῃ ταϊτὶν 

ἀργύρια. 16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει 
5ένεσ [ΡΊΘ665]. Δρᾶα ἔγοα προ δ 5 ΒΕ Ως 

εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 

πτωχοῖς. 

ορροσγίυμιν ἴῃ οχᾶρφτ ἰδὲ πα. 6 ζαϊβῃϊ κῖνϑ ονοσῚ 

1 τῇ 
το ἴδ 6 

ἀζύμων 
ὈΠΙΘΥΤΩΘΩΪΘΩ͂ ΘΔ ΚῸΞ οδτὴ 6 ἰοννατα ἐπ αἰξοὶρ᾽θα ἴα ἴῃ 6 

᾿Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις 
7655 τ ΒΆΦΊΣΕ δ, 42:1} Δ΄ γοῦν ΜΠΏ5 

ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 
ἵνα 5ΒΒῃο α ὑσορᾶτα ἴο οι. ἴίἰοφαεῦς ἰῃ6 ρδββονεσῦ 

18 ὁ δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν 
ΤῊ6 (οπ.6) Ὀμΐ 5ϑϊα Ἐὸ σοῦ βοΐῃρ υᾶθυ ἰηΐο 1Π6 

πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ 
οἷν ἰονδσὰ ἰδε 5ο-δηᾶ-5ο δῃᾶ 58 Σ᾽ ἰο ἴτα 

δὲ πρώτ 
[1.11 

Ὥ.. 
τὺ [ἀ8.}] οὗ ἰμ6 

τῶν ᾿ 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ .. τῷ. 

1δ4 

ζο ῬΟΟΙῖῦ ὈΘΟΏΙΘ.᾽" 
10 Αναθ οὐ ὑμὶβ, 96- 
5.5 5811 ἴἷἴοὸ ὑμθιυ: 
ΧῺΣ ἀο τοῦ ὑτν ἴὸ 
τθία ὑσοόῦθ]θ ἔοὸΥ [δ 
ψοΔῺ 9 ἘῸΣΓ 506 αἰα 
8. ἢὴ6 ἀρθϑρᾶ ἰονψαχζὰ 
τΏ6. 11 ἘῸΓ χοῦ βϑψϑνϑ. 
Ὧδγθ ἴῃ86 ῬΟΟΓ 1. 
χοῦ, υὺ τοῦ Ψ|1 ποῦ 
Ια δύο πῖ6, 
12 ῈἘΠΠΡΟ ΨΏΘΩ ὑπὶδ 
Μοχαδ Τα ὑῃἷθ Ῥ6Γ- 
Ταπιθα ΟἹ ὉΡΟῺ ΤΥ 

Ῥοᾶν, 5:6 αἰᾶ Ὁ ἴογ 
{Π6 Ὀγθραιαύϊοῃ οὗὨ χτὴϑ 
ΤῸΓ ὈΏΓΙΔΙ. 13 ΤΥ 1 
ΒΒ) ἴο Ὑοτ, ΜΏΒΓΟΨΟΣ 
5 ροοῦ ποὺ ἰδ 
Ῥυθδοηθα. ἰῇ 8} [8 
ψοτ]ά, ν ϑὺ ὑΠ15 ΜΟχΏ- 
δ Οἰα 5811 8150 Ἀδ. 
1ο](1Δ ὃἃ5. ἃ στοχιθιῃ- 
Ὀλϑῆσθ οὗ Ὠδγ," 

14 ΤΏΘη οὔθ οὗ ἔμβ8. 
ὕνϑινθ, 6 ΟἿΘ σϑι δα 
συάδδ 15: ΟΥ̓ οὐ, ψομς 
ἴο ὑπ οἤῖοθε Ὀτίὶθοδ᾽ 
15 δῇ δά: “ΝΏὩ δῇ: 
ψ}}1 τοῦ ρσῖνθ τὴρ ἰὸ 
Ὀθύσαν πὶ ἴο ὑοῦ" 
ΠΟΥ δὐϊρυϊούθα το: 
Ηἰ ὑμϊγχῦν Β.1ν 6 1. 
ρΡίθοθα. 1650 ἔτγοχι. 
θη οὐ Ὧ6 Κορ δβθοῖὶτ- 

ἱὴρ 8 δοοᾶ ορροσῦπ- 

ὨΪΥ ἰὸ Ὀοίσαν Ὠΐχη. 

17 ΟὨ ἰδ ἢσχγϑὺ ἄδυ- 

οὗ [ῇὴ68 πῃξουσηδηνθα 
σϑῖκοα 8 αἰδοῖ 168 

σαθ ὉΡ ἴο δὅοϑαδβ,: 
Βαυϊηρ: ἧὝΜΏΘτΘ ἀο᾽ 

σοὶ τοῦ τ5 ἴο ῥτθ-᾿ 
ῬΆΙΘ ἴοσ ψοὰ ἰο οαΐῦ 

{μ6 Ῥαβϑονοῦ 9" 18 Εἴθ. 
54: “αο ἰηΐο (6. 

οἷν ἴο ϑ850-δηα-50 
Βηἃ 580. ὅο ΔΪΠῚ, 

γα ψμραβ γε νυ νθνθιυυβηρμμβεβφιαμρδνεραβρ. ρφλύέηκο ρ μμμΘΙΉΝΝΉΝΟΝ 

ἢ 

ἢ 
Η 
ξ 

1δὅ 

Ὃ διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός 
ΤῊΘ [ΞΕ σεῖο 15 Βα σὴ 5 ἸῺ εδΡροϊηϊοα {ἰτὴ6 

μου ἐγγύς ἐστιν’ πρὸς σὲ ποιῷ τὸ 
οὗτιθ ΘΔΓ 5; ἰονναχὰ γόοὰ 1 8 ταδκίηρ {Π 6 

πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 19 καὶ 
ῬΆΘΒΟΥΘΥ Ν᾽} 2 151 ἐμ8 αἰβοῖριθ οἵ τ. Αμᾶ 

ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ. ὡς. συνέταξεν αὐτοῖς 
αϊὰ 10:86 αἰβοῖριεβ. 85 ϑδνα οσάθυβ ἴο {θυ 

ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
7655, δηᾶ {ον ρσερδχζεά ἰῃ8 Ῥϑβθονεσ. 

᾿᾽Οψίας δὲ ᾿ς γενομένης 
ΟΣ Ἔνθεν »αΐ Βανίηρ οοτὴθ ἴο Ὀ6 

ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν. 
δ ν)885 ᾿σΠ5ῖῦ ὉΠ [320 ἔνγεινο ἀ!Ἰβοῖρ1685. 

21 καὶ - ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν ᾿Αμὴν 
Απὰ δαϊϊπδ ΟΕ πολ ὩὯφς βαδϊᾶ ΔΙΏΘΩ 

λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν 
1 γι 5ΆΣΊΩ5 ἴογοῦυ ἰδαὲ οὔθ ουΐ οὗ χοῦ 

παραδώσει με. 22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα 
Μ1Π} εἶν ονοῖ τρ. ΑΑπα Ῥοίΐηρ βυϊονεα νοὺν ται 

«ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος 
μον βἰαγίς ἃ ἴο 6 βαγψίπβ ἴο τ οὔθ ΘδΟἢ 

Μήτι ἐγώ εἶμι, κύριε; 28 ὁ δὲ 
Νοῖ ψι δὲ Ι ΔΙᾺ, Τοτα ΤῺ6 (οη6) μμαΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ ἐμβάψας 
Ὠδνίηθ δλβυνεσεα βαίϊαὰ ΤῈ (ομ6) δνίηρ αἰἱρρϑα ἴῃ 

μετ᾽ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ οὗτός 
αι τὸ ἰδ αῃᾶ ἰὴ ἐδμθ ῬοΟΨῚ {815 (οπ6) 

με παραδώσει: 24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ 
6. ΨΜΠΗ1 βῖνοα νοῦ; 6 ἱπᾶάθοὰάὰ ϑοὴ οξίῃε 

ἀνθρώπου ὑττάγει. καθὼς 
ΤΏΒΩ 15 βοῖὶπδ αὐσὰν δοοογάϊηρ 85 

γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ 
1 μὰ 5 Ῥβοὰ ψυιϊζίεη αροῦδ χη, ψοθ Ἀαΐ ἴο τπ6 

ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ - οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 
ΤᾺ [2 1Ὶ του ΨΏοτα ἰῃᾷς ϑοῃ ΟΣ πὸ 

ἀνθρώπου παραδίδοται: καλὸν ἦν αὐτῷ 
ΤΆΔ 5 Ῥοίηρβ ρίνθη ονοῦ; ὅπ ἰΐνναβ ἴο Ὠἰπὶ 

ΕΣ 3 2 ΄ ς ἢ 3 - 

εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος: 
1 ποῖ νῶβ βοποσαϊεα ἐδ6 ΤΆΒΙᾺ ἐμαί. 

ὅδ ἀποκριθεὶς δὲ - ̓ Ιούδας ὁ 
Ἡδνὶηρ δϑν οσϑᾶ Ῥυΐ Ψφυάᾶδε [86 (ο16) 

παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν - Μήτι ἐγώ εἰμι, 
ΕΙΠΕ ονοχ ὨΪῺ βαϊᾶ Νοῖ ψὩϑὲ 1 δὼ, 

ῥαββεί; λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας. 
ἘΔΌΡΙ)2 Ἐκ 5 βϑαυνίηρ ἴο τ Ὕου νοὶ 5814. 

26 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν. ὁ 

20 

Ἑδιίηβ Ῥυΐ οὗ θυ Βανίηδ ἰδ ο ἐπα 

᾿Ιησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας: ἔκλασεν καὶ 
Φοδὰβ 1ο8 5 δῃα πανῖὴξ Ριεββθᾶ - 6 Ὀχοκα δηᾶ 

ΜΑΥΤΗΒΥ 2306: 19--ῶς 

ἜΠ6 ΤΘΘΟΏΊΘΥ 586. 08, 
ΜΨΥ δρροϊηὐερα ὑΐθ ἰξ 
ὭΘΑΥΙ; 1 ΨΠ1ὲ σοιδργαῦθ 
ὑὰ8 Ῥαϑβονθῦ ὩΣ τὰν 
αἰβοῖρο5 δὖ ψοὰΣ 
Βοπιθ.᾿ " 19Αηᾶ ἐῃδ 
αἰβοίριθϑ αἰ 85 ὅϑϑια 
ΟΥΓαΘΓοαᾶ θη, δῃᾶ 
ὕπο σοὺ ὑῃϊηρθ τοδαν 
ΤΟΥ 6 ῬΘΞΒΟΥΘΥ, 

20 ΜΏΘΩ, πον, ἰδ 
δᾶ Ὀθοολθ. δνυϑῃϊηρ, 
Ὧ6 Ψψ8δϑ τϑοϊϊηΐηρ 
οὖ ὑμ6 ὕδρϊα ψἱὰ 
[88 ὑνεῖνα ἀϊβοίριθα. 
21 ΜΔ ὑὸν ψοΓα 
ραθΐαρ, Ὠ8 βϊᾶ:; “στὰ- 
ΙΥ Τὶ 58} ἴο τότ, Οτθ 
οὗ γὕοὸὐ ΨἘΠῚ ὑείσαν 
χ6.᾽ 22 Βοίηρ ΨΘΥΥ 
ἸΔΌΘΙ, ρΥἱονθά δ [Π15, 
ὕμϑν σου ηθησθα ΘΟ ἢ 
80 ΘΥΟΙ͂Υ ΟὯδ6 ἴο 58 .Κ 
ἴο Ὠίπι: “ποτά, ἰὖ ἰ5 
ὩὨοὺ 1, ἰ5 109 23 Τὴ 
ΤΘΌΪΡ Ὧδ6 βαιά: “δ 
ὑμαῦ αἷρθ Ὡἷἰ5 ϑδῃᾶ 
ΠΟ πιὸ ἴῃ 6 ον] 
δ ἴπ6 οὐδ ὑμδαῦ σ“ὲ 
Ὀθῦσαν 86. 24 ὙΓαδ, 
π6Ὸ Ξοῃχ Οὗ δὴ ἰδ 
δοίηρ ΑΙΝΆΥ, 5ὺ 85 ἰὃ 
156 ειδίθη σοποθγηΐηρ, 
ὖσα, Ὀπῦ. οΘ το. δδὺ 
τ8ϑιλ. ἰὨΟαΡ ΜΏΟΠι 
[7ἢ68 Ξοῶῦ οὗ χζϑῃ ἰξ 
Ὀούσανϑδα! τὸ ποιὰ 
Ὧδνα Ὀξθὴ Εμοσ ἴου 
Εἰμὶ 15 ὑμαῦ: δ δᾶ 
μοῦ Ῥθθὴ Ὀογ.᾽" 2ὅ ΒΥ 
ἍΌΥ οὗ ΤΟΡΙΡ ὕπά85, 
ΏΟ ψᾶϑ. δρουὺῦ ἴἰο 
Ὀοίχαν Ὠἷπα, βαᾶ: “τὸ 
ἦβ ΠΟ 1, 5 1, ἘΔΌΌΙ 9 
ἘΔ8 5δϊα ἴἤο Ὠΐγα: “οι 
ϑΟΌΧΞΘΙΗΣ. βαϊα [10]." . 

26 Α5. μον. οοπίίϊῃ- 
πρᾶ οαὐϊηρ, 6515. ὕοοῖΚ 
8. ἰοδῖ δῃᾶ, δον 
Βαϊ ἃ μἰρϑϑίηρ, 
Ὧ6 Ὀσόκ ἰὺ μῃᾶ, 



ΜΑΥΤΤΗΙΝ 26: 9}---84 

δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν Λάβετε 
Ὠδνίηϑ σίνθρῃ ἴο ἰῇ αἰἰβοῖρθιθ 6 βείαά τάκ χοῦ 

φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 
οδί τοῦ, 1815 15 τὰς ροᾶν οἴ τὴρ, 

21. καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ 
ἈΑπμα αν 8 ΚΘ ουρ δα 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων 
Βανὶηδ σίνοα 8 ΚΒ Ἀφ βὰν ἴο ἐπι ΒΒΣῚΠΒ 

Πίετε ἐξ. αὐτοῦ πάντες, 28 τοῦτο 
Ὁχίδις χοῦ οἱ Οὗ ΕῚ [τοῦ] 81], 15 

γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης 
ΤΟΥ ΕἸ ἴ6 ὈΙοοᾶ οἔπια οὔἴμαὸ οονρηδηΐ 

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς 
16 (ομθ) βδβροιξ ΤΆΔΩΝ Ῥαοίΐῃξδ ρουτοᾶ οὧοῦδ ἰπίο 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: 25. λέγω δὲ ὑμῖν, 
Δογσίνθηθθθ ΟΥ̓ ΒΊη5; 1 δύὰ βασίηρ απ ἴο χοῦ, 

οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ 
Ὡοξ ποὲ 1ϑ5ῃηοι!ᾶ αὐηὴκ ἤἔσοη σὶρ πὸνν οἱ οὗ 

τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως 
{5 μα φτχτοάαποὶ ΟΥ̓ ἴὴ6 νὴ 6 ὍΜΕΙΙ 

τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
[341 αν 18 δ8ὲ ΨΈΉΘΏΘνΟΥ Ε17 

πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 
1 τὰν Ὀ6 ἀχίηκίυρ, ΜᾺ χοῦ Ὧδνν ζΖχ τὰ6 

βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 80 Καὶ 
Εἰ σαοχῃ. ΟΥ̓ 6 ἘΔΊΠΘΣ ΟΥ̓ τὰρ. Απα 

ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος 
Βανί ΒΩ ὩΣ ἴπον οὶ οοὐὐ ἰΐο ἰῃ6 Μουπί 

τῶν ᾿ἘΕλαιῶν. 
οὗ ἱμ6 ΟἾν65. 

81 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿[ησοῦς Πάντες 
7655 ἈΑ1Π 

τῇ νυκτὶ 

ΤΏΘΩ 15 Βα ΩΒ ἰο ποτ ἔπ 

ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
τοὺ ὙΨ{11 "6 βίυχη ]οα ἰὼ τὴ 1} ἰδ ηἰρῃὶ 

ταύτῃ, γέγραπται γάρ Πατάξω τὸν 
τιλδ, 1 85 Ῥ6θ τυχι θη Τρ [151}84]1] 5πραϊίο μα 

ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα 
Βῃθρῃεοσα, δηᾶ 11} 6 βοδίξζοσεα δροὰέ 6 βῇῆθερ 

τῆς ποίμνης: 352 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 
οἱ ἴδε Βοςκ; δέοσ Ῥι ἐπε ἴο δ γαϊξϑᾶ ὑρ 

με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ΤᾺ 1588]} Ὸ Ῥοῖογσθ:Ὺ σοῦ ἱἰπίο ἰμ6 Οβ111ς6. 

33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ 
Ἡδνὶπδ᾽ Θη εσεα θα 6 ῬῬεοΐευ 581 ἴἰο Βίχῃ 

Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ 
1 81 ἴμεν 1] ὈῈ βίυσ Ις αὶ ἴῃ γψοὶὶ, Σ 

οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 384 ἔφη αὐτῷ 
ὭΘΝΕΥ 58.411 Ὀ6 β᾽υτη ]οά. ϑδαϊα ἰο Ὠἷμπλ 

ὁ ᾿Ιησοῦς μὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ 
16 ϑθὰβ ΑΥ̓ΘῺ 1817 5 ΙΒ ἴο νοῦ ἰπῃδὲ ἰθ {μὶβ 

1560 

σἱνγίηρ ἃ ἰὸ ὑδ8 
αἰἸβοῖριθθ, Ὧ6. 581: 
ἜΑΚΕ, σδαὺ. ΤΩΗϊς 
ΘΒ 5 ΠΥ Ὀοᾶν. 
21 ΑΙδο, ὯὮ6 ἴοοὸκ 84 
ΟΡ δηᾶ, πϑνίηῃρ σίνθη 
ὑπ 5, 6 σαν 1 ἴο 
ὑπο, βδυίησ: “ὭΓΙΩΙ 
ουὐ οὗ 1, 811 οὗ τοῦ; 

28 ἴογ ὑῃῖὶδ ΤῺ ΙῺΡ 
ΙΟΟΩ͂ οὗὐ [86 οονγθ- 
δηλ, ΜΏΪΘΩΏ ἰα ἴο 6 
Ῥουσθα οὔ ἴῃ ὈΘΔΙῖ 
ΟΥὗἨ ΤΆΔ ἴοχ ἴογρίνγθ- 
ὯΘ55 οὗ 5'ηβ. 29 Βυΐ 

1601] τοῦ, 1 ψΨ1] 
ὮΡ πὸ ἴθ8η5 αὐἱηξκ 
Ἀθη σθέοσί ἢ ΔΩ οὗ 
τη ὑχοάιποῦ οὐ {ῃ6 
νὴθ 0} ὑδαῦ : ὅδ Υ 
ΜΏΘΩ 1 αὐ κ ἢ ὩΘΝ 
ΜΙ τοῦ ἴῃ ὑπ Κἰηρ- 

ἄοτὰ οὗ τν Ἐ ΘΓ." 
830 ΕἸΠΔΙν, ΑΥῸΓ βἰηρ- 
ἴὴρ ὑτϑίδθϑ, ὑοῪ ψϑηΐ 
οὐ ἴο 6 Μοιῃῦ οὗ 
ΟἸἶν 65. 

81 ΤΏΡ “655 βαϊὰ 
ἴο ὑπο: “ΔῈ οὗὐ χοῦ 
ΜΠ 06 ϑαπιρῖρα ἴῃ 
σομηδούίοη τ πιὸ 

ον ὑδὶδ πἰρηῦ, ῸΣ 
Ὁ ἰς συϊίθη, Σ ἘΠ 
ΒΚ (8. ΞΏΘΡΒΏΡΓΙΩ͂, 
ΘΔ [Ὧ6 ΒΏΘΘΡ οὗ μ8 
ΠΟΘΙ ΜἘΠ1 06 βοβδύξοσρα 
δρουϊ, 52 Βυὺ δἰοΓ 1 
Ὦδνθ Ὀθθὴ τϑἰβθα ὉΡ, 
Ὶ ΜΠ ρὸ δῃθβδαᾶ οἵ 
χοῦ ἰηΐο 6811:166.᾽ 
ῷ Βυαὺ Ῥοίοσ, ἰῃ 88- 
5ΨΟΥ, δεῖ ἃ ἰὸ Ηἰμπι: 

ΑἸΒΟΌΒᾺ 81 ὑπ 
οΟΘΙ5 δῖὸ δρᾶ 

ἴῃ σοηηθοίϊοη ψὶτῇ 

γΟΙ, ὩΘΥΘΥ ΜΠΠῚῚ Ὀ6 

δύ 164 1 84 565115 

Βοῖᾶ ἰο πίμπι: “ὙΤΌΙ 
1 58} ἴο νοι, Οἱ ὑπ ΐδ 

Ἔ νάᾶϑ οἱ ριάιμαρορμωινομεθμαυνμα, ὧς, ρον μαοσοανα 

το μμνα ων δον ορμοφυνκῷ ον ὑνΩΝ 

λι θὲνἢ 

ἔν δα νιρμρνβομ ἐδάφους ἡρμμβθωι μουν ρυημοκον οὐ μάυρω, υ 
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νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς τ 
ὴ86 πἰρδῦ Ρϑέοσθ σοῦ ἴο δου μα ἴῃΓ66 Εἰ 65 

ἀπαρνήσῃ με. 385 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος 
γοῦ Μ01} ἀΐβονγτι τα 6. 15 Βα σπδ ἴο ἴον 6 Ῥεΐοσ 

Κἂν ἔῃ με σὺν σοὶ 
ΑἸ 1 πᾶν 6 ἈΘΟΟΒΒΘΥ Ι͂Ὼ6 ἰορείμον ἢ ψοὰ 

ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως. 
ἰο ἅϊ6, ποῦ ποΐ ψγοῖ 15}}8]} ἀἰβοννῃ. 1ὐ|κουν δα 

καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 
Αἶβὸ 81 ἰῇ ἀϊβοῖρίθβ 58ἱά, 

86 Τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ 
ὙΏΘΩ ἰ5 οογλίησ ψὶΏ ἴθ ἰῃ6 ὅθ ϑι5 

εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει 
ἱπίο ϑροΐῖ Ῥοίη δ βΞαῖϊᾶ. (οϑίμβοηδηθ, δηά ἐξ ϑασίῃθ 

τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως 
το ΄[ὩὯ6 αἰδβοίριθ 516 χοῦ ἄονσῃ ἰ:ἷπ (Ὠϊ5 Ια απ 

οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 31 καὶ 
«10 Πανὶ βῸΠ6 ΟἿ ἰβοσθ 1 τσ ΟΥ3ν. Απμὰᾶ 

παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο 
Βανίτθ' ἴΔκθὴ δίοῦδ ἐᾷ Ῥεῖοσε δια. [6 ἔνο 

υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ 
5ΟῺΏΒ οἵ Ζορεᾶθθ. 86 βἰαγίρα ἴο Ὀ6 συΐασνεα δηὰ 

ἀδημονεῖν. 38 τότε “λέγει αὐτοῖς 
ἴο Ὀ6 ϑογεὶν σοὰ]θᾷ, ΤΏΘΩ 6 15 ϑασυίπρ ἰο ΤΠ 

Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως 
ΤΘΘΡΙν βεϊονοα 15 597} 501 οὔτ πη] 

θανάτου: ᾿'μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε 
ἀδαίῃ; βίαν γοῦν φῦ δῃηᾶ 6 τοῦ βίδσιηρ αν ΔΚ 

μετ᾽ ἐμοῦ. 39 καὶ προελθὼν μικρὸν 
νῖ το. Αμᾶὰ διανὶπε σοτὰρ ἰοννατα 1116 

ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος 
ἮὯΘ6 861 ὉΡοὴ ἔδοθ ΟΕ Ηἰπὶ ὌΓΧΒΨΙΩΒ 

καὶ λέγων Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, 
8) ἃ 5δνίηῃσ Ἐδίημοσυ οὔἔτηθ, 1ἴξ - Ῥοββίθ]θ 1115, 

παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο’ 
Ἰοῦ ὕῬ8Ὲ5 Υ ΖΥΟΏ [Ιὴ6 τμ6 ΟΡ 1815; 

πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ. 
Ῥεβϑίᾶθ πού 85 8τὼὰ ΨΠΠΠ Ρᾳς 85 σψόοὰ. 

4 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ 
Αμαᾶ [6 15 σοτηὴρ ἰοναχαὰ ἰπ6 αϊδοῖρ]θ5. δηὰ 

εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ 
15 Βπαϊηρ ἐμοχ ΒΘ δ, Δηα 15 βεινίηδ ἴο ἰδ 8 

Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν 
Ῥεῖοσ Τὰ πο τοῦ Ψόγα βίου, οὔθ ΠΟΙΣ 

γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 41 γρηγορεῖτε 
ἴο βίαν αύνακο ἢ χη62 Βφ6 τοῦ 5Βίδυν δ᾽ αυναῖζο 

καὶ προσεύχεσθε, ἵνα εἰσέλθητε. 
δια 6 χοῦ ρσδσίηδ, ἰὰ οτᾶοσ μδὲ ποῖ σοῦ ταϊρῃΐ δαΐοσ 

εἰς πειρασμόν: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ 
ἰηΐο ἱἐξιιρίαίίοη; ἐπε ἰμἄθεα βρὶσι ΞΈΤ Ξν {μ6 

᾿Ιησοῦς 

ΜΑΤΤΉΒΨ 26: 8ὅ---4Ἱ 

τἱσηῦ, Ὀοῖοσα 8. οοο 
ΟΙΌΝΒ, γοὰὺ Μ1Π] α15- 
ΟΥ̓ τὴὸ6 ὑὮΓΘα {ἰ65.᾽ 
85 Ῥείου. βαϊὰ ἴο ἢΐῃι: 
ἜνρηΩ ΤΡῚ 5ῃοια 
ὭδγνΘ ἰὸ αἷδ πὲ ψγοῦ, 
Ὶ ΜΠ ὉΥ ῶῸὺ 6815 
αἰδονα γοι." 41} {8 
οἴου αϊδοίριθα. 8150 
βϑιἃ πθ βϑχὴθ ἰῃΐηρ. 

30 ΤΏΘ “6 βι1ι5. σϑγ6 
πὶ ΘΙ ἴο ἐπ βροὺ 
σφ Οοὗδ "βου 8 16, 
δὰ Ὧ6 κβαἰάὰ ἴο {π86 
αἰδοίριο: “ϑῦ ἀονῃ 
ΠρΘ ΨΏΠ6 1 ρΡῸ ονΥδϑα' 
ΏΘΥΘ δ)ηῃηάα Ὀτγῶδν.᾽ 
97] Αμα ἰδκίηρ ἱοὴσ 
Ῥαύθ δῃᾷ [86 ὑψνοὸ 
5005 οὗ ΖΘΟΡ Θ᾽ ἄθδθ, Ὧ6 
ϑιδχίεα ἴο Ὀ6 σγίθνρά 
δηά ὦ Ὀ6. ΒΟΥΘΙΥ 
ὑσοι θα, 38 ΤΏ ὯΘ 
5814 ἰο ποθι: “Μν 
ΒΟᾺ] 15. ΟΘΘΡΙΥ οΥ]ονϑὰ, 
ονθὰ ἴο ἄθαΐῃ. ϑ5ϑίαν 
ὮΘΓΘ δα ΚΟΘΡ οὐ 6 
ψμοΐσῃ νι πι6.᾽᾽ 
89 Απα ροίηρ 8 Η{16 
ἍᾺΥ Τούασα, Ὧδ6 [61] 
ὌΡΟΣ ἨΪ5 ἔδσθ, ὈΥδυῖπρ᾽ 
ΔηΑ βαγίηρ: “ΜΚ Ἐδ- 
ὑμοσ, ἢ Ὁ 15. ΘΟΒΒΙΡΙ6, 
1Ιοὺ δὶ σὺ} 855 
ΑΒ ἴσο τὴ6. Ὑοί, 
ποῦ 85. Σ ΜΠ], Ρὰδ 85 
γοῖΣ Μ1]1.Ὁ 

40 Απηὰ Ὧ6 οδῖὴπθ ἴὸ 
086 αἱδοῖρὶθα πᾶ 
ουαμα θὰ 5ἱθορίηρ, 
84 ὯθΘ 5ϑἰα ἕο Ῥεΐοϑε: 
“ΟΟὐἹά γοῦ τ ποὺ 
80 ΠΟ 85 ψαϊσῇ 
οὔθ ποὺ ἰῇ τ269 
41 ΚΘΘΡ οὔ ὑῃ6 ψνδίοῃ 
δα ὈΓΒῚ σου 8}ῃν, 

δῦ σοῦ πᾶν ποὺ 
ΘΟ ἰηύο ἐσιηρῦδ- 
ζἰἴοῃ. ἘΠ6 5ροἱῖῦ, 
οὗ ΟΟΌΓΒΕ, ἰ5. ΘαρΡοΥ, 



ΜΑΤΤΕΕΝΥ 36: 423----48 

ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ 
Ῥυΐ δ τς: ΜΝ} ΟΜ ΘΑΚ. ΟΞ ΕΟ οι οὗ 

δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων 
βϑοοοῃᾷ [{}16] Βανίῃρ ΒοὰΘ Οὗ Ὧθ ρχγανεᾶ ΞΑΣΊΠΒ 

Πάτερ μου, εἰ δύναται τοῦτο 
Ἐαίμοσ οἶτχηῃςρ, 1 11 15 ῬΟΞ51016 τ} 15 

παρελθεῖν ἐὰν πίω, 
ἴο 855 ὮΚ 1ξ ὄνοσ 1 5Βῃουμα αἀὐληκ, 

γενηθήτω τὸ σου. 48 καὶ 
16 8.6 ριϑοθ τμ6 οὗ γου. Αδὰ 

ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, 
Ἀανὶηδ σοὴθ δϑαΐ 6 Σου ἰἤθτα ΒΙΘθρ δ, 

ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ 
δ... ἘΟΥ ΟΣ βθτὰ [λ1: ΘΟ. 685 

44 καὶ - ἀφεὶς 
᾿ΑὩα διανίωρ ἰεΐ βὸ οἵ 

προσηύξατο ἐκ 

δὲ σὰρξ 

βεβαρημένοι. 
ὨδνῚῺΡ Ῥ6ΘῺ τϑαθ ἤθανν. 

αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν 
ἔθ δϑϑίῃ αν ΒΟῺ 6 ΟΥ̓ [6 Ὀσϑανϑαᾷ οἱί οὗ 

τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 
(ηἰγὰᾷ [πΔ6] ἰῇ 6 νὰν οι Ὠδνίηρ βαϊ8ἃ δραΐῃ. 

45. τότε ἔρχεται. πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ 
ἸΏΘῺ Ὧθφ 15 σοχηΐηβ ἰοννασα δα. αἰβοίρ]θβ δρᾶ 

λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε.. λοιπὸν 
15 Βα ἸῺ Ρ ἴο μετὰ Ὑοῦ 816 βιθβερίῃρ ἰϑέξονοσ. (186) 

καὶ ἀναπαύεσθε. ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα 
ΔΩ νοῦ 816 στο 5; ἸΟΟΚῚ Ἠδ5 ἀγα ΔΘΑΓ ἴμ6 Βουτ 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ. ἀνθρώπου. παραδίδοται 
ααᾷ 86 ϑὅοῃ Οὗ [868 ΤΏΒΕ 15 Ῥείη βίνεῃ ονεσ 

εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε. 
Δὰϊο δδπαβ ΟΥ 5'πιθυβ. Β8 τοῦ βοϑίημρ ἃΡ 

ἄγωμεν. ἰδοὺ ἤγγικεν Β ΝΣ 
1Ἰο τ5 Ὀ6 βοίΐῃβ; Ἰοοκὶ 88 ἀγδνῶ ὥὩθΥ ἐπα (016) 

παραδιδούς με. 47 Καὶ ἔτι. αὐτοῦ λαλοῦντος 
Εἰν]μλβ ον Ο Τῆδ. Διά γνεὶ οὔ τὰ βροξβκίηρ 

ἰδοὺ ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ᾽ 
ἸΟΟΚΙῚ ΦΖυᾶδβ. οὔθ οὔξίμε ἔψνεινθ σϑῦῶβ δῃηᾶ τ 

αὐτοῦ ὄχλος. πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων 
μὰ οὐονᾶ στο νὰ. βννοσᾶς δῃᾷ Ψψοοῦᾶβς 

ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ 
ἔγοθ ἴδὰθ οὔθ ᾿γίοβίβ δηᾶ οΟἸᾶθυ θη οὗ ἰῃ68 

λαοῦ ᾿ ᾿ 
ῬΘΟΡΙΘ. ᾿ ᾿ ἐν τος 

48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν 
ἼΏ6 (ο6) τὲ εἰν ον Πΐγα ξϑνε 

αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν ἂν φιλήσω 
ἴο [Θτὰ ΒΡῈ ΞΕ ΖΕΣΞῚ Ὑοτα ἨΚΘΙ͂Υ 1 5ῃομα [κἴ55 

αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ 
ΒΘ 1:15; 5εῖζε χοῦ “ΠΣ, Δηὰᾶ 

εὐθέως προσελθὼν τῷ ᾿[ησοῦ εἶπεν 
Ζτατθα Ἰδίθιν αν ρ σοχὰθ ἐουνεσα ἐμ 2 6515 Π6 βαϊᾷ 

᾿ΒΙθθρίηρ, 
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ρΡαὺ 8. {169} 15 
ΘῈ Κ. 42 Αρσαΐῃ, ἷ0ῸὉ 
08 ϑϑοοῃα ὑἱῆθ, ὯΘ 
νοῦ ΟἹ δηᾶ ρὑτανϑᾶ, 
Βανί: “ΜῈ ἘδύΠΘΥ, 
1 τῷ ἰδ ποῦ Ῥοβϑιθὸ 
Τοῦ ὑῃϊ5 ἴο Ῥ8855 θ.ζΐ)08ᾺΣ 
ΘΧΟΘΟῦ Σ ἀτίηκ 1, Ιοὲ 
γΟᾺΣ ΜἘλΣΙ (δα ὉΪ806.᾽" 
43 Απά Ὧ6 οϑῃλθ δρϑίῃ 
δὴη ἃ Τοὰυπμα ὑμθτὰ 

ἴοσ ὑμὶν 
ΘΥ65 Ψ6Ὶ6 ἤθᾶνν. 44 50 
Ἰρανϊὰρ ἐθ, δ 
δρϑίηὰ τοὴῦ ΟΥἹἨ ἁ Ἀβ8ῃᾶ 
Ὀγαγρᾶ ἴοσ ἴω ὑμίγα 
ὑϊχλθ, βδϑυίρ ΟἿΟΒ 
ΤΆΟΥΟ ἰὯ6 βαΐῖθ ψοχᾶ, 
45 ΤΏΡ 6 σϑιῇθ. ἴο 
6 αἰβο 165 δῃα βαὶα 
ἴο ἔμοια: “Αὐ ΒΌΟΘΩ 8 
ὑτὴ86 85 ὑῃϊ5 ὑοῦ 816 

.1 Βθορίῃρ δηᾶᾷ ὑακὶηρσ 
χοῦκ τοϑῦ! Τιοοκὶ ΤῊΘ 

ΠΟΙΌΣ Ὧ85 αὐ ὩΘῸΡ 
ἴοσ ἰῃῇ6 5οὴ οὗ ᾿δῇ 
ἴο Ὀ6 Ὀροίχαγνρᾶ. ἰηΐο 
ἴῃ 6 ̓ ϑηᾶβ οὗ 5 ΠΏΘΙΒ, 
46 οῦ ὑρ, δῦ 15 ρΡῸ. 
ΤΟΟΚΙ ΜῪῈῪ ὈδύσδυΟΣ 
Ὧ85 ἄγ 5|681.᾽ 
471 Δηᾶ ΜΏΔ6 Ὧἢ6 ψῶβ 

γοὺ βρϑακίηρ, Ἰοοκ! 
συᾶδθ, ὍηΏ6 οἵ ἐμ 

ὄψον, οϑῖθ δᾶ τῇ 

πὴ 8 διθὰῦ οσγονά 

ΜΙ όσα δα ΟΠ 5 
ἔγοσα ὑὯ6 σὨἑΘ ᾿σίοϑὺβ 

Δα ΟἸΑ͂ΘΙ Ὠιδὴ ΟΥ̓ [Π6 
ῬΘΟΒΙΘ. - . 

᾿ 48 Νον ἷβ Ρεύγαν- 
ΕΓ ϑᾶ ρσίνθῃ θη 8 

Βἰθ, βαψίηρ: “ὙΜἘΠπο- 
ρΥΟΥ Ὁ 5 1 Κιδϑ, [15 

ἰ5 Ὧ6; ἴακθ ἴσα ἰῃ- 
ἴο οὐδίοαν." 49 Απά 
βοΐῃρ δύσαϊρῃῦ ἀΡ 
ἴο Ψ965815 Ὧ6 βϑίᾶ: 

“ἂν ὑμᾶς ἅι παμόφιρμῳναμαν σι νοιμυο, και συνηνημαμ 

οἱ ἀριμμοδουμις ἐκ δ ὠς ἄν ἀξ, ἐνῷ ρυμβηνψ χρῷ χὴν ἀρὰ κέν, Ἰδενον" 

τὰ 

Ε 
Ε 2 μ᾿ 
ΞΕ 
᾿ 

ὦ 
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. Χαῖρε, ῥαββεί: καὶ κατεφίλησεν 
ἘῸὸ το]οϊλοϊηϑ, ἘΔΌΡΙ; δηά ἢθ Κἰββρά ἀοννῃ 

αὐτόν. ὅὃϑ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε, 
Ὠΐπλ. δ6 Ἀΐ Ε5ὺ5 δία ἰο ἴω ἘΈΠον, 

ἐφ᾽ ὃ πάρει; τότε 
τροῖ ἉΨΏΪΘΕ 86 νοῦ ὈΥΘΘΘΩΕ γ νε1-}9} 

προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ 
μανίαβὶ σοτθ ἰονγαγα ὑπ Ὲν ΔΙά ἡ ἰμθ. ἤδθαθ ὩΡΟΣ 

τὸν ᾿Ιηπσοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51. καὶ ἰδοὺ 
:6 οϑὺ58 βῃὰ Ξεῖζοα ἈΪΤῺ. «Αια Ἰοοκ' 

εἷς τῶν μετὰ ᾿[ησοῦ ἐκτείνας 
οὐδ οὗ [86 (οῃ65) ψίίθ “2655 μανίηρ βίσειομϑα οἂΐ 

τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ 
{88 δᾶ οἰἄχονν - {μ8 ΒΜΟοταᾶ ΟΣ Ὠΐτὰ δηᾶ 

πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
δν] 18 5στηϊ θα, {π6 51ανε οΟΥ 6 δομϊρε ὑσἱοϑί 

ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. ὅ2 τότε λέγει 
μ6 ἴοοῖκ οὔὔδξἕ οὔ τα 6. ΘδΥ. ΤΠ [5 βϑ ηδ 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Απόστρεψον τὴν μάχαιράν 
ἰο τὰ 6 “2685 Ἐρίσχ τῆς βινοτα 

σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ 
οἔὗγου ἰπΐο [ἴῃ6 Ρ]δοα ΟΥ̓, 81 οτ 

οἱ “λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ 
ἐμ (ο65) -Βαντηρ Δ ΚΘ ϑινογα 1 5 οτὰ 

ἀπολοῦνται: ὅδ ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ 
ἴπον 1] ροσῖϑῃ; ΟΡ 816 νοὰ (Ὠἰηκίηρ ἰμαὲὶ τοί 

δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ 
ΤΙ ἈΓᾺ 816 ἴο οηἰχοαῖ 16 ἘΔΊΔΕΣ οἶγχαθ, δῃὰ 

παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα 
6 Ψ11 5ΞΌΘΟΙΥ ἴο το στἱρέ πον τοτο 8 ἔννοῖνο 

λεγιῶνα ἀγγέλων;. ὅ4Ἃ πῶς οὖν 
ταριοης 9 οΥ ΕΡΨΉΥΡΕΙ : ον Τλογοΐοσα 

πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως 
5ῃοι 1 θ6 ΖΦ] 8116 (6 ϑογίρίυτο ἰδμδὲ τ πι5 

οὐ δεῖ ᾿ γενέσθαι; ὅ5 Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
115 ἈΘΟΘσβασν ἴο δ ρα 7 ΟΞ Τὼ. μα ἰῆθ ΒοὺΣ 

εἶπεν ὁ ᾿᾽ἰησοῦς τοῖς. ὄχλοις Ὥς 
βαιά τὰ6 ὅεβὰβ ἴο Ὡς οτονᾶθ 485 

λῃστὴν ἐξήλθατε 
ΤΟΡΌΘΡ. τοῦ στα οὐδ ὙΠ, 

συλλαβεῖν με; “καθ᾽ 
ἴο ἀύσεϑὲ 1267 Ασοοτγαϊΐηξ ἰο 

ἱερῷ. ἐκαθεζόμην. διδάσκων 
ἴθ ΙὍνν85 5: πρ' ἄονναι.- ἰδ ΠΕ 

ἐκρατήσατέ με. 586 Τοῦτο δὲ 
τοῦ 561Ζοά - ΧΡ, Τῆίβ 151} 

, Ὑέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
885 ἰδίαι ρίϑδοθ ἔῃ οσάσφυ ἰδὲ τσ ῦ ΡῈ δα 1616 ἐδο 

γραφαὶ 
Ξοσιοίασεσ Οὗ ἐδ8 

ἐπὶ 
ὌΡΟΣ 

βνοσαάβ 

ἡμέραν ἐν 
ᾶν π᾿. 

τῷ 
τῆς 

οὐκ 
ποῖ 

ὅλον 
ΜΈΏΟΙΘ 

καὶ 
δῷ 

Ῥγορῃοῖθ. Τρ ἰῃ86 ἀἸβοῖ165 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων. 
δια ννοοαᾶϑ᾽ 

τῶν προφητῶν. Τότε οἵ μαθηταὶ. 

ΜΑΤΈΒΕΝ, 26: ὅθ---΄ὑοδῦ 

“αοοα ααν, ἘΔΌΒ1 "ἢ 
8ηα Κιβδεὰ ἢΐ ΨΘΥ͂ 
ἰδαάθυν. ὅ0 Βυὺ 7655 
5814 ἴο Ηἰπλ: “ἘΈΙΙΟν, 
ἴοσ ψῃδῦ ΡΌΓΡΟΒΟΘ ἂἃῖθ 
ΟῚ ὈΓΘϑρηὐ ἢ ΤἸΏΘη 
ἰῃθ})0 οσϑῦθ. ζογνϑχζα 
δηα [αἰ Ὠδηᾶς ΟἿ 
Ζοϑθὰα δηᾷ ἰοοῖς Ὠΐπι 
ἰηΐο οὐδίοαν. 51 Βαυΐ, 
ΙΟΟΚΙ οὔδβ οὔ ἔδμοβο 
ἢ σοθια. χοδοῆ;ρα 
οὖν Ὡἶβ. Ββαῃᾷ δῃὰ 
᾿ΑὙΘῚ Ὠἷβ5 5ψογὰ δῃηᾶ 
Β΄ ΟΚ. ὑμ8 δῖανθ οἵ 
8 ὨϊρῺ ρῥχίθδὺ δῃᾶ 
ἰοοῖκ οἷξ ἰβ 681. 
52 ΤΏΘΕ σ65βι15. 58. ἰο 
Βα: “Ἐδίσση. γΟῈΣ 

Ἰϑνογαᾶ. (ο΄. 15 ὈΙ806, 
ἴο 811 μοῦ ὙΠῸ 
ἴδκα. ὑ86 βδνοσά Ψψ1] 
ῬΟΙΙΒῊ Ὁ ἐπ6 5'νοχῶ, 
ὅ ΟΥ ἀἄο γοὺ ἐμ κ 
ὕπαῦ 1 οϑημοῦ δΌΡΘ6δΙ 
ἰο Δ ΕΑΙΠΟΥ ἕο 
ΒΌΡΟΙΥ ὯΘ δὖ {μϊ 
τχοχηθηῦ τοῦθ ἰῃδὴ 
ὕψθινα Ἰθρίοηβ οὐ 80- 
86159. δά Τὴ ἰμϑὺ 6886, 
ον ψουἹά ἐῃ6 Βουΐο- 
χο 6 {]Π]|1ρα ἐμ 
1 τὐὰϑῦ ἰακα ὈΪδοδ 
(Ὡ15 ΜᾺ 2" δῦΙη ὑμαῦ 
ὮΟῸΓ ὥθϑθὰ βα4 ἰο 
88. οτονᾶβ: “Ἐδγο 
Ὑοὸσῦ οοθ οὗὔῦὈἠ ἢ 
ΒΜΟΤαΚ ΘηΩ ΟΙΌΌΚ. 85 
δδθληδὺ.. ἃ τΟῦροΣ ἴο 
διτοϑὰ τὴ62 Πὰν 8 ΙΟΥ 
ἀδν 1. ιδεᾶ ἰο 5: 
ἴᾺ 8 ὑθιθῖθ ἐθδοῦ- 
ἰῇ, δηᾶ γνροὺ σοῦ 

ἀιϊὰ ποὺ βκα τ ἰῃ- 
ἴο οσυβύοαν, δοβΒιπύ 
811 5 85 ὑδῖκθῃ 
Ῥίαοθ ἴοἡ Ὧ6 βουϊρ- 
85 οὗ ὑπ ὑχγορῇ- 
εἰ ἴο ὍὈ6 ΠΜΙΗΙΘᾶ,; 
ΤΏΘΩ 811 016 αἰβοίθίθϑ 
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πάντες ἀφέντε αὐτὸν ἔ ΔΌδπαος ἱ | 
811 μανἐπὶ 1οὶ ΜΙ οΙ Ὠἰτὰ ἔφαγον Ἠράα. οηρὰ ἀπα ἀηᾷ 
57 Οἱ δὲ κρατήσαντε ὃν Α 51 ὙΠΟΒ6 Ψὴ0 ἔοοκ 

ΤὮφ (οπ 65) δ ΝΣ λα ἵκο, σΟν Φ685.8 ἰηῦο ουαδύοαγ 1.66 Ηΐπὶ δι ἴο 
ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου [ σϑΊΔ'ῬΗδα ἔπ6΄ ὨΙσὮ βαοδ. ἰοννασὰ Οδίαρῃεβ ἔῃ ΒΙβὮ ὑσίθϑε, νοτα ὈΥΪοδῦ, ΨψΏΡΘΥΘ ἐῆθ8 

1 -- Ἂ Ξε ᾿ ΕἸ ᾽ οἵ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι | 5οΥῖθα5. 8η64 ἐπ6 οἱᾶθν τὴ 8 ΒΟΣΙΌ65 ΕΥΟῚ 1ῃ68 ΟΙάου θη [6] Ὅ6ΙΘ ρσαίμογρα συνήχθησαν. 58 ὁ δὲ Πέτρος | ῥοπούμοσ. ὅ8 Βα Ῥεΐδν 
τνοτο 16 ἰοσοίμου, ΤῊΘ Ῥαξ Ῥεΐου. |Κϑρῦ ξο]ονίηρ ἰτα δὲ 
ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς 3. 8004 αἰδίδηοθο, ὃς υνᾶβ ξοΙσ τος ἰο Ὠϊ ἔγοτα ἡ ΔΏΓΟΣ ἀρῆι ἐμὴ ἴδ᾽ 85. [Π6 οουτίγατα 

ΟΥ 86 ΠἰρῺ ργχίθδί, αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν : : σουτίνδτια οὐ 6 ομίοῦ ἔνεμεν ΘΔ Βδνίηρ' Θηξοσοϑα ϑπὰ, ἅδίοτ δ τὸ ΩΣ " 
ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν [πὴ Ὃν “ὁ Μὰ δ᾽ τ νὰ δἰ νὴ τδ6 ϑυβοιαϊπονας ἴο 566 μαι ἰδ ὥοιξο ᾿ δὲν πὸ τ ἔλο ᾿ ες Ξ Ὁ 566 6 το ΕΑ ὡς οαΐξοοπιθδ, 

. 89 Μοδῃπεέϊΐμθ ἐἢ ὅ9 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ Ξ ς ρχίερι αἱ τὸ συνέδριον | οὨἱ Ϊ ὅλ Τὴοθ Ραξ οὨΙ ΘΕ ῥχίθοῖα δηθὰ ἐδδ ΟΜΉΎΘΙΝΝ ΙΣς ττιραῖα δρᾶ ἔδπο 
ον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ γοΚί ΨΈΟΙΒ νου βοοκίηβ 28156 ἐδυυδ ον ἄοννῃ οα ἐπα γον ἦἰο οκἕαρ ἴοτ ἦδιδο 

3 “ - 3 ΔῚΣ » Ἰησοῦ ὅπὼς αὐτὸν θανατώσωσιν, ἴῃ οχγάᾶδυ Ἴσ Ῥαῦ Ηἰμ 658 850 {πδὶ τα ἐμδν πιϊσηὶ ρα ἰο ἀδδίῃ, ἴο ἀδαίῃ, β0 ἐπδν 
θ0 καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν |ξρμηα ὭΟΠ6 ΔΙ ΠΟυΡῊ ΕῊΝ πος ἐμδν ξοιυπμά Οὗ Τῆϑν ΤΑΔΏΥ͂ ξαῖβο τλίπδοϑος 
προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ ᾽ Βανίηρ σοσθ ἐοννασα 8156 ἐμεῦ μϑμέυνη ταινενῖν Ῥαϊ ἀρ νο ρρατ ας ὦιδίθν 
προσελθόντες δύο 61 εἶπαν Οὗτος ἔφ δι δηᾶ 5αἱά: δδδν ΠΑΝΙΠΒ σου ἰουναστᾶ ἔνο βϑαϊὰ ΤῊΪ5 οὔθ διὰ ἴδῃ 581, Ἵ ἃ ΕΙΣ 

Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ [τὸ ἐῆτον ἀοωα ᾿ὰς Τ δὰ 8016 ἴο Ιοοβα ἄοσψῃ μα αἰνίπα Βαριξαξίου οὗ ᾿ Οὗ ΤΠ6} ξργηῃρὶδ οἵ Οοά δᾶ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶ ἰ ἢ μερῶν οἰκοδομῆσαι. ἱ ἢ αοα δῃᾶα {πγουδῃ ἰδτοο ἀδνΞ ἴο Βαμα ὌΡ. δατα ̓ ᾿ἱ ΗΝ ἰὮτοο ! ᾿ ΟΣ Ν Π 5 . Ν ἃ 62 Χαὶ κε ἀναστὰς. 9 ἀρχιερεὺς εἶπεν [[ῃ8 ΒΙΡῊ ρχίθβδὲ βίοοά Ὡ ϑν 185 βίοοῦ ἢ ἐῆθα οἤϊεῦ ὑχγίοδὶ βδϊά ἊΡ δρᾶ ΜΝ " ἮΡ Ν Ε " 5 Ἃ 3 ’΄ ᾿ ᾿ 8} : ὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί [“ἬαγΘ. ψοὰ ΠΝ ο Ἀπ Νοίηηρ ἅτὸ γοὰ βιηβνουΩσῦ ῬΏδαΣς ἐμαϑα 5 2 ΕΝ εἰ Ἧ εὐκὰς ΜΝ ᾿ Ὑ6Γ3 δὺ ἰδ ἷ 656 σου καταμαρτυροῦσιν; 683. ὁ ᾽ ῦ ἱξνὶ ἢ ΟΥ νοῦ 8.6 ἰθβ νη βου ΜΚ] Ἐν}9:1} δὲ Ιῃσοῦ : ϑοὰ ΜΗ Ἐπὶ ἀξοιηδὶ 
ἐσιῶπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπ ὑτῷ Ι " “τὸ 

γτταῖ. εν αὐτῷ ἷ ννδ5 516 πη], Απμα δα ΟΒΙΘΕ Ὀσὶοϑὲ 5818 ἴο έτη ΝῊ ἐπρηνν τος ἴμὸ ἢ ΄ 
Εξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ ῦ | Ὡὶ ξοῦυ τοῦ [Ηἰπι: “ ἵν ραΐ ὑπάθν δ νοὶ ἄονα οδίῆθο αοα ξἘπὸ δὰ Ι Ἧς με 

ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ |ἃ 
ὦν’ ᾿ σὺ |ΘΟΥ οὔ ἰο ἐθὶ1 ἃ νὰ ἴῃ ογᾶοχ ἐπαὶ ἰοὸ ὰ8 ψοῦ ββουϊᾶ ΒΔ) ἰξέ ψοὰ  ΨΏΘΙΗΘΡ οι δῖ {86 

εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 864 λέ ΟΠ , ᾿ έγει Ἰδὺῦ [ὴ86 5οῃὰ οἵ 816 ῇὼ8 (ὨὨγίδε 86 ὅοῃ οξίῃε (οά. 15 ΒΟΥ ΙΩΒ αοα! βάσεδιιβ βδία 

59" Ξαυ 6: ἀγίτ, “711,18. ον, “ΘΌΡΤοαΘ Οσατί," Ξοθ Μαίζηθυν 5:22, 
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αὐτῷΏ ὁ ᾿ἰησοῦς Σὺ εἶπας" πλὴν 
ἴο ἢ ἰπ6 7 658.5 χοὰ γι βαἰά; Ῥφϑίᾶθβ 

λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν 
Ι1ΔΥῺ 5 Ὡ ἰο χοῦ, ἔτγοσῃ σὶρ ποῦν τοῦ νν}}} πο ἰῇ 6 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ 
: [510] οὗ 186 ΤΏΔΕ ΕἾΤ ἡ 475| οι οὗ 

δεξιῶν τῆς δυνάμεω καὶ 
ΕἸ -Παπλᾶ [ὈΡᾶΓ5] οἵ Ἐπ Ῥοννεσ 5 δηᾶ 

ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
σοχηΐιρ ὌΡΟΣ {1.7} οἸουαβ οΥ ἴμ6 

οὐρανοῦ. θὅ τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρηξεν 
Ἀδανρῃ. ΤἸΏΘη ἰὰ6 ΟὨἱΘΕ υυῖοϑὶ ὈσΌΪ 6 ἸΠΤΟΙ ΡΒ 

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ᾿Εβλασφήμησεν’ 
[1886 ομῖον σασταθῖβ Οὗ Βίτα βδασίηρβ δ ὈΙβρ βετηθᾶ; 

τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε 
ψνδὶ γε προ νὰ 8:6 Βδνησ ΟΥ νυν] π πβοῦ 566 

νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν. 06 τί ὑμῖν 
πον ὑοῦ εξασᾷ ἴῃ 6 ὈΙ]ΑΒΡΠΕΠῚν. αὶ ἴο τοῦ 

δοκεῖ; οἷ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν 
ΒΘΘΙῺΒΊΙ 7 ὙῸ6 (οπ65) Ὅαΐξ πανί δηβινοτεαᾶ δα 

ἜἜνοχος θανάτου ἐστίν. ΘῚ Τότε ἐνέπτυσαν 
ἩδΙὰ 1 οἵ ἀθρδιϑίῖῃ πὸϊῖ5. Ἐν εἴ} {μὸν βριῖ 

εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν 
ἰὰο ἰμ6 ξαςθ ΟΥ ίγηω δια δῖ τυ Β5.8 

αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν 68 λέγοντες 
Ἡΐτῃ, τὴς (ο95) ὑαΐξ Βαρρῃεα ΞΆΣΊΩΣΣ 

Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστίν ὁ 
ῬΥΟΡΒ ΘΒ. ἴο 5, ΟἸὨσιδὶ, ῆο 15 ἴδ6 (ο16) 

παίσας σε; 
Βανίῃςξ ἰδ σου 

69. Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω 
Μν91:} ρυξ Ῥρίρυ. τνὰϑ 5: {85 ουΐδιᾶα 

ἐν τῇ αὐλῇ᾿:Ὗὀ καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία 
ἷἴπ ἴθ σοιχίναχα; δηαδ ὄσϑζὴδ τονναζα Ὠὰ οὔθ 

παιδίσκη λέγουσα Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿[ησοῦ 
βοσνδῃὶ ΕἾΣΙ ΞΆΣΩΣ ΑΙδο σοὺ Ῥνεῦα ὙΠῸ “6585 

τοῦ [Γαλιλαίου". 10 ὁ δὲ ἠρνήσατο 
126 σα θδα; ἴμε (6) Ῥαΐ αἀφρηϊρα 

ἔμπροσθεν πάντων λέγων Οὐκ οἶδα. τί 
1ὰ ἔσοηῦ ΟΥ 811 βανίηβ Νοῖ 1 δνο Καονν ν δὲ 

λέγεις. 11. ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν 
ΨΟΌΣ 8.5 Βα ΊΠδ.. Ἑδνίῃδ οπα οὖἦὖὐ ΡΣ ἰῃηΐο {μ6 

πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει 
ἴσα ϑδιαοίμον [611]] δηα ἰβ Βα σ᾽ 

τοῖς ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ 
ἴο 88 (οη65) ἴβοσε Τηΐϊ (0π6) ψὰ5 ἢ {2655 

τοῦ Ναζωραίου: 12 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ 

βαϊθμουξα βϑῶνν 

τὴ8 ΝΑΖΑΥΘΙΘ; δηᾶ δϑραΐῃ ἴο ἀεηϊθα ψΠᾺ 

ὅρκου ὅτι Οὐκ οἷδα τὸν ἄνθρωπον. 
οοαι μα Νού πᾶν Κροό [δμ6 ΤΩΔῺ. 

ΜΑΤΤΉΗΕΙΥ 26: 6ὅ--- 

ἴο ἴτὰ: “οι ψουτ- 
561 5βδεϊὰ [10]. ΥΘΟ Σ 
588.) ἴὁὦ τοῦ 126}, 
ἘΤΟΙΏ ὨΘΩΟΘἤοσί γὸὺ 
ΜΠ 566 ῃ6 Ξοῃ οὗ 
ΔΩ δἰὐηρ, αὖ ἰῃ8 
Τἰσὴῦ πδηᾶ οὐ βουνοῦ 
δηὰ οουλϊρ Οἡ [Ὧ86 
ΟἹομαΚ. ΟΥ̓ ρανθῃ. 
ΘΟ ΤῊᾺΘ 88 ϊρῃ 
Ὀσὶοοὺ στἱρροὰ Ὠΐς οὐ- 
ΕΓ ρδϑυτηθηῦβδ, Βα ]Ώρ: 
“ἫἪΘ Ὧδ5 ὈΙΒΒΌ ΘΙ Θα! 
ΜγΩδὺ ἔυαγοῦ Ὡροϑᾶ 
Ὧό] 6 δύο οἱ πτῖ- 
ὭΘΑ5659 566: Νοὸν ὙΟΤ 
δυο ραγὰ ἐδ Ὀ185- 
ῬΏριαν. ΘΟ δῦ 15 
ὙΟῦΚκ ΟὈΣΩΣΟῺ 3 ΤΏΘΥ 
τοι σρϑα δου: “ἜΘ 
ἰβ. ΘΌΙΘ ἴο ἀραίῃ. 
67 ΤΏΡΩ ὑμον βοὶ ἴῃ- 
ἴο Ηἰβ ἔβοθ. δῃᾶ Ὡἰϊ 
δἰ αἰ ὑπο ἢσίβ. 
ΟὐθΥ βἰαρρθᾶ Ὠϊῃι 
ἴῃ (6 ἔδβοθρ, 68 βαν- 
Ἰησ: “ῬΧΟΡΏΘΟν ἴο 1.5, 
γοι ΟὨγτίὶδὺ. Ο ἴθ 1 
ὑμαῦ βύγοκ γοιῦ᾽᾽ 
ΟΘΝΟΝ ῬῬείθοσ νγὰ8 

βιυυϊηρ ουὐδίαθ 1 6 
οουχύνατα; δηα ἃ βεῖ- 

νδοῦ ΡΠ] σᾶῖδ 00 ἰὸ 
Ὦϊγη, βαδγνίησ: “οι, 
ἰοο, ψεῖθ ἢ σ596- 
ΒῸ5 ὑῃ6 Ο6δ81:1:16 8} 
Π0Βὰὺ 6 ἀδηϊεα 1 
Ὠρίοσο [θη 811, 58. - 
ἴπρ: “Ἔ ἄο ποῦ ΚΟΥ 
ψαῦ γοὰ 8:6 ἑαϊκίησ 
δροιυῦ.᾽" 11 ΔΙ͂ΟΣ Ὧ6 
Βαᾶ σοὴῦθ οἂὔὖδ ἰο 8 
σαύθῃμοιϑβο, δῦ ΘΓ 
ΘἸΓΙ πούτϊοορα ἴση δπᾶ 
5Βοϊὰ ἰο ποβθ θα: 
ΤΏΙ 80 γὰὸὰ8 ΜΙᾺ 
ὅοθδιιβ ἤὍπ 9 ΝΖ’ 8- 
Τοηδ΄, Τ2ΑΠὰ δρϑὶῃ 
Ὧ6 ἀρθηϊρᾶ Ὁ, σπἱῇ 
8ΔῺ οὐἷῃ: “Ἵ αἀο ποῦ 
ΚΕΩΟΝ ὕπο 88} 
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13 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες Τῷ ΑἸΐοῦ ὁ π0016 ψΏΠῸ 
ΑΣίεσ Ἠ{Π6 Ὀπΐ ᾿Βαντηβ σοσὴβ Ἰονσαγᾷ | ΏσδΘ ἰϑπαϊηρ ΔΥΟΠΠΩ 

οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ ᾿Αληθῶς | σαπια ἃρ δϑῃα βϑα ἰο 
ἐπ (οπ65) βίαπαϊηρ βαϊά ἰο ἰῇ Ῥοίοτ Ὑταν ἸΡρίοσ: “Οογίδιην γοὰ 

καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ λαλιά αἰδοὸ ᾶἅγτα ὁπ οὗ ὑμ6ῖι, 
8180 γοὰ οαξοξ ποῦ 8τθ, δῃᾶὰ ἔοῦ ἔπ 5ΡΕΘΟΒ 0, ἰῇΏὼ ἔδοί, ψΟοὰΡ 

σου δῆλόν σε ποιεῖ: 14 τότε ἤρξατο | ἀϊαΙ]οοῦ σίνδ5 γοὰ 
οὗ νοι ενλάθαξ ψγοῖ 1{ 15 το ακίησ; ἴμθη ὯΘ βῖαχίβα [αγαν." 74 ΤΏΡ ἢ 

καταθεματίζειν - καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ] εἰατίδα ἰο ουτβξα πὰ 
ἴο 6 οσυγείτσ᾽ αηα ἰο 6 βυθαγίῃρ {πα Νοΐ} ουραῦ:; “ἋΣ αἀ(ὁ ποῖ 

οι οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὺς 1 Κηον ὑπὸ τι "Ὁ Απα 
ΓΒ ᾶνα πον {π6 ΤΑΔΤι. ἈΑΠά, δἔ ποθ πυτηραίαίοὶν 8. ΟΟοῖκ 

ἀλέκτωρ : ἐφώνησεν 1ὅ καὶ ἐμνήσθη ὁ ἰοτοσδϑᾶ. 15 πα Ῥδῖδε 
᾿ σΟΟΙΪΚς βουῃᾶφά; ΘΠ σετηθηθεσεᾶά ἴδ ᾿ρα]οᾶ ἴο χϊπα (28 

Πέτρος: τοῦ ῥήματος ᾿Ιησοῦ εἰρηκότος ὅτι | βαγίπρ σΖοϑὰ5 βροῖζο, 
Ῥοίοτ- οξίμο- βαρ. οὐ 6855 ανίηρ βϑαῖα ἰμδΐὲ ΠΒΙΩΔΘΙΥ: “ΒΕῖΟΥΘ ἃ 

Πρὶν “ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ΘΟΟΙ Οὔονβ, γο Ὑ1| 
Βοξοσθ [00 7.1: ὁ ἴο βουπαᾶ ἔΆχϑα ὑὐπηθβ ἰ Ι ρΟΤ ἢ τὸ {ῃγ88 

ἀπαρνήσῃ με, καὶ ᾿ ἐξελθὼν ἔξω | ἐϊπ65." Απά Ὧθ6. ψυϑηΐ 
σοὺ ΨῊΙ] ἀϊβουνὰ τὰρθ, δ νὴ ῸΠΘ τοσία ουΐδιάθ οὐἐπία ε 8ὃδηᾶ αὶ δρὲ 

ἔκλαυσεν πικρῶς... 
Ἀφ οὶ ἰζίογιν. 

Πρωίας δὲ γενομένης 
21 ΟΥ̓ ΣΩΟΥΣῺΒ Ῥαΐ Ὠανίὴξ οσου χοᾶ 

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς 
εσουῃβαὶ ἰοσοίμοῦ ἴοοκ 811 16 οὨΙΘΕ τ ὶἱθείς 

καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ ο κατὰ 
διὰ ἔπ ΟΙΑΘΙ τλθ ἢ ΟΥ̓ ἴα. βῬρορὶαὶ ἄονιῃι οα 

τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν’ 2 καὶ 
τ δ9εϑὺΞ βδϑ-δηα ἴο ναΐ ἴο ἀξεδίῃ Ἀΐσχα; δαᾶ 

Οἱ οτῖν. - 

2 ἍΜ ΏΘΩ ἰὐ Βαᾶ Ρ6- 
ΟΟΘ τποτΐϊῃρ, 

811 [86 οἰἰθέ υγίβϑίς 
δὰ τ86 οἷᾶοθι. τθῶ 
οἱ [6 ρξορὶθ μειᾶ 
8 οΘοῃϑαϊ δύο δρϑίηϑὺ 
ὥθϑθαβ 50. ἃ5 ὧο᾽ ναῦ 
Ὠΐ ἴο ἀραΐῃ. 2 Αμᾶ, 
ΘΙ Ὀἱπαϊὴρ ὨΪΠ, 

δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν [6 164 Εἴτα οὔ δρᾶ 
ἈδνΙὰσ Βουπᾶ πὰ ἐμαν ἰδ ΟΕ δ μάνα ονδὸσ 

Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. ᾿ ᾿ 
το Ῥηδὶς ἴὰφ βονϑύπου. 

3 Τότε - ἰδὼν ᾿[ούδας δ 
- ΤΠ - ὨΒΥΣῺῚΡ̓ 5ΘΟῪΣ Ζιυᾶα5 {δε (00)}6)} 

παραδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη 
Βανίηρ σίνθη ονοσς ἤΐτπ ἰπαὶ δ γ)δ8 ὰἀροα ἀοννῃ 

μετὰμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα 
Πανίηρ 61} Υουουθθ ἐπχσιθα 80]. ἐπα τοὐϊτν 

ἀργύρια τοῖς. 
βίῖνοσς [Ὀ166651. ἴο {86΄ 

πρεσβυτέροις 4 λέγων 

᾿ ἀρχιερεῦσιν 
ΘὨΙΘΕ Ὀσχιθϑῖξ " 

Βδηᾶρθα Βἰηὶ ονοῦ ἴο 
Ῥιαῖθ 16. ον ΟΣ. ἡ 

8 ἼΏΘη σιάδδ, ψΟ 
δοίσχαγθα δΐῖση, δϑϑίησ 

δὰ θὰ ὁροῶ- 
ἀρηιηθα,. ἔθ] ΓΟΙΟΥΒΟ 
δα. ἐπσηθα ὑπ ἰηλτν 

ΒΊΟΥ Οΐδθοθς Ὁ8ῸΚ . ἴο 

καὶ | [8 ομίοῦ ὑτίθϑίβ. δηά 
858 ΙΟΙΔΘΙ ταθ, 4 οἱ δὶ 

Ἥμαρτον [“Δ κ5ἰπηρά ΧΏΡΗΣ 
ΟΙΔοΣ πδοῦ το εἶ ᾿ 1 ΑΝ Ῥούσδγεα στἰρηθθοιβ 
παραδοὺς αἷμα δίκαιον. οἱ ἕξ »» τΩ͂’ 

Πδνΐηε ρίνϑη νοῦ Ὀ]οοα χἰβμίθοιιβ. ἘΠῸ (Ομ 5) Ἀπὶ Ὠϊοοά. ς ΤῬΏΘΥ βία: 
᾿ κι ν᾿ Φ δον " " ὙΒδὺ 5 ὑμδῦ ὅο 1153 εἶταν Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ Ὥ. Ὁ - » 
βϑῖὰ παι ἰονατά Ὁ57 του ἉΠ156α.  ΧΟὉ πιϑῦ 566 0 ὑπιαῦ! 
ὅ καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια. εἰς τὸν [ὅ8090 δ. ἴσχε ὑπὸ 

Απᾶ Βανὶηξ οαδσὶ ἐῃ86 βέϊνοσ [ὈΡὲ6 665] [ηΐο- Ἐδο [δῖ νοῦ θΐθσθα ἰπίο ἐπ 

Ϊ 
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Ἁ ὶ ὸ δ 16. δῃᾶὰ ψιηᾶγον, 
ὸ εγώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἰθρ 

«τ εἰαρπδθοα ὧν ΣΤῊΝ μΆσδι δὴ
 ΑΝ 8 βρόοτθ ΟΕ ΔΩ͂ πϑηὺ οἵ ααπᾶ 

ἀϊνίῃθ ἢ ξατο β Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ὨΘΏΡΘΩ ὨΣΤΆΒΕΙΣ. θΒυὺ 

ἀπῆν Πέχηϑοιξ. ἐν. ταὶ οἰθὲ ρυἰεβϑὶβ [πα οὨϊοῖ Ῥυγοδβὺβ 799}-ὁ 

πνν ει τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὐκ [Ὧ6 ανοῦ φίθοοθα δᾶ 

λαόν τε ϑῃ 188 ΒΊΟΣ [Ρ16 6685] βαϊὰᾶ Νοὺ 1 οοἰᾶ: “Ἰὸ 15 οὺ ἰδ τ 

κξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν [11 ἴο ἄτορ ἔθη 

ἐξ ἐστ γρὰ ἴο ΣΟΥ 1ϑρὰ τΐο {88 1 το ὑῶ8 ββοτοὰ 1τ68- 

ἂν ἐπεὶ ὴ Ἷ ὄ ᾿ Ὀδαϑιϑ6 ὑ ν᾽ 816 
ᾶ ὶ τι αἵματός ἐστιν" ] ΒΌΣΥ, Ὧ6 6 

κορβαν ας τος δῖπος ΚΗ οἐοοά 1615: 11ὴ)8 ῬΓΪΟΘ ΟΣ ῥιοοα. 

τ ᾿ ὲ ς ἠγό Αἴΐοῦ σοπδυϊίηρ ἰο- 
Ἴ ἕ λαβόντες ἠγόρασαν (Ἷ | 

: συμβούλιον δὲ μβαβοι το ἴδεν Ρουραϊ σϑίμοσ, ὯΘΥ ῬούρὨὐ 

᾿ ̓ ὑτῶν. . τὸν ᾿Αγρὸν τοῦ Κερα ἕως εἰς 1 ψ] ὑμθτα ἐμ ροϊνευ Ὲ 

ἐξ οὗ “ἴβετο ἴῆὴὸ Ἐ1οΙά οἵίῃα Ῥοΐίες ἰηΐο] βοᾷ ἰο υτγ. βυγβηθ8-. 

ΟΝ ἴς ξένοις. 8 διὸ ὑ ἐκλήθη |615. 8 ΤἈρτθίοσθ ὑμδὺ 

ταφῇ» τοῖς ν ΤΉ ΣΟΙΡΉ ΜΈΏΪΟΒ ννγὰ5 8168} ΠρΙἃ 85 ὈΘΘᾺ οαἰϊοᾶ 

ρασίαὶ ἰο μα ΒΙΣΔΏΒΕΥΞ. 
2 -" 3 »Ὶ 

ς ἀγρὸς ἐκεῖνος ᾿Αγρὸς 

ΝᾺ ἐπε τῃδὲ ἘΤΕΙΩΑ͂ 

ή . 8. Τότε ἐπληρώθη. 

σήμερον Το νγ)ὲ5 ἔ 1116 

“Τρ οἵ Βιοοᾶ᾽" ἴο 

οὐ Βιοοᾶξς 1 [86 [ηἷ ΨΕΙΥ 8 7., 9 ΤΏΡΕ 

τὸ ῥηθὲν ἰἱπτπϑὺ 8 ΒΡΟΚΘΩΏ 

να ((Ἀπ|6} ΒΡΟΚΘτ του δ Ὁ δοτθταῖδῖ, εἶ 

᾿ ἢ ἵ ῦ ᾿φήτου λέγοντος Καὶ ᾿ ρτορῃεῦ ψῶβ {1 8|16ά, 

διε ἐξρεμον δο προ ρμοὶ πάντοε Ἀπὰ ϑογίηδ: “ Απμᾶ ὍΠΟΥ 

ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν ἴοοῖ [8 ὑμίτίν, δ᾿ γε 

186 ἴοοῖκ [μ8 τοῖσί ΒΆΝΕΙ [Ρ160685], Ρΐεοθϑ, ὑῃ8 Ῥσῖοθ ὮΡ 

ὴ τετιμημένου 16 τᾶθ ἰῃαῦ 8 

τιμὴν πΒανίηξ Ὀ66Ὸ Ὀτὶορᾶ ἡ Ῥτἰορά, 86 οὔθ. οὔ 

τιμῇ το υἱῶν ᾿Ισραήλ, 3Ὁ καὶ ψῇομα βοὴ οἵ {88 
ΠΑ ΑΛΑΣῚ ΒΟΩ5 οὐ 5186], Πα  ς005 οὗ στρ δον ἃ 

ἔ τὰ εἰς τὸ ὃν τοῦ κεραμέως, ὁ »τίςθ, 8 

δυο ἔλοτα, ΠΡ ΚῊ ἀχρὸν οὗ ἴ 6 “Ῥοίλον, σανθ ἰΆοτα τ ΤΟΥ ἴῃς 

καθὰ συνέταξέν μοι Κύριος. θούίοτΒ Βοϊά, βοοοτᾶς 

δοροταίηβ ἐο ψμδὲ ἐμίαθθ οτᾶοτθα ἰο τας Τιογᾶ. τὴς (0 παν έμονο ἢ 

1. Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐστάθη 86 σΟΙΏΤΣΕ ΝΜ 

τὴ υΐ 655 βιοοά ᾿ ᾿Ν ὅοδυδ τον δον Ι 

ἡγεμόνος: ὶ ἐ Ν ὁ Ἰρϑίοσα [Ὡ ; 

ΕΣ ΤῊ ΠῚ ἐπαυίτϑα ἄρου Ὧδε δρᾶ 8 ΒΌΥΘΙΠΟΣ Ραϊ 

λέγων Σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τῶν᾽ {86 απθϑυϊομ ἰο ὩΣ: 

ΒΑΚ ΙΩΒ Ἄου δῖ ἴδε κί αι ΚΑΤΘ γ0Ὰ ἔπθ. Κίηρ 

. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη Σύ ]ροῇ ἰμ8 9659 σ65Ὰ8 

Τῆὴθ. Ῥυϊ. δεξῦβ. βαίά ὑοὰ ορηρά: “Ὑοὺ γουτ- 

12 καὶ ἐν τῷ Φ0 Ὁ 560 {101." 12 Βαΐ, 

ἀπὰς ἴὰ ἴιθ ΜὨΪ6 μ6 δ ὈΘΙΩΒ 

ἀρχιερέων καὶ δοουβοαᾶ Ὁν δ ομΐοί 

ουἱεὲ ῥσίοξί δηᾶ ῥτὶθϑῦβ θᾶ οἱδσ ΤΩ ΘΏ, 

Ἷ Ὶ Ὦ Ὧ6. τρδᾶθ. 0 ΘΏΒΨΕΓ. 

Ν ὙΠ Ὲ δὴ Ἧ 13 ΤΏΡ Ῥλδῦδ βαιὰ ἴο 

γου τὸ ποατίηδ᾽ δαὶ ΚὮο γοῦ ποῦ ἈΘΔΓ 

Αἵματος ἕως τῆς 

τοῦ 
οΟΥ ἴὰξ (οπ 6) 

ἀπὸ 
- ΤΌΤ 

ἔμπροσθεν Ὁ: 
ἰὴ ἐγοιῦ 

. αὐτὸν 
τὸν Ὠἰτὰ 

[, 6 

ἡγεμὼν 
βονοΥΟΥ 

᾿Ιουδαίων; 
Φενβ᾽ ΝΜ 

κατηγορεῖσθαι 
ἰο Ὀ6 δοοιβθα 

“πρεσβυτέρων 
ΟἸΩ͂ΟΥ ΤΏΡ ἢ 

λέγει αὐτῷ 

᾿λέγεις. 
ψΟΛΪ ἀΙῸ ΒΑ δ. 

αὐτὸν ὑπὸ τῶν. 
Ὡΐὴ Ὅν ἰδβ8 

οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 13 τότε 
πος 6 δηβμεγεᾶ. ἐν: 75.ε} 

Πειλᾶτο Οὐκ 
Ῥιδίθ 5 Νοῖ 

Η 
[9] 
ἴδ 

10. σοποναι, συλσαμρ,τ; (86. Τοτά, ΜΑΒός 
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πόσα σου καταμαρτυροῦσιν; 
μοῖν ϑην (1855) ΟΥ̓ γου ἔπῸΥ Α͵ΥΘ [ΟΞ ΠΩ ἀραῖσιϑίῦ 

14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ 
᾿Απμα τοῖ ἮὯθ6 δὐβινοτοα ἴο Ἀἷτα 

πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα, ὥστε 
ἐοννδτα ποί- τς ὉΠ6 ΒΆΔΣΙΩΡ, δ5-δηᾶ 

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 
ἴο Ὀ6 νομαθυῖηβ μ6 ἘΟΨΕΟΥΏΟΥ νοῦν τ ἢ. 

1ὅ Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει 
Ἀοοοτάϊηρβ ἰίο Ὀθσξ ξοβεῖναὶ ννᾶϑ δοςσξίοχηθα 

ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον 
106 ΒΌΨΘΙΏΟΙ ἴο τϑίθαβα οὔθ ἴἰο ἰπ6 οσον'α ῬΡῬοιπαᾶ οδ 

ὃν ἤθελον. 160 εἶχον δὲ 
τνῇοτῃ ἐμπον οσο νυ Δ 5. Τμον νοχο Βανί Ραΐ 

τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν. 
ἴμοα Ὀουμὰ οὐδ ποίοσίουβ ὑεῖηβ βοίϊ ἃ ΒΘΥΑΡΌΔ5. 

11 συνηγμένων οὖν αὐτῶν 
Ἡδνίηρ Ῥθϑ ἰοα Ἰορσοίμον Ἐδεγοέοχο οὗ ματι 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τίνα θέλετε 
8814 ἰο ἔβοσῃ ἐπ 6 Ῥιαῖο νοσα δῖ τοῦ ΣΠΙΠΡ 

ἀπολύσω ὑμῖν, τὸν Βαραββᾶν ἢ 
1 5ῃοι]α σοῖθαθθ ἰἴο τοῦ, {πῃ 6 ἘΔΙΔΌΡΔΞ ΟΥ 

᾿[ησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 18 ἤδει 
Ζεϑι5 6 Ῥϑῖῃξ βαϊᾷβ Ἃσισεῦ Ἡς δὰ Κηοννῃ 

γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν 
ΦΟΥ ἐμ8ὲ [18 χολν1- ἐε Θῆνν ἴδ νυν σάν ονϑσ 

αὐτόν. 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
Ἠΐτ. 5 Ῥυξ οὔ ὍΡΟΣ 1τῃ 6 

βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ 
παρτασηΐ 5οδὲ Ξοηΐ ΟΕ ἰοννατγάᾶ Ηΐτα 1π6 

γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ 
τνοσδῃ Οὗ ἰτη βανίῶρ Νοίπίηβ ἰοὸ γοὰ δῃᾶ ἴο ἐμ 

δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ 
τσ τοου5 (ΟΠ 6) ἐμδῖ, ΤΆΣ (ἐπί 55) ΤΟΥ 

ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ 
1 5 οτοα ἰοᾶδν ΘΟσοΥ 5 ἴο ἄτγοδιῃ 

δι’ αὐτόν. 29 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
ἑτοῦσση ἶπῃ, ΤἸὴ6 ῬὈαΐ ομϊοε ὑτἱοδίβ απᾶ ἐπ 

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα 
ΟἸάΘΥ θὰ. Ὀουβυδαεα ἰῃ6 οχονγαβ ἴῃ οτᾶρυ (δὲ 

αἰτήσωνται . τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ 
[λον 5ῃοια δϑὶς οΥΣ ἐμ ΒΑΓΔΌΡΑ5 168 [181] 

᾿ησοῦν ἀπολέσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς 
7655 Βῃουα πον ἀσξίσον. . Ἐδνὶὰξ δαδυνοσθα 

δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα 
μαξ τῃ6 ΒΌΨΟΥΠΟΥ 5814 ἴο ποτὰ Δ᾽  ετο) οοἱ 

θέλετε ἀπὸ τῶν. ἀπολύσω 
ΔΥ͂Θ τοῦ ΨΊΠῈῸΏΡ ἔσο ἴῃ6 1 Βῃοιπηαᾶ γοῖθαϑα 

δὲ εἶπαν Τὸν Βαραββᾶν. 
μυξ κβαϊᾶ . ΤΏ ΒδυϑΌρΡδ5. 

δύο 
ἵνο 

ὑμῖν; οἱ 
ἴο χοῦ ὙΠῸ (ΟΠ 65) 

164 

ΠΟΥ͂ τλϑὴν ὑμίηρα μον 
816 ἰοϑυϊζνίηρ ἀρϑίηβε 
τοι 14Ὑ6ὺ 6 αἰὰ 
ποῦ δ ἷπι, ὯὯ0,. 
ποῦ 8 ψοσχά, 50 ἰδὲ 
[ὯΘ6 ΡΌΨΘΓΠΟΙ ΜΟΩ- 
ἀογοᾶ νΟΥ ΙΔΌΟΏ. 

1δ᾽Νον ἔσο ἔοβἐϊ- 
ψᾺ] ἰο ξοϑῦϊναιὶ 1Ὁ ττδϑ 
6 οσπδίοα οἱ [88 
ΒΟΥΘΙΠΟΥ ἰο Ταῖθϑθθ 8 
ὈΓΙΒΟΙΘΥΙ ἕο ὑῃ6 ογοψ, 
186 ομθ μὸν ψϑιῃίθα, 
16 συδῦ δὖ μδαΐ ὑΐπια. 
μον ψέεῦθ Ὠοϊάϊηρ 4 
πούογὶ οι ὈΥ ΒΟΟΣ 
σΔ1Π16αἃ ΒΑΙ Ρ΄ 85. 
17 θοθ ψΏΘη πον 
Ὅ 66 ραύμογοα τοροίῃ- 
ΟΙ ὈΡιαία βαϊᾶὰ ὧο 
μθιι: “ὙΜΏΪΟΩ ομα ἄο 
χοῦ Μοῦ 6 ἴο 
ΤΘΙθαθθ ἰο τοῦ, Βδ8Γ- 

ΔΡΌΩ5 ΟΥἨ Ἀσ85ι5 {ῃ6 
50-Ο4116 4 ΟὨΥ δύ᾽; 
18 ΒῸΓ 6 τὔἷβ δ 816 
[Παῦ ουὖ οἵ ον ὑπο 
δᾶ ϑδηᾶθα Ὠϊπὶ ΟΥ̓́ΟΓ. 
19 Μοχϑονοσ, ψ 16 6 
γα 5ἰυϊρ οἡ [δ8 
Ἰααρσιηθηῦ βθαῦ, ὯΪ15 
Μ 1 βοηῦ οαὖ ἴο ὨΪΠῚ, 
ΒΑΡ: “Ἤδνθ ποίῃ- 
ἴὴρ ἰο ἄο ψιῖΐὰ ὑδδὺ 
τσ ύθοιϑ τηϑ, ΖΓ 1 
ΒΌΠοΙΘαΑα 4. ἰοῦ ἐοάδν 
ἴῃ ἃ αἀγθδηὶ Ὀδοϑιδ6. 
ΟΥ Ὠϊμν." 2098 [86 
ΟὨΟΣ ρῥχὶθοίϑ δηα ὑῃ6 
ΟΙΑΘΙ τΏθη ρρυϑϑαθδα 
ῃ6 ογονγαβς ἴο δϑὶς Ι͂ῸΓ 
ΒΑΥ  ΔΡΡ85, Ραὺ ἴο 
ἤδθνθ Φοϑας. ἀσδιιονθά, 

ΔΙ ΝΟ ἴῃ τοϑροπαίηρ 

μ 6 ρόνθύοῦ βαϊαὰ ἴοὸ 

ἐπα: “ΘΟ οὗ ὅῃμ 

ἴνο ἄο τοῦ ψϑηΐ 116 ἴο. 

ΤΘΙΘαδΘ ἰο γοῦϑ᾽ ΤΏΡ. 

βΒϑιϊᾶ: “ΒΥ 80 0885." 

ὁ ον νοοδᾷραηρηθι διῳθαλ καμάραν ἐν ΐαὰρ μέρη ψφοικα μα βρονωα μεμα μηκιλευροὐήθῃβοι Νμίμεδημνακ εὐν τα μετ δ τε 

αὶ ιλτα δηλ ἀφ φρολορ γι ὠρῦβα ἐκλφνη  θιωμ ριροιν κοι 

σαλόνι λον 

16 

αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Τί οὖν ἔγει᾽ 
22 λέγ, ῬΠαῖὶ ὙΔδὶ ἰδογοξοτα 15 ΒΑ ΩΡ ἴο ἴμοπλ {π6 

ιήσω ᾿ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 
ΚΒ ΠπακΘ ὅθβὲαθβ ἴῃ Ῥαίηδ βαια ΓΝ 

ἐγουσιν πάντες Σταυρωθήτω. 
ΒΕ; Ὑ τὸ ΒΑΣΊΩΒ 8 Τιοὶ αἶσα 6 ρυΐ οἱ {86 βίδα. 

ὁ δὲ ἔφη Τί γὰρ κακὸν 
Τῆ6 (ο6) μυὲ εαἱὰ παι ἴὸὼγ Ὀϑᾶ (ἰμ115) 

ἐποίησεν; οἷ δὲ περισσῶς 
ΠΗ ἮΝ ἀοῦ ΤᾺ (0165) μι δου ὮΙ 

ἔκραζον λέγοντες ᾿ Σταυρωθήτω. 
“ψετ6 φαζον οαἱ βανίωθ Τιοὲ πἴτη ΡῈ ραΐ οἱ [88 5ἴδϊκ6. 

23 ἰδὼνφ δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν 
Ἡδνὶαδ βοῶ Ῥὰξ ἴ6. ῬΠαΐαδ ἰμαΐ ὩΟΐΒΙΩΒ 

ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται 
Ῥομοδίβ Ρεΐ ταΐθου ὌΡΤΟΣΣ 15 ΟΟΟΟΣΥΙΏΒ 

λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας 
μανίῃβ ἰε ψϑίοσ Ὧ6 ὑναβϑῃβά οὔ {π6 Ὠαμαᾶβ 

κατέναντι τοῦ ὄχλου λέγων ᾿Αθῷός. εἶμι 
ἄοψα ορροβίίῖα: ἔβα Ἵοτἴοψᾶ βϑδσίηβ Ἰπποσθὴῖ 1 ἉγῺ 

πὸ τοῦ αἵματος τούτου" ὑμεῖς 
ἔσαν 186 μιοοᾶ ΟΥ ἰμἷβ (οΠ6}); χοῦ 

ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ 
τοῦ ΜΠΙ 566. Αηᾶ δδνίηβ δηβννοτοῖ 84 ἴδε 

λαὸς εἶπεν Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς 
Ῥεορῖθ βϑοῖά ὙΠπ6ὶ δ᾽οοά οὗ τὰ ὑροὸὰ ἋΞ 

καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 286 τότε 
δηᾶ ὭΡΟΣ 1τ6 [0] ἘΠ} δ ἐπ) οἷ 8. 41:1} 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ 
6 τοί ϑαϑεᾶ ἴἰο ἵβεα ἴμ6 ΒΑΥΔΌΒΡΘΒ, ἴτὼ6 μπὲ 

ησοῦν φραγελλῷσας παρέδωκεν ἵνα 2 

Ι 
- 

Ζεῦ πανί Βϊρροὰ δ6 ὅᾶνθ νας ἰῇ ΟΥ̓ΕΓ 1011 

σταυρωθῇ. 
Β6 αὶσμὲ 6 Ῥὰΐ οἱ ἴῃ 5ἴδίζθ. 

2 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος 
Τρ 186 ΞΟΙΩΙΟΣΒ οΥ 6 δΒΌΝΟΣΏΟΣ 

, Ἂ 3 »" ΕΣ Ἂ 

παραλαβόντες τὸν Ιησοῦν εἰς τὸ 
μανίην ἴδ ΔΙΟΩΚΒ᾽ 116 1655 πο ἐῃ6 

΄ 5» 3 3 ΝῚ [4 

πραιτώριον. συνήγαγον ἐἔπ' αὐτὸν ὅλην 
ἐανδα τα Ἰρα ἐοποίῃοσ Ὅροι Ἡΐχα ΨΜΏΟΙΘ 

ὴν σπεῖραν. 28 καὶ ἐκδύσαντες 
Ὧν Ῥοαν οὗ κα ρα. Ῥι τε! Βανὶῃρ ἀἰβτορθϑα 

αὐτὸν λαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν 
Ὠϊτη Χ ΣΟΑΙς βοδυιθὶ ἔμον υ᾽δορᾶ βχουπᾶ 

αὐτῷ, 239 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 
Βίτῃ, δΔηᾷ δδνίηρ Ὀγαϊαβρα λυ ου οὗ 

ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
ἀπ ἴυ} 59] ἴδον τ ροβεα ὌΡΟΣ 188 μοδᾶ 

» ξο ᾿ ΄} 2 ΄-ε φν 3 -“ 

αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 
οὗ εἴπη δὰ τεὰ ἴα 88 τρί [Δ8Π4] ΟΥ̓ Πίχω, 

ΜΑΤΤΉ 2}: 32---29 

22 ΌῬΙΙαίΘα 5α]ὰ ὅὕο 
θα: “ΝΏδὺ, ἔθη, 
ΒΏΒΙΠΙ ἄἀο νὴ ὕοθα5 
{π6 50-οΔ1164 ΟἸὨχ δ᾽ 
ΤΟΥ 411 βαϊὰ: “τὲ 
μἷ Ὀ6 ἐπηρδ16α!᾽" 
28 δ π5οἰᾶὰ: “ΨΜῊΣ, 

τδὶ δα ὑπῖηρ αἰὰ 

Ὧ6 409 511 μον 
Κορὺ οὐγίηρ ουὖὺ 8]} 

ἐὴ8δ. ποτ: “Ἰδὲ Ὠΐπ 

06 ἱρϑῖθα!". 

24 Βοοΐῃρ ὑμαὺ 1 
αϊᾶὰ πὸ μοοῦ ρμυΐ, 
ΤΑΙΠΘΥ, 8 ὌΡΓΟΔΙ 85 

αὐἰσησ, Ῥιαίθ ἰοοῖκ 

τϑίο δῃαἋ π ᾶϑῃθα 

Ηἷβ δηᾶβ Ὀδίοσα μ8 

οτονα, βϑανίηρ: “Ἰ 8} 

ἰηποοοη οὗ ὑπ Ὀ]οοῦᾶ 

οὗ τ [τ13}}. χοῦ 

γΟΌΓΒΟΙνΟ τσϑῦ 566 

ἴο ἰν. 25 Αὐ ὑμαὺ 81} 

[886 Ῥδορῖὶθ β81ἃ4 ἴῃ 

δΏσε: “ἯἪΠ15 ὈΙοοῦ 

σοθ ὉΡΟΩ 5 πᾷ 

ΡΟ ΟὟ ΟὨΠΙάγΘΏ.᾽ 

26 ΤΏΘη π6 τοιθαβθᾶ 

ΒΑΡ Ό85 ἰο ἔρθῃ, 

μὰ 6 84 σ9ε505 

ΜΏΪΡΡΘΩ͂ δῃὰ μδηδθᾶ 

Ὠΐἱπὶ ΟΥ̓ ἰὼ 6 ἱππ- 

Ρ81θά. 

91 ΤΏΘΩ ὑμπ6 5οι αἰ θυ 5 

οὗὨἨ ἐδ8 βονόσῃοσ ὑοοῖς 

Φοσὰα ἰηΐο ἰμ6 δβονῦ- 

ΘΙΏΟΥ 5 Ὀδῖδοαθ δῃᾷ 

ραϊμοτεα ἴπ6 ΨΠΟΙΪΘ 

Ῥοᾶν οὗ ἰοῦ ἰο- 

βοῦμον ἴὸ Εἰπλ. 28 Απᾶ 

ἀἰϊδχορίηρ τὰ, [80 

ἀταροᾶ δ ἰῇ 8 

βοδυϊοῖ οἱοαῖ, 29 δῃάᾶ 

ἴον Ὀτδαϊᾶθα 8 σον 

ουὖῦ οὗ οσὴ5 δᾶ Ρὰὐ 

Δ οὐ ἰδ Ὠθϑδᾶ διὰ ἃ 

τορᾶ ἴῃ Ὡἷβ τσ μδμᾶ, 
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καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
δᾶ Βδν]ηρ Καο]ὲ ἴῃ ἔγοῃΐξ ΟΥ̓ Ηἰστὰ 

ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε, 
ἐμον τηδᾶρ ἔπ οὐ. Πίτα ΠΕ ΕΞ Β6 τοϊοϊξοίησ, 

᾿Ιουδαίων, 30 καὶ ἐμτττύσαντες 
ον 5, δα Ὠδν]ὴρ 501 ΟἹ 

ἔλαβορ τὸν κάλαμον καὶ 
τΐο Πα {πδν ἴοοκ ἐῃ8 Τερὰ δηα 
ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ 
6 γ  ηρ ᾿ἴο ἐπ6 Ἠδδὰ οἵ Ηἶπι. ͵Δηα 
ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν 
ΜΆΘΩ {πὸ} τηϑᾶρ ἔπη ΟΥἹἨἠἨἁ ἴτω, ἐμὸν ἰοοῖ ΟΥ̓ Βίτῃ 
τὴν - χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν. αὐτὸν τὰ 
[121] ΟΕ Φ δῃᾶ ῬΡυΐ ου Βῖγα τῃ68 

ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 
ουΐεοι βαγιηθηΐ Τξ μη, δὰ ἔπὸν ΙΘἀ οὉ Ἀπ 
εἰς τὸ σταυρῶσαι. 
ἱπῖο [88 ἕο Ὁ Ρυΐ οτι ἐῃ6 5ίϑξα. 

32 ᾿Εξερχόμενοι δὲ 
(ποΐηρ οαὲ πὶ 

Κυρηναῖον ὀνόματι 
Ουυθηΐβδη ἴο πδῖὴθ 

ἠγγάρευσαν 
ἘΠΟΥ ᾿τρτ ϑβθα ἰηἴο βεσνίοθ 

βασιλεῦ τῶν 
Κη οξίῃμο 

3 5» »Ὶ 

εἰς αὐτὸν 

εὗρον 
ἴδον Σομπᾶ 

Σίμωνα: 
5ίτηοπ; 

ἄνθρωττον 
τάδ 

τοῦτον 
1815 (Ομ 6) 

ἵνα 
1ὰ ογᾶδυ ἰδὲ 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 38 Καὶ 
168 βίδκα ΟΣ Ὠΐτη. ΔΑπὰ 

τόπον λεγόμενον Γ᾽ ολγοθβά, 
9} |1|-Ὁ Ὀφίηρ βαϊα Οοϊρδοίῆϑβ, 

ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος, Ϊη 15 ΟΥ 5Κ1 ῬΊδΔοΟ ὈΘΙΏΕ 5818, 
84 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς ἴμεν βᾶνθ ἰο τὰ ἕο αἀσϊπκ τὐΐῆθ ὙΠΗ Ξ4} 

μεμιγμένον: καὶ γευσάμενος οὐκ 
Βανῖηρ θΘ θα τηϊχθαᾶς 8Π86 Βανῖὴρ ἐαβίρα πο 
ἠθέλησεν πιεῖν. 88 σταυρώσαντες δὲ ἮὮ6 Ψ1Π16α ἴο ἀτίηκ. Ἑνίηρ Τὰ οα ἐπε βίδα μπὲ 

αὐτόν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια - 
πὰ πον ἀϊβέχι θα [πῃ οὐέου Βδυταθηῖς 

βάλλοντες κλῆρον, 86 
σον 5 1οΐ, 

. ἐτήρουν 
ἔθου νεσθ ορβοσνίης 

ἐπέθηκαν ἐπάνω 
{μὸν Ρὰδ ΡΟ ἀρονο 

αἰτίαν αὐτοῦ 
[ῊΞ 0] ΟΥ Ὠτα 

ἄρῃ 
ΒΘ τϊρὰΐ ΠΡ τ ρ 

ἐλθόντες εἰς 
Πανὶ οοῆθ. ἰπίο 

αὐτοῦ 
οἵ ἢϊγα 

καθήμενοι 
ΕΣ1 αν 27:2 

51 

καὶ 
δηᾶ 

αὐτὸν 
Βΐχγα 

ο καὶ 
Απὰ 

αὐτοῦ τὴν 
ΟΕ {πὸ 

Οὗτός 
ΤῊΪϊ5 (οη6) 

᾿Ιουδαίων. 
Ζον5. 

ἐκεῖ. 
ἴποσεο: 

τῆς κεφαλῆ 
ἐπ Ἐρδαῖ᾽ 

γεγραμμένην 
Βαντηξ ΒΘ υτλ θα 

ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ Βασιλεὺς 
ἶβ Ζ6ϑ5 ἰδ6 ΚΙὴρ 

τῶν 
ΟΥ [86 

325 566. Αρρϑηδὶχ ὉΠΟῈΣ Μαίεμεν 10:38. 
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Απαᾶ, Κηδο]ησ Ῥοἕοζα 
Ἡΐη, ὕπδν χηϑᾶθ ἕπῃ 
ΟΥ Πΐπι, βαυίηρ: “Αοοι 
ἄαΥ, γοῖι Ἐίηρ οὐ τὴ 
ὅοτθ" 80 Αηά ὑπδαγ 
ΒρΪ Ὡροῦ Ηΐπι. δηᾷ 
ἴοοκ {π6ὸ τεοροὰ δμᾷ 
Ῥορϑδὴ Ηἰδϊηρ Ὠΐχη 
ὉΡΟῺ ἷβ8 Θϑᾶ, 31 Ε13 
ἌΘΠν, ΨΏΘΗ ὑπο δᾶ 
ταϑάβ ἔμ οὗ Ἠΐτῃ, 
67 ἴοοκ {ὑπ οἷοακ 
ΟἿ δᾶ μΡυὺ δῖβ οαΐοὺ 
ΒαΣΤΘο ὉΡΟΩ Ὠΐτη 
Θά. Ἰρᾷ Ὠἴΐμ ΟΠ ἴοξ 
ΩΡ Δ τ ρ. 

82 Α5 ὉΠ6Υ ψΈΓ6 ρο- 
Ϊῃὴρ οὐδ ἐμδν Ζουῃα 
ἃ Ὠδίνα οὗ νυ τΘΏ 
ΠδΙΠΘΑΩ Ξίχηοῃ, ΤῊΪ 
ΙΏΘΩ παν ἱπιργθαδθα 
ἰΐο βϑσνίοβ ὑὸ 11 ὰρ 
Ὠ5 Ῥογύασα βίβκαο." 
38 Απἃ ψΠΕη ὑμπογ 
ΟΔΠῚ6 ἴο ἃ ὈΪ866 οδΠΠρᾶ 
(οΙσο-ἐμα, μδὺ 15 ἰο 
58Υ, 5ΚᾺΠ Ρ1868; 
34 ἴδον ρᾶνα ἢἰπὶ τίη 
τἰχοᾶ ἰῇ 681 ἴο 
ασίηκ; Ῥαΐ, αἰίου ἐαβὲ- 
1ὴρ 1, Β6 σοι. ἐσ 
αὐηκ, 35 θη ὑπ 6 γ 
δὰ ἱἰπρϑ]ὶθα Ὠϊπ 
εν ἀαϊἰδισιαξοα: Ὁ} 
Οὐΐο ρβασιηθπίβ ἈΥ͂ 
οαϑῦπρ Ἰοΐϑ, 86 πᾶ; 
85 μεν βδϑύ, ὑμ8 
ΜΘ ΟΥ̓ Ὠΐπ, 
Ὅμθγα. 37 ΑἸβο, ἐμδὰ 
Ῥοβίρθα δῦονβ ᾿ἰβ. μβεδά 
6 σβδῦρθ αραϊηϑδὲ 
Ὠἶτα, ἴῃ ψτιηρ: “ΤΉΪΝ 
ἰ8 ὅθδαβ πε Κίηρ οἵ 
ἴπ8 σεν." Ν 

Ὁ Ἀν μι πβΝυβΟΝΕμ θυ ήμμἪ ομηνβκηρς ἜΡΑΜΑΡΜΗΜΝ ΣΙΝΑ ΔΡΙΘΗΝΝΗ μι μη μι φυθμερραιρραρυδιραρριθη ὀδιμλιμιιρμμαμμμμμορμαμμθαμδανμΒΕΝΕΝΝΝΝΝΝμΟ ΕΘΝ 

ΧΟ ΠΥ τ ΠΣ ΣΝ ΣΣΔΜΝΝΎΣ 
. 
ΕῚ 

ἀξπίνν 

τε μο 

ΟΣ 

16] 

Τότε σταυροῦνται: σὺν αὐτῷ! 
δδ ΤΏΡ 876 Ρπΐ ΟἹ βίβδοϑ ἰορσοίμον ἢ Ὠΐτα 

40 λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ 
δύο ἀβροια" Οὐδ . οὐ οὗ τὶση- παηῃᾶ [Ὀᾶχῖ8] δῃαᾶ 

εἷς ἐξ εὐωνύμων. 39 Οἱ δὲ 
οθ οὐδοῖ ϑε- Βαμα [ὈΡ8Γ}5}, Τ86 (ομ65)  Ραΐ 

ορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν 
παρα τις ΕἸΣ γ1) -ΘΤῈ ὈΙΒΒΟΘΣΩΔΩΘ Ἀἰτα 

ῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες 
κινοῦντες πε Ἀθδᾶβ οἵ ἴῆφῃ διὰ Ξαν5 

Ὁ καταλύῶὼν τὸν ναὸν. 
ΤΏ (016) Ἰοοβίῃρ ἄονν ἢ ἴΐ6ς αϊνίηο δαρίϊδίοι 

᾿ . ς ᾿ ὍΝ ΜΝ 
ὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἶκοδο μῶν; σῶσον 

καὶ Ε1} ἴσος ΟδΥ5 Ῥαλαιης, 58. 86 
΄ . 32 ενὭ» -“ - ΄ θι 

υτόν’ εἰ υἱὸς. εἴ τοῦ θεοῦ, κατάβη 
σεαῖ δῖε; 1Ὲ. βοὴ σψόοῖ αὸ οὔ ίῃῇε ἀοά, οοσχὰρ ἄοννῃ 

᾿ Α εν ς : 
πὸ τοῦ σταυροῦ, 41 ὁμοίως καὶ οἷ 
ἀπ 1τ6 παρ εὐκοννσιβα 8150 {δε 

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων 
ΔΡΧ, Ἐριορὶς ταδκίηδ ἔπ Οὗ 8 ἐπὸ ΒΟΙθΘ5. ᾿ 

πρεσβυτέρων ἔλεγον 42 "Αλλους 
ρξσβι Αὐλα ὍΘΙ ΒΒΜΊΏΚ. Οἴμοσ5 

ἑαυτὸν οὐ δύναται. σῶσαι: βασιλεὺς 

καὶ 
δρᾶ 

ἔσωσεν ᾽ ἱ 
ἕξ βανθά, ἈΪΏΞΘΙΣ ποὺ ΒΘ 15 ΔΌ16 ἴο βαᾶνα; Κὶπξ 

΄͵ “ 3 ν 

᾿Ισραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ 
ΟΣ 5.861 ὯΦΘ ἰ5, 1οὐ Ὥϊτ σοΙὴ 5 ἄοννῃ πον ἔγοσῃ 

,ὕ 3 ΄ 

τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
1868 βίδκο 8) νὰ ΜΠ ΘΙΙΟνΘ. Ὁροὴ ᾿ Ὠΐτῃ. 

4 Πεέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω 
Ἐξῤ 85 ἰχυκίθα ὑροῖὶ : 16 Οοαά, 1[16ἷ Ὠΐτη τεβοὰς 

νῦν εἰ θέλει αὐτόν: εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ 
ΠΟΥ͂ ἴδ Θ ἰ5 ΜΙΝΩΣ Ὠΐτα; 6 βαία ἔοσ ἱπαΐ οὗ σοα 

΄΄ ἢ 3 ΒΕ Ὰ ἈΝ ς 

εἰμὶ υἱός. 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱἷ 
τὰ δοαν ες ἘΠ6. Ῥαξ. νοὺν ((Βΐ:6) 8180. μ8 

λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντες - 
πθσματο δ 6 (ο165) Ῥυΐ ΟἹ 5ἔἴβκε5 ἰοβρείμεσ 

σὺν αὐτῷ. ὠνείδιζον αὐτόν. 
ἰοσοίῃοσ νυν μὰ ννετα σορτόδοῃΐῃρ Ὠϊτα. 

45 ᾿Απὸ δὲ ἕκ ὥρας σκότος . ἐγένετο 
Ἐτοτα πὲ Ἐπ᾿ ΠΟ ἀδσκῆθθβ οσουχτοαά 

ἕως ὥρας ἐνάτης. 
11 ΒΟῸΣ πἰπίῃ. 

ὥραν ἐβόησεν ὁ 

γῆν ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
[{-  Υχηε ὉΡΟῺ 811 ππ5.} 

46. περὶ. δὲ τὴν ἐνάτην 
Δροιξ υὰΐ πα πἰλῆ ΒΟ Ο8116 οαΐ με 

᾿Ιησοῦ ὠνῇ μεγάλῃ .λέγων Ἐλωΐ ἐλωί 
δ ἔπου9 δι ΣΝ ᾿ ΜΕΥ οὶ βασῶβ Εἰοὶ οἷοὶ 

λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ᾽ ἔστιν Θεέ. μου θεέ 
Ἰοῖτὰ αραχθανεί: 115 5 Οαοά οὗχιε Οαοά 

ΜΑΥΤΗΒΝ 21: 88-.--46 

88 ΤΏΘΩ ὑχο ΓΟΌΘΘΥΒ 
ΟΙΘ ἱρϑϊὶθᾶ σἰ0 ἢ 
Ὦϊ, ΟἿΘ ΟἹ Πὶἰπ τἱρηΐ 
81 ἃ ΟἿΘ ΟἹ ἰδ 161. 
ὭΘ ΞΟ ἴῃ6 ῬδΒΒΟΥ 5 -ΌΥ 
Ῥερθῃμ βρθακίηρ δρι- 
δίνεῖν οἵὗὐ Ἡἰτ, ψαρ- 
σὴς ὉΏΘΙΣ δϑδαβξ 
40 δρᾶ βαγίηρ: “Ὁ γοῖϊ 
ψου]ᾶ-Ρ6 ἐῆτονοτ- 
ἄοσῃ οἵ π6 ἐθῃρ]8 
δηα ῬΌΔΟΥ Οὗ [ἰδ ἴῃ 
ἰῆτοο ἄδΥϑ, βανα ψοιἵ- 
5611! ΤΑΙ γοὰὶ 816. 8 
505 ΟΥ Οοά, οσοπὶ 
ἄοσι ΟἹ [Ὧθ6 ὑογύαχο. 
ΒίακοΙ δ. 4ΔΙΤΏ κα 
ΤΑΘΙ ΘΙ 8150... δ 

ΟὨἑοΥ Ὀτίοσς τῇ ὑὯ6 
Βοῦῖθο5 δρᾶ ΟἹΔΘΥ Τὴ 
Ῥορϑδὴ χηβκίορ ἔπ οὗ 
Ὠΐτὰα δηᾶ βδυὶπρ: 
42 “Οἴου Ὧ6 βαγνθᾶ; 
ἩΪΣ561Σ Ὧ6. σϑηπμοῦ 
506! Ηδ ἰ5 Κίηρ οὗ 
157861; ἰοῦ αἷπὶ ΟΝ 
σοι ἄονῃ ΟἿ {6 
ἰοσίασα δἴθκ δῃᾶ ψα 
{11 ῬοΙονα ἢ ἶτη. 
483 Ἐ}16 Ὧ85. ῬῬὰυῦὺ ὯΪ 
ὑσυσὺ ἰὰ οὔ; 16: ἘΠ τ 
ΠΟΙ͂ ΓαβοῦΘ Ὠἷτπὶ 1ξ δ 
ψοτΐ ἴση, 10 6 
δοϊᾶ, 1 δ'᾽ ὝΟοὐξβ 
᾿ΒΟΩ.᾽ " 44 Τῇ [86 516 
ΜΈΣ αὐθ ὑπ ΣΌΡΌΘΙΞ 
ὑπαὺ χοῦ ρϑῖθα 
τοροῦμοσ ψλῦῃ Ὠἶτα Ὀ6-- 
58. ΤΟρτοδορίηρ ΠΪ., 

45 Ἐγο {π6 βίχύῃ 
ΟΣ ΟἹ ἃ ἀἰαΥκθδ5 
8611 οΥ̓ϑσ 811 ὕπ6 Ἰδῃᾶ, 
ὉΠῸ1 ὑμα6 ἰητῃ Ὠουτ. 
46 Αροὰῦ με πίνῃ 
ΒΟῸΣ ὕοϑαβ. σϑ! θα ουὖ 

ψΊῸ ἃ Ἰοια νοΐδο, 58.- 
ἴῃσ: “ΕἸ, ΕΊ, Ἰαύπια 
9α᾽Ῥαον ἐπα πὶ τμᾶῦ 
15, “ΜΥ Οοῦ, τὰν αοᾶ, 

40") 5θ6. Αρρομᾶϊχκ ὑπᾶρρ Μαδίίμονν 10:38. ' 
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μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες; [ΨΥ πᾶν γοιὶ ἔοχ- 
ΟΥτΑΘ, ἰπ οσᾶου ἰδὲ αὶ τη 1εξξ σου ἄνα δι) 5ΞΆΚΘΩ ΜΝ 41 Αἱ 
41 τινὲξ δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων | Βοαγίηρ ἐΐβ, βοὴ οὗ βοῖβ Ῥαξ οὔίμα (ομ685) ἔπετθ μιανίηδ βίοοά Ϊ ξῃοβθ βίδιλαϊηρ ὑῆογο 
ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλείαν φωνεῖ 
Βανίαβ ΒΘδσαῖ τπτοτα βϑἰηῈ ἴμαί ἘΠ]8 15 βοιπαϊπιε ΤῸΥ 

εἰ ϊοῖυ, “ὦ ἀρὰ κοδυδοδιν, εϑραμὸν, εἰς 
3 -"»2 Ἂ ΑἹ ’ 

οὐἶοι εκῳ ᾿ ἀπὰ με αβὼν Κα ἐπε δὴν " 

εἰλήσας κι «πὰ οἵ ὄξους κα καὶ μανικεριθεὶς σας 

βαρ ἴο 58ὰὺ: “Τὶς 
χηδὶ 15 σΑΠἸηρ ἘΠ11΄- 
288." 48 Απᾶ ἰπηηγο- 
αἰδίθιν οὔθ οἵ ἔμϑῃῃ 
τῇ δηᾷ ὕοοὶκ ἃ ΒρΡοῶρθ 
δηὰ Ββοδκοῆῦ 1 ψ1 
50 ὙΪὴ6 8Π64 μα 
ἴδ οἡ 8 τοοᾶ 8ῃη4 πϑὴξ 

καλάμῳ ἐπότιξζεν αὐτόν. 49 οἱ νηρ ὨΪ Ι τοεᾶ 86 νγᾺ5 σϑιιβίτε ἴο ἀτηκ ἢΐπη. Τῆς ῬΕΝΑ τπς δ δον ας 
δὲ λοιποὶ εἶπαν ἼΑφες ἴδωμεν εἰ [ἐῃ ἰᾶ: “ ) ΐ Θῃὰ 5814: “1, - Ῥαΐ Ιϑξίονον (ὁπ65) βαίϊαὰ ἸΤιδί ρὸ οδὲ ἰδὲ ἫΝ 866. 1 [Ρ68! Τιϑὲ τ 566 δὲ ἀἶτα 
ἔρχεται Ἠλείας σώσων αὐτόν. [[ἄλλος [ἐν ἘΞ ΊΔΗ ὉΠ. 15 σΟΤΏΪΩ ἘΠ7ΔᾺ ἴο 5ενα Ἀῖτα. [ ἰλος, 58:06 ὩΣ » Π Ἀμχηἷο 
δὲ λαβὼν λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ τὴν ; ν ΓΑΒ. Ῥυξ Βαανα ἴα κθ ΕἸ ΞΕ τι ᾿ὌΙΘΙΟΘαΩ οἵ Βίχα ΠΝ ΔΩ ρέστοκα δὶς τ 
πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα.]7]  δῃὰ ΒΙοοά δθᾶ τψαῖδε ξ δᾶ, ἈΠα οδίὴθ οὐδ αΐοσ δῃᾶά Ὀ]οοῦ.]] σϑθ οὐἱ.]] 50 Αρσαΐῃ 
Ὁ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κρά ν Ἂν ραςζα δὶ ἢ ἸῺ6 μαΐ 6515 δϑθαΐϊηθ ἤανίηρσ δας οιὶ Ἰουά, τορα ΠΣ, 
φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. ΐ ᾿ ᾿ ἴο νοῖϊξα ρτεαξ μοϊεῖ βῸ ΟΥ̓ {πὸ δρίστει γἱο1ᾶρα ἊΡ [Ἀ]5] 

51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ Ὁ Αηά, ΙΟΟΚΙ ἐπθ᾽ Αρὰ ἴοοκ! ἰδα αὐτίαϊα Οὗ ἐπ | ουσίαϊνι οὗ ἐπ6 βδῃοίτ- 
, ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ’ ἄνωθεν ἕως ΔΙῚ Μᾶ5 τϑηῦδ ἐπ ἔψο, αἰνίπμθ Βαρείβείοη. τγαβ βρὲ ἔτοη βδθονα ἍΠῚ [ ἔγοτπχλ ἴορ ἔο Ῥοΐξξοιῃ 

κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσι καὶ [δι {π8 δαγέῃ αιδκθά, Ὅφιον ἰηΐο ἔνο, διὰ ἰθ δαγίῃ ὑὰβ είσθη, 86  δηα [6 ΤΟΟΙΚ- δ 5565 
αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, δ2 καὶ τὰ ΕΓΒ 5ρ|Ὁ, 52 Απὰ {Π6. 611} ΤΟΟΙΚ- τ δ 5565 ὝΝΟΣΤΘ 5011, δηὰ ἴδε [ΠἸΘΙΏΟΥΊΔΙ ἐοχὰ 5 Ὑ6ΓΘ᾽ 

μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ [ορεπεᾶὰ δῃηᾶᾷ τηϑηῦ ΤΑΘΙΣΟΥΊΔΙ ἰοτ }5 ὝΤΘΙΕ ΟρΘῃθα δηᾶ ΤΑΔΕ | Ὀοᾶΐϊθ5 οὐ ἴθ ΠοΙῖν 
σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων [0165 ὑπαῦ δᾶ 7816 Βοάϊθ5 οἔξίῃε Βανίηρ ἐπ τὴ ΘΒΙΘΘΡ ΒΟΙΝ (ο1Π65) Ἀ5ΙΘΟΡ ψοΥο ταϊβοα 1}}) 
ἠγέρθησαν, ὅδ᾽ καὶ ἐξελθόντες ὅ (Πα ῬΘΙΒΟΙΒ, ΟΟΙῚ- ὝΨΕΓΙΘ τδἰβρᾶ ὑρ, 8 [{π65}} πανίηρ βοὴ ξοσίῃ ἰὴρ οὐδ ἔσγομχ ΒΙΔΟῺΡ' 
ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν 1μ6 τῃθηλουῖαὶ ἰοχηὴ5 ουΐ οὐ ἐμ6 ΤαΘΗΔΟΣΙΔΙ ἰοτα 5 δέον 1μ6 Βοίηρ ταὶξοα ἊΡ [ΑἴοῚ Ὠΐδ Ὀϑίηρ τϑἰβθᾶ 

αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἋΡ, δηὐϊογθα ἰηΐο. ἐῃι - 
; 6 οἵ μῖτα πον θηϊοσεαᾶ πο ἐπα ΒΟΙν οἷν δδιῃᾶ ον οἱνν,) δῃᾶ [41 

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. ὅὋ4 Ὁ δὲ [Βεοδηθ νυ βίθ16. ἐὺ ἴμον ψΕ 6 τηϑαθ δρραγοηΐξ ἴο ταϑην. ΤῊ6 ῬΡεΐ ΤΘΩΥ ὈΘΟΡΙΘ. δ54Βᾳαὲ 
ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ [ὯΘ8Θ ΔΓ. ΟΥ̓ΣΙΘΟΓ σοηταχίοα 8ϑ ἴα (οὔθ5.) ψΠῈ Βῖπὶι [8ΠΩ6, ποθ ψΠ Ηΐ τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδόντες τὸν | ϑἰοΒηρ ΟΥΘΙ 65:15 οὈβοσνίῃσ μθ ΙΕ ΕῚ Βδνίὴβ βθθα 18 ᾿ θη ὑπ} 58. [86 
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σεισμὸν καὶ τὰ γινόμενα 
(ρα ]αῦδκο δηα ἴμα (1655) ὉσουΣΥ 

΄ ᾿ ; 3 -Ὁ“΄᾿ 

ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες ᾿Αληθῶς 
εεὐφοβήδηι δἰγαϊα νοῦν τηποῆ, ΒΑΣΙ - ΤΥᾺΙΥ 

θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 
οὐ αοα 505. νγ)ὰβ [15 (οὔῃ 6). 

δ Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ 
ει Ὀμπί ἴμοτα Ὑνοπλθη ΤΆΒΩΨ τοῖα 

μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν 
21 ΟΕ νιον 5, Ν..2} Σο!οννοα 

τῷ ᾿Ιησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι 
ἰο 6 92εβ55 ἕἔγοιι ἔπε [ἐγ 30 ΒΟΥΨΙΏΒ᾽ 

αὐτῷ δὅ56 ἐν αἷς ἣν Μαρία ἡ 
ἰο Εἷτα; Εἰ Ψ ΏΟΥα ΔῈ] Μδγν 1ῃ6 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία. ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου 
ἩΥ ἀοΙοηαῚ δι ΜΕΥ ἔμε οξίῃα ΒΕ 641: 

καὶ ᾿Ιωσὴφ, μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν 
διὰ σοροπνν τοῖο δηᾶὰ ἴἰζθ τοΐθοσ οξίμο 

υἱῶν Ζεβεδαίου. 
βοῦ5 οἐζΖερθαᾶρο. 

δ ᾿Οψίας δὲ γενομένης ἦλθεν 
ΟΥ δνυθῃϊρ' πὸ Ὠδνιὴδ σοί ἴο 6 αβϑθ 

ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίΐίας, τοὔνομα 
ΤΆΔ δ τ ἔσογσα Ατίτααίμθα, μα πϑτὴα 

᾿Ιωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ 
ΤΟΑΕΡΙΝ ́ ΠΟ 81ξΞ0 Ὁ: 85 αἰδοῖα ἴο 186 

᾿Ιησοῦ: ὅ8 οὗτος προσελθὼν τῷ 
Ζεβι5; 1ηἷἰς (οη6) Βαντηβ σοχηθ ἰουναταάῖ ἴο 86 

Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿[ησοῦ. 
ῬΠδῖα ἈΒΚΘΩ͂ ον, [6 Ῥοᾶν οὔίῃθ {658.5. 

τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 
τρὰ 6 Ῥηδίθ σοτητηδησεα ἴο 6 δσίνϑῃ Ὀ860Κ. 

ὅ9 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ ᾿[ωσὴφ 
Αὐὰᾶ Βδνῖὴδ ἴαο ἴ6 Ῥοᾶν ἰβθΘ Ζ2οξθρῇ 

ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καϑαρᾷ, 60 καὶ 
ΤΙΔΡΘΩ͂ δτὴ ἴχλ Βηε]πθη οἸθδῇ, ΔηΩ͂ 

ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ 
μέλ γντη τ ἴὰ [16 πὸν οΥ ὨΪπὰ ταδί μου αι ΤοΙὰ Ὁ 

ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ 
νης ἢ 6 απδγγῖϊοαᾶ τὰ 10ῇὴ 6 τγχοοῖκ-τῆδδθθ, δῃᾶ 

᾿ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ 
Βανίηδ' το] δα ἰοννατάῖ ϑδίομθ ὈΪ5 ἴο ἰῇ αἄοοῦ 

τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 61 Ἦν δὲ 
οὐἴῇθ σταθυαουίαὶ οΡ 6 ϑηΐῦ ΟΕ. ει 

ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ ἱμαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη 
{51:5} ΠΡΟΜ ἴὰθ ρα παιοῆα δά ἐπα οἴδμοσ 

Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
ΜδΥν αἰρ ἔσγοτῃ ορροβιίβθ [16 φσδνϑ. 

θῶ Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ 
Ἰοίΐμδο ρὰξ τόσσον, ΨΒΙΟΏ 15 δείοσ 

ΜΑΥΤΗΝΙΝ 21: δὅ---62 

οδυθαιδκο δηα [μ6 
ὑμῖηρβ ΠΘρΡρΘηΐηρ, 
5ΤΘΟΝ ΨΥΘΥΥ ὩΔΌΟΘΗ 
ΘΙτχαϊα, βανίησ: “ΟὉοΥ- 
ἰαΐῃϊν (5 85 ΟΑοα 5 
οι," 

ὅδ᾽ ΜΟΥΘΟΥΘΥ͂, ΠΊΒΩν 
ΨΟΠΏΘΩ ΨΜ6ΙΘ ἐῇδγθ 
νἱθνίηρ ἔσο 4 615- 
ἔϑσο, τὸ δᾶ 86- 
ΘΟ ϑ:Θα 7655 ΤσΟχᾺ 
Ο81} 166 ἰο χηΐηϊϑίου 
ἴο χη; δ56 διλοὴρ 
ψΏο Μὰ ΜϑδγΥ 
Μϑδρ' ἀδ θη 6, 8150 
Μϑῖν ἰδ τηοῦῃοσ οἵ 
ὥϑιηθα δηὰ σ90’5865, 
δι ἃ (6 τοῦθ οὗ 
[Π6 5005 ΟΥἩἨ ΖΕΡ΄6΄ ἅθϑ. 

δ ΝΟΝ 85 ὁ τϑβ 
ἰαΐδ ἴὰ π δἰγουποοι, 
[ΦῚ6 σϑῖῆϑ. 8. αἱ ἢ 
ταδὶ οὗ ΑΥ Δ τλδ [Ώ6., 
πϑιθαὰ σοῦ, πο 
μαᾶ 8150 ὨΣπΊΒ6Ι Ὀ6- 
ΟΟΘ 8. αἰβοῖρῖθ οὗ 
Ζο5θ5. δὅ8 Τὴ τλ8ὴ 
ψοηῦ ὉΡ ἴο ΡΙδία 
δηἃ αϑοὰ ἔοσ ὑδ8 
Ῥοᾶν οὗ ὅθϑδα. ἜΏΘΩ 
ῬΠαΐα σοχατηϑηαρα [ἰᾧ 
ἴο Ὀ6 Β’νθὴ ΟΥ̓́ΟΥ. 
δ9 Απᾶὰ ΦΌΞΟΡΏ ἰοοϊς 
μ6 Ῥοᾶν, ψεϑρρθα 1 
Ρ ἴῃ οἸθδὴ ΠῚ ΠἸΏ6Η, 
Θθδηα ᾿δἰᾶ 10 ἴῃ ἨΪ5 
ΠΟΘ ΙΩΘΠΊΟΥΔΙ ἰοΙΏ Ὁ, 
ΜΏΪΟΩ Ὧ6 δᾶ. αὑδΥ- 
τίοα ἴῃ 6 ΤΟΟΪ -ἼΏ855. 
Αμᾶ, αἱΐεσ στ Πρ 8 
Ηἷὶρ βύοῃβ ἴο 86 ἄοοσ 
ΟΥἨ ὕμ6 ΙΘΙΟΥ 81 ΦΟΤΏ, 
86 1οῦὺ. ΘΙ Βυῦ ΜϑΙῪ 
Μδρἀ8 16 ὴ6 δὰ ὑπ 
οὗμοσ ΜΑΙ σου ξηρᾷ 

ἰῶογο, οἰ ῬὈΙΌσα 

16 5ύϑβνῦθ. 

ΘΟ ΤΏΘ ποχὺ ἀδνυ, 

ΨΏΙΟΒΏ 85 δδἵἴϊον 
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παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ 
Ῥτγερασζγδίίζοῃ, τότ δα ἰοβαίθεν τε 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον 
Ε1Πδία 

τὴν 
τὰ 6 

ἀρχιερεῖς ν 
ΟὨΙΘΕ ὑγιοϑῖὶβ δηᾶ ἴπ6 Ῥμασγίβθοθ. ἰοννατά 

63 λέγοντες Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος 
ΕγοΜτεο Τοτά,, 76 ΤΕΟΧΩ ΘΙ ΡΕχοΩα ἰβαᾳᾷς ἰδμαξ 

ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν μετὰ τρεῖς 
ουυϑηΐ ΟἿΘ βαίϊὰ γψεὺύ νὴ Δείορ ἰῆγθα 

ἐγείρομαι" θ4 κέλευσον 
1 τὰ οί ταϊβοᾶ ὑ}Ὀρ; σοταζαδηα 

οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν 
Ἐμουθέοσθ ἴο "6 τωδᾶρ βθοῖισα [86 

τρίτης ἡμέρας, μή ποτε 
ἄντα: ἄδν, ποῖ δὲ δὴν {{π|6 
μαθηταὶ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ 
αἰβοῖρ]ο5 ταϊρμΐ βδίθὶ ἢ πᾶ 

λαῷ ᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν 
ὍΞΟΡΙΘ δ νν)85 ταῖβϑα ὼρ ἔσοτηυ {ἐπ 

ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη 
ΨΠΡΘ ἴῃς 1δϑῖ ΕΥΤΟΤ 

πρώτης. 6ὅ ἔφ ᾿ αὐτοῖς ὁ 
Βγϑί. 56 ἴο ποσὰ {8 

κουστωδίαν" ὑπάγετε 
Ὑοῦ 8ῖ6 βανίῃρ συδίοαν τῆθῃ; Ρ6 σοῦ βοίῃβ ὑπο γ 

ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 
ΤΩΘΚ6 βοοῦσα 85 τοῦ αν Κῃονῃ. 

δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο 
Ῥ πανίηρ ΌΠ6 {πεῖν ΑΚ Ταδα6 βδοῦυσα 

τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ 
δτᾶνε ὨανὶΡ 563166 ἴα.  βίοῃθα στὰ 

κουστωδίας. 
οἰιϑιοαν ΤῊ. 

8 ᾿Οψὲ δὲ 
ΑΥΕΓ ρμαΐ 

ἐπιφωσκούσῃ εἰς 

τάφον ἕως τῆς 
Εγανα ἢ {88 

ἐλθόντες οἱ 
Βανί σοχὴβ {ῃ68 

εἴπωσιν τῷ 
ταϊσῦ 5Ὲὲν ἴο [86 

νεκρῶν, καὶ 
ἀρβϑα (ομ 65), διὰ 

χείρων τῆς 
ἍΜΟΥΒΘ οΥ τὴς 

Πειλᾶτος 
Ῥὶϊδαία 

Ἔχετε 

οἱ 
ΤᾺΘ (ΟΠ 65) 

τὸν 
ἴδε 

τῆς 
τὰς 

᾿ σαββάτων, τῇ 
ΟἿ ΒΑ δίι 5, ἴἰο μ6 [ἀδ.] 

μίαν σαββάτων, ἦλθεν 
ἩΡΗΡ Ὁ 1πηἴο 6. οὗ ΒΑΡ ΔΊΏ5, - σβῺ 6 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 
Μααν ἱἰὸ Μδβάδιθῃςθ δῃα ἰμ6 οῃοσ Μδιν 

θεωρῆσαι τὸν τάφον. 
ἰο νίονν. ἰῃῇὴ6. γρτᾶνϑ. 

2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 
Απᾶ Ἰοοῖ! [δου] Ώ ΔΚ 6 

ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ 
ΔΏΒ561Ι ῊΥ ΟΥ̓ΙΟτὰ Βανίηβ ἀσβορηαθα, οἱ οὗ 

οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε 
ἤρανοη δδηᾷ δνῖηξ σοτὴρ ἰονγασαὰ ἨΘ το] ] δα αν ἂν 

τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 
1ἫΛ΄6. 5βίοῃθ. ϑδιᾶ ννγ85 βιπθ οἱ ἴορ οὗ ἀὶ, 

μέγας" 
ετοαῖ, 

2 

ἐγένετο 
οσσαστΙθα 

110 

[88 Ῥσγοραζϑύίζοῃ, [88 
ΟὨΪΘΙῖ ὑυίθδὶβ δῃᾶα [68 
ῬΏΔτίβθοα ρσδύμοτρθὰᾶ 
ἰοσοίμοσ Ὀθΐοσθ Ῥιϊαΐθ, 
δ βαγίῃπρ: “ΒΓ, χα 
μδνθ ο81166 ἰο ῃϊμὰᾶ 
ἰμ8ὺ ὑμῶὺ ΡΟ ΙΟΥ 
581 ΜΘ γεὺῦ αἰΐνρ, 
Αἴΐοῦ ἰῆγθα ἄδύβ 1 
δὰ ἴο Ὀ6 τδλδθρᾶ Ὁ. 

84 ΤὨΏΘΓΘΣοΟΥΘ σοΙὰ- 
τιϑηᾶ ἰῃῇ86 ρσᾶγθ ἴἰο 
6 τρϑδᾶδ βθοσο Ὁ] 

86 ὑμιτα θυ, ἰδδῦ 
Ὠ185 ΟἀΙΒΟΙΡΙ65. ὨλδΥ 
ὭΘΨΟΥ ΟΟΙΘ δῃηᾶ κύθδὶ 
Ηἰλὶ ϑῃαἃ 586. ἴο {π6 
ῬΘΟΡΙΘ, ἪΘ ψν85 ταὶβϑα 

ἋΡ ἴγσοιῃ {86 . ἀθδα!᾽ 
δὴ ἰῃϊθ ἰδοῦ ἰτὰ- 

ρΡοδύαστα ΨἘΜῈΠ Ὅ6. ΨΜΌΓΒΘ 
δὲ ὑπο γβὺ." 65 Ρ1- 

1Δῖ56 βδαίϊᾶὰ ἴο ὑἄθῃι: 
“ΧῸῦ δῦ ἃ ρβαγά. 
αο π8Κ Ὁ 85 βϑῦυτα 
ἃ59 τοῦ Κῇον πον." 
66 5ο μον ψϑηὺ δπηά 
τϑᾶρ {86 ρσύᾶνθ 56- 
Οὐ ὉΥ βϑϑιίηρ ἴδ8 
δύοῃθ δηᾷ πανίηρ ἐδ 
δσαδγα, 

2 Αἴου. 86 58Ὁ- 
Ὀαί, ψΜΏΘη [1Ὁ 

ν8 5 Ῥτονίῃσ Ἰίρῃῦ ΟἹ 

17:06 ἔγοὺ ἅδὺ οὗὐ {π8 
Έ 6, Μὲ Μϑρ ἅδ- 
Ι50Π6 δῃᾷ με οὔμοῦ 
ΜΑΙ οαπὶθ ἴο νἱθῖῦν 
6 γτϑδγβδ. ες 

. ΖΑΙαΑ͂, πούΐϊοοθ! 8 
στοῦ ϑαυΐμαιθκο δὰ 
ὑϑῖκθῃ ὈΙδοθ; ἔοχ σθῆο- 
ν δ ΒΡ ΔΏΡΘΙ δᾶ .ἄθ-: 
βοθηαρα ἴσοια ἤθαυθη 
δα δρρχοθοηθα δπηᾶ 
ΧΟΪΙΘα αν ὑπ βίοῃρ, 
διὰ ψὰ5 διυὐϊῃρ οἱ 16. 

11 Αἴἵοτ, «1||15,3. ΘῸρ ΑΡΌΘΩΔΙΪΧ. ὑράᾶοσ Μαίμονν 28:1... 20 Το μονα 5, 23. 
Ἵ-14,16-8. ἴῃ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΑΒ, 

πο 

μα 

ουφἰδεβμρδήωυ τ 
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εἰδέα αὐτοῦ ὡς 
γοδκπ Ὀθπ πὸ ουΐνδγα δρθδύδησθ οὗ Εἶπ. δ5 

ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς 
ρα πίπθ θα ἰπ6 οἹοίμιηρ, οὔ πὰ ψΒϊ6 88 

88 ἦν δὲ ἡ 

ΝΜ 4 5. Ν ΠῚ - ΄ » “ 
χιών. ἀπὸ δὲ τοῦ. φόβου αὐτοῦ 
5ΠΟΥ. ἘΎοπὶ Ῥὰαϊ ἴδε ἔθαὺ ΟΥ τα 

ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ 
1νόγ ταϑᾶθ ἴο αὕδῖκα {πῃ (οι 65) οὐβοσνί δρᾶ 

ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 
Ῥϑοδῖθ 85 ἀοδᾶ (οτ 65). 

ὅ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν 
ΑΝ αὐ οσεᾶ. θα {π6 ΔΏΒ6Ι βοϊᾶ 

ταῖς γυναιξίν Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα 
ἰο [Ὡ 6 ουλθ. Νοὶ Ῥό ἔδασξαι τοῦ, 1 δνὸ Κπσννῃ 

γὰρ ὅτι" ᾿[ησοῦν τὸν 
ΣΟΥ͂ ὥςξϑυβ ἴῃς (οπ6) 

ἐσταυρωμένον ζητεῖτε: θ οὐκ 
μανὶὴρ θοη ρΡαΐ θα ἔδο βίαια σοῦ 816 βϑεκίηρ; ποῖ 

ἔστιν ὧδε, ᾿ἠγέρθη γὰρ. .-.. καθὼς 
Βοϊβ ὨὮφῦο, δ νν»κϑγδίβθοᾶ αρ Ι͂ῸΣ. δοςοσάϊηρ ἃ5 

εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
86 5814; πο βόθρον δα ῬΙδος δ δ 1 15}.] 

ἔκειτο᾽ .17 καὶ ταχὺ πιορευθεῖσαι 
δ6 Ὃδ5 ἱσ]ὰ; ΔΩ͂ συΐοκὶν παν] ΒΟ α τοῦκ ΝΣ 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι 
58.) τὸ ἴο π6 αἰ ϑοῖ16 5 ΟΕ Ὠΐγη ἰδὲ 

᾿ἨἨγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ 
Ηδθ 8 σαῖϊβεα τῷ ἔγοτη ἴῃς αδθδα (οὔ θ65), δῃᾶ Ἰοοκὶ' 

προάγει ὑμᾶς εἰς “τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ 
Ὧ6 5065 Ῥθζοῦθδοθό στὸν ἰηΐο ἐπ ΄βϑῖῃῖοθο, ἴχοσα 

αὐτὸν ὄψεσθε: ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν." 
σα. στοῦ 1 566; ἸΟΟΙΚ' 1 βαϊᾶ ἴο τοῦ. 

8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ 
Απμαάῖ - Ββανίπρ 5οῦΘ ΟἹ αὐἱοκῖν ἔγοσι 5 {πα 

μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης 
ΤΑΘΙΠΟΙΙΑΙ ἰορ ΜΙ θα δῃά ἴον: τοδὶ 

ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 
ἕπου τη ἴο οροχί 856 Κα ἰο πα αἰϊἰδβοῖρίθ οὔ ἶῃ. 

9 καὶ ἰδοὺ ᾿[Ιησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων 
Απα Ἰοοκ! Ζ6505 ταῦ τῆϑ βϑέπθ 

- Χαίρετε" αἱ . -δὲ προσελθοῦσαι 
Βα τοῦ τοϊοϊοῖπσ; ἴπ6 (00.65} θα} μδνηρ' σοσχηθ ἰονγαρα 

ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν 
βεϊζεᾶ οὔ ἴτη. πὸ ἔδθεῖ δῃᾷᾶ αϊἱά οβείβθῃοθ 

αὐτῷ. 10 τότε - λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἴἰο Ὠΐσα. ΤΏ ἰ5 βαρ ἰὸ ἑφτλ ἰῃ6 76515 

Μὴ φοβεῖσθε: ὑπάγετε ἀπαγγείλατε 
Νοὺ Ῥὲ ἔδαγξεει; 6 τοῦ βοίῃρ απο ταροσί Ῥ860 1 

τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα. ἀπέλθωσιν 
ἴο ἰῆ8 Ῥγοίμουβ. οὐ τ ἴῃ οσᾶσν πα΄ 6. ταϊβηΐ 5Ὸ ΟἹ 

ΜΑΤΤΗΕΝΥ 28:5.--1 

3 ΗἨΐϑ οαὐχαγαᾷ ΔΡΌΘΑΤ- 
δὴ08 νὰ ἃ5 Ἰἱρεῃ ηΐτρ, 

86 ᾿ἰξ οαἱοίπίορ 85 

ψΏΪΒ ὃδ5 ϑῆον. 4 Ὑ85, 
ΤΟΥ ἔθατ οὐ τῷ ὑδ6 

Μοῦσα Θ ὑγθι ]Θα 

δα Ὀθοϑῶθ 8ἃ5. ἀθαᾶ 
ΤΏΊΘΏ. 

δ Βυῦ [6 δῆρθὶ ἴῃ 
ΘΏΒΜΕΟΙ κβαϊά ἴἰο {6 

ΨΟΣΊΘΩ: “Ὧ0ο. ποὺ τοῦ 
6 ἔραγξῃῖ, 0 Τὶ πον 

ἼΟᾺ 816 Ἰοοκίηρ ΣΟΥ 

θθι ΨψῺΟ νψῶ5. ἱτ- 

ρΡϑθᾶ. 66 ἰβ5 ποῦ 

ὮΘΓΘ, ἔοΥΓ 6 νἃβ 

Γαιδοα ὉΡ, 85 Ὧ6 βαϊᾶ, 

ΟΟΥΏΘ, 566 6 ὉΪδοθ 

ΉΏΘΕΥΘ πὸ ψ͵ϑ ἰγῖπρ. 

ΤΑΛα ρΡῸ αὐἰοκὶν δηᾶ 

611 πὶ αἰδοῖθίθϑ ὑμδῖὺ 

Ὧ6 85. τδιδβεῖ. ἃρ 
ἔγτοπὶ ὕμ ἀραᾶ, δῃᾶ, 

ΙοΟΚ! Ὧ6 ἰβ5 σοϊηρ 

αμοδᾶ οἵ. τοῦ [:πίο 
ΟαΙ 1166; ἔπεσα τοῦ 
Ψ11 566 Εἶπι, ΤΙΟΟΪΚἘ 
Ι δυθ. ἰοιὰ του. 

8 350, αὐἰοκὶν Ιοὰν- 

ἴῆϑ5 6 ΙΔΘΙΒΟΓΙΔΙ 

του, τ θα δᾶ 

στραῦ 1ογ, που τϑὴ 

ἴο Τοροσὺ ἴο δἰ ἀϊ5- 
α10165. 9 Απᾶ, Ἰοοκ! 

ὕθθὰβ τοὺ ὕποῖὰ δᾶ 
5οϊᾶα: “Ααοοάῦ ἀδυ! 

ΤΏΘΥ. ΔΡρσοδοῃθα δπᾶ 
σαυσηῦ ἷπι. Ὁ Ὠΐξ 

ἔβοὺ δῃᾷ αἰ ονϑίϑϑησθ 
ἴο τα. 10 ΤΏΘΩ σ6 505 

βαϊαὰ ἰο θα: “Ἔδνα 

ὯΟ ἔθασ! (Ὁ, τϑροσὺ 

ἴο ΤΥ ῬὈτοΐῶοσβ, ὑμπαῦ 

ὑπ8ν 8 ὺ Β5ὼὺ οἵξ 
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εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ μὲ ὄψονται. 
ἰμίο [88 δ 1116ς, δηά ἴθ το ἔπον ΨῃΕΙι 566. 

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες 
αοίηρ ἐμεῖς ὰν θὰ οξίμοα ΙΌΟΚ’ βοὴ 

τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν 
ΜΝ οὐδίοαν θὰ μανὶηξ σοχὴθ ἱπίο {8 οἷν 

ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα 
τερουίθα 801 τὸ 1.6 ΘΕΟΣ σίθϑίβ 811 

τὰ γενόμενα. 12 καὶ 
ἐδ (155) Βαν 5 Βαρροηθᾶ, πα 

συναχθέντες μετὰ τῶν 
Ἀδνίηξ Ὀ6θὴ ρα ἰοβείμος νὰ τ 8 

πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες 
ΟἸάοΧ τ θ ἢ σοῦξοὶ ἰοσοίμος δηᾶᾷ αν 8 ἴα Κϑαι 

ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς 
ΒΙΝΟΣ [Ὀΐ6665] Βοος δον ξανϑ ἰο 6 

στρατιώταις 18 λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ 
ΒΟΙαΙΘΥ5 ΒΒ ΙΩΒ 585 κὲἱ ὩῃὩς 

μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν 
αἰδοῖριθοα οὔτ οξηρης δνὶὴξβ σογὴθ βῖοιβ 

αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων’ 14 καὶ ἐὰν 
Ὠΐπὶ οὔ ΒΙΕΘἱ τ 6; διὰ ΣΈ ον οσ 

ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, 
βῃμουϊᾶ 6 ρασά 8 (1 5) Ὁρὸθ ἴῃ6 ΒΌΝΕΙΠΟΣ, 

ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
Ἧνα 5.81 ρούβαδαθ δῃᾶὰ τοῦ γε ἔγουχαι ΨΟΣΥῪΝ 

ποιήσομεν. 1ὅ οἱ δὲ λαβόντες 
ὟΘ 51.811 τβΚο. ΤΏ (ο1165) ρριῖ Ὠδνὶὴξ ἴβκϑη 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ 
5ΙνΘΥ [Ὀ16065] ἀϊὰ 85. ἔπον Ψοσα ἰδυρῦ. Απὰ 

διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ 
τῦϑϑ Βρτθϑᾶ δρσοδᾶ [δ ὑνοτα [ἢ 15 Ῥεβίασ 

᾿Τουδαίοι ἔχρι τῆ τήμερον ἡμέρας. 
ον 5 : βῦχῃ εν σΉμΕΡΙ ἼΜΕΘΟ ὼ 

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ 
τῆς Ῥυΐ οἱθνεθ ἀἰβοῖριο ὑνοηῦ ἔμ οῖσ να ῦ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς -τὸ ὄρος οὗ 
ἰλΐο {μα [ἘΠ }}{-|} ἴχῖο ἰδ στηουηΐδ ΨΈΏΘΙΘ 

ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες 
ἈΤΥΒΗΡΘΩ͂ ἴἰο ἰβοῖὰ ἴθ6 Φ6βΌβ, δηῃᾶ ανίηβ 56θ 

αὐτόν προσεκύνησαν, οἱ - δὲ 
δε} 42} ἴδον αἰᾷ ορεΐβϑαῃσρ, πε (ΟΠ 65) Ῥαΐ 

ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ 
ἀομρίεα, Δηὰᾶ Βανίηξ οομὰθρ ἰουνγασὰ 1π6 

᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ᾿Εδόθη 
655 5ΡΟΙΚΘ ἴο ἴθ δὴ 5 ὟΝ 885 βίνϑηῃ 

μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
το ΙῺΘ 811 δαϊμοτῖίν ἃ φανοῦ δβδηα Ὅροπ 

τῆς γῆς: 19 πορευθέντες οὖν 
188 φασίῃ; Ὡδνὶ5 Βο6 χοῦ Μὰ 1ποσγοζοτα 

ἐπορεύθησαν 

112 

ἰηΐο α411:166; δὰ 

ἰεῖθ [6 7 ΜῺΠ 568 

τὰ 6.᾽ 
11 νῺΪ 6 ΤῸ 6.8 

ΟἹ ὑπο ψ8ύ0, Ιοοκ! 

5οὺὴ6 οὗ {π6 ρσιυδτὰ 

φποὴῦ ἰπΐο {π86 οἱΐν 

8η4 τοροσίθα ἰὸ ἴδ8 

ΟὨΣΟΣ ὑυὶοδίβ 8411 [8 

ἰαΐηρα ὑμδὺ δᾶ Ὧ80- 

Ῥεῃρᾶ. 12 μὰ δέϊογ 
ἐπθ6β6 “μβδὰ ργμαϊμογεα 

τοσείμοῦ πίῃ ὑμ6 οἱά- 

ΕΓ τ δηἃ ἰδκθῃ 

ΘΟΊΏ56,, ὑμὲν δσᾶνα 8 

Βοος ὨΌΘΙ οἵ 

Βνοσ ρίδθοο ἴὸ δ8 

Βοῖοι 18 δῃηὰ βαϊᾶ: 

“Φιν}, ἫἪΠ56 αἰδοῖ 1685 

σα ἴῃ. 6 πἰσῃὺ 

τὰ 5οιθ τὰ Μ 116 

6 ψογο σἰθορίηῃρ. 

141 Απὰ 1 ὑμὶβ μοὺβ 

ἰο 16 σΟΥΘΓ ΠΟΥ 5 ΘΔΓΒ, 

6 Ψ1Π ρμοτγβϑαϑαᾶρ 

[1] δὰ Μ11 δοὺ 

χοῦ ἔσοο ἔγοῃι ΨΟΣΤΥ." 

15 5ὸ μον ὕοοῖς ὑμ8 

ΘΊΝΟΥ Ὀΐθοθβ δῃᾷ αἱὰ 

85 ἴΏΕΥ ψοσα ᾿ηδγασῦ- 

ρα; δῃηᾶ μϊ βδυὴβ 

Ὧ858 Ὀδθοα δ5ργοϑᾶ 

ΔΌτοδα διθοὴσ ἴμ8 

Φοθὺβ ὉΡ ο 15 νῦν 

ἄδν. : 

10 πονψανοσ, ὑμ8 
οΙθνθὴ αἰβοῖρ]θα πιθοῦ 

ἰηΐο ΟαΙ 1166 ἴο {88 

τηουαίδίη ΜΨΏΘΓΘ σε 55 

Π8Δᾳα6,., δισδΏρΘα, ἔρΓ 

ἰθα, 11 δὰ ψΏθὰ 

8 707 58.7. Ὠἷπὶ ὑπ 60 

ἀϊᾷ οροίδϑῃοθ, ὑαῦ 

βοῇ ἀουθίθᾶ. 18 Απαᾶ 
Ζοϑαθ ΒΡ σοδοοα δηά 

ΒΡΟΚΟ ἴο ἰῃθι, 58.- 

ἴῆρ: “Δ11 δῦ οΣ 

Ὧδ5 Ῥθθὼ ρἴνθ 116 

ἴὰ Ὥδανθῃ δηᾶ οἱ ὑπ8 

βατίμ, 19 ὅο {πῃ θζοσ6 ἀὐμδιδν ἐκ ἀ μουν" 

ἐϑλβηρμον 

118 ΜΑΤΤΗ 28: 20- -ΜΑΒΚ 1: 

αθητεύσατε πάντα τὰ 
τλδκοὸ ἀἸβοῖρ 165 ΟΣ 2411 [πῃ πδίϊοῃϑ, 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα 
{ποῖ [ὈῬΕΥ5ΟῺ5] ἰπίο ἰῇ 6 ΠΔΠῚ6 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ 
δῃῳᾶὰ οδίβθε ϑοῃθῃ δπᾷ οὔ ίδμε 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 
ζοδορίηςς πε ἴο 6 ορϑευνίῆξ 8411 

ὅσα. ἐνετειλάμην ὑμῖν’ καὶ ἰδοὺ 
85 ἸΔΏΝ ἰΠΙΠΡ5 85. 1 σοχσηδηθοα ἴο ἡγοῦ; δα Ἰοοκὶ 

δὴ 8. 6. αἰΒΟΙΌ]65 
ΟΥἨ ΡῬΘΟθΙῚ6Ὲ οὗ 811 88 
πϑύϊοηβ, Ὀδρύϊσίηρς 
ἔβοχα ἰὰ (ῃ6 Ὡϑῖηδ 
ΟΥἩ [86 ἘΔΊΏΟΣ δηᾷᾶ οὗ 
186 οὶ δρᾶ οὗ ἰῃ8 
ΠΟΙ δροῖσιῦ, 290 ἑθδοῦ- 
ἴὴρ μοῦ ἴο ΟὔὈδουνα 
811 [86 πη ν5 1 Ὦδνο 
σοι ϑηρα τοῦ. Δηᾶ, 

βαπτίζοντες 
Ῥδρζίηξ 

τοῦ πατρὸς 
οὐίῃε Ἐδίμον 

ἁγίου πνεύματος, 
ΠΟΙΥ Βοϊσιῖ, 

ἔθνη, 

ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως [ΙΟΟΚῚ 1 δὰ τ] τοῦ 
: νὰ τοῦ δἴὰ 811 ἴῃ 6 ἀδυ5 ἘΠῚ 811 λ6 ἀδνϑβ ὉΔΟῚ [86 

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Οοποϊαβίου Οὗ ὑμ8 
ἐῃ6 ςοπομιβίοη., οὗ ἐδ 886. 5υδίθῃ οὗ ὑδίηρ5.᾽ 5 

909: Ξυβίθιῃ οὗ ἐπι πρββξξαίών (αὐ οη.7), ΑΒ; Ὀ51} (ο-αϊη), 41-:4,106-18.᾿ 

--------.-.-.-ο...».». 

ΚΑΤΑ ΜΆΡΚΟΝ 

ΑσΟΟβινΝα ΤῸ ΜΔΑΔΒΚ 

Ί ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 1 {1 6] Ὀθριμηϊηρ 
ΒΟΡΙΠΩΙ5 Οὗ πη6 ρμοοῦ Ὡθνβ οὗ ὅθ ΟἸ τ ϑί. οὗ 6 ρμοοᾶ ὕθνβ 

2. Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ  ἃροιδ σεβὰβ ΟἾγχΙδῦ: 
2 σιιϑὺ δ5 'ὖ ἰβ. ψυιίδῃ 
ἴῃ ᾿βϑίϑῃ ὑ86 Ῥυορηθῦ: 
“(ΔΟΟΚΡΙ δῖ βϑῃᾶϊῃρ 
ἔοσί ἢ ὮΥ ΤΊΘΟΒΘΏΡΘΥ 

Ασοοτάϊηνξ δ5 εἰ μα5 Ῥθθ ει θη ἰὰ πὸ ᾿βαΐδῃ 

τῷ προφήτῃ ᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
ἔπθο ὑγυορῃβοῦ Τιοοκὶ 1 δὰ ΞΟΠ 5 ΟἿ {πΠ6 ΤΟ ΞΘ ΡΟ 

μου πρὸ προσώπου σου ὃς ᾿Ρδΐογβ γοισ ἔδοθ, 
οὗ τὴϑ Ῥείοσα ξαςθ οἵ γοῦ, ΨῈΟ {{|}}1 ΜᾺ ΘΌΘΙΘ Ε ο δῷ 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου: 3. φωνὴ Μ͵ὴ];) ὃ 156} 5οτλθ- 
ὙΨ11 ῬΤΘΡ σα 1μ86 ἵνα οὗ νοῦ; νοΐοο [ΟἿ ἰβ. οὕὐψίηρ οὐδ ἱπ 

βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε 86 ὙΠᾶΘγΏΘασ, Ῥτο- 
Ῥ816 6. ΨΥ οὗ οὗ (006) οτνίπσ οαὐ ἴῃ ἐμὲ  ]Π άθυτιθθ5 ΜϑΙτο χοῦ τοδαν 
σθβονδῃ, 

τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους το ΒΕΟΣ 6, τάβῖθ ἣἰβ χοδαβ τὰ Ξ Ι ᾿ ιε ΩΝ ΤΣ Τιοτά, ὐνν ταρῖκο γοὸῦυ {π6 τοαᾶβ βἰταῖρῃῦ," 4 σομ (88 

αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάνης ὁ βαπτίζων [Ῥαρύϊζε ἰυσπθα ἃρ 
οὗ Βίσζη, σαῖὴθ ἰο Ρ6 Φοῖὰ ἰπθ (οπ6) Ὀδρίϊσίπρ [ὰῈ ἰῃ6. ψΙΠΔΘΙΏΘ55, 

ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα [ῬΙΘΘΟΙΙῺΡ Ὀαρύϊδιῃ [1π 
ᾳ {δε ὙΠ άθυ 655 Ῥτθδομίηρ Ῥαρ ΐϑγα ἘΥτΩΡΟ] οἱ τϑρϑηΐϑησθ 

μετανοίας εἰ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. [ἴοτ. Τοτρίνθηθθθ ΟΣ 
οὗ τορρῃΐδποθ . τὸ τοιάδε 80 ΟΕῈ ΤΉ. βίῃβ. ὅ ΟΟΠΒΘΟΌΘΩΘΙΥ 
ὅ καὶ ᾿ ; ι ΜΝ Ν 81 ὑπ ὑθυσι νου οἵ 

αἱ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα  Τιι  Ὧθα δηαᾶ 811 ἐπ 
Δράᾶ νν85 βοίΐηρ ἰῃ νὰν οὐδ ἰονναγά Εἶτα 81 

3 ᾽΄ ΓΑ Ἂ -“ 

ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ᾿Ϊεροσολυμεῖται 
6 Ζιαάφδῃ σουμίχν δᾶ ἰπ6 Φοσυβαιογα θβ 

1 δια Οὐ {06- 
γύπα τϑᾶθ ὑμὶν 
ἍΆΥ οὐὐὖδδ  ο ὮΣΙ, 

80 Τοπονδη, 01-12.10-18,20.. (ῃ6 Τιογᾶ, ΑΒ. 
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ὄψονται. 
ἔμεν νν 11} 566. 

τινες 
5ΟΙᾺΘ 

εἷς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με 
ἰμίο [88 (8116 ς, δῃα θα τὴ 

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού 
αοἷπρ μεῖς νὰν ΡὰΣ οἔίμοτα ΙΟΟΚ! 

τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν 
εἶδε οὐδίοαν πιὰ Βανίῃβ σοὴθ ἰηΐο 16 οἷν 

ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα 
τερογίθδα δος το ἴ 6 ΟὨΘΕ υσθϑῖβ 811 

ὸ γενόμενα. 12 καὶ 
Βδυ 5 Δρρεμβα. Αδα 

μετὰ τῶν 
Ν 211 14.1.1 

᾿ τε λαβόντες 
διὰ αν 5 ἴα κοι 

ἔδωκαν τοῖς 
[μον βὰν ἴο [186 

ἴπατε ὅτι Οἱ 
ταὶ Ὑπ6 

τα 

τὰ (165) 

συναχθέντες 
πανί θϑδὰ 1εα ἰοβεῖμες 

πρεσβυτέρων συμβούλιόν 
οἹᾶοτ θὰ σοῦῶβοὶ οσ ΟΣ 

ἀργύρια ἱκανὰ 
ΒΠνΝΘΙ [Ὀ]66065] 5 Βοϊσοῦ 

στρατιώταις 18 λέγοντες Ε' 
ΒΟΙΑΪΘΙ5 Βα 5 ΞΩΣ 

μαθηταὶ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν 
ἀἰβοῖρθ5 ΟΥ ἈΙΡῚΣ αν ΠΟΥ 6 δίο δ 

αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων: 14 καὶ ἐὰν 
819} οὔυβ ΒΙΘΘ ΙΩΒ; δᾶ ἐξ ὄνοσ 

ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, 
5δουϊά Ρὸ μβοαστᾶ τμῖ8 (5) ὑροῦ ἰῃ6 ΡΒΌΟνΟΥΟΥΣ, 

ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους 
ννο 51.211 θΡοτβθδαθ δῇ συοῦ ἔγε ἔγοσα ἹΨΟΣΥΥ͂Ν 

ποιήσομεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες 
6 51.311 τϑκο.. ἘΠ6 (ο} 65) ῬὈὰὶ αν ἰβκοῖι 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ 
νου [ΡΙ6 665] ἀϊὰ 85. πον Ψεῖο ἰδυραί. Απὰᾶ 

διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ 
1785 ΒΡΥΘδα δοσχοδά ἰδ τνοσὰ 1815 Ῥεϑίᾶα 

᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 
{ον ταλῷ} ἰδ ἰοᾶδν ἄδγ. 

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα 
ἸΏ6 νυ εοἰονθ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

αὐτοῦ 
ΟἿ ὨΪΤᾺ 

μαθηταὶ ἐπορεύθησαν 
αἀἰβοῖρθ τνϑηΐ ΘΙ 8 

εἰς τὸ ὄρος οὗ 
᾿αΐο ἴα αβῖθα ζηίΐο ἰῇ τοουηΐδιθ ΨΏΘΙΘ 

ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες 
Δττδηβϑα ἴο ἴοι 6 2655, δια Βαν!ὴδ 566 ἢ 

αὐτόν προσεκύνησαν, οἱ - δὲ 
ἴηι ἴον αἀἱᾷ ορρίβϑῃοθ, ἴῃς (οπ 65) μαΐ 

ἐδίστασαν. .18 καὶ προσελθὼν ὁ 
ἀοσρίορα. Δηα ἈδνΊηβ σοτὴθδ ἰουναγὰ τὰς 

Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ᾿Εδόθη 
Φ 655 ΒΡΟΚΘ ἴο οσὰ ϑϑαυὶηδ ὟνΥ 845 βίνεηῃ 

μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν - οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
ἴο 6 81} δυΐλοσῖν ἢ πον δῃᾷ ΡΟ 

τῆς γῆς: 19 πορευθέντες οὖν 
[7.0 δασγίῃ; Ὠανίηδ Ξο6 Υοῦεα νὰν {ποσϑίογα 

112 

ἱπίο α411.166; δὰ 

ἔοσθ ὕμ8 7 ΜῊ} 568 

τὴ 6.". 
11 ΏΪ6 μον ΜΟΥ 

ΟἹ ὑμποὶ Ψψ8.0, ΙοΟΚ! 

βοὴ οὗ {86 ρσπυδ͵Ιᾶ 

νοῦ ἰηΐο ᾧμ86 οἱΐν 

δρᾶ ταρουίθα ἴο ἐῃ8 
οὨ ΟΣ ρῥσχίθϑίβ 8411 8 

(ΐηρα ὑμαὺ δᾶ 80- 

Ῥοπρᾶ, 12 Αμὰ δἕϊογ 
ῆθεθ με ρμαΐμογοα 

τορούμοσ πὶ ὑπ8 οἹᾶ- 

ΕΟ τὴ δῃηα ὑβδκϑθῃ 

ΘΟΌΏ56Ι, ὑμὸν σάν ἃ 

Βα πορηῦ ὨσΤΡΟΙ Οὗ 

ΒΊΝΟΥΙ τΐδοο ἴο μ8 

βοάϊουβ 13 δῃᾷ δὶ: 

“Ξ36,, ἪΠ5 αἰδοῖ 165 

σὰθ ἴῃ ἰᾷ6 ηϊρὺ 

ὉΠ πίοι ἰλ ΜΏ11 

ὍΘ ψογῸ δἰθορίῃρ. 

1Δ Δα 1 ὑμὶ μοὺβ 

ἴο 8 φουο ΠΟΥ 5 ΘΔ ΓΒ, 

6 Μ1Π ρμοϑαϑδᾶρ 

[1] δὰ Ψ11 δοὺ 

νοῦ ἴσοο ἔγοηιὶ ΜΟΣΤΥ." 

1550 ὑῃδὺ ἴοοῖς {8 

ΒΊΟΥ Ῥίθοθς δῃᾶ αἷά 

85 ΠΟΥ ΨΈΓο ἰηδύσασῦ- 

ρα; δρᾷ [15 βδυὶῃδ 

Ὧ853 θθθῃ  βρζϑδᾶ 

δοτοδὰ διιοὴρ ὑμ8 

ὥονβ Ὁ ο δὶ νϑῖν 

ἄδγ. 
16 ον ον, ὑμ8 

ΘΙθνθὴ αἰἰβοῖθθα ψϑηῦ 

ἰο ΟΑ11:166 ἰο ὑμ8 

τουδὶ ΨΏΘΧΘ ΦΘΘῸΒ 

δα δυγϑδηρθα οσ 

ἰθ, 1] πὰ ψΏθη 

ΏΘΥ 58... ἷπι ὑδεῦ 

αἰᾷ οροϑίδδποθρ, μὰ 

βοίὴθ ἀουρίοα, 18 Δπὰ 
ὥοϑὺβ δρρσοδοηθᾶ δᾶ 

ΒΡΟΚΘ ἰο ἴμϑι, 8ὅ8.0- 

ἴπρ: “ΑΙΙΊ φυῦδοῦῖν 

ὯΔ5 Ὀδαὴ οἰνθ 116 

ἴῃ ραν πα οἡ {86 

βρατίῃ. 19 ὁ ὑμογαουθ 

ΠΝ ΤΝ 
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αθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
τ αἰ βοῖριθθ ΟΕ 41 ἰμθ Πδίϊοσϑβ, ὈΔΡΈΖΙΙΣ 

αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς 
ἔλϑῖὰ [ΡΘΥΒΟΏΞΒ] ἰπίο ἴῃ 6 Ὥδϑθ οὐίῃμεο ἘἙΕδίπον 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
ατὰ οδίῃμαε ϑοὴῆθ διά οὐΐῆῃθ ΠΟΥ Βοϊσιῖ, 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς ρεῖν πάντα 
ταδορίης ἔῇεπὶ ἴο ΡῈ ορβεσνΐῃρ 81 

ὅσα. ἐνετειλάμην ὑμῖν: καὶ ἰδοὺ 
85 ΏΔΩΥ (Π1Π55 85 1 σοχηστηδηαεξα ἴο χοῦ; δηα ΙἸοοῖϊκ! 
᾽ ἊἌ 3 ε - 2 ΝῚ ’ μῚ ΄ σ 

ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕω 
1 ψὶθ τοῦ δα 811 16. αδὺ5 ; ὯΡ 

τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 
{6 ὀοποχιβίουθ οὗ πῃ 6 888. 

ΜΑΥΤΤΉΗΒΝ 28: 20-  ΜΑΒᾺῈ 1: 

δα ἴδ 6. ΟΙΒΟΙΌΙΟ5 
Οἱ Ῥδορῖὶθ οὗ 411] [86 
πϑύϊοηϑ, Ραρυϊσίπρ 
τὶ 'ἴὰ ἰῃ6 Ὠδ1η6 
οὗ 86 ἘΔΙΏΘΙ δῃηᾶ οἵ 
ἐμὰ Ξξοῦ πᾷ οὗ {π6 
ΠΟΙΪΥ βρίσιῦ, 29 ἰδοῦ - 
ἴῃρ ἔχραλ ἴο Οὔδοσνα 
811 ἴπ6 ΐηΡ5 1 Ὦδνο 
οοιῃχαϑηᾶρα τοῦ. ΔΩΑ, 
ἸΟΟΚΕῚΙ δὲ ψὶ τοῦ 
8411 8 ἀδὺβ ὉΩΕΠ [6 
σοΟΠΟΙαϑἰο οὐ ἐδ 
δυϑῦδηχ οὗ ὑῃ1ΏρΡ5.᾽᾽κ 

29: ϑυβίθιη οὐ ἐῃϊπιρβσεαϊών (αὖ:057), ΚΑΒ; ὈΣῚΜ (ο.]αλ νη), σ1-16,16-18, 

----Ξ--------...--«(ὦΟὕὔὍἍὦ» Ὁ... -- 

ΚΑΤΑ ΜΆΡΚΟΝ 

ΔΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΒΚ 

Ι ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
Βερί πη 5 οὗ πὸ βοοᾶ ττὸνβ οὗ 9}65159 ΕΟ στ Ιβί. 

2 Καθὼς ᾿ς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαίᾳ 
ΔΟοςσοοχαάϊηρ 85 1 85 Ὀθϑθὴ νυϊίθα ἱὰ ἰῃ6 Ιϑαΐίϑῃἢ 

τῷ προφήτῃ ᾿Ιἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
6 ὑγσορβοὶ Ἰοοκ! 1 8.1 ΞΟ Πα ἢ 5 ΟΥ̓ {πῃ 6 ΤΟ ΡΟΥ 

μου πρὸ προσώπου σου, ὃς 
οὗ 6 Ῥοίοσχθ ἔασοθ οἵ νοι, δ 250.) 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 3. φωνὴ 
Ψ11 ὈΓΤΘΌΘΓΘ 1τμ8 ΩΝ οἴ νου; νοΐςθ 

βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἙἙτοιμάσατε 
οὗ (Ομ 6) συσγίῃσ οοὐ ἴῃ ἐπα ὙΠάθτμΘ55 ΜΆΚΟ τοῦ τεβαν 

τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
(πὸ ἂν οΥ̓Ιοτγτά, βίσγαισὴιΐ τήρῖο τοῦ 6 τστοβϑαβ 

αὐτοῦ, 4 ἐγένετο ᾿Ϊωάνης ὁ βαπτίζων 
οὗ Ὠϊτη, σΆτὰθ ἰο θ6 “08 {πα (ολ6) Ὀδρείβ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα 
ἰἃ τὰ 6 ὙΊΠΑΘΥΤΘ55 ῬΤΘΔΟΏΙΩΡ Ῥαρ στα 

μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
οὗ τοροᾳίδθσθο - ᾿πίο Ιοι εξ 5ο ΟΣ Οὗ 5105. 

ὅ καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα 
Απάα ννδϑ βοίῃρ {πῃ 6 ννδὺ οὖν ἰονναῖὰ Πἰτὰ 81} 

ἡ Ιουδαία χώρα καὶ οἱ ᾿Ϊεροσολυμεῖται 
᾽16 Φιαάοδῃ σουλον δηᾶ 6 δογυβαιου 65 

1 [ΤἀὨἂ 6] Ῥαρίπηΐϊηρ 
οὗ 6 ροοᾶ Ὥθν5 

ϑροιῦ ὅθι ΟὨγχίϑα: 
2 ́ υθὺ 85 1 ἰϑ υτιθῃ 
ἴῃ Ἰβϑῖθῃ (26 Ῥγορηθῦ: 
“(ΘΟΟΚΙ Ὶ δηλ βεπαΐϊηρ 
ἔοσύ ὙΥ ΠΙΘΕΞΘΏΡΘΥ 
ῬΘΙΟΥΘ γΟῸ ἴδοθ, ΠΟ 
Ψ11}1 ὈΥΘΡΘΙΘ νοῦ 
ψΜα;) 3.115ύθ } ΒΟΙΏΘ- 
ΟΩΘ ἰ5. οὐψίηρ οἂὦὖῦ ἰπ 
ἴΓ1ῃω6. ψΠάργηθα5, Ῥσχο- 
ρῬΡᾶῖθ ὑῇο Ψ8ῸΥ οἵ 
σον, τγὸῦ ρθο- 
Ὁ16, τῖϑῖθ ἢϊ5 τοϑᾶξ 
5ύταϊρῦ, ᾿" 4 σο. [88 
Ὀδθυϊζοε ὑυτηθα ὉὉ 
ΪὩΏ πῃ ψ]ΠᾶΘΣ 655, 
Ῥγθθορϊηρ θαρύϊβαι [1 
ΒΥΓΏΒΡΟΙ] οὗ τϑρϑηΐϑησδ 
ἔονυ. ΤοΥρίνθ 5. οὗ 
55. 5 σου ϑοαθῦδηῦν 
841 ὑῃθ ὑθυυιουν οὗ 
συ θα δηᾶ΄ 411 ἴα 
Ἰλροριαηΐ ΟἹ ὅ6- 
τυβϑιο τδᾶθ ὑοῦ 
ΜῸΥ οὐ ἴο Ὠἰμ, 

3» σοβονδῃ, {1-14)16-18,30. 1Πη6 Τιοχγά, ΑΒ. 



ΜΑΒᾺΑ 1:6--8: 

πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ 
811, 804 Ψοτο Ρεΐη Ὀαρἐϊζεα ΡΣ δΐἴτη ἱἰπ {ῃ6 

᾿Ιορδάνρθη ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς 
Ψοζγάδῃ ΕἾνεσ ΟΡΘΏΙΝ ΠΟ ΟΞ 6 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 καὶ ἦν ὁ Ιωάνης 
5115 ΟΥ ἐμϑῖα. ΑῇΩα ννὰ5 1μ6 δ [0419] 

ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ 
Ὠανῖαρ 66 οἰοίῃεα ὮΔΙΥ5 ΟΥ̓ ΟοδΙ6] δηαᾶ 

ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ 
Βῖταϊθ Ἰοδίβοσῃ. δροιχΐξ [μ6 Ἰοϊῃ (5) οὗ ἔϊτη, δᾶ 

ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 καὶ 
εαϊτῃδ Ἰοουδίϑβ  βκᾳἠῃἠὀἂὰ ΠΟΩΟΣ Ὑν11α. ͵Διηὰᾶ 

ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ 
ἢ ννὰ5 Ὀσθδοηϊηρ ΒΑΚ ΙΩΒ 15 σοχ δ τὴ 6 

ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ 
ΟἿΘ 5ΣΟΏΡΕΙ οἔπιθ ὈθηΪπα χθ, οὔ οση τοΐ 

εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα 
1 δῖα βαξββοϊσηΐ μαν]ὴρ βιοορϑα ἰοὸ Ἰοοβο 6 ἰδος. 

τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ: 8 ἐγὼ ἐβάπτισα 
ΟΥ̓ ἴ΄ἴ8 6 5ϑ 815 οἵ Πίχη; 1 Ῥαρτζοα 

ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
γοῦ ἴο νυδίϑχ, ΠΕ ρὰ Ψ1 θαρεϊζθ σοῦ 

πνεύματι ἁγίῳ. 
ἴο βργὶς ΟΙν. 

9 Καὶ 
Απᾶ 

ἦλθεν ᾿Ιησοῦς ἀπὸ 
[172 8241] Ἐ55 Ζτόχα 

καὶ ἐβατιτίσθη 
δηᾶ νγὰ5 αρίϊζρα 

ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
1 οσσασχοά ἴῃ τ οβο τὴ6 ἄανβ᾽ 

Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας 
ΝδΖαγοῖίῃ οὗ ἐμ ΠΩ 81166 

εἰς τὸν Ιορδάνην ὑπὸ 
ἴηϊο ἐπ Τογχᾶάβϑῃ ὮΣ 

᾿Ιωάνου. - 10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ 
ΖΟΠΏΝ. ΔΑηα βδἵοηςσα ἙΟΙΪῺΒ ῸΡ ουὔΐ οὗ 

τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς 
πῃ νναῖοσ 6 βᾶνν ὈὈΘΙῺΒ ΒΡΗΐ 186 : ρανθὴβξ 

καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον 
Δα {86 5ΒοΪσιῖ 85 ἄονϑ σοχηϊαρ ἀονν 

εἰς αὐτόν 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν 
1πίο χα; ὩΠΩ͂ νοΐδσε οσουχτρα οὐ οὗ ἐπα 

Η 
οὐρανῶν Σὺ εἴ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 
Ἤρανθηθβ Ὗοῖ δύ πὸ 50 οΟΥτηθ ἰῃ6 Ἱονϑᾶ; 

ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
πὰ γόοι 1ἰπομρΐ νν 61}. 

12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν 
ες ΔΗαΩ͂ δὲ οὔσα΄ 186 ΕἸ 6) δ 11 Ἀἰτῃ 

ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 18 καὶ ἦν 
τισυδίβ οοὖὐ το ἰθ6 ΨΠάΘΓΏΘ55. Δηᾶ δ ννὰ8 

ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρα 
1 18 6 Ὑν 1] ΘΙ Θ 55 Σοτίν. ἥμερος 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ 
ΘΙ ἰοσηρίφσα ἣν ἐξ 6 ϑαΐδῃ, δῃᾶ ἢ νὰ ΜΙῺῈ 
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δὴ ὑοῦ ψοτθ ὈΔΡ- 
ἐἰσχθᾶ ὉΡ ΗἰπΔ ἴθ ἐπα 
Ζογᾶάδῃ Εὐνοσ, οὔϑῇ- 

ΙΪν σορέθοϑιηρ ΘΙ 
55. 6 ΝΟΝ 900 η Ψ 85 
οἸοῃοᾶ σι σδ 61 
μα δῃηῃὰ ψὶῦῇ 8 
Ἰθδύῃμου ρίσαϊθ δυουπηᾷ 

Ωἷβ ἸἸοΐδ, δὰ νδ8 
᾿ϑϑηρ ἰδοῦ Ἰοοιιδὺβ 
δα Πα Ποσπθυ. 7 Δ 
ἢὯ6 ψου]ᾶ Ὀγθθοῦ, 58 }- 
ἰῃρ: “ΑΥΟΣ. 6 βοῃλθ- 
ΟἿ ΒΓΟΏΘΟΙ 8 1 
ΔΙ 15. σΟμληδ᾽ 1 81 

ποῦ δ ἴο βίοορ δῃᾶ 
αὐ {πμ6 ἰδοθβ οὐ Ὧϊ5 
58 815. 81 Ὀδρύϊζσοα 
χοῦ ΙΓ ψϑίογ, μα 
Ὧ86 ΜἘΠῸ Ὀαρύϊδο τοῦ 
Μιὰ ΠΟΙ βρίτῖ." 

91 ἴῃ σοῦγϑδα οἵ 
ΠΏ 0560 δύ 6585 
σᾶ ἔτοῖὰ ΝῶζΖ'ϑ τοί 
οὗ Οδ111δ86 δῃᾷ 85 

θαρύϊχοα ἴῃ ὑπ 9οῖ- 
ἄφδαι Ὁ ὕομη. 10 Απὰ 

ἰχητηθαϊοῦθν οἱ σοπι- 

ἰὴ πΠρ᾿΄ ουὖὖὐ οὗ. [8 
ψδῖοσ ὯὮ6 β5ὲ ἐπ 

ἤθϑνθὴβ Ὀϑίῃρ ραγθα, 
διηᾶ, 1 ἃ ἄονθ, ἐῃ8 

βρίστὶ οοπληρ ἀοτχῃ 
ὍΡΟΣ δἰ; 1Ι μα ἃ 

νοϊσθ σϑῖῦθ. ουδυ ἠ οἵ 

86 ποᾶνϑθῆβ: “Ὑοὰ 

ΔΙΘ ΠΥ θη, {ῃμ8 

ὈοΙονεᾶ; 1 Ὧδνθ 80- 

Ῥτονθα γοι," ᾿ 

12 Απμα ἰτηχη θα: Δ οὶ 
[2686 δ5ρῖγιῦ ἱπλρε] θᾶ 

ἢ ἰο ρΡὸῸ ἰηΐο {ῃ6 
ψ]Πάθγηθθθ. 13 50. 6 
ΘΟ πΘα ἴῃ ὑπ6 ψ1}- 

ἀρΣΏΘ55. ΓΟ αδΥ8, 

Ῥαΐηρ ἰετηρίθα ὃν 58- 
ἴδῃ, δᾶ. μ 85 ψ Ια 

ψερθηβμορεναιι ἐνκν πο ἐ α, 

ταις 

ΠΥ 

ὅμ: 

καλτανζον 
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τῶν θηρίων, 
86 

αὐτῷ. 
ἰὸ τα. 

14 Καὶ 
. ἈμπαάΩ͂ 

"Ἰωάνην ἦλθεν ὁ 
ΖΟΒΙ ϑῖῶθ {π6 

κηρύσσων τὸ 
ἘΠΡ ομίαα τῆ 68 

λέγων ὅτι 
5 ΔῈ ; 

. .» - . Ξ: 

καὶ Ἡγγίιῖκεν " 
εὐ 85 ἄσανγχ ὮΘΩΥ {88 

ετανοεῖτε καὶ 
Ρ6 ὕοῦ τρϑῃςπδ 

εὐαγγελίῳ. 
βοοᾶ ΘΒ. 

.16. Καὶ παράγων 

χ 
το μετὰ 
186 δέον 

Απά ῬΑβδίηβ Ὄν. Ῥοβϑίᾶθ 

Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ τῇ 

οὗ ἕο ἮἨ6 88}. [ἘΣΟῪ 

τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ 
τὸ Ῥγοίῃοσ. οὗ 5ίτηοι 

θαλάσσῃ, 
568, 

αὐτοῖς . ὁ ἢ 
ἰο μοι. ἴπ6 655 

{πᾶν οΥα 

ποιήσω 
158} ΚΘ 

18 καὶ ᾿ 
ΔΑμαᾶ 

δίκτυα 
ΤΟΙ͂Ν 

»ΩΔ 
εὐθὺς. 

“αὐ οὔσθ. 

τς ἡ πτρο 
Βανίηρ βίερυϑα Ῥϑξοτθ 

τὸν τοῦ 
88 [8021 οὔίμα 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
Ῥτοΐθθοσ οἱ Ἀΐπ, 

καταρτίζοντας. 
δα) Ξε ἄοννῃ ὁ 

εὐθὺς: ἐκάλεσεν. 
δἴ οὔθ 8 Ὧδ οδἹβδᾶ 

ἀφέντες τὸν 
δανίηρ οὐ ΡῸὸ ΟΥ̓ τς 

Ζεβεδαῖον ἐν τῷ 
Ζερϑοᾶφο 1Ώ 188 

μισθωτῶν “ἀπῆλθον 
το θα. μὸν ψνοηΐ ΟΥ̓ 

δρᾶ 

καὶ οἱ 
ἍΜ Ρϑαβίβ, δῃηᾶὰ {μα 

᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
655 

εὐαγγέλιον 
Βοοᾶ ποννβ 

Πεπλήρωται ὁ Ἕ . 
τμαῖ Ἠδ5 Βϑϑὰ ἔυ]η 6 ἐπα δρροϊηϊθα {{ππτπὴθ6 

πιστεύετε, 
δῇ ἈῬα τοῦ δι θνη 

παρὰ τὴν 

ἦσαν γὰρ 
Ζοῦ 

σοῦς Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ 
ἩΠΠΘΣ 

ὑμᾶς γενέσθαι ἁλεεῖς ἀνθρώπων. 
σοῦ ἴο θεοοΐθῷθ ἘβΏΘΥ5 

Βδανίηβ 1οΐ 50 ΟΕ 

ἠκολούθησαν 
ἴδον Ζοποννεᾶ 

ὰ - ὀλίγον εἶδεν 
Ρ ᾿ Ἰπες 

Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάνην τὸν 
Ζορεᾶβα 

καὶ αὐτοὺς ἐν 
ἴοι ἰπ 

τὰ . 
κλεῖ 

ΜΑΒΕ 1:14---2} 

{6 ψα Ῥϑαδίβ, Ἀπ 
6 δΏρϑιβϑ ψϑῦθ. χἷπ- 

ἰδύθυϊωρ ἴο Ὠΐμλ. 

14Νὸν αἴΐοσ “90 
ψ85 Ὀαὺ ὑπ 8 διυσγϑϑῦὺ 

σοὺ σοῦ ἰηΐο Οδἱ' - 
1:166,. δοίη (δθ 

σοοᾶ ποὺ οἵὗὐ Οαοά 
15 δῇὰ βαγίῃρ: “18 
δρροϊηνεα ἔθ Ὧδ5 

Ὅδθρη 18116α, δα ἐπ 

κίηράομῃη οὗὐ αοα Ὧδ5 

ἄγαν Ὡθᾶγ.. Β6 σϑ- 

᾿ ροηϊϑηῦ, τοῦ ὈΘΟΡΪδ6, 

δια δνο ἔα ἴῃ ὑπὸ 

Βοοάα δ 5." Ὁ 

16 ΜΜΏ1Ὸ πναϊκὶηρ 

ϑιοηρβίθ μ6 56 οὗ 

α811 166 μ6.. βὰν 51- 

ΤΆΟΩ 8Πα πᾶσαν [ἢ 6 

ΒΙούμοΣ οὗ Β΄ 0} 
σοϑίϊηρ [{π6] 65] 

δου ἴῃ ὕπ6 568, ἴοῦ 

ἐμὸν Ψψότθ ΕἰΒΏΘΤΒ. 

1750 σὕεϑθὰ5 5818 ἴο 

ἐποα: “Οοὔχθ αἕίοτ 

16, Βη4 1 5811] σϑϑ8 

στοῦ ἴο ὈδοομΘ ΠΘΏΘΥΝΒ 

οὗ πιθη. 18 Δὴὰ δ 

Οὔσθ ὕμ8ν δραῃᾶομῃθα 

μοὶ ποῖ δα ζ01- 

Ἰογϑὰ Ὠΐη. 19 Απᾶ 

αἰΐοσ, βοΐηρ ἃ 11{{16 

ξαΥΏΘΓ Ὧ6 58} “8165 

ἘἼὴ6. [5081] οἵ ΖΕρΈ- 

δα μὰ ὕόοῃθῃ 815 

Ὀτγούμοσ, ἴῃ. ἔδοῦ, ψ 116 

8 }ὺ ψογθ ἢ ὑπ Ὁ 

Ῥοδῦ τηθηάϊηρ 6} 
ῃρίϑ; 2θδθᾶ νυμοῦΐ 

ἄθιδαν 6 σϑ]]θα ἐμ 611. 

ΤᾺ ἰαχῃ μον ἰοῖὺ 

ὑποῖγ ξαύμου Ζερ' 6: 666 

ἔπ {886 Ὀοοὺ τὶ {π8 

Ὠῖγοά το δηᾶὰ ψϑηῦ 

ΟΥ̓ οἵοσ. μἰτα.. 21 Δθὰ 

διηκόνουν ἄγγελοι 
ὝΘΙΘ βοσν 8 8 5615 

Ἀ 
τὸν παραδοθῆναι 

Ρ ᾿ {με ἴο 6 βίνϑη ονϑν 

ἱπῖο ἰδθ [ἘἘῚ ΠΓ- 

τοῦ θεοῦ 15 καὶ 
οὐ με ἀοα δια 

καιρὸς 

βασιλεία τοῦ θεοῦ’ 
Κίηράοτη οξίῃμε ἀαοᾶ; 

ἐν. τῷ 
χὰ ἴδε 

θάλασσαν 
5868 ᾿ 

᾿Ανδρέαν 
Απατγον- 

186 

ΞΟ πᾶ 

σβϑίηξ τοῦθ ἴὰ ἐδ6 

ἁλεεῖς: 17 καὶ εἶπεν 
ἘΒΉΘΥΘ; 8} 58ἰᾶ 

Ῥϑῃϊηαά τΐθ6, δηᾶ 

ΟΥ̓ το. 

τὰ 
τῃ6 

19. Καὶ 
Απὰᾶ 

᾿Ιάκωβον 
διλαβ ᾿- 

. ἀφέντες 

αὐτῷ. 
ἈΠ. 

ΒΘ δὲ» 

Ζοῆπ.: ἴδα 

τῷ πλοίῳ 
{86΄ Ῥοϑδῖ 

.20. καὶ 
. δᾶ 

καὶ 
μα 

αὐτῶν 
ὉΖ ἴφ πὶ 

μετὰ τῶν 
ψνῖϊ τλ6 

αὐτοῦ. 21 Καὶ 
Ὠΐτ,. Απᾶ 

δηᾶ΄ 

᾿ δίκτυα. 
πρίβ, 

αὐτούς. 
Ἔο. ἡ 

πατέρα 
ξξγλζου 

πλοίῳ 
μοϑδὲ 

ὀπίσω 
Ῥοηα 



ΜΑΒᾺΕ 1: 22---.-29 

εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. 
ἔμλον δῖ θη θυ 5 ἰπῖο Οδροεηδαμλ. 

Καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν 
Ἀμαᾶ δ οὔοθ το ἴδ 68 ΞΔ ΡδΙῃ5 

εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 
Βανί θ᾽ δῃἰοσχοαᾶ ἰαίο 186 5 ποσὰ 

ἐδίδασκεν. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 
Απμα ἴδον Ψετα δϑιουπαςξα ἀροῦ 

ἦν γὰρ διδάσκων 
6 νγ85 ᾿Ἰθδοιξῃρ, 

τῇ διδαχῇ . αὐτοῦ, 
ΠῚ ἰοδοθὴρ οὐ, πονῶ ἴοὸσ {{ΞΕ ΤΟ ΦὉ πώ τι 

αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ 
ἴθ 85 δυϊμουιῖΐν Βανί δᾶ ποῦ 85 ἰδ 

γραμματεῖς. 28 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν 
ΒΟΙ1065. Απμᾶ δὶ οὔσθ τῦϑβ 1΄ῃ 

τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι 
16. 5νηαβοόοσὰθ οὗ με ταδῖ ἴ ρίσι 

ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων Τί ἡμῖν 
ὌΠΟΘδα, δηα Ὧ6 οΥἹοᾶ οἂΐ βασίηςε Υμαὶ ἴο τ15 

καὶ σοί, ᾿Ιἡσοῦ Ναξζαρηνέ; ἦλθες 
8δΠΠ ἴο νοι, δΙΞΕΙΕῚ Ναδζαύθηθ 2 Ὠϊὰ ψοὺ σοὰθ 

ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ 
το ἄββίσου 197) ἹἹΚΏΟΝ νοὺὰ Ψῆο ψνοὰ δύ, {πα 

ἅγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 
ἮοΙν (Οπ6) οὐ ἀοά. Αμᾶ ραν τθρυκο ἰοὶ 

ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε 
τῃ6 ΒΙΕΙΡΕῚ βουὴ ΒΘ τη ΖΖίθα 8:6 οουῦλρ Σου 

ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ 
οὗὔζοξ δῖ. Αμὰᾶ Βανίῃρ σον υ]βραῦ ἢ ἰμ6 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν 
ΒΌΪΓΙΪ τὰς Ὁ] 68 ϑδηἃ Βιανιὴρ βοιηαραᾶ 

φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 
ἰο νοΐοθ Βτϑδὲ σϑῖὴθ ἔογίῃ ουΐ οὗ Ὠΐτα. 

21 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε 
Απὰ ὙΧΟΙΘ δϑιοηϊϑηθα 411, 85-8Π6 

συνζητεῖν αὐτοὺς λέγοντας Τί 
ἴο Ὀ6 βδοιχὴρ ΟΊ ΟΣ [ἈεἸτεεοῖ ΞΆΧΊΩΣ ὑγηδί 

ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή: κατ᾽ 
15 τ 152 ΤΟΒΟΒΙΩΡ᾽ Ὥθνν; .- δδοσοχάϊηξβ ἴο 

ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις 
αὐἰπμονῖῖν δα ἴο 86 ΒΡΙΥΙΙ5 1η6 ὉΠΟΊΘΔΠ 

ἐπιτάσσει, καὶ ὑττακούουσιν αὐτῷ. 
ἢ βῖνοβ οσάρυβ, διὰ ἴδ. 8.6 Οροσίὴδ Ὠλγη. 

28 Καὶ ἐξῆλθεν ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς 
Δηά νορῦ οί ἰῃῇ6 ᾿ρδιίηβθ οὗ τὰ δἰ οῦσα 

πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον 
ενουνννῆοτο ἰπΐο ΨΜΏΟΙΒ ἴθ σουπίνν τουπμᾶάδροῦξ 

τῆς Γαλιλαίας. 
οετῇθ Οδ1[66. 

- "29. Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆ 
Απα αἴ σα ουἱἵΐοῖ Ἰμὸ ἐνάνελο ἐν 
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ὑπὸν ψοηῦ ὑπο ΨΥ 
ἰηΐο Οδ ῬΕΓὯΒ ἘΠ}, 

Νο 5οοῦῦθ 5 ἴᾧ 
π6 βαρραΐῃ ἔχη 6 
δηξοτρα ἰηΐο [86 5γὴ- 
ΔΡοσαΘ δῃηᾶὰ ὑῬερβῃ ἴο 
ῥδδο. 22 απ ὑπο 
Ῥεοϑθ ϑβύουηαρα 8. 
ὨΪ5 ΨΜᾺΨ οἵ ἰδδοηῃΐϊηρ, 
ἴοΥ ΘΟ ὯὮ6 88 
τοδοηΐηρ ὑοτ 85 Ο͵6 
δανίὴρ δυϊῃοΥὶίν, δα 
ποῦ 8δὃ5 [6 βουΐθθε, 
23 ΑἸδο, αὖ {παὺ ἰἴτ- 
τιραϊαὺθ ὑϊὴθ ὑᾶϑγα 
ψ5 ἴῃ ὑπο 5γ88- 
ΒΟρΡΘ ἃ 8 ὉΠ6ὺῖΘΡ 
6 ρον οὗ 8ὴ τππ- 
ΟΙθϑ δρϊγιῦ, 8Πη6 Ὧδ 
5ῃηουῤρα, 24 παγίηρ: 
ΑΝ ΏΘς Ὥδνα Ψα ἴο ἄο 
ἢ γοὰ, ὅθϑθ5 ψγοὰ 
ΝΑ Ζ: ἃ ́ Το η6᾽2 ὉὨϊά νοι 
ΟΟΙῚ6 ἴο αἀρθδῦσον 1.59 
Ὶ Κηον οχϑοὺϊν ψΏΟ0 
γΟῺ δῖρ, [6 ἘοΙν Οἠο 
οἱ (οὐ. 25 Βιὺ “658 
τορι Κοα ᾿ὖ, βογίηρ: 
“Β6. 5 δηῦ, δ8η4 σουβ 
Οἡ οὐὖὔδ οὗ Ὠἰπι!᾽ 
26 Αηαὰ π6 το] 
Βρϊσιν, οὔθ ὑῃσονίης 
Ὠΐγ ἰαΐο ἃ. ον 5:0 Ὼ 
δια γϑ ]πρ αὖ 86 ἴορ 
ΟΥ ἴἴ5. γοΐϊοθ, ὄὀϑζὴθ ΟΠ 
οὖν οὗ δῖ, 27 61], 
[8 Ῥθορ]θ ψοΥΘ 81} 5ὸ 
δϑιίοῃϊβηθα ἰπδαὺ ὑπαν 
Ὀθρδὴ ἃ αἰβοιδϑίοη 
ΒΙΔΟΩΡ ὑΠΘΙΏΒΘΙΨΥΘΒ, 
βογίησ: “δύ ἰδ 
159 Α ὥϑνν ὑδδοηῖηρ! 
Ἠδ διιύῃουῖ αὐ λνθιν οὐ- 
ΟοΥβ ονυθὴ [86 ἘΠΟΙΘ8ἢ 
Βοϊ τ δ, δα 6. ΟΌΘΥ͂ 
Ὠΐτ." 28 50 π6 στϑρογὺ 
ϑδροιιΐ Ὡΐτῇ βργοϑδα οὖὖὐ 
᾿τχθαϊαύθιν ἰὼ 411 αἷ- 
τϑοοῃς ὑγουρ Δ8]} 
56 σου ΤΟΙ 

ϑρουῦ ἴῃ Ο811:166. 

29 Απαὶ ᾿ἰγχηπιθάϊαξθ- 

ἵν μον ψρηὺ ουὐ 

ΟΥ ὑᾷθρ 5ύηϑρορίθ 

οι ας 

1 

ἦλθαν 
16 σϑίὰδ 

᾿Ανδρέου μετὰ 
οὐ ΞΟ ἃῃά Απάγονν δ. 415} 

"Ἰωάνου. 80. ἡ δὲ πενθερὰ 
Ζομῦ. ΤῊ6 Ῥαξ τοοίΐῃογ-ἰ -Ἰδνν 

κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ 
«5 Ἰδὶπ85 ἄοσῃθ ὈΌΓΩΣΙΡ νυ ἔανοσ, δμᾶ 

λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 51 καὶ 
{πῸὉ 816 βαυίησ ἴἰο ἃ δροιπὶ ὮΘΓ, Αμᾶ 

προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν 
μανίπϑδ' σου ἰοννασαὰ 6 γαϊβθὰ ὑὕὉὉ τυ 

κρατήσας τῆς χειρός: καὶ ἀφῆκεν 
μανία ἰαίξθῃ ο] ἃ οὔθ ἤαπᾶ; μα ἰϑῖρο οἷ 

αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 
πε ἴδ ἔςνοσ, δορὰ 586 ννὰβ βευνίῃξβ ἴο {μϑυὰ. 

32 ᾿Οψίας δὲ γενομένης, 
Οἱ δνρηϊωσ Ῥυξ Βανὶηβ οοσυστοᾶ, ψΏΘΏ 

ἔδυσεν ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 
βεῖ ἐμ 6 5ΌΩ, ον ο 6 Ὀσἱησίηρ. ἰοννᾶζα 

αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ 
αἴχα 411 ἴδ (ομθ5), ὑυδάϊν ἤανίὴρ δηῃᾶ 

τοὺς δαιμονιζομένους" 38 καὶ ἦν ὅλη ἡ 
τὴ8 (οπ85) Ὀεὶπρβ ἀθιηοηϊζοαᾶ; δα ννᾶὰ5 ἍΠΟ]6 118 

πόλι ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν 
ὅς Βανίῃρ δε Ἰε ἰορσείπμοσ ρὸὰ ἰονασά ἰδ 

θύραν. 84 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς 
ἄσογ. Απᾶ Β6 σατεά ΤΏΔΩΝ Ὀ86Ιν 

ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια 
Βϑν]πθ ἰο νϑγίοιβ 5 κθββθοθ, δα [Ὁ ΤΣ ΤΟΣ ΕῚ 

πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν 
ΔΩ [δ ἴῆγον ουδ, δρᾷ ποῖ Μ6 νγὰβ Ἰοὑπρ' ΕῸ ΟΕ 

λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν 
ἰὸ 6 βροδακίῃρ ἰβοςο ἄρχθοῦβ, Ὀδοδβα παν πον 

αὐτὸν Χριστὸν εἶναι. 

εἷς τὴν οἰκίαν 
ἰο ἰῇ6 ἤουδ8 

᾿Ιακώβου καὶ 
ΝΕ 41 -Ὶ Δ Πα 

Σίμωνος 
οὗ ΒΙΧΊΟῺ 

εὐθὺς 
δὶ οὔσδ 

ἐξελθόντες 
παν ηϑ 506 ἔουία 

Σίμωνος καὶ 

ὅτε 

Ὠϊὰ ΟὨγιδ ῖἷ0 Ἀ6, . 

8ὅ Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν 
Απμᾶᾷ φθϑυὶν ἴῃ του ρ ἰπ ἰρα ψΟΥΥ τ Οἢ 

ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς 
Βανίηρ βἰοοῦᾶ Ὁῷ 6 ψεοηξουΐ δῃά ννϑηΐ ΟΕ ἰπαῖο 

ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ 
Ἰοηθῖν Ῥῖδοὸθ δῃᾶίμεθο ννὰϑ ὑσδϑίη5. Δπᾶ 

κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἵἱ μετ᾽ 
Ῥαγβαθα ἄοσὴ πὰ Κηοη δηᾶα {86 (065) ὙΠῸ 

αὐτοῦ͵, 87 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν 
Ἀΐτῃ, δηᾷ ἴμεν οι Ὠΐτα απ {πὸ ν 816 ΞαυυἸηδ 

αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. 38 καὶ 
ἴο {δὲ ΑΙ ΘΧΘ βθοκίηθ. γσψόοῦ. Απά 

λέγει αὐτοῖς ἌΔγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς 
ἢ ἐξ βαυησ ἰο ποσὰ ζιοῖ τ 8ὸ εἰβονεσα ἰηΐο {ῃ8 

ΜΑΒᾺ 1: 80---88 

δια ποὺ ἰἴηΐο ἰῃ6 
ΠΟ οὗ 5ίηοῃ 8)ῃα 
Απᾶσγο πὶ σὕϑὴθα 
δὴ 90μπη. ὅ0 Νον 
ΞΟΠ 5 ΙΔΟΓΏΘΥΓ --ἰ ἢ - 
1. ψΜὰ5 ἱγίῃρ ον 
5ῖοκ πὰ 8. ἔδνοσ, 
ϑηᾶ ἴθ νῦ 8δὖ ΟὔδΘ 
ζοϊὰ Ὠἰσπὶ δροιῦ ὨΘΓ. 
81 Δηά ροίΐῃρ ἴο ὯΘΓ 
ὯΘ τϑῖδεᾶῦ ΘΟ ἘΡ, 
ἰαῖικίηρ ὩΘΓ ὮΥΡ μα 
Βδῃᾶ; δορὰ ἰδ ἔδνεγ 
ΙοὉ ὯδΓ, δῃᾷ. 5ὴ6 86- 
δ ταϊϊδύοσίρ ἴο 
ὑΏρι. 

92 ΑΘΓ δυϑηϊηρ 
δᾶ ἴδ] 6, ψθ [86 

5. 8 5βοὺ, 6 ὕϑθο- 
ὍὈ16 Ῥδρβὴ ὈΣΙηΡΊΩσ 
Ὠΐ 81 ὕμβοεσθ ΨὯΟ0 
ὍΧ͵Ο 11 δηᾶ ἔοξα ἀ6- 
ΤΟΙ -ὈΟσποσϑοα; 833 δηᾶ 
ἐῃθ6 ΨΏΟΙΘ οὐύν 85 
ϑούμειθα χίρῃὺ αὖ ὑῃ8 
ἄοογσγ. 8ὅ4Ξ 0 6 οὐυτεᾶ 
ΙΏΒΩΥ ὑμαῦ μοῦ 1 

πὶ ψγαγϊοὰβ 5101Ὁ - 

ὭΘΘΘΟΒ, δ 6 οχ- 

φΡ6 ρα χϑην ΟδΠΊΟΏΒ, 
Ραῦ 6 ψοιτμα ποὺ ἰοῦ 
{86 ἀδηοιβ 50εθε88Κ, 
Ὀροαῦϑδθ μὸν ΚΟΥ 

Ὠΐπιὶ ἴο 6 ΟὨ τὶ ϑῦ. 
80 ΑΒ, ΘΑΥΙν ἰὰ [86 

ΤΟΓΏΪηρσ, ΜΏΪΕ 1 85 

5.11 δῖ, 6. ΤτΤΌΒΘ 
ὉΡ πα νοῦ ουδίαρ 
διῃᾷ ἰοῦ ΤῸ 8. ἸοθθΘΙν 

Ὦ2806, δὴ ὑῇθσα 
Ὧδ Ὀθσϑὴ Ὀσϑδγνίησ. 

ΟΠ ΟΥΘΥΘΙ, 5ΊΛΟΙ 

αὐτὰ ἴποβα τὶ πἷμα 

δυο Ὠΐ ἀονῃ 

8] διὰ ζουμᾶ ΐμ, 
Δι ἃ δον κ5αϊᾶὰ ἴο 

πὴ: “ΔΙ 816 Ἰοοῖκ- 

ἴῃ ΙοΓ γοὰ." 88 Βιυὺ 

Ὧ6 5δαἰϊᾶὰ ἰο ἐμὰ: 

“Ἴοὺ ῸὋ5Β ΡῸ δϑδοῃῖθ- 
ὙΏΘΙΘ δἰβθ, ἰωΐο ἐῶ8 



ΜΑΒΕ 1: 89---ἀὖ 

ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ 
Ῥεΐωβ δα [687] ν]δθε οἰϊίεβ,. ἴῃ οτάοῦ π΄ 8150 

ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 
ἔποσα ᾿ὐρδ ὑσέδοῦ, ἰΐο {Πὶ5 Ὧοὸὲ ἹἸπνοηΐ οὔ. 

88 καὶ ἦλθεν. κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς 
Αμα 6 οϑῆθ Ῥχοβϑορίηβ ἰίο [0ῇὴ6 5ΥΒΑΒΟΒῸΘ5 

αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ 
οξ πο ἰπΐο νος {88 σδηῖθα δρᾶ {ῃ6 

δαιμόνια . ἐκβάλλων. 
ἄθλου ζὰσοννίηξ ουΐ. 

40 [Καὶ 
Δπῃαᾶ 

παρακαλῶν 

λεπρὸς 
ἸΘΡΟΣΙ. 

αὐτὸν πρὸς 
δοδέφε 

ἔρχεται 
15 σογωΐϊῆρ ἰοννατὰ 

αὐτὸν καὶ γονυπετῶν λέγων 
αἰτοῦ πὰ κα Καεοπδρ ἄοννῃ δβδσὶβ 

αὐτῷ ὅτι ᾿Εὰν θέλῃς δύνασαί με 
ἰο τὰ ἐμαὶ Ἰξονου σψοῖ τὴδν Μ0ῚῚ1 ΨψΟῺὰ 516 016 τὴῆαε 

καθαρίσαι. 41 καὶ σπτιλαγχνισθεὶς 
ἕο τχδῖτα οἰθϑ. Δηα Βανίῃσ θέρη τονοᾶ τ τἱΐν 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο 
Βανίηῃρ βἰχεϊοξμβεᾶ οοὖὐν 6 δᾶ οξ τη πε ἰουσῃοα 

καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω, καθαρίσθητι᾽ 
δα ἰδ βϑασηξ ἴο ἰϊ 11 νυν. 15, Ὀε οἸσϑηβεα; 

42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ 
θα. δ᾽ οῦσε νοΐ ΟΕ ἔτότὰ Ὠΐτ κε: 

λέπρα, καὶ’ ἐκαθαρίσθη. 48 καὶ 
ΙΘΡΤΌΚν, δὴ ἢ νγ 885 οἰδραηβϑᾶ. Απὰ 

ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς 
αν δίνῃ βίσὶοῖ οτάουβ ἴο ὨΪπι δἰ σα 

ἐξέβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα 
Ὧφ γα οὐδ. Ὠΐτη, Δα 5 βασὶηρ ἴο χλ 866 

μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ 
ἰο Ὧ0 οὔθ ποίμϊηρ,. ψοῦ 5ποι}α ἐς1], Ρυΐ 

ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱἱερεῖ καὶ 
ὍὈ6 βοΐῃβ ὉΔάΟΣ ΨΟΌΓΒΘΙΣ βσῇῆον ἰἴο μ6 ῥσχίεϑίὶ δῃᾶ 

προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 
Ὀχὶησ ἰονναχὰ δαροῦυὲ 1μ 6 οἰθδηβίὴρβ ΟΥ̓ νοῦὺ 

ἃ προσέταξεν λωυσῆς εἰς 
, Οϊτοοίρα Μῶοβο5 ἰχΐο 

αὐτοῖς. 4ὅὃ ὁ᾽΄ δὲ 
ἰο Ἐμοχῃ. ΤῺΘ (ο6) μὰ 

-ἤρξατο κηρύσσειν 
. 5βίατίεα ἴο Ὀ6 ὑσοοϑαιγϊς 

καὶ ᾿ διαφημίζειν τὸν λόγον, 
8ῃ ἃ ἴο βρτεδᾶ δργοδα {6 Μογχά, 

αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς 
Ὥϊγα ἴο 6 8016 ΤΑΔΏ ΟΝ 

εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω 
ἴο δου, θυ 

τόποις ἦν 
ὉΙδΔοΘ5 Ὠσνναβ;. 

ταὶ (155) 

μαρτύριον 
Ὑ1Π655 

ἐξελθὼν 
Ἠδντὴ5 βόπο οὐδ 

ας πολλὰ 
ΤΊΔῺ (165) 

ὥστε - μηκέτι 
δ5-ϑδηᾶ πού νεῖ 

εἰς πόλιν 
τοῖο οἷἷν 

ἐπ᾽ ἐρήμοις 
ὌΡΟΣ ΤΟΊΘΙΥ 

καὶ 
δῃᾶ 

οὐ διας. 
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νΠᾶρα ΟΠ ὨΘΘΙΌΨΥ, 
ὑμῶῦ 1 8) ὈγθδΟῖ 
[66 4180, ἔοσ δὲ 
ἱ ΤοΥ ὑδὶβθ ῬΌΓΡΟΞΘ 
Ὶ ἴϑύνθ ροῶῦρ οὔ." 
389 Αῃηὰ Ὧ6 ἀαϊά ρο, 
τγθδοηΐησ ἴῃ ὑμὶν 
ΒΘ σΟΡΘ 5. ὑΓΟΠΡὮῺ- 
οὐὖῦ 8 - ΨΏΟ]6 οἵ 
α811166 ρα δχρεὶ- 
πρὶ [Ὧ6 ἀβθιηοηξ. 

40 ΤΏΘΓΘ δἰἷἰθοὸ οϑηθ 
ἰο Ηἰὰ 8. ΙΘΡασ, δῃ - 
ὑγοαύϊησ Ὠἰσὰ ονθ πὰ ΟἿ 
Ῥοηᾶρα Καθ, βαγίηρ 

ἰο Ηἷπι: “Ἴ ψοὰ απ 
ψϑοῦ ἴο, ψγόὸὺΣ δὰ 
ΙΏΔΚΘ Π16 οΟΙ68.᾽" 41 Αὐ 
ἰῃαῦ ὯὨ6 ψὰ5 τηονρᾶ 
ψ ἱύν, δἃηά Ὧβ 

βὐτοιοῃϑθαᾶ: οὧὖὖὺ Ὡϊδ 
βϑδηᾶὰ δ8ηάὰ τουομοᾶ 
Ὠΐτα, δῃᾷ. βοϊᾶ ἴο 
Ὠΐηι: “Ἴ ψαπὺ ἴο, -Β6 
τϑδᾶβ οἱθβῃ." 42 Αηὰ 
ἰταχηθαϊθίοιν {ῃὴ6 ἴθρ- 
ΤΌΘ γνϑηϊθμοα τοῖα 
τ, 8η4Δ ὯΘ6 ὈθΟδΙΩΘ 
οἴθβδῃ. 4 ἘΠῚ [ΠΘΥΧΏΆΟΤΈ, 
Ὧ6 ρᾶᾷᾶνθ ϊ κὑγὶοῦ 
ΟΥ̓ΘΙΞ δὴ δὖ οὔδα 
βοαῦ τὶ ἀνδν, 44 δῃὰ 
δὰ ἰο Πἰηπι: “Ξ66 
ὑμ8ῦὺ γοὰ [611 ὩΟΡΟΩΥ 
8 ὑμίηρσ, θὰ σὺ 5102. 

ΨΟΌΓΒΘΙΙ ἰο 6 Ὁγίθϑὺ 
ὦ οὔτ ἰῇ Ῥθδιΐ 
οὗ γοῦν οἸθδηβίηρ [Π68 
{ῃλτπσα Μόοβαα αἰτροίθα, 
0. ἃ ψιύηθϑϑ ἴο 
ἐμοῦλ." 45 Βαὺ 8ἴθε 
βοίϊωρ ΔὟΔΥ [68 . δ 
βία θα ἴἰο ργοοὶβίμλ 
Ὁ ἃ στθαῦ 68]. δρὰ 
ἴο ΒῃΓΘΔΩαῖ 6 δοοουηῦ 
ΘΌΤοΔΘαά, 50. ὑμαῦ  [986- 

518] Μὰ ὩῸ ἰΟΏΡΘΥ 
ΘῸΪΙΘ το δηΐου ΟΡΘΠ 
ἰηαΐο 8 οἱΐν, Ραὺ -86 

σοηὐϊηπθα οὐ διάᾶθ, ἴῃ 
ΙΟΏΘΙΥ ρίϑοθθ. Ὑοῦ 

 -- 

κοι ἀν υλρτθβρηεδος ὑψμα 

τὐποκηρίντρ: 

μρβραὶ μαρ γι πβηρψαμε νων οιθρ ὐϑην ἐμ άμο τωλήμην.. 

Ὁ ἀν 

ἐλαικυμήρμν οβ υρμηνῃλᾶβννφον θιοϑν γγα αὶ 
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πάντοθεν. 
ΖΓΌΤΩ 811 51465. 

αὐτὸν 
Ηἰτὰ 

πρὸς μον καὶ ἢ 
ἰονγασα ἼΘΥ Κορὺ σογηΐηρ ἴο 

Ὦϊγα ἴσοτηλ 411 -βί465. 
ΟΜ ΟΥΘΟΥ, δἴξον 
ΒΟθΘ αν ὯδΘ 

δϑαΐῃ δηῃξοσρα ἴηὔο 
Οϑ ῬΟΓ δ ὍΠ ΔΠ84 6 
ἍΌ5 τορογίθα ἴοὸ ΡῈ 
δῦ Ὠοηθ. 2 Οο;86- 
ἀυσν τῆϑὴν ρδίῃ- 
ΕΙΘά, 50 ΤΟ 50 ἰμδῦὺ 
[66 ψῶβ ΠῸ ΤΟΤΕ 
ΤΌΘ, ποῦ ούθὴ ρου 
[6 ἀοοῦ, δηᾶ -Ὧ6 ΡὈ6- 

ἤρχοντο 
ὙΨΕΙΘ ΠΟΥ 5 

2 Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ 
Αμᾶ Βδνὶὴρβ οηἰοσοᾶ ἀρϑῖὰ ἰηΐο Οδροῃδῦζα 

δι ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν" 
1 το ρΡὮ ἂϑυ5 1ϊ ννὰβ ὨΘΩοτα ἰμδί πὰ ποῖ Ὧθ ἰβ; 

3 καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι 
δι ὍΘΙ Ἰοᾶ ἰορσοίμοσ ΤΩΒΩΣ δϑ-δ)ηά τοί νοεῖ 

χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, 
τὸ ΡῈ τοοῦὰῦ πούς! ἐπ6 [Ρ]8 665] ἰοννασὰ ὑδμὸ ἄσοχ,, 

καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 καὶ 
δηᾶ ἈΘ γὰ5 ΒΡΘα ΚΙ» ἰο ἔθασα ἴῇ6 ψογᾶ. Απα ᾿ ; ' Ἥ ΣᾺ : Ἁ Ὡ: ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν ἐνυν ἴο ἶρθδς, ἐᾷε 
ἀπὸ σοὰθ Ὀὐἱρίησ ἰουνασα ΗἰΪπι Ῥδσδιν ἕο εν 

αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ μὴ πΐτα, ΡΑῚ τ ΠΕΊΠΕ ν ( . 8 ΘΓ Ι΄ Ο7- 
Ῥεΐμβ 1216 α ἊΡ ὌΝ τ΄ ἤσουν. ἌΣ. ποῦ χὶρᾶ ἫΝ ντα 48} 

δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ- [ποῦ ὑϑίπρ 8016 ἴο 
Ῥείπθ' 8016 ἴο ὈΓΙΣΒ ὭΘΕΥΣ ἴο Εἴτα ἙΏΤΟΌΡΗ  Ὀτηρ Ὠἰγὰ τὶρὴῦ ἴο 

τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν. στέγην ὅπου] [9655] οη δοσοπῃΐ οὗ 
186 οἴοψᾶὰ {πὲ υρχοοΐοά [6 τόοοῦ ψἜρτο, ὑ88 τῆ οὐ, ἴΠΟΥ ΤΘ- 

Ν ἢ ΄ ᾿ ΕΗ ΣΊΟΥ͂Θ 86. ΤΟῸΣ ΟΥ̓ΟΕ ἦν καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν 
Ὧ6 88, διἃ Βανίηρ αν οὐξ ἴμεν Ἰοννοῦ 166 ΕΘ Ὧ6 ψ85, διὰ Βανίηρ ἀὰρ δῇ ορθη- 
κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. [τῃρ ὑΠ6Υ Ιοψοσθα (8 

οοἱὐἱ ΜΏΘΥΘ ἰῃ8. ῥδχϑϊσές - τνᾶβ ᾿σἱὴρ ἄοννα. [οοὐ οὐ ὩΠΙΟΉ ἐδ 

ὅ καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν  ΒαταΙγῖς τὰβ Ἱνίῃρ. 
Αμᾶὰ διανὶηθ βόθθ ἐπ6 Ζεβὰβ ἴἷἴςΞ ξα:ὰ 5 ΑΠα ΨΏΘΩ 655 58. 

αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ Τέκνον, | [μοὶ ΤΕ ὯΘ βαϊᾶ ἰο 
οὐ πε ἰβ βα σὴ. ἴἰο (6 Ῥδχαὶν ἐἰς ΟἸμΠα, [186 Ῥαγαϊψθο: “ΟὨΠΑ, 

ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 6 ἦσαν δέ | ὕοῦΓ 51:η8 8.6 Τογρὶν- 
816 δίῃ 1εἷ 850 ΟΥ̓ ΟΥἩ νοῦ [ἴῃ 6 Βἰηβ. ὕγεσα αὶ] 6." 6᾽ΝΟΝ ἴθοσο οσα 

τινες τῶν. γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι ᾿ καὶ ὅθ ΟΥ [6 ΒΟΥ 65 
βοῇθ οὗ ἴδ6 ΒΌΓΙΟΘΒ ΕἸ} βι τ ρ ϑηᾷ | ὕογο, 5ἰυησ δα τϑϑ- 

διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Τ Τί  βοῃίαρ ἴῃ ὑῃεῖν Ἠβατίδ: 
ΤΒΒΒΟΏ ΠΡ ἴῃ 6 Ὠρασίβ οξίμοιωα σὴν [1 ΜῺΣ ἰ5 {5 ΔῈ 

οὗτος οὕτω ᾿ λαλεῖ; ᾿ βλασφημεῖ". τίς | ὑθ!Εἰπρ ἴῃ ὑμἶβ. ταδα- 
ἰμἰβ (8) ἔπι 5ρ6 8.52 δ 15 ὈἸΒΡ Βουαη 5; νῃΟ { Ω6Γ2 ΗΒ 15. ὈΙ]ΙΒΞΌθτα- 

δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ [ἴπρ. Ο οἂπ ξογρίῖνθ 
5 8016 - Ἠ6 Ἰοϊλη ΕῸ οἱξ 51Ὼ5 12 ποῖ ομὸ {πὸ [5105 δχοθρὺ οὔθ, (οαϑ᾽ 
θεός; 8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ [8Βυῦ σοδιϑ,. Βδνὶηρ 
(οαν Αὐὰ βἰοπὸθ Βανί δ τοοορηζοα [δε | ἀἸβοθγῃθα ἱτητηθα δῦθιν 

᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι. αὐτοῦ ὅτι οὕτως ] ΟΥ̓ ᾿ ἰδ Βρίτ!ῦ. - ἰῃδὺ 
δεδὰβ 1ο ἴδ 8 ᾿Βρῖτις... οὔμῖα ἴα ἱπβ ὙΠῸ ΜΈ͵ΓΘ σϑδβουϊηρ 
διαλογίζονται ἐν. ἑαυτοῖς . λέγει αὐτοῖς δαὺῦ 7) ἴῃ ἰδθι- 

1087 ἃ16 ταδϑοῃϊῃρ ἴῃ ἐμβουώβοῖνεβ Ὠ6 15 βαυίωρ ἴο ΒΘΙὰ [56 ͵ ]ν 65, δία ἰοὸ ἐδοχα: 
Τί ταῦτα - διαλογίζεσθε ἐν. ταῖς  ΜῺΥ 8.6 στοῦ τϑα- 
ν {πε56 ([ϊπ 55) σοῦ 816 σχεδβδοηίηβ ἴθ. ἴδ6 | βοῃίηρ ἔπ656 ὑμίησδ ἴἢ 
καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, ᾿ ζοῦπ Ὠθαγὺβ9 8 ΨΏΟΏ 
᾿δασίβ . οἵ χοῦ ὙΨΏΪΟΏ. 15 Θδϑίοσ, 15΄. ΘΒϑίθσ, ὅἤο 587 ἴο 

εἰπεῖν. τῷ παραλυτικῷ ᾿Αφίενταί 886 Ρδγδιγίίο, ὝὙὑὔουσ 
ἴ ΒΆ7) ἰοτῶε. - ρϑγϑινἐς Ατὸ Ρεΐῃξ Ἰεὲ σὸ ΟΥ̓] 515 8616. Τοτρίνθῃ;,᾽ 



ΜΑΒᾺΕ 2:10---16 

σου αἱ - ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ᾿ἘἘγείρου 
οἔγοαυ ἰπε ΒΒ, ΟΣ ἴο 58. σεῦ αρ 

καὶ ἄρον τὸν κράβαττόν σου 
δῃᾶ ἩξαΡ 186 οοὐ οἔ γου 

καὶ περιπάτει; 10 ἵνα δὲ 
δηᾷ Ὀ6 δι ΚΙΠ 5 Δου ΤᾺ οτάοσ ἐπδὲ 91 

εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς 
του πὲ Καονν ἰμαί δυίμουιν ἰ5 πανίῃρ ἴ6 5'οὴ 

τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς 
οὗ ἐμ6 ΤΩ ἴο Ιδὐ 5ὸ οἿ 5105 Ὥρου ἰδα 

γῆς --- λέγει͵ τῷ παραλυτικῷ 11 Σοὶ 
Θαχίῃ -- ὨΘ15 5 ἰο ἢ 6 Ὀδύδινίο το σοῦ 

λέγω, ἔγειρε ἄρον τὸν. κράβαττόν 
Ι δτὰ βασῖηβ, Β6 σοι ηρ ἂρ ᾿ξ ὰρ {86 οοῖ 

σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
οἔ οι δῃά 6 βοΐῃβ υπᾶδσ ἱπίο ἴπ6 Ποῖιβο οὗ νοι. 

12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν 
Αμᾶ μα ροῖ Ἂρ δῃᾶ δοῦσα δΒανίηρ 1ξοα ἃρ ἴῃς 

κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε 
Βο νεπί οἱ ἰκ ἔσοηΐ ΟΣ 81, 85-8ηα 

ξξίστασθαι πάντας καὶ 
ἴο βίδῃα ουΐ οὗ ἐπουάβοῖνο5 811 δηᾶ 

δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι Οὕτως 
ἐο ΡῈ βιουίξνι παρ 6 αοά Βα 5 ἴα ὙΤΏτῖι5 

οὐδέποτε εἴδαμεν. 
ὭΘνΝΟΓ ΝΘ δΒᾶνν. 

13 Καὶ ἐξῆλθεν 
Απά Βο νηΐ ουἱ 

θάλασσαν: καὶ πᾶς ὁ 
568; Δα 411 {με 

πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν 
ἰονψαγᾶ Βτ, ΔἃΔἃ ἢ νν85 ἰθβδοιβίης 

14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν 
τ ΑΝ ῬδϑϑΙΣ 5 ὉΚ Ὧδ 8ᾶνν τον} ἐδ [508] 

τοῦ Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, 
ΟΥ ἴῇ αὶ ΑἹ ΘΘΌΒ διε 5 ὍὌρο ἴῃ6 ἱἰδχ οδῆςε, 

καὶ λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι. καὶ 
ΔΩ͂ ΜῈ 15 ΙΩΒ ἴο τὰ ΒΘ Το] ον 5 τὴρ. Αμᾶ 

ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 15 Καὶ 
Βανίῃξ βἰίοοα ὩΡ Ὡς ξοϊον ρα Πϊτὴ. Απα 

γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ἐς σου ἴο 6 Ἰσ]ῚΡ ἄονα Ὠΐτα χὰ ἰδ6 ποῖα 

αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 
Οἱ Εἶχα, δὰ τδν ἐδχ σοι θοίουβ δηἃ βίη Υβ 

συνανέκειντο τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 
ΕΙΘ νη ἂρ τ {π6 Ζεβθῦβ. δῃᾷ {μὲ ἀἰβοῖριθ5 

αὐτοῦ, ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν 
ΟΥ̓ ὨΪϊτα, ΕΙΘ ΤῸ ΙὭΔΩΥ 8δη6α πον ννεῦο Ζο ΠΟ  ἱὩ 5 

αὐτῷ. 16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων 
ῖτα. Δρὰ τμ6 ΒΟΥ Θ 5 οΟΥ τπ6 ΣΡ ατίσοοι 

παρὰ τὴν 
αρθαῖπ Ῥϑϑιᾶδ 126 

ὄχλος ἤρχετο 
σχονὰ "85 σοζάτὴ δ 

αὐτούς. 
ἔοι. 

πάλιν 
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ΟΥ ἴο 58», “σοῦ Ὁ 
8 ἃ »ἱοκ ἃὃῷῦ γοὺγ 

οοὗ δῃᾷὰ ψϑῖκ᾽9 10 πὶ 
ἱῃὰ ΟΥΘΙ ἴῸΣ τοῦ πιθῃ 
ἰο Κῆον ὑμαὺ ὑμ6 θη 
Οὗ δὴ Ὧδ85 δυπμουλίν 
ἴἰο ἔογρίνα δῇ Ὁροὴ 
[1μὴ6 οαγίῃ," ---ρ δαϊὰ 
ἰο ὕπ ρῬαγϑιγίϊο: 1151 
ΒᾺ) ἴο γοὰ, δῦ τ, 
ὉΙΟΚ ἋΡ γουτ οσοὐ, δηᾷ 
β5ὸ ἴἰο γόο οιηδ." 
12 Αὐ ὑμαὺ Ὧ6 αἰὰ σοὺ 
ἹΡ, 8π4 ἱπιχηθαϊδίσιν 
Ῥἱοκοάᾶ ἃ πΐἷβ σοὺ 8ηὰ 
ψΙΚοα ουὐὐ ἴῃ [ἴτοηῦΐ 
οὗ ὑμϑὰ 811, 80 ἰμδὲ 
μον ψογθ 411 5 ΠΊΡΙΥ 
σατγϊθα ἅν, δῃᾷὰ 

{86 ν ριοσγιξίθα Οσοά, 
Βονίηρ: “ὙἯὙὝΔΔ ὩΒΘΥΘΓΙ 

58. δα ἰκὸ οὗ 1.» 

13 Αρβῖη ὯὮ6 ψοηὶ 
οὗν  Ὀοδίάθ ῃ86 εθ8; 
ϑΘηα 8411 6 ογονᾶ 
κΚορὺ σοχηΐῃσ ἴο ὨΪΠ), 

διὰ 6 Ῥορϑὴ ἴοὸ 
ἔθδο ὕμθα. 148Ἐι7 
85 ὯὮΘ ψ85 ῥϑϑββίηρ 
Δι οσ, μα σϑυροῦ σρΐ 

οὗ Ττιονὶ π6 [50}1 οἵ 
ΑἸ ΌΠδΘ5 5ἰυθηρ αὖ 
{π6 ἴδ Χ ΟΠἶΟΘ, δῃα Ὧ6 
514 ἴο πω: "8 

ΤῺ [ΙἋΟΙ]]ΟΜ τ. Απᾷ 

τἰβίησ ῸῸὸἪ Ὧ6 ΤΟΠον θᾶ 

πὶ. 15 Τιαίοσ Ὧ6 ἢ80- 
Ῥϑηρά ἰο 6 τϑοϊηίηρ 

αὖ πῃ δῖα ἴῃ ὯΪ5 

μόῦβθ, δρᾶ πϑὴν ἰδχ 

ΠΟΙ θούοΥ 886 5ΙΠΘΙΒ 

Ψ616 σε πΐηρ πὶ 56- 
515 δῃα 5 αἰξοῖρθ5, 

ἴοΥ ὑοῦ ΟΙΘ ΤΘΩΥ͂ 

οὗ ὑεῖ δα ὑ6Υ 

ρθρδῃ [το] ον ίαρ ὨΐπΠι. 

16 Βιυῦ ἰᾷ8 βοσῖρθδ 

Οὗ ὑδ6 ῬὨδτιίδθθϑ, 

τς" 

181 

μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν 
τὰ 8 ΒΙΩΤΘΙΘ 

τοῖς μαθηταῖς 
ἴο 6 α]|5010165 

΄-“ ἍἍ 

τελωνῶν καὶ 

ἰδόντες ὅτι ἐσθίει 
μανίπμϑ βθεὰ δαὶ 6 εαίβ ψλἢ 

καὶ τελωνῶν ἔλεγον 
αροὰ ἰδκχ ςοΠδοίοῦβ Μεσα τ σἴπα 

αὐτοῦ Ὅτι μετὰ τῶν 
ΟΕ Ὑπὸ ὑἢ ἴῃ 6 ἴδχ σομδοίοσβο δῃᾶ 

ἁμαρτωλῶν ἐσθίει; 17 καὶ ἀκούσας ὁ 
5ΒΙΏΠΘΥΒ Ἦδ ραΐϊβῇ ΔΑρᾶ ανίηρ βοαστάὰ πα 

Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς ὅτι Οὐ χρείαν 
γέρα 15 βαυ ἴο θα ἐμαί Νοῖ ΝΜ 

ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ 
416 βανίῃβ πε (065) Ῥεὶηρ ΞΟΠ οὗ θαῖθσ πὶ 

οἱ - κακῶς ἔχοντες: οὐκ ἦλθον καλέσαι 
{λ)6 (οτ165) ἈΔΟΩΛΙΥ ανίησ; ποῖ Τὺ οδιὴθ ἴο 681] 

δικαίους ἀλλ᾽ ἁμαρτωλούς. 
τί ἰθοὺβ (0.65) Ραϊ ΒΙΏΘΘΥΒ. 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάνου καὶ οἱ 
Αὐμὰ Ψψοῖθ {πῃ6 αἴβοῖριθ5Β οὗ ὕομ δρᾷ 88 

Φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ 
ῬΏΔΙΪΒΘΟΚ ΦΑΒΤΏΕ, ΔΗ ἴδον 8:6 σοχηΐϊηρ δια 

λέγουσιν αὐτῷ Διὰ τί οἱ μαθηταὶ 
ΔΓΘ 5 ἴο μω ΤΏσουσ ψηδὲ ἐμ αἰβοῖριοβ 

Ἴ ωάνου καὶ οὗ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων 
οὐδοῦ δᾶ [(ῃ6 αἰδοῖ} 165 οὗ 1τῃ6 ῬΏΔΙ͂ΒΘ65 

νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ 
86 ξβ5 Ρ, Ὧβ νυ. νοι Ἡποη τος ποὶ 

νηστεύουσιν; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿ἰησοῦς 
8.6 ἔβη. Αμὰᾶὰ βαίᾷ ἴο ἤο 6 ὅϑεβϑὰβ 

Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν 
Νοῦ ὅθ 8016 ἴῃ β5οὴ58 οξίῃεθ ὈΣΙἀθομδσροσ ἴῃ 

ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν 
παῖ [Πσ6Ὶ [86 ΠΥ ΦᾺΣ ψ {μοὶ 15 

νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν 
το 6 ξαϑιίη σ᾽ Εονν ταῦ πῆρ {πὸν ἃγὸ Βανί ἴῃ. 6 

νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται 
ὑχᾶθσσοο 1 132 15} ποῖ ΤΟΝ 816 8016 

νηστεύειν 20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν 
ἴο Ὀ6 5: 5; Ἅ11 σοτὰ 8 Ῥιΐξ ἄγ ΜΏΘᾺ 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, 
ταὶ 6 ἐάκο ΟΥ̓ ἔσο ἴθ ἴῃ6 Ὀυϊαθρτοοτῖῃ, 

καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 
δια ἰῆθα ΘΥ Ψ11 ἔα ἢ ἰᾷ [86 αδν. 

2] οὐδεὶ ἐπίβλημα άκου: χγνάφου 
Νο Ἰ ὶ ἴδ ἢ μ ῥά ἘΚΡΝΒ περ μα ἡ 

ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ 
ΒΟ τροῖσ Οὔὐου Βασσθηΐ οἸΙᾶ; Ἡ Ρυΐ 

αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ’ αὐτοῦ τὸ 
15 ξσ ὰρΡ 6 Ζυϊϊηθθθβ ἔτγοπι ὰϊ 16 

καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα 
ὨΘῚ ΟὯΘ οὔὐἷπαο οἹάοῃεβ, δὰ ΨΜΟΙΒΘ 501 

μή, 
δοῖ, 

ΜΑΒᾺΕ 2:1}--Ξὥ1 

ΜΏΡΩ (ΏΘΥ Ξ0.20 [6 
Μὰ οαύίϊηρ τὶ {86 
ΒΙΠΏΘΥΒ 88 ἰᾶχ 6ο01- 
Ἰδούοσβ, Ὀθρϑὴ βδϑίηρ 
ἴο Ὠἱδ5 αἰϑοϊθιοσ: “ὍοΘα 
ὯΘ οαὺ σι [6 ἰδχ 
ΟΟΙΙΘοῦΟΥ5. 884 βὶη- 
ὩΘΥ5᾽᾽ 17 Ὁρου 68Γ- 
ἷὴρ. ἐσ σ6515 δϑϊα 
ἴο μοῖα: “ΤΏοσθ ψ 80 
ΙΘ δσοῦρ ὧὸ ἢοῦ 
δρᾶ 8. ρῃνδιοίϑδη, Ραυῦ 
ἴζοσθ ὯΟ δῖ 1} ἄο. 
1 οδθ [Ὁ 081], ποὺ 
τἰσ θοῦ ῬΘοῦῖΘ, Ραὐ 
ΒΙΔΏΘΥΒ.᾽ἢ 

18 Νοῦν 90) 5 αϊ5οῖ- 
ὉΙ65 δῃὰ ἴθ Ῥ;βχὶ- 
5665 Ὀγϑοίϊορα ζαβύϊηρ, 
Ξο δον ὄϑῆῆθ διῃᾶ 
βοῖα ἴο τ: “ΜῊ 
5 ὃ [Γ΄66 ἀλδθοῖθ]θ5. οὗ 
Φὥοὴῃ! δῃηᾷὰ ἴθ αἶ501- 
ὉΪδ5 οὗ 8 ῬΏΔΙΪΒΘΟΚ 
Ὀγϑούϊοθ ἕαδύϊησ, ὑαῦ 

γοῦν αἰδβοίοθιος ἄο ποῦ 
Ῥγϑοίϊοθ ξἔαβδῦϊη δ᾽" 
19 Αὐπὰ “655 βαϊα ἴὸ 
πο: “ὙΜΏ16 ὑμ8 
Ὀχίάδρτοοιλ 15 πὰ 
οι 886 ἔγϊθηᾶς οὗ 
[86 Ὀτϊάδρτοοῦλι 08}- 
ποὺ βδϑὺ, σδῶὼ μον 
ΑΚ Ἰοὴρ 85 δον Ὥδγδ 
{86 ὑχἱδδρτοοα τὶα 
ὑπὸ ὑὸν σϑδμηοῦ 
δῦ. 20 Βιυὺ ἀδὺν5 ψ1} 
σογὰθ ΨΜΏΘΩ τὯ8 ὈΓ146- 
στοοῦχ Μ8Π6Π Ὀ6 βοᾷ 
ΒΆΨ ἴγοῖὰ θη, δηᾶ 
θη μον ΨΠῈΤ ἔδδὺ 
ἴῃ ὑμαῦ ἅδν. 21Νο- 
Ῥοᾶν 565 ἃ Ῥδΐομῃ! 
Οὗ ὉΠΒΏΓΌΘΣΚ οἱἹοῦμ. 

ὭΡΟΩ 8) οἷά οπΐου. 

σαστηθηῦ; 1 Ὧ6 αοθϑδ, 

ἰΐϊ5 Σ01] ὐσθηρίῃ ῬῈ115 

ἤτοι ἴὖ, ὑπὸ θῖν [σΧΌΧᾺ 

ἴπ6 οἱᾶ, δρᾶ ῃ6 δα 



ΜΑΙ 2:22.---5...1 

γίνεται. 22. καὶ οὐδεὶς βάλλει ᾿ οἶνον 
ἀξ Ὀδοόπηθ5, τι Ασα ὯΟ Οὔ 6 15. ἐσ. 5 νυῖμθ 

νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς: εἰ δὲ μή, 
πον ἰηΐο 5κίπ Ὁ5865Ὲ οΙἹΩ; 1: χὰ: ποῖ, 

εὐ ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, ᾿καὶ ὁ 
ἍΨ11 Ρασπέ ἴῃς Ψψὶη6 {5415} Βκῖπ θα55, δῖ {6 

οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἷ ἀσκοί: ἀλλὰ 
τῖλθ ἰ5 οί οὶ 8150 6 βίῃ Ὀ855; μνεξ 

οἶνον νέον. εἰς ἀσκοὺς καινούς. 
ὑῖθ ΠΟ ἰηπΐο 5Κῖ 8855 πον. 

28 Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν 
Αμα ἐἰ μαρρομεά ἴ ἰὰ ἰβθ6 βδρρδίῃβ 

διαπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ 
ἕο 6 ῃὕσοσθεαϊηρ, χοῦ [6 φυδίηθβριαβ, δα ἰμα 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν ᾿ τίλλοντες 
αἰβοῖθ]65 οὗ αἰπὶ πβίαγίθα νὰν ἴο 6 ἀοΐπε ΠΟΙ 

τοὺς στάχυας. 24 καὶ οἱ Φφαρισαῖοι 
186 ᾿θδᾶξβ οὗ γαίῃ. Δα {8 ἘΒΑΥΙΒΘΘ5 

᾿ἔλεγον αὐτῷ [δε τί ποιοῦσιν τοῖς 
ὍΘΙΘ αν ἴο τ 566. ΨῺΣ 81:6 ἴδ ν ἀοΐῃβ ἴο ἴπ6 

σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 25 καὶ λέγει 
ΞΡ ΜΈΒΙΘΏ ποῖ 15 Ἰανν ἔα} Δηα Ὦφ 15 Βα 5 

αὐτοῖς . Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν 
ἴο ποσὶ. Νενεσ αἀϊα τοῦ τεαδαὲὰ νῇδὺ. αἰα 

᾿Δαυεὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν 
αν ψθὴ Ὡδεᾶ Βα δα πᾶ δ βοΐ ΒυΏΡΥν 

αὐτὸς καὶ οἷ μετ᾽ αὐτοῦ; 28 πῶς 
6  δῃᾷ ἴπε (οὔ θ5.) ψυτα Ια Ἐονν 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ 
ἮὯθΘ δαϊεσρα ᾿ἰπίο [ΓΒ86Ξ Ὥομθθο οξίμα αοαὰ τπροΐ 

᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
᾿ΑΡΙαἴμπασ  ΟμΙρε υεἱοθὶ δηἃ 6 ἴοανθβ. οξίδο 

προθέσεως ἔφαγενν οὗς οὐκ ἔξεστιν 
Ῥτεβοηίαύίου Ὧ6 δἷθ, Δ οὶ 1 15 ἸΘ ΞᾺ] 

φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν καὶ 
ἴο ϑαΐ Ν ποῦ ἴᾳ6.. γτίοϑίσ, δῃα ἢ βάν 4150 

τοῖς ᾿ σὺν αὐτῷ. οὖσιν; 21 καὶ 
ἴο ἔπ6 (οΠ65) ἰοϑϑίμου τὰ τὴ θη θ ΑΒαᾶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ 
Ἦδ νγ8ὰ5 5 πῷ ἰο ἤθη. ΤΏς ἘΣ) ΕἸλο τπτου ἢ 

τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος 
51} Τῦλ Οβῖὴ6 ἴο 6 δῃμᾶ ποῦ 6 Τη8ὴ 

διὰ τὸ σάββατον: 28 ὥστε κύριός 
Ἰχοῦῃ. (6 ΒΑΡΌΆΤΕ; 85- δᾶ Τότ 

ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 
ῖβ- ἴ6 Ξοὴὰ οὔίῃα ΤΏΔΕ αἰδο οξίδα 

σαββάτου. 
ΒΑΡ δίὮ. 

εἰς συναγωγήν, καὶ Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν 
ἴὰῖο 5 δροραθ, 816 ἈΑπᾶ ΒΒ οοἰογοα δρϑαΐπ 

Ν 
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Ῥδσοπῖθ5. ψόοῦβα. 22 ΑἹ- 
80, ποροᾶν ρῃῦθ Ππ6ν 
ψὶθμθ ἱπΐο οἷά νῖῶδ- 
5κίη5;. 1 6 ἄορϑ, 
Μῖρθ Ὀυγδίβ ὑῃ 86 βῖΏ 5, 
δια ῃ6 ψίημθ 5 Ἰοβὲ 
85 ΜῸΠ δ ὕῃθ6 5.15. 
Βυῦ ῬΘΟΡΙΘ ρΡὰδ πὰ 
σα ἰηΐο ὩΘ ΜὶΏ6- 
5κῖη5.". ΗΝ 

28 ΝΟΝ ὃ ὨϑΌΡΟΙ θα 
ἰαῦ ἢ6 5 Ὀσοσθρᾶ- 
ἴῃρ ὑῃγουρῃ. δε 
ΘΥΘΙ ΤΙ α5 οὐ ᾧῆβ 
ΒΘ ρα, δρᾶ Εἰδ᾽ αἷκ- 
ΟἾΡΙ65 βίαγίθα ἴο τβκθ 
061 ψὰν ὈΪ]ποκίηρ 
[16 Ὠδϑαβ οὗ ρσταΐτ, 
243 0 πα ῬΒΔΓΙΒΘΟΚ 
ψοηῦ ϑαγίησ ἰοὸ ὨΪπι: 
“ΠΟΟΚ ΕΓΒ! ἍΨΩΥ 818 
ἴον ἀοίΐῃρ ΟὉἡὉ {π8 
ΒΘΌΘ πῆϑὺ ἰδ ποὶ 
ἸΔν }12᾽᾽ 25 Βυδ ἤδ 
βοᾷ ἴο ἴπθσυ: “Ἐδαγὸ 
χοῦ ὩΘΥΟΙΓ ΟἿδ6. τϑϑᾶ 
ψδὺ Τϑνὶα αἰαὰ ψΏρη 
ὯΘ 611 ἴῃ περᾶ .δηᾶ 
ροὺ παθρτν, Ὧ6. μᾶ 
6 τῇϑθῃ ψὶὰ ὮΪ2 
206 Ηον 6 δῃὐοσϑαᾶ 
ἰο [6 ἤοῦδθ. οἵ 
αοᾶ, ἰῃᾳ΄ 6 δοσοαηῦ 
δροὰῦδ Δ᾽ 8. ΠΔΥ {πᾶ 
Πρ ρτὶθοῦ, δηᾶα 8.8 
86 Ιοϑνθὸβ οὗὐ χα 
δϑοηξαδίου, ψΏΪΟΩ ὁ ἰδ 
ποῦ ἰδ} ἴοὼὸΣΓ δὴγ- 
Ῥοᾶν ο δαὺ θχοθρῦ 
1π6 υγιδβδίβ, δῃα 6 
ΘὍΥΘ 5ΟΠῚ6 8156 ἰο ἐδὸ 
ἼΔΘ ΜῺΟ χοῦ τ 
Ὠἰτα}᾽ 27 5ο 6 ψραὶ 
ΟἹ ἴο 56.}ὺ]' ἴο ἐο: 
“ΤΏΡ ΑΘ. σϑῖθ 
ἴαΐο δχίβύθησα ἔοῦ 6 
56. Κὸ οἵ δ, 8δηᾳα ποῦ 
ταϑῃ. [ΟΓ ὑῃ8 β8κ6 οἵ 
[6 βαρραΐῃ; 28 βϑῆσθ 
86 Ξοθ οὗ τῶδῃ. ἰβ 
ΤΟΥ͂ αν οὗ 16 
ΒΘ ΔΙ." τ 

3 Οὔσθο δρδΐϊῃ - 886 

δοηὐοχθα ἰηΐο,. 8 
ΞΘ οΟρΡαΘ, δηα ἃ 

ἐἀρῴν μη 
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ἐξηραμμένην ἔχων 
Βανίαβ θεθῃ ἀγθα ὉΡ μανίηβ 

ἣν χεῖρα 2 καὶ παρετήρουν 
τῇ Βδῃᾷ; δηᾶ. λον ψεσο ορβοσνίὴρ Ὀθϑίᾶς 

αὐτὸν εἰ τοῖς “σάββασιν θεραπεύσει αὐτὸν, 
εἶ ἷξ ἰοίμε ΒΑΟΡΘΙΉ5 Ὧφ ΜΙΠ οὐτθ Ἀἴτη, 

ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 8 καὶ 
1 ογᾶϑυ ἰμδὲ {μὸν ταϊβΐϊ ασοιιβα τα. Δμιμα 

τὴν χεῖρα λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
μ6 15 8 ΣΊΩΒ ἰο {μ 6 ΤΆΔΕ ἰο ἰᾷ8 (ὁ 6) ἰῇ βαηά 

μέσον. ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε εἰς τὸ 
Βανί ΙΠΒΟΙοΩ͂ Β6 βοίαθ ἃ Ἰηΐο {ἰᾷ6 γχωϊαβί. 

4καὶ λέγει αὐτοῖς Ἕξεστιν τοῖς σάββασιν 
Αμᾶ ἢ 15 βασίηρ ἴο ἔβεσῃ 15 1 ΑΨ ἘΠῚ ἰο ἐπ 6 βαρ δίδ 5 

ἀγαθοποιῆσαι ἢ. κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ 

ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος 
5 ἴμοτθ ΤΩΔΙ 

ἴο ἀο Ξοοῦ ΟΥ ἰἴο ἄο μ8ᾷ, 501: ἴο ϑᾶνθ ΟΥΣὁ 

ἀποκτεῖναι; ᾿ οἱ δὲ ἐσιώπων. 
τὸ 11112 ΤὮε (Ομ . 65) ρ»ὰξ ψοχο Ῥοίῃρ, 5116 τ, 

ὅ καὶ «περιβλεψάμενος. αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, 
Αμάα Βαανα Ἰοοκβᾶ δου οθ {ποθ ψυἱΐ πτϑίῃ, 

συνλυπούμενος ἐπτὶ τῇ πωρώσει 
ὈΘΙ 5 ἱποχοῦθὮ!ν διϊονοᾶ ὌΡΟΣ τὰς {51} 8} 21:2 

τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 
οὔ [π86 Ὠραχί ΟΕ ἴμοσα, Β6 5855 ἴο [6 ΤΆΔΕ 

ἜἜκτεινον τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξέτεινεν, - 
Βίτείοῃ οὐὐ 16 Βαμα οὗ γοῖι; δῃᾷὶ Ὧ6 βἰχοϊομβεά ουϊΐζ, 

καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 6 Καὶ 
δηά ὙΧ7}885 τοϑτοσϑα 16 δαπᾶ οὗ ϊπι. ͵ΑΔπμὰ 

ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ 
Βανίοξ βοὴ οὐδ ἰδ. Ῥμδγίβεεβ δίομοθ. ὑ]Ὲ 

τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν 
{26 Ἡδτοάϊδηβ σΟΌ561 ἰοσοίσο ννοτα σἰν] 8 

κατ᾿ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
ἄονψ ὰ Ὠΐ 580 ἴπδί ἢ ἐδον ταϊσῃξΐ ἀσξίτον. 

1 Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
Αμάᾶ [86 55 Ψ ΙΔ ἰμ6 αἰβοῖριθς οὗ ἴσα 

ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ πολὺ 
νιδαγονν τοννασά {6 568; . Δα θοῇ 

πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησεν, 
ταῦθ ἔσοσα. ἰῃ6 6 ,8:1166 Σοϊοννοϑα, 

καὶ ἀπὸ τῆς ᾿ἰουδαίας 8 καὶ ἀπὸ 
δα ἔτοότη 16. Ζαάθα δηα ἌΓΟΙΩ 

᾿Ιεροσολύμων καὶ. ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ 
ΦοΥΌΒϑΙ σα. Δα ἔτοτα. ἴπ8 Ια θ 8 δηᾶ 

πέραν τοῦ ᾿Ἰορδάνου καὶ περὶ 
Οἴου βἰθ ΟΥ̓ δα Τοχάδ δηδὰ δρομὲ 

Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες 
Ἔγτθ διὰ βίάοῃ, του πιά το, ΘΘΓΙΩ 

ὅσα ᾿ ποιεῖ. ἦλθαν πρὸς αὐτόν. 
85 δὴν (1658) 85 ὯΦ 15 ἀοϊῃρ σᾶῖὴθ ἰοννασᾶ Ὠ1πὶ. ἴηρ,. 

ΜΑΈΒᾺῈ 8: 2--- 

ἌΘΩ ἍΞ5. ὕμποσα σῇ 
8. αγθά- πὰρ ϑηᾶ, 2 50 
87 τψεῖθ τναϊοῃϊῃσ 
Ὦϊ ΟΙΟΞΘΙΥ ἰο 566 
ψΏΘΙΘΣ Ὧθ6 ποιπὶὰ 
Οὔγ6 [Π6 πϑὴ ΟἹ [Ὧ6 
ΒδΌθοῃ, ἴῃ οτᾶθυ ἰδῇ 
ΏΘΥ χιΐσῃῦ δαοιιϑθ 
Ὠΐ. 8Αμαά Ὧ6 κδαία 
ἴο πμ6 τλϑδῇ τι. [8 
αἰ οτοα Ὡδπᾶ: “δὶ 
ὯΏ [84 οο6] ἰο 
[56 ορηΐον," 4 Νοχὺ 6 
Βολα το ἐμθὰ: “ἹἽ5 Ὁ 
ΙΔ ΕῸῚ οὰ ἐπ ββορϑίῃ 
ἴο ἀο 84 ροοᾶ ἀδθρᾶ οὗ 
ἴο ἄσ 8 Ὀβα ἀρθᾶ, ἴοὸ 
5Θ,ΝΘ ΟΥ̓ ὕο ΚΙΠ 8. 5Βοι 12 
Βυῤ ἰῆδν Κορὺ δἰἹθηΐ. 
5Αμα αἴθ Ἰοοκῖπρ 
Διο αδ ὩρΡΟπ 6. 
ἢ ἰμραϊρηαίίου, Ὀ6- 
ὴρ ὑπογοιρν ρτἱθνρα 
ϑὺ 6 ᾿ΘΏΒΙΗΣν οὗ 
ἐμοῖσ Ὠθαγίβ, 6 βαϊα 
ἰο π6 τῦϑῇ: “γί 
οὐδ γοὰ Βδηᾷᾶ," Δηᾶ 
Ὧδ πἰγείοῃρα ὁ οὔ, 
δια. ἢ δηὰ τᾶξ 
τοβιοσθα, 6 Αὐ ὑπαὺ ἐμ6 
ῬΏΔγίθθος ποῦ ουΐ 
ϑδηἃ ἰἱπημγϑαϊαίοιν. Ρ6- 
δ ὨοΙαληρ σοῦποΣ]} 
αὶ ὑὰθ6 γαγΐν [1Ἃ0]- 
ἸΟΜΘΥΒ ΟἹ Ἡδτζτο 
ραϊηβὺ ἴση, ἢ οΥάδτ 
ἴο ἀσδίγον Ὦ1Π1. 

1Ἐ8Βπαὺ. ὕθθὰβ ψἱτ ἢ 
Ὧ15 αἀἰβοῖθιθς ψΣΟΥΘΝ 
το [26 868; διῃᾶ .8 
στοαΐῦ ται απαθβ ἔγοσα 
(δι 166. δῃηα ἔγοχὰ 
συ θ΄, ΤοΠονϑᾶ. Ὠΐτη. 
8 Ἐνγθῃ ἔτῸ 1 Φ 0 ΓΈ 5816 1. 
δ. ἃ ἴτουχ Ια" Ἰ,6 8 
ϑδηαὰ ἔσοῃχ 8Όσοῦα 6 
Φοτᾶδῃ δῃᾶᾷ βδτουπα 
Ὑγτὸ οι ΚΓοΩ, 8 
τοῦ ταιπιᾶθ,. οἱ 
Ὠϑδτίηρ οὗ ΒΟΝ ΘΩ͂ 
ΚὨΐπρα. ὯὮΒ8 νὰ ἅο- 

οαθ ἴο τα. 
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9 καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα 
«Δηᾷ 6 5ε14 ἴἰο ἰῆ6. αἀἴβοιρ165 οἵ πίστη ἰῇ ογαᾶσοι [δὲ 

πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ 
ἩΠῚῸ Ῥοαΐ βῃου]α σου δίδεν 6 Βουν 016 ἴο Εἰσὰ 

διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ 
Ἑῃσου ἢ 16 σχτοννὰ ἴῃ οτᾶσσ ἰδὲ ποῖ 

θλίβωσιν αὐτόν: 10 πολλοὺς γὰρ 
1πὸν τοϊσὴ  Ῥσο55 ὌΡΟΣι Ἀσὰ; ΤΏΒΘΩΥ͂ ΤΟΥ 

ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιτπίττειν αὐτῷ 
6 οὐτοά, 85- 85 ἃἪ ἴο 6 Ζ8111ὲ5 ὩρΟΏ "3 ,εἴ 

ἵνα . αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι 
ἴῃ οτάᾶδυ ἰδὲ ΟΥ̓ Ηΐτα τ ϊσ τοῦς ἢ 85 ΤΏΘΩΝ 85 

εἶχον μάστιγας. 11 καὶ τὰ πνεύματα 
ὝΟΘΙΘ παν 5 5ΟΟΌΓΕΘΒ. ἈΑμα τὰς ΒΡ Σ 5 

τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 
188 ὌΠΟΊΘΘΏ, ὙΈΉΘΏΕΥΝΟΣ ΒΗ 

ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ 
πον νετο Ῥεμο ϊηδ, νεσο 5} ἱουνασαὰ πὰ δα 

ἔκραζον λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς 
ὝνΘΓα ΟΥ̓ ΙΩ5 οὐδ ΒΕ ἰῃδίὶ Ὑοῖ ἃζσγὸ ἴῃ6 ϑοη 

τοῦ θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ 
ΟΥ̓ 6 αοα. Ρ τιγοῚ τάν (ἰδ ΄ ἢ 65) 

ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ 
ἢ ννδϑ ΒΨ ΙΏ ἴπ ΤΟΡΌΚα ἰο ἤθη ἴῃ οτᾶοσ ἰμαὲ ποῖ 

αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν. 
Ὠΐϊὰ γχτηϑηϊξοϑί δον ΒΠΟΌΙα Τ586. 

13 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ 
Ἀπᾶ [6 15 βίθῃριερ ῸρΡ ἰίο ἐμὰς ταουηίδαϊα δηα 

προσκαλεῖται οὗς ἤθελεν αὐτός, 
68115 ἑονγατζα Ηἰσσεὶ Ὁ ΟΠ 85 ΔΏΣΕΙ Ὦ6, 

καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ 
δηά πον ννεηΐ ΟἿ ἐοννατα Ὠϊτα. μα 

ἐποίησεν δώδεκα, οὗς ἀποστόλους 
ἢ6 τοδᾶθ ἔνγεῖνο, ΒΟ 8150 ΔΡοβὲϊο5 

ὠνόμασεν, ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ 
6 πϑδιῃθα, ἔῃ οσάδσ ἔπαὶ ἔπον τηϊσμᾷέ ΡΒ τὰ Ὠΐγ 

καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
δοᾶ ἴῃ ογάᾶου μὲ ἮΘ ΤΥ Ξοπα ΟἿΣ 161} 

κηρύσσειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν 
ἰο Β6 Ὁσθδοῆϊηδ διά ἴο Ὅ6 ΒΑανΊ 5 δε οσ ἐν 

ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια" 
ἰο 6 Ὁ οὐδ 6 ἀδιηοῦβ; 

16 καὶ 
δηᾶ 

. 

ΝῚ 

καὶ 

καὶ 
84 

δώδεκα 
ἔνεῖνα 

Σίμωνι Πέτρον, 

ἐποίησεν τοὺς 
Β6 χηϑᾶδ 1η8 

ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ 
δ ριιξ ὑροῖλ ὭΒΙΩΘ το τῆ 6 ΞΙΠΊο Ῥεῖοσ, 

17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
δὰ ὥβδηθ {πὸ [500ὴ] οξίῃε Ζεροᾶθθ αδμᾶ 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάνην 
16 Ῥχοίῃεσ οΥ ἐῃθ ΖΆΤΩΘ5 διπα δ [9}}}} 
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9 Αηἃ 86 ἰοϊὰ ἢΐβ 
αΙἸΒΟΙΌΙΘα ἰὼ δύ ἃ 
0016 Ῥοϑὺ σοῃῦξμ8}ν 
᾿δὖ 5. ΒΟΥνΊ66 50 ὑπαὶ 
[Ὲ6 οἵοψα τχϊρῦ πος 
ῬΥΘΒ5 ΠΡΟῚ Ὠἶπν. 10 ἘΌῸΣ 
Ὧ86 οἰτρᾶ δῶν, τὶ ῃ 
Γ7Γ0ὼ6 τοὺ ἐπαῦ 531] 
ποθ ψῶο δα στίου.-. 
ΟἿΒ αἰδθᾶδθὸθ Ὑ6Γ8 
ἴαΠὺσ ἀροὰ Ὠΐπὶ ἴο 
ἰοῦ ἢ Ὠΐ. 11 Βγθη 
[1886 ὉΠΟΙΘ8ὴ βρ τυ δ, 
ΜΏΘΏΘΥΟΙ 6 σοι] 
ῬϑῃοΙα Ὠἰπ, ψομ]ᾶ 
Ῥγοβίσαϊθ ὑπο ϑοῖν 5 
Ὀοίοσθ ᾿ἶπὶ δηα ΟἿΥ 
οὖ, βαψίηρ: “ὙΟἿ 18 
(8 οῃ οὗ ἄἀοᾶ,"» 
12 Βα ΔῊ {ἰπλο5 Ὠ8 
ΒΙΘΓΩΪ ΟὔδΥσοα ὑῃρηλ 
ποὺ ἰὼ 816 Ὠϊΐη 
ΚΩΏΟΨΏ. 

13 Αηα Ὧ6 δϑοθησραᾶ 
ἃἃΔ τιουλύϑίη δῃηᾶᾷ 
ΒΩ ΟΙΘαά μοθθ 6 

ψορύρα, δηᾶ δον 

Μοῦ ΟΥΥ ἴο πιίμ. 

14 Απἃ 6 ζοσηθα [8 
ΘΥΟῸΡ ΟἹ] ὕνψδινο, 

ΜΏΟΙΣ ὯΘ6 δἷϑσὸο πϑιρα 

“ΘΡΟΒΟ]Ο 5," ὑμαὺ μον 
ταὶσὴ σορὑϊηιθ ὙΠ 
δῖα 8ηἃ ἰπδὺ 6 χιϊρὴῦ 

50ηὦδ ἰπθὴ οὐδ ἰὸ 
ῬΤΘΔΟΩ 15 δῃᾶ ἴο αν 

δα ον ἕο ΟΧΡΘῚ 86 

ἀρχμοσϑ. 

16 Αῃμᾶὰ ἰῇ Γρτοὰρ 

ΟἹ ὕχϑινα ὑμδαὺ [8 
Ἰουτηθὰ σοῦ 5'’ΠΟΏ, 
ἴο οι ὯΘ 8150 σᾶγνθ 
86 βυσθηθ ῬΡοίυ, 

11] δὴ σδῖλθα ἐμ 

[8302] Οὗ ΖοῥὈ΄' 6" δ8 

8ηαἃ 90) ὅω6 Ὀγούμοῦ 

οὗ ας (86. 8150 

ΤΠ ΠῚ 

μυημβδνινκ αν τὰ σὴ τα κτλ κάμουν 

ἀπρρλυλαι 

18 

ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὄνομα Βοανηργές, 
ἐπέθηκεν. ἴποπι ὩΔΙῺΘ ΒοβηΘΧΒ65, 

ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς, 18 καὶ 
ΠΡ ΥΤΟ οΝ Ε] - Κ5;ΟΣ.5 ΟΥ ΤυάοσΣ, δρᾶ 

᾿ ἔαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 
Αὐδρςς δορὰ ῬΏΣΡ δῃὰ Βδσποιούλονν 

καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον 
αὖ ἈΜαείζκμεν δῃὰ ὙΒοπδβ δῃηά ΒΕ {5} 

τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ 
[η6 [508] οὐίῃε ΑΙρβαθὰβ δηὰ Ἰβαδάβευβ δῃᾶ 

Σίμωα τὸν Καναναῖον 19 καὶ ᾿Ιούδαν 
ΘΟ, 6 [6  Ὑ ἘΠῚ ἘΎ ΣΤοΣ 82: α 8 

"Ισκαριώθ ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 
σκαθον ’ ΨΠΟ 8150 ξδνε ονοσὲ ΕΛΤΟΝ 

Καὶ ἔρχεται εἰς οἴκον: 209 καὶ συνέρχεται 
Αμά ἔρχοῦτες Ἰἰηῖο ποῖα; δια σογλθ5 ἰοβαίμοῦ 

“λν ὁ ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς 
ΩΝ 18 τα νά 85-8δ8ηἃ ποΐ ἴο 6 016 ἔδϑῖῃ 

δὲ ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ ἀκούσαντες 
εἴίραι τ ἴο φαἵ. Αμάᾶ πμανὶηβ μοογὰ 

οἵ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι 
{86 (ΟΠ 65) ΣᾺ ἘΦ Ἐν 6] τὐθηΐ οὐδ ἰο ἰὰν ΒΟΙΩ͂ οὗ 

αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι 
Δΐτὰ, ΄ τον οΤΘ Βα ΔΒ ΕΣ 1ῃ581 

ἐξέστη. 22 καὶ οἱ γραμματεῖς 
86 βίοοά ουΐ [οὗ 5 ταῦ 61]. Απᾶ ἐπ8 ΒΟΙΙΌ65 

"οἷ ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων καταβάντες 
[826 (οὔ 85) ἔγοτα ΒΓ αν Τ  τλοε μανίηρ σόα ἄοννα 

ἔλεγον ὅτι Βεεζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι 
Βοεΐσοραϊ [6 5 μβανίπρ, δῃᾷ ἰπμδί 

ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει 
Ὦ {δε ἘΧτος οὐἴδθὸ ἄδιθοθβ 8615 ἰσοναξ οἂαΐ 

ὰ δαιμόνια. 28 καὶ προσκαλεσάμενος 
ἕὰς δαιμόνι Απᾶ Βανίηνρ 0311ςἅ ἰοννεζά ΒΙΤΏ561Ε 

3 ΝῊ 3 [οὐ Ε. “ 

ὑτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς 
αὐτου 1π ραβολο Π6 νγὰ5 βαυνίῃβ ἴο ὑμπουὰ 

Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν οὐκ θ άλλοι κα 

ἌἉ καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ τὰς ν 

μοβξρισθῇ, . οὐ δύναται σταθῆναι ἡ 

βασιλεία ἐκείνη: 25 καὶ ἐὰν οἰκία, ἐδ 

ἑαυτὴν .,.., βρισθῇ, , οὐ δυνήσεται ἧς 

οἰκία. ἐκείνη στῆναι; 26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 

ὍΜΕΙΟ βάση ἰμαΐ 

114 ὈΡῚῪ 23 (Βοποί- γα αην), 1118. 

ΜΑΙ 8:18---26 

αν ὑμθθθ ἰδ6 8 - 
Ὥδη6 Βο’ δ΄ ΠΟΥ 6 5,ἦ 
ψὨΏΪΟΙ πλϑᾶωϑ ΞΞΟῺΒ οὗ 

ΤΒΌΠΔΟΥ), 18 δα ΑὮ- 

τον δηα ῬΗΔΠΕΡ 8ῃᾶ 

ΒΑΥ ὑΒοο ο δηᾶ 

Μαίμον δορὰ ἘΏΟΤΔΔ5 

Δα Φϑλθα [06 80 οὗ 

ΑἹ ῬΒΑΘΌ δῃα Ἰηδᾶ- 
ἀδθΌ,5 δηᾷ Ξίμιοη [6 

Οδ' 8 ΔΘ 19 δρᾶ 

Φυᾶδ5 15. σα οὔ, 0 

1αἴον θοίγσαγθα Ὠΐπι. 

ΔΑῃμὰ 8 ψοηὺ ἰηΐο 

8 Βοι56. 20 Ο66 πΊΟΥΘ 

[86 οἴοχᾶ ραὐμοταᾶ, 

80 ὑδαὺ ὕμον ψοσα Ὡοῦ 

ΔΌΙΘ ον ἰο οἂῦ 8 

Τ,θ81. 21 Βαὺ ψ θη 

Ὠΐβ τοιαύϊνος Βϑδσᾶ 

αροιῦδ ἰδ, μὲν θοῦ 

ουὐὐ ἰο ΙΔ} Βοϊὰ οἵ 

Ὠΐ, [Ι͂ὉΥ [Ὁ ΨΈΓΒ 

βαγϊσ: “ἜΜ Ὧδ85 ΒΌΠΘ 

ουὖδ οὗ δῖ πϊμα,᾽ 

22 ΑἸδο, 6 ΒΟΥ65 

ἰῃδὺ οαπιθ ἄομνῃ ΓτΌΤὰ 

σοϑαιθῦχ ΜΟΙ 58 .- 

ἴὴσ: “δ μὰβ Βθ'ε}"- 

ΖΘ ῬΌΡ, 8δηἃ Ὧ6 ἜΧΡΘΙῚΒ 

6 ἀἄθιοηβ Ὁ ΤΏΘΘῺΒ 

οἵ {6 στῦ]οσ οὗ {ῃ8 

ἀσδμιοβ. 298 850, δον 

οαΙρ ὑπο ἴο ὨἰΤὴ, 

6 Ρδρδῃ ἴο 5850 

ἰ(ο ἴμβοὰ τὰ 11π5- 

ἐχαϊϊοηϑ: “ΟΝ οδῇ 

ΒΞαῖδθα ΘΧρ6. Ξαίδῃ 

ΔΑΝ, ἰἃ ἃ Κῖηρ- 

ἄομλ Ὀδοοσθα αἰνια- 

βα αραϊηβδὺ ἰὐβοὶΐ, 

ἐμαὺ Κίπρσάοϊῃη οδημοῦ 

αἰαᾶ; 2δεηάᾷ 1 ἃ 

Βουβο Ὀδοοηθ5 ἀἰϊν]α- 

βοα δρϑϊηβδὺ ᾿ἰὐβϑὶξ, 

{δα ουδὲ {1 τοῦ 

Ὅ6 8016 ἰο π5ἰδῃᾶ. 

26 Α150, 2 Βεαύδηῃ 

ΒΘ -Εαρβαΐ, ΞΡ. 
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ἀνέστη ἐφ᾽ ἐἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, 
Βιοοῦᾶ ὕὉ ὍΡΟΣ ὨΣΡΒ61 δηᾶάᾶ Ὑ788 αἰντα θα, 

οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. 
πος 15 8016 ἰἴο βίδῃπα .-.ἕ πὲ οῃρᾶ [615 Βδνϊξ. 

21 ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν 
Βα πού ἰβ 80:6 ποοῦθβ ἱπίο {π6 δουδθ 

τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ 
οὗ 8 ΒίχοΟΩ ΒΚ [Τ8}}} αν 5 οηἰοτοαᾶ {με 

σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ 
ν655615 οὗ ἈΪΤᾺ ἴο ΡΠ ΘΥ λξονεσ ποῖ 

πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ 
Ἐγβὺ 106 βίσζοῃξβ ἰσζῶβϑη}] 86 5Βῃομ]α μα, δά 

τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 28 ᾿Αμὴν 
ἴθ ἐμ ἤουβο οξ τα δ 1] πάρ υ. Ατλρα 

λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφ φεθήσεται . 
1 δὰ ἈΑΜΙΝΝ ἴο γοῦ [μα 811 ([π]155) ΜΠ ὈῈ Ἰεΐ βὸ οἱ 

τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα 
ἴο ῆς. βδοὴῦβ οξίῃηο χάθη, 518 

καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν 
δηᾶ 1220} ῬΙΘΘΡΏΘΙΑΙΘ5 8.5 ΔΩ 85 1Ὲ ὄν δὺ 

. βλασφημήσωσιν᾽ 29 ὃς δ᾽ 
186» ταὶ Ὀ]ΘΕΡΘΙΤΩΟΌΒΙΚ σοχλγαἶῇ; ΠΟ »αυΐ 

ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ 
ἩΚΟΙν βου ἘΠ ρπεῖηο ἰχΐο ἐπ Ε)ο 161} 16 

ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν 
ΟΣ, ποῖ 6 5 δβανίῃρ [1ϑξβ σὺ ΟΣ ἰῃηΐο {π6 

αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου 
ΔΕ6, ᾿ [2}:}} Προ] ἴπ ] ΟΥ̓ Ἐνου] 5 5 

ἁμαρτήματος. 380 ὅτι ἔλεγον 
. 511. Βροδιιϑα . 6. γοσῈ βδυ ἰη θ᾽ 

Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 
ΞΟ ὉΠ ΟΊ ἨΘ 15 Ὠδν δ. 

31 Καὶ ἔρχονται ἧ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ 
Απαὰ ὅσα ΘΟΤΆΪΩΕ μ6 τιοΐμοσ οὗ ἰτα δηα {86 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν 
Ῥχοίμεσβ οἔ Εἶτα δῃᾶ ουἱδῖάς.. βίδβῃαϊσ μὸν βοΐ οἱ 

πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 32 καὶ 
ΌΟΤα Ε4}19] σας, - τη. Αμᾶ 

ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ 
τνϑ5 Β' Ππ5 δροιυΐ Ἠΐϊΐγα ἡ ςτοναᾶ, δηᾶ 

λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ τὴρ σου. 
ἴμὸν τς βαρ ἴο Ὠΐχὰ ΤΟΟΚΙ ΤῺΘ ΤΟΊ ΟῚ οὗ σοῦ 

καὶ οἱ ἀδελφοί σοῦ ἔξω ἔζητοῦσίν σε. 
85 [μ8᾽ Ῥχοΐπειβ οὐ γοὰὰ ουϊδιᾶθ. δα βϑεκίηρ σοῦ. 

83 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Τίς 
Απαᾶ Ὠδνὶὴβ τ αυνοϊοα ἴο φτα Ἠθφ ἰ5 τ πα ψῃο 

ἐστν ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί; 
] {μ6 ϑμυα Οὗτωθ δηῃᾶὰ ἰῇὰθ Ῥτζοίδμοσϑτ 

34 καὶ περιβλεψάμενος. τοὺ περὶ 
Απα δνὶηρ Ἰοοκααᾶ δγοιηᾶ οὰ ἰθ6 (ο 65) δροῦϊς 
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Ὧ85. Γἰδοὴ ὌὉΡ δρϑδίηδὲ 
Πἰ 561 δηᾷ ὈΘΟΟΙΊΘ. 
αἰνιᾶθα, Ὧ6 σδῃηοῦ 
βίϑηα, Ὀαῦ 15. σοχμΐηρ 
ἴο 8)ὴ οδηᾷ, 27 1ὰ ζϑοῦ, 
ὯΟ ΟἿΘ ὑμδῦὺ Ὧδ85 μοῦ 
ἰαῖΐο ἰζὼ6 Ὠοσθθ6 οἵ 
8. Β.ΧΟΠΡ ΤΏΔΕ 5. 8018 
ἰο. ὈπΠΠΔ6Ὶ Ὠΐ5 τῃον- 
8016 ρμοοῦβ ὉΠ|655 
ἢτθῦ Π6.- Ὀἰμᾶβ δ 
βίσοηρ τῦ8), δηα [ῃ6 ἢ 
Ὧ6 ΨΜἘΠ:Ο ΡὈΙυμαΘ ὨΪ 
ΠΟΘ, 28 ὙΤΌΪΥ 1 587 
1οὸ τοῦ ὑμδὺ. 811} 
ὑπΐηρθ ΜΠ10. ὍὯ6. ἔοτ- 
αἰνθθ ἰδ 
θη, Ὧ0 πλαίϊο τνϑὺ 
51Ὼ5 δῃα ὈΙΔΒΡΏΘΙΙΘΒ 
ΠΟΥ ὈΙΒΒΡὨΘΙΔΟΙΌΒΙΚ 
σου ῖῦ, 29 ΟΜ ΟΥΘΥ͂, 
ΜΈΏΟΘΥΘΟΥ ὈΪΔΒΘΘΙΩΘΆ 
δρολαδὺ [Ὧ6 ΠΟΥ ϑρὶσῖς 
85 ΠΟ ἔουρίνθηθ55 

ογθνοσ, Ὀαῦ 15 βρυν 

οὗὐ φνουϊαϑυύϊηρ 510." 

390 ΤῊϊΪ5, Ῥδοϑῖιθθ ὑΠ ΘΟ Υ͂ 

ΨΈΓΘ βαρ: “6 85 

8 ὉΠΟΙΘΔΙ ΒΡ ΤΙ. » 

ΒΙ Νον Ὧῖβ. τιοῦμα 

δι. ἰδ ὈΙΟΙΆΘΥΒ 

Οϑθ, δηα, 88 

Ὅ6ΙΘ βἰϑημαίϊίηρ οἡ [6 

ουὐπίαθ, ἐμὸν βού ἴὰ ἴὸ 

λα ἴο 6811 Πΐτη. 32 Α5 

1 νᾶ, ἃ οτἵονψα ν85. 

δἰὐυϊπρ διοιμᾶ Ὠΐχτα, 

80 ὑὸν 58ιἃ ἕο Ὠἰμι: 

ΠΟΟΚΙ ὙΟῸΣΓ χηοίῃ- 
ΘΥΓ δια γοὺγ ῬγούοΥβ 

ουὐπδίάθ ἃτθ βϑϑκίῃσ. 

γου." 33 Βα ἴῃ ΤΟΡΪ᾿ 
Ὧ6 5814 ἴοὸ ὑμθῃλ: 
ΑἼΧΏΟ 816 ΤῺ ταοίῃ- 

ΟΥ δια -Ἰὰν ὈγοΟύΏΘΥ59᾽" 
34 ΑΠΔ Βανίηρ Ἰοοῖκοᾶ: 
δροαῦ ρος ὑμόϑδ 

ΒΟῺ5.. Οὗ. 

ὑπ 6 Υ' 

ταν ημμμμνρ να ΒΗ φημ αᾳ, τρια ρον αρῃ ΝΙΝ δΉΝΗΗ 

ΜῊ Ἀρμμμρ φερνὴν 

- 

γ᾿βφιβοιαεενρυμηκθῃ πνοραμς, ἡροῷ ἡραρφα ψεγρμμθηευψφε μμον 

κε ὐρέμροενεν 

πεν ϑιρο ον ἐάμρηννν μιν κονηὴ δὲὰ τυνημαπνξαφ εκ πάν. ἐν ν ψῃς, μη νμσπημμαραηρον μάνφμήσυ. νόμεητσηνιφηνιρϑ σὰ τον ἀνο μα νυν 

ψαίν κραν ἐνρηρεριν ννιβυκψρήβθοι ἀγῴθα Θαριθμ ον σον 

παρα μηνε θνρινες ἤκάρεψο 
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αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει “ἰδε ἡ 
πὶ ἴο οἰσεοὶθ ΞΙΤΠΒ5 ἮΘ 15 βαυῖϊθδ 5θὸ6. [6 

ήτηῃρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου' 8ὅ ὃ 
ΜῊ ον Οὗγὴθ δῃὰ ἔπε ὑτγοΐῃμοιβϑ οξπι; ὃς 

ἂν. ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος 
ἩΚΟΙ͂Υ 5Βθοια ἄο 6 ΨΜΠ956ι οἔδμο σοά, [ῃϊ5 (ο0π6}) 

ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 
ἩτοίμοΥ Οἔθ αῃὰ βίβδίε υ δῃᾷ τηοΐμοχ 15. 

4 Κα Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν. παρὰ 
δδϑῖϊὰλ δ βίατίεβαἃ ἰο Ὀ6 ἰθβδοβίηρ Ὀεβιάθ 

τὴν “θάλασσαν. καὶ συνάγεται. 
1{π6 568. Απᾷ 15 Ῥοηρ 16 ἰορεῖδοσ 

πρὸς αὐτὸν ὄχλος. πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς 
ον δΐπλ οτονὰ ταοξί, δϑτθπα δὶσπὶ ἰηΐο 

πλοῖον “ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ 
Ῥοβί . νὴ ΒΘ θα ν᾿ ἴο 511 τὰ 

θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς ἣν 
568, δηλ 8] ὧς ΟΥΟΥΨ, τονατα Ὧπε 

θάλασσαν ἐπὶ . τῆς γῆς ἦσαν. 2. καὶ 
8585. ρου. ἴπθ6 εαὐίΐῃ ἔμπὸν Μεσο. Απᾶ 

αὐτοὺς. ἐν παραβολαῖς 
δ᾽ εἴττρον ἴῃ ῬΆΤΆΡΙ65 

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ 
Δ 85 βασηξ ἴο ΤΠ θσὰ 

᾿Ακούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν 
ἘΔ τοῦ Ὠϑατγίῃρ. Τοοκ' ΠΡ Ὴ ουαξΐ 

ὁ - σπείρων σπεῖραι. 4 καὶ ἐγένετο 
ἴῆ8 (ο6) ΞΟΥΊΩΒ το βου, Αμα 1 μαρρϑῃεαᾶ 

ἐν τῷ σπείρειν ᾿ μὲν ἔπεσεν 
χὰ ἰῃ8 ἴο ΡῈ βου ηβ ΠΙΟΝ [5664] ἱπᾶαφεά 261 

παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ 

ἐδίδασκεν 
6 85 ἴθϑο 

πολλά, 
τῆδὴν ([ 1155), 

διδαχῇ αὐτοῦ 8 
ἰδομῖαρ, ΟΥ̓ Εἰτὰ 

Ῥεβίάᾶθ 6 ναῦν, δπᾶ σϑῖῆθ ἐπ 1). διά 

κατέφαγεν αὐτό. 5. -καὶ ἄλλο ἔπεσεν 
εαἷα ὅονῃ - Δϊ," ΑΔ δηοίδοῦ [5664] 1611 

ἐπὶ τὸ .. πετρῶδες. ος καὶ ὅπου οὐκ 
ὍροΩ ἴδε ;ΧΌΟΘΚΡ [ρΙ|806] δῃᾶ ψΏοα ποί 

εἶχεν γῆν. πολλήν, καὶ εὐθὺς 
τ νγ85 Ὠδνίησ Εν δεῖ τὰς, δηᾶ ᾿ δέομςα 

ἐξανέτειλεν. . διὰ ᾿τὸ μὴ . ἔχειν. 
ἰἔτοβο ρ οαῦ. ἰπγοιρῃ 1} .1:} ποῖ ἴο 6 ανΐῃβ 

βάθος γῆς: θ καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος 
ἀδθρίῃ οὗ βαγίῃ; Θά ΝΘ χοϑδο Ὁ ἰᾷ6 εὰ 

ἐκαυματίσθη. καὶ διὰ τὸ μὴ 
᾿ξ γγαβ βοοσομβεα δηᾶ δὴ λθῳ 6} {τὸ οἱ 1ὰ6 ποῖ 

ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη Τ καὶ 
ἰο ᾿ς βανίη δ τοοί τ νν5 ἀτίοα πρ. Απμαᾶ 

ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ 
δποίῃου [5664] 7611 ἰτὸ  μ6 1μοτβ8,. μπᾶ 

ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ 
Οδτὴθ ΠΡ. ἴῃμ6 ποτ δῃ οσδοῖκοα 11, δηᾶ 

'ἴχ ἰμ6 

ΜΑΞΒΕ 8: 85ὅ---4ἅ: ἢ 

δἰ 5 ΘΟ Πα, ἐπ 
ἴῃ ἃ οἶγοῖθ, Ὧ6. πκαἱά: 
53,66, ΧΡ τοῦ Υ δηᾷᾶ 
ΙᾺΥ ὈΓΟύΏΘΙΒ! 35 )ἘὈο- 
ΕΘ Ἃαἀοο5. Ὁ 6 1} 
οἵ. αοᾶ, [5 ΟἿδ ἰ5 
ΤᾺ Ὀτοῦμπου δα δἰβύδυ 
δια τούμογ,ἢ 

Αμὰ 6 ἃρβδὶῃ 
βῦοχ θα ἑσδορίηρ 

Ὀοβίᾶθ. [ῶὩ86 8568. μὰ 
8 ΥΘΟΙΥ ρδύθαῦ οτονα 
ϑαϊῃμοιθᾶ θῶ ὨΪΠ),, 
80. ὑμεῦ Ὧ6. νοηὺ 
ϑροδτᾶ. ἃ Ὀοδ δηᾶ 
βϑοῦὺ οὖὺ ὁπ. 8 568, 
ρΡαῦ 81 6 οτγομνᾶ 
θοϑάθ ὑμὰ86 568 616 

ΟἿ μ6 β5ῆογα. 2 50 Ὧ8 
Ῥορδὴ ἴο ἔδϑο; ὑῆθι 

ΘΩΥ ῃΐϊηρα στ 

ἱπΠπδυσδύϊοη δηὰ ἴο 

58.) ἰο Ἢ ἴὰ ὯΪ8 

ἰοϑορῖηρ: ὃ. “Ιξδύρθῃ, 

ΤΙΟΟΚ! ΤΏ6 βου πψοηΐ 

ουαῦ ἴο δον. 4 Αμᾶ ἃ5 

ὯΘ6 5 δον, ΒΟΙῚΘ 

[5664]. [61 δἱοηρβίαθ 

086 τοϑᾶ, δὴᾶάὰ 08 

Οἰτᾶθ οαθ δηᾳα αἵ 

ὃ ρΡ. δΔηᾶ οὐδοῦ 

[5664] [61 ὩΡΟῺ ἐπ 

ΤΟΟΙΨ ΟΡΙδο6. ψΠΘτΘ ἰὖ, 
οἵ οουτθα, αἀϊά ποῖ 
Ὧδθνγνα τοῦ 5011, δῃᾶ 
10 ἱπητηθαϊαῦθὶν ΒΡΥΘῺΡ 

ὋΡ Ῥθοδῖξθ οἵ ποῦ 

Βανρ αἀδούῃ οὗ 50]. 

6 Βυῦ πβθὰ ὑπ βιὰ 
ΤΌΒΘ, Ὁ 85 Βοοσοθα, 
δηὰ ΙΓ ποῦ Βανίηρ 
τοοῦ 10 πψιἰογϑά. 1 Αμά 
οὗμβεσ [5664] Ζ611 
ΘΟ 6 ὑξόῦϑ, 

ΘΔ ἴμ ὑπόγῶβ᾽ σϑὰδ 

Ὁ δῃα ομοκϑᾷ 1, δηᾶ 



ΜΑΒᾺ 4: 8--1ὃ 

καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν 
ἔτ τοί ἰ᾿ἰἔρβανο. Αμαᾷ οἵἶμοσ [56645] 161] 

εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ . ἐδίδου καρπὸν 
ἰηΐο {6 δι 16 πθ, δῃᾶ ν 88 βίνίῃβμ 1χτιΐ 

ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν 
σου Ὁ 8. :ποχραϑίηρ, δια τγ8ἃ5 ὈΣΙΏΡΊΩΒ 

εἰς τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν 
ἰηΐο ταλτίν δὴ ἰὰ βικῖν δᾶ ἴῃ 

ἑκατόν. 9 Καὶ ἔλεγεν “Ὃς ἔχει 
ΟἿΘ Βυπατθρα, Δρα Ὧς νν85 ὙΣγιοσ ἍἜ)οΟ ἰ5 δβανίπβ 

ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
ΘὰῚ5 ἴὸ 6 ὨΘδσ 5 οὐ ἈΠ 6 ΠΟΥ, 

10 Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ 
Απῃᾶ δ᾽. 29 1:9] δ6 βοΐ ἴο Ὀ68 ϑοςογαϊηρ ἴο 

μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ 
ΟἿ (ομ65), ΜΕ, αὐοπίϊοηῖηβ Ὁ ἰσὰ δα (0065) 

περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς 
δος ἴ ορείμον τ λ ἐπὸ ἔν εῖνα 188 

παραβολάς. 11. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ὈΆΧΘΆΡΙΘ5. ΔΑπᾶ Π6 νν85 Βα υ 5 ἴο ἔθ τΣ 

Ὑμῖν τὸ μυστήριον. δέδοται τῆς 
Τὸ γον ἰδ την βίου δδ5 Ὀ6θὴ σῖνε;.Ἕ ΚΝ ΟὟ ἰΠ6 

βασιλείας τοῦ θεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς 
κίηράοη οὐΐῃθ Οοα; το μποβα Ῥὺ ἔπθ (0.65) 

ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα 
ουὐδἰᾶθ 1 ῬΑΙΘΌ165 16 811 ([]155) 

γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες 
5 ΟΟΟΌΓΣΥΣΠΒ, 1ὰ οτᾶρφυ ἰδ Ἰοοκίη δ 

βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες 
Του ταϊσιμὲ ΙΟΟἹΚ απαὶ ποὲ Βμοι]ᾶ 5θο, δὰ θδυ δ᾽ 

ἀκούωσι καὶ μὴ συνίωσιν, μή 
πον τορι ΟΣ δὰ ποὺ ΒΒ ΟΊ] οοτηργεθηάα, τοί 

ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ 
δὲ δὴν {ἰχὴδ μὸν βΒῃομα ἔτ Ὅδοκ δηὰᾶ 

αὐτοῖς. 13 καὶ λέγει 
ΠῚ “μου εθῇ 1δΐὲ δὸ οἱ ἰο ἐμϑιῇ. 

αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε 
το πε Νοὶ πᾶνϑ τοῦ Καοννα 

Απᾶα Ὧ6 15 βδαυ δ 

τὴν παραβολὴν 
ἔΡ 211 ῬΦΤΘΌΙΘ 

ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς 
1 15, δα μον 8} ῬΑΥΘΌΪΘ5 

γνώσεσθε; 
ΨΙΠ τοῦ Ὡδνο δοαπδϊηΐδτσα 17 

14 Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 
ΤῊ (ο}6) ΞΟΨΙΏΕΣ τς όσα [15 βού τηδ. 

15. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν 
ἼΠΟΒΟ πὰ 8.6 δα (065) οβϑιᾶθ ἴβὼ6 νὰν 

ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν 
ΜΏΘΙΘ 15 βεῖὴβ βοὴ ἴῃς ψοσαᾶ, διὰ ΨΏΘΏΘνΕΣ 

ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ 
ἴμεν ταῖρι ΠΩΣ δἰ οοθ ἰ5 σοχίμε 6 ϑαίδθβῃ ϑδῃὰ 

188 

1 γ]᾽οϊάθα ἢὸ ἔσγιϊ, 
8 Βιυῦ ΟΥΘΥ5 1611 πὸ- 
ΟἹ ἴῃ6 ἢμηδ 5011, δηᾶ, 
σοομλΐὴρ ὑσὉὉὉ δ8ηα ἴἰῃ- 

οὐδ ϑῖηρ, ΏΘΥ Ὀεθρϑῇ 
ἴο γ]᾽οϊά ἔγαϊ, 8δῃᾶ 

ὑῃθ7ὺ7 ψοῦθ ὑϑδγΐηρ 
{πἰτγ]ο]α, 84 δβἰχὶν 

δι ἃ ἃ δυῃαγδα." 950 
6 δἀδαθα {μπ6 ψοτγάᾶ: 
“Ἴῦ τὰ μα Ὧ85 
ΘΆΓΚ ἴο ᾿ϑύδθῃ 1ἰϑὔθῃ."» 

10 ΝΟΥ σΏ6 ὯδΒ 
σοὺ ἴο Ὀ6 δίοῃθ, ὕμοϑα 
διοισῃᾷα ἷμὰ ] ἴῃ6 
ἔχειν Ῥδαρῃ α1|65- 
ἰοηΐησ Ὠΐλ οὐ [δ 
11πδύγαύϊοηϑ. 11 Δμᾶ 
Ὧ6 γτοσθοαρᾶ ἰὸ 58. 
ἴο μοι: “ΤῸ τοῦ 
[6 5βδοίρα βδροχεὺ οὗ 
μῃ6 Κιηράομῃ οἵ ἀαοῦᾶ 
85 θῇ ρίνθη, ὑπὺ 

ἴὉὁ ὕμοξβθ ουῤδιᾶθ 81] 
ὑΐηρα Οσσ  ἴῃὰ 111π|5- 
ἰταύϊουβ, 121 ΟΓΩ͂ΘΣ 
[πϑ8ὑ, ὑποιυρ Ἰοοκίπρ, 
ΠΟΥ ὨΙΒΡ ΙΟΟΚ δηὰ 
γεὺ ποῦ 8566, 886, 

ὑπουρ Ὠθδυηρ, ὕθθΥ 

Ὁ» ΠΟ δῃᾷ γϑῦ 
ποῦ σοὺ 8 βρῆϑθ οὗ 
ἐῦ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ ὑσσ ὉδΔΟΙς 
8η 8 ἔογρίνθηθϑθϑα 6 
σίνθῃ ὑῶθηλ." 18 ἘῸῚ- 
6 Γ, 6 βαϊα ἴο ὑθ τ: 
“Χου ἀο ποὺ ΚΩΟΝ 
15 πιυπύχαθου, ἀπά 
80 ον Ψὴ1 τοῦ πῇ- 
ἀογβίαπα 411 6 οὗλον 
᾿]Ππϑύτ αὐϊοὴ 9 

14 “ΤῺΘ ΒΟΟΣ 505 
[8 6 σψοζᾶ. 15 ΤΏΕΘΞΕΘ, 
ἔθη, 8 6. ΟἿΘΒ5 
ΔΙοηρδίᾶθ 86 γχοϑᾶ 
ΜΏΘΥΟ 6 ψοτὰ ἰ5 

βονα; Ὀαὺ 85 5ΟΟῚ 88 

ἴον ᾶν Ὠθασγὰ [10] 

Ξοῦδϑη Οσομῖθα. δ8ηά 

τογφηρ αβφμῃ μηραν μρυμερα, σανωβῃ ρμᾳβ μήβης μηρρηξμε νυ θραφα. ιν νι πα ἀν 

δρᾶν φαρρρέημ τινι ἡ εν ἦν 

μαβυνο 

χν με νονάμει ἡβννάω; 

ἢ κλίμα φίδι ν, ἣν φὸρ αι θα, μήτ ἐὺς μεν 

ρεμῴροα ἐὰδιεθδμῳς ἀμ ιφν ἐμρ θῇ κεδρυνωρ, 5. 

ἐρῆντα, τλῆ εἠμάνοα μυβοθε νυ ἀρμβμθοίνόνθο γεισνα ευν 

κα βὲκ ρῶμεν, 

ραν ὕμὸφ 
το 

189 

αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον 
το ΛΒ αρΡ (6 ψοσά 6 (ο 6) ανὶπε ΒΘΘα βουνὰ 

αὐτούς. 16 καὶ ὁμοίως εἰς οὗτοί εἰσιν 
ἰαῖο ΘΝ Ἀμπμὰ ἔδεβθ ΒΙΘ ἩκΚοννῖβα 

οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, 
ἔπε (οπ635) προ ἴμ8 τό κΥ ΕΡΜΝ, Ῥοΐηρ ΒΟ, 

οἱ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς 
ψὴὸ δ ανοῦ ἔμαν τηϊρηΐ θοῦ ἴῃ6 νοσὰ δ οποα 

μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17 καὶ 
αῖϊὰ Ζὸὼ 5) ἔπον 8216 βδοσορίηβ 1, Δπᾶ 

οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ 
ποῖ 8 Ὸ. δύο βανίηβ στοοῦύ ἱπὰὀ ἐμοζώβοινεβ ΐ 

πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως 
ἰθΡΟΥΘΥν ἴδον ᾶτὸ, ποχέ οςουστίηρ οὗ ἐδ οα 

ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 
ΟΥ̓ ΟΥ Ρευβρουσοι Ἰτουρῃ. τῆς ννοτὰ 

εὐθὺς σκανδαλίζονται. 18 καὶ ἄλλοι 
δ οῦσθ ἔδον δύὸ Ρεϊῃρ βἰισα ]θᾶ, Δραὰ οἶδουβ 

εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας 
ΔΥΘ ἴδ (065) 1πῖο τὰς ΕἸ ) Φ 20} 

σπειρόμενοι: οὗτοί εἰσιν. οἱ τὸν λόγον 
Ῥεοΐῃ βο; ἔθεεθ ὃ ἴδε (οὔ65) ἴβξο ψοζᾶ 

ἀκούσαντες, 15 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ 
μανίπϑ Ἀθατα, δηᾶ 188 ΕἾΦΡ᾿ 4055 {-Ὲ} οὗ ἴῃς 

αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ 
866 δρᾶ [347] Βοαποίίνθθϑ5 οἵ ἴδ 6 

πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ 
ΤΊ 65 8: ἃ ἴζὼς δρουῦλ ἰῇ 1ϑξίονοσ (155) 

ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συνπνίγουσιν 
ἀεβίσες χηρκίηρ ἐμοῖν 8. ἴω 816 σποϊζῖηρ ἰοροίμ σα 

τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ 
6 τνοχᾶ, δηα τέσ}  Ῥθσοχαθβ. Αμα 

ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
ἴμοβθΘ. δ ἐμ (ομ65) ροὰ {π6 δαί πὸ πὸ 

σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον 
Βανῖηθ Ὀδεῖ βοῇ, τ ῆΟ ὅσο ἤοαχίηρ ἰῃ6 Ψψογά 

καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἐν 
δρᾶ δβδοορθοΐ δου βϑιᾶθ. πᾶ Ὅθεαχ ἔστασέ 

τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 
ταἰσῚν δΔηᾷά 1ἢ βιχν Δα ἵἰπ ομδ Βυπηάτεῶ, 

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Μήτι. 
Αμᾶ Πὸ ν 85 βαυΐϊῃρ ἴο πε ἱμπαξ Νοὲ πνμαὲ 

ἔρχεται ὁ ἵνα ὑπὸ τὸν 
ἰβ οογαΐῃ δ ἐμ Ζπ οτᾶοσ δαὶ ὕπαρ πὸ 

μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν 
τηθαξυσίηρ διδεῖ που ρα ρας οσὐὗ πο ἔπ 

κλίνην, οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 
Ὁρά, ὩοΣ ἱπ ογάου ἐμαὶ ὑρὸὰ ἰδ ἸἸδατηρβδίβῃηα 

λύχνος 
ἸΔΙῺΡ 

ΜΑΒᾺ 4:16--2} 

ἕαϊκοα αὐν 6 ψοτὰ 
ἰὴῦὺ νὰ βοὰ [1ἢ 
ἔμομι. 16 Απᾶ {κουίβα 
66 8.6 6 ομδ5 
ΒΟ ἸΡΟῺῚ [6 ΤΟΟΘΪΚΚ 
ῬΙΔΟθα: δὃβδ β00ἢ 88 
ΦΟΥ πᾶν ραῖὰά [88 
ψοτα, μεν δοσορὺ ἴΐ 
αἰ ον. 17 οὶ μον 
ὮδνΘ 0 τοοῦ ἴῃ ἐῃϑτα- 
Βοῖνθϑ, θυῦ ὑμαν οομ- 
6 Το 4 ἰδ; 

μι 85 βοοῦ 85 {10 - 
αἱαύίοη οὐ. Ῥουβθοιζοιι 
δΙῖθο5 Ὀδσϑῖιθα οὗ {88 
ΜΟΓΑ͂, πον δγθ δἰῃσα- 
Ὀ]ΙΘ. 18 ΤΏΘΥΟ δὃζα 
01 οΟὔΟ5 ΨῺΟ 8:16 
ΒΟ διηοῆρ ἐξ 
{πο 5; [π686 δ΄ 6 6 
ΟἿΘ5 ὑμαῦ αν Ὡρϑατὰ 
[86 ψοτᾶ, 1900 [86 
διῃχίθῦθα οὗ ἰῃϊ15 5γ.85- 
ἰ6πὶ οἱ ὑῃίηρο 81 
6 αἀδοδρῦδνο μονοΥ 
οὗ τἴοῆθ δὰ ἐμ6 
ἀδϑῖσθσ οὺΓ ὑπ γχοϑῦ 
οὗ 6 ἐηΐϊηρθ ΤΠ ΚΘ 
ἰητοδᾶβ 2ῃη 8 σβόοκ 
[86 ψογτᾶ, διά 1 

ῬΘΟΟΙΏΘ65 ὈΠΙΓΆΙΤΟΙ. 
20 ΕἸΏΔΙΙν, 6 ΟἿδ5 
ἐμᾶῦὺ ψοῦῖθ βοῇ ΟἿ 
86 δη6 501 αὺ ὑῃοϑθ 

ΨΜΏΟ [ἰδΐϑδῃ ἰο ἰδ6 
ΟΙάΩ͂ δηαὰ ἔανόσδο]ῦ 

Τοοοῖνθ ὁ δῃᾷά 68 7 

ἔτι ὑμϊτυν τοι δπᾶ 

ΒΙΧΟ δηα α Ὠυπατρα." 

2 Απμα ἢ6 ψοηΐ οἱ 

ἰο 58.) ἰὸ ἔπϑθὰ: “ἃ 

ἴδρ ἴα ποῦ ῬὈχγουρὴῦ 

ἰοὸ 6 ρΡυῦ μα 8 

τηθαϑυσίηρ Ὀαϑιςοῦ ΟΥὐΓἨἉΆ 

ὉΠάΟΡ ἃ ᾿θᾶ, 5 ἴ9 

τὖῦ 15 Ὁσοιρῶῦ ἴο 6 ρα 

ὍΡΟΩ 8. δηιρϑύθῃηαξΑ, 

19ι ὥνβίοιη οἵ ἰμἰηρθοξεαίών (αἰ:05,), ΒΑ; 21» (οὐαθην), 61118͵ 



ΜΑΒᾺ 4: 32---0 

κρυπτὸν 
(ϑοτηϑίιηρ) ἰάθη 

φανερωθῇ, 
λΐ Βῃουα 6 ταδηϊξοβίθα, 

ἀπόκρυφον 
ῬΘοϑὴθ (βου 5) σα 111ν σοηοϑαϊθα 

ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 
μας. ἴῃ οζᾶφσ παῖ 11: Βῃουα σοσθ ἱπίο ταβϑηϊξαϑί. 

23 Εἴ τις ἔχει. ὦτα ἀκούειν 
τὲ ΒΏΣΟΩΘ 15. νη Ὲ ΘΕΥ5 ἴο Ὀ6 Ἀϑδσὶηβ 

ἀκουέτω. 
1εὲ ἶσα 6 Ἀρασίῃρ. 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε 
ες ΑἈΠΙΩ͂ ἢ6 ννἃ5 βσυίηβ ἴο θη Β6 χοῦ Ἰοοκίηῃρ δἱ 

μέτρῳ 

22 οὐ γὰρ ἔστιν τεθῇ; 
΄ Νοὶ Ζοὸγῦ 15 5ῃου]α Ὀ8 Ραΐϊῦ 

ἐὰν 
1ξενογ 

οὐδὲ 
{τη ει 

μ ἵνα 
ποὺ ἴῃ ογᾶφυ δὲ 

ἐγένετο 

τί ἀκούετε. ἐν ᾧ. 
πᾶ Γ ὕυοῦ δΓΕῈ ΠΘΑΙΪΏ8. ΤᾺ δὲ ΤΘΘΒαΧΘ 

μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ 
ὙΟῦ ΔΘ χηθϑϑυσίηρ ἰἩ}ΠῚὶ 6 τθαβισεάῦ ἴο γοῦ δῃᾶ 

προστεθήσεται ὑμῖν.. 2ὅ ὃς γὰρ ἔχει 
τ ΨΠῚῸῸ δαἀεα ἰο γοῦ. ΠΟ 0. 5 πνίηξ, 
δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ. ἔχει,. καὶ 

1Ὲ ΜΠ] ὈῈ βίνϑθη ἴο Ηΐτη; δῃα ΨῆὴΟ ποῖ 15 ανίῃρ, 8150 

ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
νοῦ 615 αν ὙΨΜ1ῸῸ 12|6ὸὰ ὰρ ἕστο δίτη. 

20 Καὶ ἔλεγεν 
ΑΠΩ͂ 6 νν»8β5 βασυἷηβ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος 
Κιηράοιῃα οἵδ αοαὰ 88 ΤΑΔᾺ 

τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς 
ἰὰθ βοϑὰ τπροι το 

καθεύδῃ καὶ 
ἮδΊΤΩΒΥ 6 βἰθορίηβ δι δα 

νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος 
[41] ἰρὰξς μὰ [Ὀγν] ὅθ, δῇ {δμ6 5εεαᾶ 

βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ 
ΤῊΔΨ Ὀ6 Βρτουϊηϑ, Δα ΓᾺΔΡ 6 ἸΘησΊ οηρ 85. ποῖ 

οἶδεν αὐτός. 238 ᾿ αὐτομάτη ἡ γῆ 
Ὧδ5 Καοννὰ Ὧδ. ΟΕ 115 οννὰ 561. 5 ἰῇ. φὰσγ 

καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτεν 
15 Ὀδασίηδ ἔγαϊῦ, Ἐχϑίὶ Ἐχαββ- ]δάρ, ποχί 

στάχυν, εἶτεν πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 
βίδικ θϑᾶ, ποχί Ζ}1 ΕΥαΐὰ ἴῃ ἔπ ίδῖκ ποϑδᾶ. 

229. ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, 
ὙγΒεμανεσ μὰ ββου]ᾶ ρίνε ονοὸσ ἐμ8 Ζταϊῖ, 

εὐθὺς ἀποστέλλει. τὸ δρέπανον, ὅτι 
δῖ οῇσθ ΒΘ βεηᾶβ ΟΕ [86 ΒΊΟΚΊΘ, Ῥϑοδῖιβα 

παρέστηκεν ὁ θερισμός. 
ἨΔ85 βΒἰοοῦ Ρεβίᾶθ 6 δγνοϑβί. 

80 Καὶ ᾿ ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν 
Απμᾶ ΒΘ ννδ5 βαυίῃσ Ηονν τηϊσοΐ 16 1κοὴ [86 

Οὕτως ἐστὶν ἡ 
ΤΠ1Ξ 15 1τ26 

βάλῃ 
ταϊθὶὲ!λνξ ἴσγονν 

γῆς 27 καὶ 
[-Ἰν δᾶ 

ἐγείρηται 
ΤῊΔΝ Ὀφ χἰβίηρ Ρ 
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ἷΞπ 1 τοὺ 22ΕΙΟΣ 
ὑΏθτΘ ἴθ ποίῃϊηρ Ὠ]ᾶ- 
ἄθῃ δχοθρὺ ἴὲῖογΓ ἐδ 
Ρισροθα οὐ Ῥϑίῃρ οχ-. 

ποπίηρ 88 Ῥοϑθᾶ; 
ὈΘΟΟΙΏΘ ΟΔΓΘΙΙν σΟὨ- 
σορθα Ῥὰυῦ ξοὸγ 
ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ οοπιΐηρ 1- 
ἴο 88 ορϑῇ. 23 )ηεο-. 
ΟΥΟΙ ὯδΔ5 6815. ἴο 
1ἰδέθῃ, Ἰοὺ Ὠΐπὶ 1ἰδύθῃ," 

24 Ἠρ ἔπσίμο βαϊᾷ 
ἕο ὑπθῆι: “ῬΔΡ αὐἰθῃ- 
ἰἰοὰ ἰο ψῃδὺ τοῦ 816 
ρας. ΜΙ {δ8 
ΤᾺΘΘΒΌΓΘ ὑπϑῦ ὙΟΤῚ 516 
τα ΘΙ ρ οὐδ, τοῦ 
1 δυο 1ὖ τιθαϑυσθα 
οἷὖῦ ἰο τοῦ, γϑϑ, σοῦ 
Ψ11 δνθ τοσα δα 
ἰο τοῦ, 25 ΒῸΓ 

ΤΏΟΤΘ οἷνθῃ ἰὼ ΠΪΤῺ; 
Ῥαῦ Ὧ6 ἐμαὺ ἄοθα τοὶ 
Ὦδγθ, ϑϑύθὸὴ ψῶδὺρ Ὧδ 
ὯδΔ5 Ψ}ῈΠ 6 {ρκρθη 
ΔΤΕΥ τοὶ Ὠϊτη.᾽ 

26 5ὸ 86 ψψϑηὺ οἡ ἴὸ 
58): “ἼΩ [Πὶδ ΨΥ {86 
Κιηράοη οἵ Οαοα ἰ5 
δῦ 85 ΜΏΘΗ ἃ 88 
οδϑὺβ. 8 ββϑά προῦ. 
[Ὧ68 »τοιπηᾷ, 27 δηα “Ὧα 
ΒΙ66Ρ5 δὖ πἰρηῤ δῃηᾶ. 
ΤΙΊΒΘΘ ὋΠΡ ΕΥ ἅδν, διὰ 
86 5666] βρτουΐβ. δῃηᾶ 
ΡΥΟΝΒ (811, 7ι5ὲ ΒοῪ 
6 αοθα ποὺ Κιον. 
28 Οἵ 15 ΟὟ 5611 6. 
ΒΥΟΘΒα ὈΘΑΥ5 Ἃγυϊ 
σΥΔαΈΔ1Πν, Ζἰσδὺ ἐπ6. 
ΘΥδϑ5 ὈΪαᾶθ, ὑβθῃ ἐῶ. 
δϑὶΚ Ὠθϑδᾶ, {1} 811} 
886 1.11] ρυϑίῃ ἴῃ ἐδ 
δᾶ. 29 Βυῦ 85 βοοὴ 
85 6 {τὶ Ῥϑυρ 5 
1, Ὧ6 ἐῃγυβίβ ἰὼ {π6. 
Βίοκιθ, θοδδο ὑξδό- 
Ἀαγνγοδῦ ὑΐθ6. Β88 
ΟΟΙΏ 6. ᾿ 

380 Αῃηὰ 6 ψϑηΐῤ οἱ. 
ἴο 580: “ΜΙ τδὶ 
816 τὰ ἰο Πκοὴ {86΄ 

[θ᾽ 

Ὧθ᾽ 
ἰδῇαῦ 85 ΨΜἘΠῚ ἤδνο 

ἀναν,μαναψμεισιλνο μα ημιάμιιμε φηυτιδμνς μρριηβηυναι ϑευσμεθαιφδψν ὐσιδμ τὐλῃν ρρο κα σι 

το αι ραν θῖν ιμαβενιμ βμρμραρῃνφηβεπημακᾳύμοι εὐ κυ 

ἜΝ 

ναϑμαρμ με, μνμουμννουθρνκον.. ονμο ιρθανααροσαρνοιοιννοσν δ. κε τικ ας 
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ασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν 
κιηβράομα οὐαὶ. αοᾶ, οὐ ἃ Ψδϑὶ 1 

αβολῆἧ θῶμεν; 931 ὡς κόκκῳ σινάπεως 
παραβολῇ ταισδίησο Ῥαι} ΑΒ ἰο βγϑῖῃ οἵ ταπδίατά, 

ὃ ὅτον ᾿. σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς͵ 
ἸὨΐοῃ ΒΘ ανου ἴΐ τρμῖ Ὀ6 ποσὰ ὌΡΟΣ ἐῆὴθ φαγίὮ, 

μικρότερον ὃν πάντων τῶν σπερμάτων 
5ΙΏΘΔΗΘΙ ῬΘΙΩΕ οἵ 811} ι.2.0:} 5665 

τῶν ἐπὶ τῆς γῆς --- 32 καὶ ὅταν 
τς πὰ -- δῃηἃ ΨΏΘΏΘΨΟΘΣΙ 1ὴ6 (Ο657ὺ ὡροὰῦ {86 ϑδτ' 

σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον 
τὸ ταῖθιὶ Ὀ6 ϑονσαι, ἴδ σοθ5 ἘΡ’' δ πμα ὈΘΟΟΙΏΘΒ ετεδῖοσ 

πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους 
0881 ἔπ νεροίβθιοβ 8π 4 ἰ5 τ ΙΕ, ὈΥΘΏΘΙΘΒ 

μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν. 
δστθαῖ, "Αϑ- Θά ἴο ΒΘ 8016 υπᾶθρ ἰῃ8 βΒῃδαον 

αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῖν. 
οὐδ ἴ΄Ὡ6 Ρἱτᾶβ οὔίμε ραν. ἰο  οηαί ἄοννῃ. 

883 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς 
ΔΑηάᾶ ἴο ΒΌΘΗΚΘ ῬΆΤΘΌ165 ΤΑΘΔῸΝ 

ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς 
μο 85 βρθακίπβ ἴἰο ἵμοῦα τὰς ψοτᾶ, δοοοχάϊηρ 85 

ἠδύναντο ἀκούειν. 84. χωρὶς δὲ 
[λὲν εσα δρῖθ ἴο ΡῈ ἈΘΑΥΙΙΡ; δρᾶ γο ΒΡ 

“᾿ 3 ΄ 5» ὧν 

παραβολῆς. οὐκ ἐλάλει. αὐτοῖς 
ραβολῆς . ο Ὁ ὯΘ τᾶ ΒΡ  δκΙη ἰο ἐπᾶι, 

κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις 
δοοοσγάϊζηςξ ἴο Ὀυϊναϊο [5000] ῬυῤὨ ἕο ἐμ ον 

μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα. 
αἰδεῖριεβ. δ6 ννὰβ οχρ ϑίηϊρ 811 ([Π 165). 

85 Καὶ λέγει αὐτοῖς -ἐν ἐκείνῃ τῇ 
.Απμᾶὰ μοὶ 5 βαυΐῃῆβ ἴο σα ἰὰ ἰδὲ τμ8 

ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν 
᾽ν οὗ δνθῃϊηρ αν τη ΟΟγὴ6 ἴο ΡῈ 1,6 15 5Ὸ τοῦ Ἢ 

εἰς τὸ πέραν. 86 καὶ. ἀφέντες τὸν 
ἱκῖο ἔπ οὐδὸν κἰᾶθ. Απμα δανίηρ [οὐ βὸ οἱὔἕ ἰδ8 

ὄχλον: παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν 
ογονᾷ ἔμπον τῷ ἰδίκίηρ αοθ πὰ 85 Ὲ νὰ5 ἰῷ 

τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν : Ἴ 
6. Ῥοϑαῖ, αὐδᾶ οἶμπεσ Ῥοδίβ. ννγὰβ ἢ πὶ. 

81. καὶ γίνεται λαΐλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ 
Αῃᾶ οσοχχβ Βυχτίζδβηθ στε οὐ νηᾶ, δα 

τὰ “κύματα ἐπέβαλλεν. εἰς τὸ πλοῖον, 
ἰε. νψᾷνεβ 85 τον ηβ προὰ ἱπίο πα βοϑί, 

ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 
δ5-8Π4ἃΔ οἰτεδαν ἴο ΡῈ βείϊηρ Ε|φὦ ἴῃς ᾿ Ὀοαδί.. 

88 καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ 
ΔΑ ο΄. Ψψ͵ὰὶ ἴῃ ἐῃ6 βίδσιι ρου ἐπα 

προσκεφάλαιον καθεύδων... καὶ ἐγείρουσιν 
ὉΪΠον βἰθδίσ; δδὃδπα ἔμὸν 8 Κ6ῸΡ 

μετ᾽ αὐτοῦ. ] 

ΜΑΒΕ 4: 851--.98 

Κιηρᾶομι οἵ -ἀοά, ΟΥ̓ 
ἷη ψῶϑῦὺ Π|π|ϑύγ δῦ 
5141 τ ποῦ. 1ὸ ουὐϑ 
ΔΙ14Κ6 ἃ τχυδύδτα 
δταΐα, ΜΈΣ αὖ {86 
“Ὥχηθ. ἴ 5 ΞΟ ἴῃ 
{ῃ6 στουῃᾶά νψὰ5 [88 
ὑϊϊθϑὺ οὗ 81} [Π86 βϑβαᾶβ 
ἰῃεῦ 8΄΄8ἃ8ἃἐ Ἣἢ ὅδ 
ρατίῃ--- 82 Ραῦ. ψΏΘη 
Ὁ 85 δοθῆ. βονχῃ, 1 
σΟΘ Ὁ δῃᾶ. Ρ6- 
σοθ5 φϑυθαῦθ ὑῆϑῃ 
811 οἴμο γορούδ]θ5 
διοα τγοάσοθα ρτϑϑῦ 
ὈΓΔΠΟΏΘΒ, 50 ὑμαῦ [6 
γα οὗὐ [ἢ6 Ὥρθδνθῃ 
ἄχ 8016 ἰο μά Ἰοάσ- 
ἴὴρ πᾶρὺ ἰ05 βῃβαον.᾽; 

9 50Ὸ ἢ ΠΘῺΥ 
{Ππιδύσδύϊοβ. οὗ. ἰπδῦὺ 
βού Ὧ6. ψου]ᾶ- 5Ρρ681κ 
6 ψογᾷὰ ἴο ὑπ), 85 
ΓΔ Υ 85 [ον ΟΥΘ 8016 
ἰο ᾿ἰβδίθῃ. 841τηάδρθϑά, 
πϊϊμοισῦ δὴ Πα β τ δὐϊοι 
ἢ6 νου Ὡοὺ 5068 

ἴο μοι, Ὀαὺ Ὀσίνδῦθιν 
ἴο Ηἰβθ αἰδβοίριθ ὯδΘ 

ΜΟΙ οχρίδὶη 811] 
τΕΐϊηδ8. . . 

35 Δῃᾷα οἱ ὑμαὺ ὅδν, 
ΜΆΘΩ δνοηΐϊηρ δᾶ 
4 1]Π|6ὴ, Ὧ6. 5 ἰο 

θαι: “Τοῦ. 15. ΟΥΟΒΒ 

ἴο ἰὰ8 οὐμοσ ϑβῇοχβ." 
36 50, αἴΐζοσ. ἴον δᾶ 
αἰβιϊδδοα ὑὴ6 οτονά, 
06. ὑοοῖς ἷγ ἰὼ 16 
Ῥοδὺ, 1.5ὺ 85 6. 88, 

ϑδηᾶ ἰβοῖα 66. οἰὰ- 
ΕΓ Ὀοαὶβ δι. ἰτὰ, 
ΔΊ ΝΟΣ 8. βτθαῦ. νἱο- 
Ἰοὺ πψίιμλάβθοσχωῃ . ΤΌΚΘ 
ουῦ, δρᾶ. 8 ψϑνδ5 

Κορῦ: ἀδβδῃῖηρ ἰἴο 8 
Ὀοϑὺύ,- 50. μαῦ ὑμ6 Ῥοδῦὺ 

85 Οἷοβα.: ἴο Ὀοΐηρ 

ΒΘ Θα, 88 Βιὺ ΠΘ 

85. ἃ ὑδα πίθσῃ, 

βΙδθοίηρ ΡΟ ἃ ὈΠΠον. 
50 ὕμον ΌΚ6 Ὠϊ ὑΡ 



ΜΑΒᾺΕ 4: 89---ὅ: ὅ 

αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οὐ 
δ δ 8. βδυΐῃβ ἴο Εΐγ ΤΘΘΟΏΘΥ͂, ποὲ 

μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 39 καὶ 
1 15 ΟΣ σοῃσοτα ἰο γοὰ [δαὶ ΜῸ δ: Ῥϑυιβϊηρῦ Διά 

διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ 
Βανί Ὀ6 6 σαὶβοᾶ ὡρ δ6 σαν σορκο ἰο ἴἢ6 να 

καὶ εἶπεν ῇ θαλάσσῃ Σιώπα, 
τὸ ἴδιο ΐ 

καὶ 
ΕΟ 5814 868 Ἐς βΠθηΐ, 

πεφίμωσο. ἐκόπασεν ὁ 
θ6 δνίηβ 66 στ 2ΖΙΘά. ΔΑπά αραῖϊδα τὰ8 

ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ 
ΔΙ ΤΊΣ 8:η ἃ σϑύὰθ ἴο Ρ6 οδίσα ξτεδί. Απὰᾶ 

εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε; οὔπω 
86 5βε:ῖα ἴο πολ ΡΣ οσονδταὶν ὅ8τὰ του Νοί νεῖ 

ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν 
86 τοῦ βανίης ταὶ Αμᾶ 6. ἔρασεὰ 

φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς 
ἔδυ Βεθαῖ, δ ἔπον ΨοσΘ βαυνίὴ ἰον δια 

ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ 
ΟἿΘ διοίμοσ ὔῪὼο ΥῸ8}}} {Πὶ5 15 δαὶ 8150 

ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ; 
16 ΙΔ απ {86 568 15 ορεαϊθηΐ ἴἰο Ηἰτὰῦ 

[τ Καὶ ἦλθον εἰς 
Αμᾶὰ μον σϑπὶθ 

θαλάσσης εἰς τὴν 
568 

τὸ πέραν τῆς 
ἰηΐϊο ἴπμθ οἴμοι εἰάθ οὗὔτῃθ 

χώραν τῶν ΓΕερασηνῶν. 
ἐῃηίο πο σον οὔίμβθο (Ἃ(ἜσδΒΘ 65. 

2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου 
Απμᾶὰ Βδνίπρ σού οὐαῦ ΟΥ̓ χη οἷ οὗ [6 Ῥοβῖὲ 

εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν 
δ οὔσα ΙῺΘ Ὠΐτὰ ουὐ οὗ τὰς 

μνημείων ἄνθρωπος πνεύματι 
ΤΑΘΙΆΟΥΊΘΙ ΤΟΥ 5 ΤΆΔΙΝ ΕλοΣο σι 

ἀκαθάρτῳ, 8 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν 
τποΐίθβῃ, “Ώο {πὲ νοι 5 τνὰβ παν ]η8 

ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ 
1 μα - ΥΟΙΏΘΙΩΡΥΒΏ 6 ΤΟΥΛΌ5, δηᾶ ποί-Ραϊ 

ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν 
ἴο ομαὶῃ ποῖ γοῖ ὯΟ ΟἿ ὑν 85 8016 δε 

δῆσαι 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις: 
ἴο Ὀξμα Κλ εἴ Φ 91}: 4} τηὴ68 Ὠϊγα ΤΆΔΩν ΠῺΘ5 

πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι 
ἴο ξοίίουϑ δά [Ὁ ὙΠ Τ ΕῚ ἴο αᾶνο ὕῬβεῦ θουπα 

καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς 
814 ἴο αν θθ δὴ βΒῃδρροᾷ δρᾶσὶ ὉΓΡ Ὠΐτα τὰϑ 

ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι, 
ομδίηβ διά 6 ΦοεοΥβ ἴο ἢδνθ Ῥθθὴ βυλαβῃθα, 

καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι᾽ 
δια τὸ 6. 75 αν: βίσεσίβΒ Ὠΐ ίἰο βυῃράᾳε; 

ὅ. καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν 
δια ΤὨΥΟΠΡὮ 81 Ὡσς δῃᾶ αἂν 1Ὰ 

ἐν 
Ε1} 
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δαΔ 5818 ἰο ἢ: 
ΠΔΟΠΘΥ, ἀο γοὰ ποὶ 
ΟΔΙΘ ἰδαὺ χὸ. δΓ6 
δου ἴἤο ΡΟΥΘ 3᾽ 
89 ΜΙ ὑμαὺ Ὧβ 
ΤΟΌΒΕα ΞΟ δηᾶ 
τορυκοα {86 νἱμᾶ 
ΔΩ͂ βαϊὰ ἰο 8 868: 
ἜΞΩ! Β6. ααἰθὺ}"» 
Απᾷ 8 ψἱηὰ δϑρδίθα, 
88: 8. στοαῦ οδ]τλ βαὲ 
ἴῃ. 4050 δ βϑϊα ἰο 
{μϑῖὰ: “ὙΨῺΣ ὅτ τοῦ 
Τολαϊιμιοαχίθαῦ Ὧὸ τοῦ 
ποῦ γψγοῦ ἤϑῦθ 8ὴν 
ξολϊ} 418Βυὺ ἴδον 
0 8ὴ αλυδιι8ὶ ἔδυ, 
ΔΩ μον νου 88. 
ἴο οὔθ δῃοίῃογ: “ῈΟ 
ΤΘΘΙΥ ἰδ ὑΐδ, ὈΘοϑθ8 
αν ὑβα σὶπᾶὰ δμπᾶ 
6 568 ΟὟΘΥ Ὠἰπλ᾽᾽ 

5 ΨΕΙ, μον σοὺ ἰὸ 
ἴθ οὐῇεσ βδἰᾶθ οἵ 

{π6 568 ἱπίο 6 οουῃ- 
τγν οὗ 86 Οἴου δ΄ βθῆθ. 
2 Αϑα ἰτητηραϊαῦοιν δἵ- 
[6Σ Ὧ6 ροῦ οἂῦ οὗ [μ8 
Ῥοᾶῦ ἃ 183 ἘὉΠΑ͂ΘΡ 
[06 Ῥοψεῦ οὗ 8)ὴ υῃ- 

οἴθδὰ βϑρῖσὶῦ πλοῦ Ὠϊπὶ 
ἔστοχῃι δ οσ Ππ6 116- 
ἸΏΟΥΙΔΙῚ ὑορ5. 8:86 
μδᾶ Ὡϊ5 ϑιῃῦ δϑιποηρ 
0186 ὑοχμθ5; δῃᾶ πρὸ ἴο 
[αὺ ὑὴθ βδΌϑο αὐθὶν 
ὩΟΡΟΩ͂Υ ΝΞ 8016 ἴο 
οἰπμὰ πἷμλ ἔαβῦ αὐθα 
αἰ 8 ομδίη, 4606-: 
σϑῦβδθ ὯΘ6 δά οἴεοῃ- 
ἐχαθϑ θη Ρουπᾶ ὙΠ 
Γούϊουβ διὰ οἤδὶ8, 
μυῦ 6 σμϑίηϑ 68 

ΒΏΒΌΡΘα δραῦὺ Ὁν ἷι 
δα ὑμ6 ζἔούευβ ψΟτΒ 

δούσϑ!ν βλδϑ, θᾶ; 
ΔΩ ποροᾶν δα {δ8 
δίτθηρίῃ τὸ βυρᾶπδ 

Ἀπ, ὅ Αμαά οοηεμ- 
ὉΔΠν, ἰρηῦ δηᾶ ἀν, 
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τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν 
1ὴ6ς χΟΡΊΘΙΏΌΣΘΉΟΘ ἰογ 5 δ8Π4 ἴθ [8 τηοιηΐβίῃβ 

ἦν κράζων καὶ κατακότπτων ἑαυτὸν 
μ6 Ψ)2ὲδ8 (0.6) οσστῃρ οὐδ δηᾶ ΒΙΔΒΒΪΩΚ ὮΪΠ561Ὲ 

λίθοις. 6. καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἰοὸ 5ἰοιιθϑ. Απμᾶ ΒΔνΊΏΕ 566 ἢ ἴῃ8 7655 

ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν 
ΖΎΟΥΑ ϑἴδυ ΘΙ. δηά αϊὰ οραίβδῃσθ 

αὐτόν, ἴ καὶ κράξας ᾿ φωνῇ 
τὸ ΒΙ γα, δοᾶ ΒΑν]Ρ οτὶθὰ οἂὐἱ ἴο νοὶϊςα 

μεγάλῃ λέγει Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿[ησοῦ 
στοαὶ ὯΘ 15 βασίηβ δὲ ἰὸ τὴϑ δηά ἴο γοῖ, 26βϑι5 

υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω 
σοῦ οξίῃε αοῦ οὗ πε Μοβὶ ΙΒ 1 Ραΐ πᾶ οὺ οδίἢ 

σε τὸν θεόν,- μή με βασανίσῃς. 
γοι τὴ 6 αοά, ποῦ τ ὑψοῦ 5ῃομᾶ ἰοσχαθηΐ. 

8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ 
ἘΠῚ ννἃ8 βαυῖηδ. ΤῸ οἱ Οογὴδ ουΐ γοῦ ἰπ6 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 
βρῖσ ἴδ6 πῆτε} {5 }9] οὗν ΟΣ τῃς6 ΣΏ81.. 

9. καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά 
Απα 6 Ψδ5 ἱπαυϊτησ ΡΟ ἢ ΨΜΏ8ὲ πϑυὴθ 

σοι; καὶ λέγει αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά 
ἰογοὰῦ Δῃᾶ ἢ ὶ5 βαυίὴρ ἴἰο ἴα Τιορίο. ΠδΙᾺΘ 

μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν’ 10 καὶ 
ἴο Ι6, Ῥθοξβα ΤΆΔΩΝ ν8 δζσο; δᾶ 

παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα 
6 τ) θα γοδύηθ. ὨΪ ΤΘῺΨ (ἰἰπΠ 55) ἴῃ οτᾶρσχ ἰδὲ 

μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 
ποῦ ἰπθη 6 ΤῊΔΥ Β6ΠΩ͂ ΟἿΣ οιι5]8ς6. ΟΥ ἴπ6ὸ οομπίυν. 

11 Ἣν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη 
γὝὰαβ πὲ ἔμποσο ἰοννασά ἰμῈ τουηξαϊ Βοτάᾶ 

χοίρων μεγάλη βοσκομένη 412 καὶ 
οὗ βϑύηθ Βτοαῖ Σοραάϊηε 1.561}: δηα 

παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶ 
ἴδον βπἰχοαῖθα ἢΐπὶ ΒΒΧΊΩ' ς Ετὴ ἔς 

εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς 
ἰπίῖο μα βδυνίπρ, ἴὰ οχᾶρυ ἐπα ἰωἶΐο ἐδϑιὰ 

εἰσέλθωμεν. 18 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
ἍὟΘ ΤΩΔΚ Οἴου. Αηᾶα ΠΒ6 βδνϑ Ῥϑισζηϊββίουι ἰο ποτα. 

καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα 
Δῃα αν] σοῖο οὐδ 6 πδρίτῖῖα 6 πο]ϑβὰὰ 

εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ 
οηαϊοσρα ἰπίο {μ6 ΧΟ Ἀπ ἐπ ΡΣ 18 

ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν 
Βοχγὰ ἄονῃ ἐπ ῬὈχεοὶρίοα ἰηΐο [86 568, ΄ 

ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο . ἐν τῇ 
85 ὕνο ἱμοιβδηάα, δῃ ἔπον ΟΙΥΘ Ομοκίηρ ἰὼ [6 

βόσκοντες αὐτοὺς θαλάσσῃ. 14 Καὶ οἷ 
Σεεαϊπς [ΠΡῸΣ 568. Αμᾶ ἔμ (ο165) 

ΜΑΒΙΚ δ:6θ--14 

ἢ6 στὰ ογγηρ οὐ 
ἴὰ (8 ἴοὴρβ δῃὰ ἴῃ 
28 τηομηΐαῖϊηβ δηάᾶ 
ΒΙδδηϊηρ ὨΪΠ)561 αὐ 
βύοηθϑ. 6 Βαῦ οα σαίοἢ- 
ἰὴ 5ἰρῃῦ οὗὐὁ σὕθϑι5 
ἥτοα 8. αἰβίδῃοθ Ὧ6 
ΤῺ δα αΙἸα οὔ Θίϑϑησα 
ἴο Ὠΐτῃ, 7 8)ηᾶ, ψΏΡΗ 
Ὧ6 584 οτἱϑθᾶ ουἱὐ 
Μὰ 8 Ἰοιαὰ νοΐοθ, 
Ὧ6 5814: “Ὑγηβδὺ δνθ 
1 ἴο ἄο νι νοὰ, 
ὅθϑαβ, ΘΟ. οὗ {πὸ Μοϑῦὺ 
ἩΠΡῊᾺ ἀοάϑ τ ρΡὰ γοὰ 
ὉράΟσ οὐ ὉΥ αοά 
ποῦ ἴο ἰογηιθηῦ τὴ6.᾽ 
8 ἘῸΓ 86 δᾶ Ὀθϑθῃ 
(61 Π!ἢπρ ὁ: “Οοἴλθ οὐ 
οὗ ὑῃ6 χῆβῃ, γο πῷ- 
ΟἸοδὴ βοίσῖῦ." 9 Βιιὺ 6 
Ρορὰσ ἴο αδὶς Ὠΐτη: 
“ὙΜ]Ώδῦ 5 γΟΌΣ Ὡ8)1639᾽ 
ΑὨΔ ὯΘ βϑια ἴο ἴῃ: 
“ΜΝ ὨδΙηθ ἴα Τιθρίοῃ, 
Ὀθοδιιθθ ὑμοῖθ 816 
ἸΏΘΩΥ οὗ ι.5. 10 Δηὰ 
Ὧ6 οηὐγοεαύθα Ὠἰπλ 
ΙΏΔΩΥ ἰἴπιθ ποὺ ἴοὸ 
ΒΘηα 8 βρίγιβ οὖὐ 
οὗ πὸ οομπηΐν. 
1 Νον 8 ρτοαῦ μϑγὰ 

ΟΥὗἩ 56 τὰ 5 ὑμθ τα οὖ 
[8 πιουηΐδίη Γοραϊηρ. 
1250 μον οηϊὐγοαθα 
Βΐπλ, βασίῃσ: “ΞΘ τ5 
ἰΐο 6 5ϑίθθ, ὑμδῦ 
ὯΘ ΠΔΥ Θηΐου ἰηΐο 
(θη. 18 Δῃηα Ὧ6 Ῥ6γ- 
τϊθα ἴθ. ΜΙ 
{ποὺ ὑδβ ὉΠΟΙΘΒἢ 
ΒΌΪΙ σοϑὰθ ουὐὖὖὖδλ ἠδηᾶ 
Θητογρα ἰπΐο {6 5νη6; 
84 88 ογὰ τυβῃθᾶ 
ΟΥ̓ ὑῃ6 ῬὈΓΘΟΙΌΪΟΘ 1. - 
ἴο 8 568, δροιῦ ὕνο 
ὑποιϑδηα ΟΥ ὑξι 611, 
δὰ χθν ἀχονηῃδα 
ΟἿΘ αἴθ δηοίηου ἰῇ 
ἰῃῇ6 5064. 14Βι 8 
ΒΘΥΓάΘΥΒ οὗ {πθῃλ 
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ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ [6 δὰ τεροχίοα ἰἐ 
8εαᾳ 8ηΠ ἃ τερογίεα Ῥδοκ ἱπίο ἐῇξα οἷν δδῃᾶ (ἢ 6 οἷν δπα ἰὴ 

εἰς τοὺς ἀγῥούς: καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί [ὑπμ6 σουπίγϑιαθ; δηὰ 
ἀηῖο ἐμ ΒοΙαβ; ῃά ἔπονὺ σα ἴοξεα δὲ ῬΘΟΌΪΘ.. σϑὴθ ἴῸ 568 

ἐστιν τὸ γεγονός. 15. καὶ  ψρδῦ ἰ ψ85 ὑπᾶῦ δᾶ 
5 ἴῃ8 (ϊῃ 5) αν μδρρεπρᾶ, Απὰ ὨϑΡροηρᾶ. 15 50 μὸν 

ἔρχονται πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ οαπ!α ἰο 9658, δῃᾷ 
ἐμὸν δ’ σοσοσ ἰονγατσα 188 Ζεβα, δπᾶ [{Π6 77 ὈΘὨΘΙα μ6 ἀ6- 

θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον [τ 0-ῬΟΞπΘΕθθα [Ἰ]8}] 
[μεν Ῥεβοϊὰ ἴδ (οπμ6) Ῥεὶπρ ἀδιποηϊζεῦ. κι ηρ αἰθθαρ οἱοίμοᾶ δηᾶ ἴῃ 

ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, μΐβ βουιμα ταΐϊμα, (5 
Βανίηρ Βεεα Βαττηθιίθα δῃᾶ Ῥεῖῃβ Οὗ βουπᾶ ταἱηά, [[γἸη8}} ἐμαὶ δᾶ πιδᾶ 

. τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ 86 Ἰορίοα; δηᾶ ὑπδν 
ἴδε (οπ6) Βανηρ δᾶ 16 θείοις, δᾶ ἰρΥΟ ἔργα]. 16 ΑἸδο, 

ἐφοβήθησαν. 16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς [ἰοβδα πὸ 8ᾷ βεϑὰ 
[86 . βοὺ ξβασῖμ. Απᾶ τε]αϊβα ἴἰο ἔμϑσὰ ᾿ξ τρια ἰο ἐδϑι 

οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ ΒΟ ἐπὶ μπδὰ Ὧδῃ- 
δα (Ομ 65) μανίηξ βεδῖὶ μον ἀ Βαρρεποά ἰοὸ ἐμε (οπε) ῬΘηρά ἴο πὸ ἀθπιοῃ- 

δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. ᾿ ροβϑθϑβθᾶ [11852}] δῃᾶὰ 
Ῥοίηδ ἀδοιοιῖζοα δα δρομπὲ τπ8 5 Δ6. ᾿Ἰδοις ὑμᾷθ 5 ὶὴθ . 

11 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν [17 Απᾶ 50 {με ὺ βίατὺ- 
Αὐᾶ ἐμπεν βἰαστίεα ἰοβθε θηὐγθϑιηθ Ἀπ ἰρα ἐο οηἰτοαὶ δίχα ἴο 

8ο δ8ΨἷὋὃ) ἴτοιι ὑμπρὶγῦ 

αἰδίτϊοῦδβ. 

ἼΒΝοΟΝ 85. 6 85 

ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
ἴο βὸ οΥ͵ὐ ἔτοτι η6 ἀϊδίγιοὶβ οἱ ἰἤθτῃ, 

18 Καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον 
ΔΩά 5ἴθρρίησῖη ΟΕ Βίτη ἰπίο 16 Ὀοδΐ Ῥοαταϊηρ ὑδ6 θοϑί; 

παρεκάλει αὐτὸν ὁ π6 [π|8}1 ὑπαῦ μδά 
τῦδϑ δα σθαι Ἡΐτὰ {86 (ομ6) ὍΘΕ Π ἀθπο-ΟΘβοσϑθα 

δαιμονισθεὶς ᾿ ἵνα μετ᾽ Τ ἩΪᾺ 
Βανὶπϑ Ὀθο ἀφυποηϊζΖεα ἴῃ οτᾶρθυ [δὲ πα ῥοέαῃ ϑπϊθαϊτδ τας 

αὐτοῦ ἧ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν : .ν 
δἰτα μ6 ταῖσδ Ὀ6. ΔΑρὰ ποὲὶ μοϊεέρξοορ 6 ΜΙ ὴπα, 19 Ἠονυ- 

αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε ΕΥΘΓ, Ὧ6. ἀἰά ποὺ 16ὺ 
Πέτα, Ῥυαξ - 615 βασίηρ ἰο τὰ Β6 Ββοίῃρ αηᾶοσ εἶτα, Ὀαὺ 5818 ο Ὠἷτας 

εἰς τὸν οἶκόν. σου πρὸς τοὺς [ὦ Ποῖ ἰο γΟῸΣ 
᾿αΐο ἴα βοῦβα. οὔσοι ἰονγαζά: πε (0068) γρΙαίίγοβ, δῃὰ σϑρογὺ 

σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς [ὕο ὕοιαι 811 ὑπ ὑμίηρδ 
ΨΟΌΣΞ, δυαᾶ τεροσί ἴο θυ ΖΟΒονΘΗλ 85 ἄομδ 

ὅσα ὁ “κύριός ΟΌΙ  ΓρΥ͂ 8:4 6 ΠΊΘΙῸΥ 
ἃϑ δῶν (ἰ 165) 85 τὰ Ιοτὰ . ἴο γοῖ πε ἐν ᾶ δὰ ΟΝ 

πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν ᾿ σε. 20 καὶ [20 Αὐὰ [6 ψοδῃξ δος 
ἈΔ85 ἄοῃϑ δὴ . βατρσον οὐ σου. ἈΑπὰ δ 

ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ᾿ ἐν τῇ ὅλα ᾿ βιατίεᾷ ᾧο. ῥσος 
Βα νοὶ ΟἹ δῃηαᾶ βίατίεὰ ἔἴο 6 πουϑδιϊῃρ ἰὰ 1μ8 οἸαῖτηι πὰ ὕμθ 6 08Ρ΄- 

ΟἿ 81 86 ὑῃῖηρδ 

σοϑθ5 αἰᾶ ἔοὸῦ ἰτη; 

δα 81 π᾿ ῬΘΟρΡΙΘ 
Ὀαρᾶῃ ὑο ψομάᾶδσ. 

ἐποίησεν αὐτῷ 
ἰο ἷπὶ 

ὅσα 
85 ΙΔ (165) 85 αἱ 

ἐθαύμαζον. 
ΤΟΥ͂Θ ψοπ ουῖη. 

Δεκαπόλει 
ΘΕΌΆΡΟΙ]5 

ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ πάντες 
ἴῃ 6 “ ὅοϑαβ, δυῃᾶ 81 

19: “ομονδη, {1π10,16-|8. Τὴ Τιογτᾶ, ΒΔΑ. 

πννμῆμ μα ἀμοραιθαρωρειωαρμηεαϑεἡδημήρσνμδρΉμνρμθμμυμ ΘμΗ ιενμαμ ἀράν μια νι νου 

ΠΝ 

μηρυ ήβυν νι μενυναμρε θεν ρα ορμρῳμινϑΘΗΒΡ μα σαδοο ΠΝ βαρ αδηρααν αμην οσδιναηθαμννν - μαμμαμησφαμεαοραμμ Θ Βα να μαθυνυαπρυσπθηβετν αν.» μὴ στορ ΝΕ ΘΉΝΝΝΝΘΝ ΜΗ Η εν θυ τισι σήν κοι υλρ υυνψευνοσ 
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21 Αἴΐον ὅεβιιθ δᾶ 
ΟΥΟΘϑΘα Ῥ8οΚ αρϑίῃ ἴῃ 

᾽ Α 
Ιησοῦ 21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ 
1655 Απμᾶ Βανὶὴρ οσοβϑεα σοῦρ ΟΥ̓ ἴῃ 6 

ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν [86 Ῥοαῦ ἴο με ορ- 
ἀπ {86 Ροδῖ αθϑῖν ο ἰλῖο {886 οἶμοὺ 5146 ἰ μοδίϊεα βῇΏΟσβ 8 ρυθδΐ 

συνήχθη ὄχλος. πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ [το ρδίμοιθά ἰο- 
ψ͵85 1εα ἰορεῖμπεσ οσοσᾶ τασοὰ ΡΟ Πἷπι, πᾶ] ρρίῃε, ἕο Βα; ϑδῃᾶ 

ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 Καὶ ἔρχεται [86 νψῶ58 Ὀδϑίαθ ἐμ 
86 γγβ Ὀθϑιθ {88 568. Απα 15 σοΟτ 8 568, 22 ΝΟ Οὔδ. οὗ 

ἴῃ86 ργϑϑίϊηρ ΟΥ̓ΟΘΥ 5 εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι ᾿Ιάειρος, 
ΟΥ 88 5υπδρορῖδ, ολ6 οὔθ 5 ΏΒΡΟΡΌΘ οὨϊθῖβ, ἴο πδῆλθ Φαίταδ,. 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς [5741 τὰ δ ὉΣΡ ΠΆ8ΠΙΘ, 
διὰ Βδνηβ βεεα πὰ ἨΘ 3115 ἰονναχα Θ ἰρϑῶθ δῃηᾶ, οὐ οδίομ- 
πόδας αὐτοῦ 28 καὶ “παρακαλεῖ αὐτὸν [ἰπρ΄. βὶρῃξ οὗ Ὠίῃι, μ6 

ἐτ::}} ΟΠ. 8π64Δ Ὧδε δῃίσθαίβ Ἀἰπα | 611 δα μῖϑ ἔεοὶ 23 δηᾶ 
πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν [Θηἰτεαίεα Εἰτλ ΠΙΘῺΥ͂ 

ΤΑΘῺΥ (155) βανίησ, ἰδαξ ὙμῸὸ 11{{1πῸ ἀδιρῃΐοσ ἐΐταθϑ,ἢ βασίηρ: “ΜΥῪ 

μου ἐσχάτως ἔχει, ο ἵνα 016 ἀδυραΐος ἴθ ἴῃ 
οὗτηθ -  ἸΔΒΠΥ ἰ5 βαυίηξ, ἴῃ, οσάθσ ἐμαξ } Δ δχίγθιηβ σομα!οῃ 

ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ [οι γοὰ ΡΙ168856 
ΒΑ ΙΕ ΠΟ 6. γΟῺ τὰδν Ρα προῦ ἰδ6 85 ἴο ΒΟΥ [ρρχηθ δηά Ραῦ γοὺς 

ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. [Βαμᾶβ Ὡροὴ ΠΟΙ ὑμδὲ 
ἴῃ οσάοσ [88 588 χηϊρῃΐ θῈ βανεὰ δῃπᾶὰ τηϊρδὶ Ἧνε. 586 ΠΑΡ δαὶ Ὅ6Ὶ δῃᾶ 

24 καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ... Καὶ [᾿νβ." 24Αὐ {μα Ὧ8 
Αὐᾶὰ - Βα νυϑῃηΐ οἕξ νὰ Βὔῃ. Απᾶ ] πες ΟἿ “ἢ Εἰμα 

ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ Απμᾶ 8. ρτραῦ ογτοψὰ 
85 Το!]οννίηρ. ἴο Ηἴτη οχοννα τα ἢ, Δα [τὰ 5 “Φο]]οίηρ ἰπὶ 

συνέθλιβον αὐτόν. Θηα ῥγϑϑβϑίηρ δραϊηβὺ 
ἴον νοῦ ὑσθϑϑίαρ οποῖίμοσ Ὠΐτα. Ἠΐτα - ΝΝ 

25 καὶ. γυνὴ. οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος [- 25 Νον; ἔπδσβ τγὰβ ἃ 
Αμᾶ. νοι Ὀοίησ. ἴῃ ῆονν ΟἽ ΡΙοοα “οιλδη 5υρίεοῦ ἰο 8 

δώδεκα ἔτη 26 καὶ πολλὰ ΞΕον οἵ ΒιΙοοῦ. ἐψεῖνα 
ὕνεῖνα ΣΉ δῃᾷά την (195) γΘ8γ5, 28 δῃ 5186 π8ά 

᾿ παθοῦσα. ὑπὸ. πολλῶν ἰατρῶν καὶ δέδῃ αὖ ἰο. τϑὴν 
Βανί βυοσεα. Ὃν ᾿ΤΆΔΩΥ͂ ὮΘΔΙΘΥΒ., 8δηᾶ ῬΘΙῺ5 ἣν πηδῶν. ῬΗ͂ΝΣ 

δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα ἔξἰοίαη : 
δανῖηθ βρεπὶ. {πὸ (πῃ 55) Ὀεβιάθ . ἄς τ΄ 811 ἀρὴν 84 μιδά 5Ρ Ὡν 
καὶ μηδὲ ὠφεληθεσα ἀλλὰ μᾶλλον οἴ ΤΘΒΟΌΓΟΘΒ 88 
δηά- ποίπίηρ μανρ θδοὴ βοηθαίοα πὲ τϑίμον | μϑᾶ ἠοῦ Ὅδθὰ Ὀθηθ- 

εἰς. τὸ χεῖρον - ἐλθοῦσα, 21 ἀκούσασα “θα Ῥαῦ, ταῦμογ, πδά 
ἱπίο πθ΄ ἴγοσβα. Βανῖηρ σοΙαδ, Βανίηρ μϑασγὰ ἰροῦ. ὍΌΥΒΘ. - 27 ΜΜΏΘΩ 

τ τὰ " περὶ τοῦ. ᾿Ιησοῦ. ἐλθοῦσα ἐν 586 πρϑαγάᾶ. [Π6. ὑΒϊΠρΒ 
ἴμθ νυ , 8Ροαυΐ,: νν Ταθαβ, Βανί σοχὴθ ἴῃ ᾿ οῃομῇ: ζοθθ, 586 σϑιλδ 

τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν. ἥψατο "τοῦ ἐπα ὦ : 
6. οτονᾷ ἔγοι θὰ 586 ἐδασπθα οὗ δε ᾿θμϊπά ἴα ἔδ6: οτονα ἱματίου αὐτοῦ" 28. ἔλεγεν ος γὰρ 854 ἰουσδοᾶ [41] οὔὐὐετ 

οἴου ρϑυτάθῶξ οἵ Βΐγη; 5:6 785 βαγίῶβ τὸς ᾿Βϑτωθηῦ; 28 ξοτ' ᾿5Ώ8 
΄ Ἔχ, τ τα . Μ Α ἶ ἴδ᾽ " ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι. κἂν τῶν κερί βΆΣΒ. ὙΠΡΡΡ 
1δδὲ Τέ αν Ιχαϊρῃὶ ἰουομ δρᾶ ξανεσ οξίμε ᾿ΟΌΘΩ,, υδὺ Ὧἰβ ουῤ- 

ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι. 29 καὶ [5 ἘΓΙΔΕΣΙΒ Σ 588} 
ουΐεν σαυγαθηῖξ οὔ μη 5131) ρὲ Ξξανϑᾶ, “απα  ροὺ Μ611.᾽" 29 Ἀπηὰ 
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εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πῊΥ τοῦ 
δ΄ οςθ τν85 ἀτὶοα ὑὉ τὰ 6 ΠΟΘΑΝ ΟΣ ἴμ6 

αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι 
ὈΙοοάᾶ ΟΥ̓ Ὥφσ, δὰ 586 Κῆθῶν ἴἰο 1ὴ6 Ῥοᾶγν 

ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 
ἐμαὶ 586 885 θῶ μϑδ]ϑᾷ ἔσοηω ἐπ ΒΟΟΌΓΡΒΘ. 

30 καὶ εὐθὺς ὁ 
.Δυᾶ δ΄ οὔσα 16 

ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ 
μενίηξ τοοοβηϊχεα ἴῃ Ὠΐγηβο πὸ οὐδοῦ ὨΣτὰ 

δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν 
ῬΟΜΘΙ Βανῖῃξ βοῆῦβ οὐἱξό Βανίηρ ἰυγηεᾶ δροὰξ ἴῃ 

τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο 
πὸ οἴονάᾶ μὲ 85 βαυίῃβ ΜΟ οὔτηβ. ἰομποῃοα 

τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ 
Οὗ [ῃ6 οὐΐοῦ βασταθη βῦ ΔΙΗάΩ ΟΥΘ ΒΑ ὩΣ ἴἰο Ηΐτη 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον 
116 ἀϊδοῖριθθ οὗ Βίτα Ὑοιι τὰ ἱοοϊκῖπης αὐ 86 ογοννὰ 

συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις Τίς 
Ῥγθϑϑίρ ἰοσοίμοσ ψοῦ, δηαδ ψΟῈ 816 βαρ ἯἯὝΟΠῸΟ 

᾿Ιησοῦς 
Β ΞΕ ΕῚ 

μου ἥψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο 
οὗ τὴϑ Ἰτοιοοαῦ Δηᾶ Ὧδ τν85 Ἰοοκίῃρ δχουπαᾶ 

ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 8. ἡ δὲ 
1ο 58θ6 ἰμδ (08) ἐμὶδ πανίηρ ἀοῃθ. ΤῈ Ἀϊΐ 

γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, 
τπνούάϑ αν 66 ἐγ σα ἰθησα 8637 ἘγοΙλΌ] 8, 

εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ 
Καονίηβ ΨΏΪΟΏ 85 Ββρρεηρφα ἴο ἤοσ, οἄσζηθ. διπᾶ 

προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
76} ἰοννατάᾶ ἴθ δῃὰ δια ἰο Ὡϊτα 811 186 

ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ 
ἰχαῖῃ. ΤΏ6 (οΠ6) Ῥαξ. 5αϊα ἴο ΒΘΣ 

Θυγάτηρ, ἡ πίστις σοῦ σέσωκέν σε’ 
αυσμίοσ, {μ6 Ζδιῖῃ οἔνου 85 ϑανϑοάα σοῦ; 

ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ 
Ἠ6 βοίῃβ πλᾶθυ ἰμίο Ῥεᾶσεβ, δπᾶ ὯΘ Ββουπα ζτοχα 

τῆς μάστιγός σου. 
116 βοοῦχθε οἔγοιυ. 

85 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται 
εν ὙοΙ ΟΥ Εἰτὰ ΞΡΘΔΚΙΩΣΣ ἘΠ ν 8χ6 σοχιτηδ᾽ 

ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ 
τοῖα ἴῃ 5; δεοΒῦα ΟοὨϊοέ ΒΆΣΣΩΒ ἴα ὙΠα 

θυγάτηρ σου ἀπέθανεν: τί ἔτι 
ἀδυρσαῖοσ οὗ νου αἰεα; ΜῊΝ ψεί 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 8 ὁ δὲ 
δτα γοῦ οϊμουίῃβς ἰδ 6 {7 ὦ Το ἂψ Τὰ Ρευΐ 

᾿Ιησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον 
θυ Βανίηξ ονουποαγὰ ἐπ6Ὸ ψοζᾶ Ῥείη 5ΒΡοΚοὰ 

λέγει τῷ - ἀρχισυναγώγῳ Μὴ οβοῦ 
15 βαυϊῃβ ἰο ὧι ΞΔ ΒΟΞαΘ προ Νοὶ υϑοβοῦ, 
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ἐγαχηθαία ον ΠΟΥ Σοὰὴ- 
δῖ) οὗὐ μίοοα ατίρα 
ὉΡ, δῃᾷ 5ὴ6 βϑηξθᾷ 
ἰὰ ποὺ οὰν ἰμαὺῦ 588 
δ ἤθθὴ ἢραὶθα οἵ 
[006 φτοῦ β 5. ΟἸΚΏΘΗΒ, 

830 Τιχιηοαϊαίοὶν, 81- 
50, Φοθὰδ τοσορἸΖρα 
ἴῃ Ὠϊπλθ6Ι7 ὑμδὺ ῬόνοΣ 
θᾶ ροῃθ οὔῦύ οὗ ὨΐτΩ, 
δηἃ Ὧδθ6 ὑπτηρᾶ δροιΐ 
ἴῃ πῃ6 ογτονα δῃᾶ Ὀ6- 
5 ἰο β880ὺ: “ΨὝἘΌΟο 
ἰομο θα ΤΥ Οἷδοῦ 
σϑυταθηῦβῦ᾽ 81 Βυὺ ὨΪϊ5 
ἀἰδοῖριθθ Ῥδρϑ ὕο 580 

ἴο Εἰσὶ: “οι 566 [6 
στοὰ ὑσοδδίαρ ἰὴ ὉΡ- 
ΟἹ γοῖ, δῃα αο γοιῦ 
5877, “ῆο ἰἰομπορρᾷ 

τΘ 3" 832 ΗΟΧΟΥΟΥ, Ὧ6 
Μὰ Ἰοοκίὴρ διουηᾷᾶ 
“ο 566 ΠΟΥ ἰδδὺ δᾶ 
ἄοῃθ ἰμῖβ. 833 Βιιῦ ἐδ 
ψοδη, ἔχὶσῃθθηθά 
αα ὑγοιθ]ηρ, Καον- 
ἴὰσ ψῇῃϑὺ δὰ ἢβ80- 

φοηθᾶ ἴο ὮΘΥ, οϑῃλθ 
Δα [611 ον ὈΘἕοσα 
Ὠλὴ δῃᾶ ἰοϊα Ὠΐτα [16 
ΨΏΟΙ6 ὑταύῃ. 8456 
δοϊᾶ ἴο θυ: “Θϑυρῃ- 
ΓΕ, ΨγΟῈΓ ζα ἢ Ὧδ5 
ταϑᾶθ γοῖ ΜῈ], ὅο 1π 
Ῥϑϑοθ, δῃᾶ Ὀ6 ἴῃ ροοὰ 
θαι ἔσοῃ ΨΟῸΣ 
ΒΥΪΘνΟ5 ΘΙ ΟΚΏΘ55.᾽" 

35 16 6 85 
γοὺ βρδθδκίηρ, 5ΟΙΏ6 
χρη ἔγοχθ ὑῃ6 ὨΟΙΏΘ 
οὗ 8 ρτρβιαϊης οἵ- 
ΠΟΘΙ οὗ ὕΠ6 ΞΥΠΔΡΟΡΊΙΘ 
ΟΒΠ16 δὴ καἰα: “ΧΟῸΣ 
ἀβυρζος αἰθα! ΨΥ 
Ῥούμοσῦ ὑπ ὕθϑόμοὲ 
ΔΝ ΟὩΡΟΓ9᾽ 86 8ιῦ 
ὥοβαβ, οὐ ϑδυΐηρ ὑπ 
φοτὰ Ῥαοίηρ ΞΡΟΚΘΩ, 

βαϊᾶ ἴο ὑμ6 Ῥγρϑι δ᾽ 

ΟΥ͂ΘΟΙ οὐ ὑπὸ β5υῆ8- 

βοριθ: “Ἔδνδ τὸ ἔδδῦ, 

ἩΚΡ ψ ϑρμσάραινν ραν, ᾿σφγωριβαπηραρησα ήμημ ηρμημε ιν ἐν ΠΩΣ ἈρΟΉΓῈ ἀξ 

λελν ΜΝ ἐμρ την μεδέων κου ψο 

γος, ἀννάνς ποφονας ἀλνενωμι. μι μὴν 

ἐμνβμινδ ἔνθα ψαβρννῖρηῳ 

ἀνψαν- αν; φἰψαμά νικοβιμαβμενβι ον ψάθηθεφμ (ει “κρηρ ει ρμφμβδομῃμωνμρμαμδιμι βορήρρφρῆμοννΝ. τε  ἐρρνβαμμιρηροάμμθιανδημθνααμρ τ ατμσριων Ωρ ΘΝηρ μναν οὰ. καδῳνανννῃ 

191 

31 καὶ οὐκ ἀφῆκεν μόνον πίστευς. 
Δυὰ ποῖ 1εὶ Ρὸ ΟΕΙ͂ ΟὨΙΥ͂ 6 Βανίῃβ ξαὶῖμ, 

΄ 3 2 “-“ -" 2 ᾿ 

οὐδένα μετ’ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ 
σοῦ ΜΠ τὰ ἴο ἕο!ονν θῆρι 1 ποί 

τὸν Πετρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην τὸν 
«6. Ῥεΐίεσ δδμηᾶ Φαθθβ διὰ 208ὴ 1μ8 

ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 
Ῥσοίθοσ οὗ ὅβδτῃδβ. 

38 καὶ ἔρχονται 
Αμὰ {μὸν 816 σοζηϊη 

τοῦ ἀρχισυναγώγου, 
οὗ [88 ΞΚ5ΏΆΔΕΒΟΒΙΟΘ σοῖο, 

θόρυβον 
ποῖϑυ᾽ σοι βίοη 

ἀλαλάζοντας 
(0165) απ αἰουά 

εἰσελθὼν λέγει 
μανἱδ σΟΙᾺ 6 ἴῃ ἘΘ 15 ΞΑΣΙῚΠ5 

θορυβεῖσθε 
416 ὕοῦ σϑΏΞΙ 5 ΠΟΙΘΥ ΠΟΙ 5: οσ 

κλαίετε; 
δῖ τοῦ νεορίησῦ 

ἀπέθανεν 
αἰεᾶ 

τὸν οἶκον 
{τ δδουξβα 

καὶ θεωρεῖ 
δᾶ ἈΘ 15 ῬΟΒΟΙά ΩΝ 

κλαίοντας καὶ 
(0565) γαορίη. δϑᾶ 

πολλά, 39 καὶ 
ΤΆΌΘΕ, δα 

αὐτοῖς Τί 
ἴο ἐποτα ΜῊΝ 

καὶ 
δᾶ 

οὐκ 
ποῖ 

καὶ 
Δηάᾶ 

δὲ 
Ῥαξ 

τὸν 
τῃ8 

3 

εἰς 
ἀιΐο 

καὶ 
δᾶ 

παιδίον 
Μ1ΠῸ6 σὨΠΠΩ͂ 

καθεύδει. 
15 Ιου 5. 

κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς 
ἘΒΟΥ ΕΙΘ ΔΌΒΉΪΏΕΙ ΞΟΟΙΏΣΟΠν ΟΥ̓ Εἴτῃ. ἘΐΡ 

ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει 
Βανΐηξβ ἴἄσονναῃ οὐδ (ἐμ 6.) 81] ἘΔΙΚΟΒ ΔΙΟῺΡ 

πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ 
ΦΑΊΠΟΥ οὔίμθ 1{{{|Ὸ ΟΠ] πᾶ ἰῃᾷθ τηοίμοσ δρᾶ 

τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου 
[86 (ομθ5) νὰ Βΐχα, δᾶ ΡῸΘ5 Ὠ15 νν8Σ ἴθ ΨΈΘΣΟ 

ἦν τὸ παιδίον: 41 καὶ κρατήσας 
νὰ ἰὼ ΠΠῸ6 στα; δοα δανίῃρ δίκθῃ ὨοΙα 

τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ 
οἔἴποὸ μαῃᾶὰ οξίῃε ἩΗς{ΓῚ16 σα δ ἰ5 βασίηρ ἴο ΔΘΥ 

Ταλειθά κούμ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον 
τΤαϊτπα στα, ΜΈΏΪΟΘΒ ἘΠῚ Ῥϑίηρ ἰσαπδιαιθα 

Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 
Τὴ6 ΠΕ εἰσὶ, ίο νγοὰ 1 δὰ ββαισηθβ, Β6 βίη ὑρ. 

42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ 
Αμαὰ δίομθμοθ Βίοοα ἰζθθΘ Ἱ{||6 ΕἸ] πᾶ 

περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. 
85 ᾿ναἰκίηρ δροσῖ, 586 83 Ὁ. Οἶνθαυθ ὕνγοῖνθ. 

καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς 
Απᾷ ΤποΥ βπἰοοᾶ οὐ Οὗ (πουβθ]ν 65) δὶ οπμοα 

ἐκστάσει μεγάλῃ. 48 καὶ διεστείλατο 
ἴο δοξίδβυ δτεεαῖ. Απὰ 6 βάν οταῦθιβ 

αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς 
ἴο [δι ταϑῶν (185) ἴὰ ογάδσ ἰδὲ ὯῸ ΟἿ 6 

40 
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ΟἿΪ δχογοὶθθ 9181}. 
ΦΊΝΟ Ὧ6 αἰά ποῦ 
Ιοῦ δῆγομθ ζΖόοῖον 
δοὴρ τὶ Ὠἰπὶ οχ- 
σοῦ Ῥοίου. δθα σβϑλθα 
8ηα σοι [6 Ὀσούμου 
ΟΥ σ8ῃ165. 

8 50 ὑΐαν σϑὴθ ἴο 
[86 ποῦδα οὗ μ6 ὕγε- 
διαϊῃρ οἿἾΟΟΥ οὗὐ [ῃ6 
5ΒυΥδθοραθ, δηἃ Ὧδδ 

ῬοηθΙα [586 ποῖδν 
σουδιιϑίοη δηα ὑῆοϑθ 
ψοορίηρ, δῃά. 16ὺ- 
τἰρ οὐδ 8 Ὑ 8115, 
89 δᾶ, δὐθου βίδροΐηρ 
ἴῃ, ὯὨ8 5βδϊα ἴο ὑμθιι: 

ΑΑὝΧΖΏΥ. 816 τον 6δι15- 
ΪΡ ΠΟΙ ΟΟὨΓΙΒΙΟΩ 
δα προρῖηρθ ΤῺ6 
γουῃρ ΟὨΠ]Πα Ὧδ85 ποῦ 
αϊοθα, Ὀαὺ 5 βἰθθρῖηρ. 
40 ΔΙ [15 μον Ῥδρϑὰ 

ἰὸ Δυ05ἢ ΒΟΟΥΏΤΕΠΥ 
αὖῷ Ὠΐπι. Βπὺ, δνίηρ 

ρα ὑπθηὶ 811 οα, Ὠ6 
ἴοοῖκ δίοηρ ὑπ γοιρ 
σὨ 5 ἔα δηᾶ 
χοῦ δῃηῃὰ ὑῇοϑθ 
αἰ Ὠΐ, δηἃ ὯΘ 
χοῦ ἴθ ΏρΕτΘ [88 
γοαῶρ σοὨΪ]ἃ 85. 
41 Απα, ὑακὶηρ 8 
Ὡϑηᾶ οἵ ἰῃῇ6 νοιπὴρ 
ΟὨΣΠα, ὯΘ6 5α]α. ἰο Ὠδσ: 
“ΤΠ αὶ μα οὐ πιϊ," 
ΜΏΣΟΩ, ὑγϑηβιδύθα, 
θη: “Μαιάρῃ, 1 
58. ἴο γου, σοὺ 00}᾿ 

42 Δῃηἃ ἰττηθαϊξαῦθιὶν 
ὍΘ τηϑ᾽ιᾶθη ΓΟΒΒ 
84 Ὀθρδὴ ψυϑϊκίτρ, 
ἴοΓ 5ὴῺ6 ψὰβ ὕμνον 

ΥΘΟΔΙΒ οἷᾶ, Δηᾶ αὖ 

ΟἾΟΘ 8 ν ψοσα εδίθ 

{πολιν ἱ στοαΐ 

οοβίασν. 43 Βυδ Ὠ6 οΥΣ- 

ἀογοα μθτὰ αραΐῃ δηά 

δῖ ἴο ᾿Ιοὺ τὺ οὐδ 
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γνοῖ τοῦτο; καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ [Ἰϑατὰ οὐὁἨ ἰῃϊ5, δηα Ὧ ββοια πον ἰμ18,. δῃὰ δ βϑία ἰο ὈΒ ρίνϑθῃ ἴο μεσ 5οἰα ἰῃδαῦ βοιῃθίβηρ 
φαγεῖν. Βῃοἃ θ6. φίνο Ὧδρ 
ἴο εαΐ, ἕο δϑί. ἐς 

Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἷς 
1τιΐο΄ 

ΑΒΔ δὲ ἀθρατίδα Απά Β6 ννϑπῃΐ στ ἔτγοτα ἔθεσε, βηᾶ 15 οχηΐησ Ῥδτίβα ἴτοσα ὕμεσθ 8ῃμᾷ 
6 6 
τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν [ οαπια ἑηΐο Ηἰξ Ποῖηδ 1η86 ξαΐμεσς (ρἴδθ8) οξμίιι, δήά τὸ ΣΟΠΟν 5 ἰουτίζοσν, δπα Ὠΐ5 ἀμ 
αὐτῷ οἷ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 Καὶ | οἰρΙε5 ΖΟΠοοα Ὠΐη ἴο Εἴτα τμα ἀἸβοῖρ165 οὗ Βίτα. Απά 2 ΎΣΒΘη ἰδ Ὀβοδπιε 

γενομένου ᾿ σαββάτου ἤρξατο |5αρραΐῃ, Ὧ6 βἰαγξει Βανίηρ σοτηδ ἴο 6 ΟἿ ΒΑΡ ϑ ἢ Ἐ6 βίδγίθα ἐρδοῃίηρ ἰὰ ἐμὲ ραν: 
διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῆ' καὶ οἱ [δρο . : τ Ξ ἢ ᾿ς Ὧ6; δ8)8ὰα ὁ ἴο 6 ἐθϑοῦσῃς τι ἴπὸ ΞΥΏΒΔΡΟΡΟΘ; δα τῆ ΟΤΘΔΙΟΣ Πάρου. ἣν 

πολλοὶ ἀκούοντες ἐξειτλήσσοντο λέγοντες | ἔποξα ᾿δυθηϊηρ ὙΧ6Γ8 ΤΆΒΕ ΞἈρατίτσ ὙΜΟΓῈ δϑειουησεα ΒΆΣΊΩΒ ϑϑιουμᾶθα 8δπα 5αἰᾶ: 
Πόθεν ᾿ τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς |“ὙΉΘτΘ αἰα (ηἰξ ταϑῃ ἙΥΟΙᾺ ΘΟ ἴο ἐῃϊ5 (οη6) ἐδοβο (8 1555}, δῃηα Ὡδδὲ 

ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ, καὶ αἱ 
ἴ6 νυίβάοιη 1 6 μίνεσῃ ἐἰὼὸ ἐδπὶς (οη6), δῃᾷ ἔδπο 

δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν 
Ῥοννεσ α] ΜΟΥ 5 5ΒΌΘΒ ἴσου ἰῃς απᾶς 
αὐτοῦ γινόμεναι; 8 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ 
οὗ τη δκίηρ Ὀ150 62 Νοῖ {ῃϊ5 (οτ6) 15 τὰ 6 

τέκτων ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ  ἀδελφὸ 
σαγρϑηΐοσ, ἴῃς βοὴ οἵ ἰδδ Μαιτ δηα αΛΊ μας 

᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆτος καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος; 
ΟΥ σατθεβ. δῃαὰ οὗ ὕοβεβ δῃηᾷ οὔ 188 δηα οὗ 5 ση 

καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸ 
Αῃάᾶ ποὺ ὃτὸ ἰῃθ αβἰβίοὶιβο οἔ πω ἤθγα ἘΟΦΚΟΤῚ 
ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
τι Απὰ ἐμὸν σοῦ Ὀοίηρ βξυχηθ]θα ἃ Ἠϊπη, 

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿᾿Ιησοῦς ὅτι Οὐκ 
ΔἸ τνῶ8β βϑασίηρ ἴο πρὶ ἐμ εϑ9 ἐμαὲ Νοὲ 

Βοῦ ὑμθβθ ἐῃϊηρ59 Απᾶ 
ΨΏΥ 5ῃοι]α ὑῃ:5 τίβ- 
ἄοιῃ Ὥδνθ Ῥθθῃ ρίνρηῃ' 
(815 τῇδ, δῃηᾶ. 5 οἢ 
ῬΟΨΕΙΣΙΙ ΜΟΓΚΕ Β6 
ῬοΥΪουτη θα ἐτοισὮ 5 
Βδηᾶβ  ΤῊΪ ἰ5 [8 
ΟΕΥ̓ΌΘΩΟΣ ἰὯ6 50 οὗ 
ΜΒΙΥ 8η4 [πθ Ὀγοίῃοῖ 
οὗ σαῖλθβ δῃᾷ ΤΌβορ, 
δᾶ συ δ5 8:4 ΞΙ πίοι 
5 ἴὸ ποῦ Αηά ἢΐ 
ΒΙΒΌΘΥΒ ΔΙῸ ὮθγΘ ὙΣῊ 
5, ΔΙῸ δον ποῦϑ᾽ 50. 
ἴμδν Ῥαρδῃ ἰο κἰυχας 
16 δὖ πίω. 4Βε 
σθϑὰβ ψϑηῦ οἡ ἴο 8 Υ͂ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ ὴ ἐν τῆ᾽ ΜΝ : 15 Ῥυορμαΐ ὉΠΒΟΠΟΣΡΩὴΩ͂ {ξ ὩΝ ἴῃ Η ἰο ἐδ ΩΝ ἉΑ οἷς ̓ Ῥμοῦ 

πατρίδι" αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖ ἢ - Ἐδίμοσ (Ρ]δς 6) ΟΥ Ὠΐχὰ ΕἸ τοὶ ΕἸ] Ἐπο᾽ οθρύ π᾿ ἰδ Ὠοπιθ ὑαυσιοῦν δηα διηοὴς 
Πὶβ τεϊαύνοβ δ8ηΩ ἰὰ 
Ηἷβ οὐ οιϑ6,᾽"" 5. 56 

συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
τοι ῖνεβ ΟΥ̓ Βΐχγη δῃηᾶ τῇ « ἰπ ἰδ Βοῖβα οἱ Ὠΐτω. 

5. Καὶ οὐκ. ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆ ὑδεμί . οιἰῆσαι οὐδεμίαν ὃ Αμα ποῖ ἢ6 ὑνὰ5 8016 τξοστὰ. το ἄο ποὺ μὰς τὸ τας ὅΡΙΟ ὧο το ΑΝ 
δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοι ἀρρώ, ΐκ 

. : στοι ἢ ΡῬοννε οι ΜΜΟΣΙς, 18 Ὡοῖ το Χο : ᾿εἰοῖεαν ἀοπροὴ ἘΣΟΘΡΥ. εἰναῖ ξεν 
ἐπιθεὶς τὰς. χεῖρας ἐθεράπευσεν: 6 καὶ τ- Ἂ Βανί Ρὰΐ ὭΡΟΣ μα Χρος Ὡς συγχρᾶ; ᾿ μάν ΒΊΟΥ ͵ὍΠῈ5. δπά στε 

ἐθαύμασεν διὰ τὴν ἀπιστίαν | Βα. 6 ταᾶθρά, μθ Ἠ6 ψοηδοτεάᾶ ἙΒτοΙΡἢ 1Ώ6 Ι8οὶς οὐ ἑαίῃ 1 ΜΟΠΘΣ θα αὐ ὑμοὶν ἸϑΟῖς 
αὐτῶν. - Καὶ “- περιῆγεν Οὗ ἴδβ. Απά. [8 οἵ ἴπϑηι. ΑἸῇΑ. - δ ννᾶβ βοὶηρ ἀτοιηάᾶ τοῦ. του αδδόπξ 
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διδάσκων.. 
ἐδδομίπξ. 

κύκλῳ κώμας ᾿ 
ἴο σἰτοὶα ψΊ Πα 565 

τὰς 
[86 

1 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, 
ΔΑηα 86 082115 ἰονγασζαᾶ Ηἰγηβοῖ 16 ἔψνειϊνο, 

: -- : "χὰ Ἃ τ ΄ - 
ὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, 

Καὶ ἤρξατο ἴθ. ἴο [6 βοῃαίησ ΟἹ ἔνο ὕνψο, 

καὶ ἐδίδου τῶν 
διηᾶ τνα5 Εἰνὶπσ ἴο ἴθσα 

εὐυμάτων τῶν 
τευ τς πο. 

παρήγγειλεν αὐτοῖς 

ἐξουσίαν 
Δ Βοσῖν 

ἀκαθάρτων, 8 
ὍΠΟΙΘ8Ω, 

ἵνα, 

αὐτοῖς 

᾿ 
κα!ϊ 

{86 ὕγψεινθ, 
αἰ αὐθα βοπαϊηρ ὑπθσα 
οὗὔὖῦὐ ὕὑψο ΚΥ ἔνο, δηᾶ 
ἜΘ Ῥαρδὴ ἴο εῖνϑ 

οΥ {πε 1 [ἤδσδῃχ δα οΥ ΟΥ̓ΘΥ 
ὅπ ποθὴ βρἰτίβ. 

δα [ 8. ΑἸ5ο, Ὧθ. σαᾶνθ ὑῃθηὶ 
μηδὲν [ογᾶδτβ [Ὸ σΒΙΥΥ πούς 

ΜΔΑΒΕ 6: 5.--14 

ὁ δ υἱΠαρθδ. ἢ 8 
᾿οἴτουϊ, ἐδδοβίηρ. 

ΤΝΟΝ Ὧ6 βυποηθα 

δ 86 

μοβᾶνθ τλϑίσοὐίοτισ ἕο ἰο ἴπ οτᾶοσ πὲ ποίπϊηρ ρ ἔοχ ἐδ ἘΠ 0 δχοθρῦ 

αἴρῶσιν. εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, [ἃ 
ον ΒΒ ου Ια ΜΕ ἂρ ἰπίο, αν 15 πο βίϑβξ σῃηῖν, 

ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζ' 
πὸ ᾿τοϑά,. τοῦ. - Ῥοῦςῃ, 

χαλκόν, 9. ἀλλὰ. ὑτοδεδεμένους 
ΠΟΡῬΟΙ [ΟῚ 65}, 

δάλια, καὶ μὴ ἐνδύσασθαι 
σα πααῖε," δα ποῖ ἴο τνθαῦ ἔνο 

χιτῶνας. 10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
πάθε ρδσυποιῖβ. Αὐᾶ Πα νναβ βα σὴς ἴο [ἔδτὰ 

“Ὅπου - ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ 
ΒΕ ἱξονοῦ τοῦ ταϊρῃῦ δηΐου το ποῖιβο, ἰθοσο 

μένετε᾽ ἕως ἂν ἐξέλθητε 
Ῥ6 χοῦ βἰδανίηρδ ὉΠ] ΠΟΙ υοῦ τοϊσῃξ βοὸ σα 

ἐκεῖθεν. 11 καὶ ὃς ἄν τόπος μὴ 
Ζτοτα ἴδ οσγα. Αλὰ Ψψῇᾶ Ἰἰκοὶν 2 κω} ποὲ 

δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, 
ταϊσί τεσεῖνθ: ὑοῦ ποί-Ρυΐ (6. τηϊρηῦ ΠΟΥ Οὗ γοῦ, 

ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν. οἐκτινάξατε τὸν 
βοὶης τοῦα νὰν οὐδ ἔτοσα ποτ 5Π8 6 τοῦ οὖἦὐδ ἰ{π6 

χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς 
ἀπδὲ ἰδ ἀραοτηθαίῃ. ἴμ6 ἔξει οὗγου ἰπὶσ 

μαρτύριον αὐτοῖς. 12 Καὶ ἐξελθόντες 
τυ λῖηθ 55. το ἄρ. . Απᾶ πανίηδσ ΡΌπ 6 οὐξ 

ἐκήρυξαν ἵνα ᾿ ᾿ μετανοῶσιν͵, 
πον Ὀτϑδομθα τ ἦν οΟσάᾶου 1πδὲ πον τᾶν ταροσΐ, 

18 καὶ. δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, 
: 8ΠπῸ ἀεσιηοημβ: χάϑην ἔπὸν νοσΘ ἸὩτουνπε σα, 

καὶ .. ἤλειφον: ἐλαίῳ: πολλοὺς ἀρρώστους 
84. ψΕΥΘ βυθαβίηςξ,. το οὐ ΤΔῺΣ Β:ΟΙΚΙν (ο165) 

καὶ ἐθεράπευον:: -"" 
δα ὝΨΟΓΙΘ ΟΌΓΧΙΔΒ. -., 

14 Καὶ ἤκουσεν ὁ “βασιλεὺς Ἡρῴδης, 
τ ΑΒ Βροαγὰ ἐμα  κιῃὰρ Ἡ τοῦ, 

ΝΣ ποτοῦ αν ει κι - . -“- Ἄ 

φανερὸν. γὰρ ἐγένετο τὸ- ὄνομα αὐτοῦ; καὶ 
Ἰηϑϊοδε. ἔοσῦ Ῥεθσβθτηθ ἴπθ “βϑῖῆθ' ὉΕΗῖτα, δηά 

᾿ ἔλεγον ὅδὅτι ᾿Ιωάνης - ὁ βατιτίζων 
" Φόμη:. π6 (ο6) Ῥδρθζιηδ ἔδανίνοσο βασίαρ ἰΒ δῇ. 

ΒΔ ΔΊΟΩΘ, 0 
ὈΥΘΔΩ͂, Ω0 ἔοοσα ΡοιΟΏ, 

ὥνην [ΠΟ ΘΌΡΌΘΙ ΤΟΥ ἴῃ 
ποῖ ἰηΐο [86 Εἰἶσά!α  ςῃρὶν ροἰγᾶϊα ῬΌΣΒΘΒ, 

ϑρευὺ ὕσ ἱπμα οἷ 588.- 
πὶ δανίπρ παᾶ Ρομππᾶ πηᾶοτ᾽ ἄδ5, δῃὰ ποὺ ἴο ψχόδιὲ 

᾿ς δύσ] το ὑπάστσαστηθηῦβ. 
10 ΕῸτμοΥ, Β6 βδἰα ἰαὰ 
που: “ὙΜΏΡΘΓΟΥΕΣ τοῦ 
δηΐο ἰηΐο ἃ ἘΒΟΠΊΘ, 
ΒΙΌΣ ὑθσα αὐ] Ὑοτ 

80 οἷά οὗ ὑμαῦ Η͵δδδ. 
1 πᾶ ΨΏΘΤΟΥΟΥΙΓ, 8 
Ιδοθ ΨΠῚ ποὺ σϑοθῖνθ 

γχὸῦυ ποῦ θα τοῦ, οἱ 
δοΐῃρ οὐδ ἔτοσι ὑποσα 

ΒΏΔΚΘΟ. ΟΕΥ ὑῃ6 αἰτῦ. ὑπαῦ 

εἶδ. θη θα σόῦσκ ἔδαῦ 
ΟΣ ἃ ἰἱῦοθ ὅο 
{π6]λ.: 12 50 8πὸν βοῦ 

Οὐ 8π6 Ῥγθδομθα ἢ 
Ὅτάοε. ᾿ὐδδῦ ᾿ῬΘΟΡΙΘ 
τηραῦ. τοροθαῦ; 13 δηά 

πεν σπου ἜΧΡΘ] 
ΤῺ αἀδιπμοῦβ. 8886 

Β͵ΘΆΒΘ ΙΏΘΏΥ ΒΟ ΚΙ 
ῬθορὶθΒ ὰ ΟΠ δῃηά 
οασο ἔβοια. 

14Νοὸὺ 16 ρού ἰο 
ἴπ6 ΘδΥΓ5 οὗ Κίησ 

ἩδοτοΩ͂, ἴοΣ 6. ὩΘΙΏΘ 

ΟΥ [9655]. ῬΘΟδ.28 
ῬΌΡΗς, -πᾶά γμδ8ο- 
ΠΟ. ΨΘΕΘ βδυΐῃρι 

ὩΦΟΠΏ ὑπ ὈΘΡΟΪΕΣ 



ΜΑΒᾺ, 6:15---ῷἍἤ 

ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, καὶ 
Ἠ85 66} ταϊβοα Ὁ οὔΐ οὗ ἀοβδα (65), δᾶ 

διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ 
ἔπε} Χ9}} 1529} ΤΏ 15 ΓΘ τνοσκίηρ ἰὰ 16 

δυνάμεις ἐν αὐτῷ: 15 ἄλλοι δὲ 
Ῥοννογέμ ΟΣ Κ5 ἴῃ Βὲτα; οἰμθ 5 Ῥαΐ 

ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλείας ἐστίν: ἄλλοι δὲ 
Ὕ6ΙΟ βαρ ἰηδὲ ἘΠῚ7ΔᾺ 1 15; οἴβοσξξ Ἀυΐ 

ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν 
ὑνοΥ βασὴ ἰδδῖ Ῥχτορδοί 85 οὴθ οἔίμε 

προφητῶν. 1 ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρῴδης 
Ῥτορῃοίβ. Ἡδνΐηρ Βοασά Ῥυΐ ἴθ Ἠδρτοὰᾶ 

ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα ᾿[ωάνην, 
τν85 βαυὴ ΨΜῃοα 1 Ῥομοδαρφα ΦοΏχι, 

οὗτος ἠγέρθη. 17 Αὐτὸς γὰρ ὁ 
1815 (ο116) ἴγ85 Ὑβ 4 Ὅ0. "5 Ὁ} Φοχ Κλ} 

Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν 
Ἠδτοῦᾶ Βανί βοΐ ΟΕ ΤΟΟΙΚ Πμο]ὰ οἵ 16 

᾿Ιωάνην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ 
Φοῦη ,δῃὰ οι ἴω ἴῃ ὑτίσδοη ἰῃτοῦ ἢ 

Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ 
οχοαΐϊῶ {6 ψοσθὴ ΟΥ̓ΡΕΪΙΡ ἰδ Ῥσοΐῃεσ 

αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν: 18 ἔλεγεν 
ΟΥ τα, Ὀθοδθβθο Ὠ6Γ Ἠδ ζηϑυυθα; τῦδϑ ΞΡ 

Ἁ ς« 3 ΄ διὰ « » -΄“ 32 

γὰρ ὁ Ιωάνης τῷ Ηρῴδῃ ὅτι Οὐκ 
Ὸ ἐπα δ [0.11 ἰο 6 Ε Ἀρασ δαὶ Νοί 

ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ 
ἐξ 15 Ιαννξὰ] ἴἰο γοι ἰο 6 Ββανίῃηϑ ἴῃς νοΐῆθ Οὗ 6 

ἀδελφοῦ σου. 19 δὲ Ἡρῳδιὰς 
Ὀτοΐμον οὗ ψου. ΤΏ6 Ῥυὲ Ἡοτοῦΐδ5 

ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν 
τ]85 Βανΐῃρ νι ΐῇ ἴο Εἰπλ δα 5 ΠΣ Πΐτὰ 

ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο 20 ὁ γὰρ 
ο ΚΠ], 85 ποῖ 516 ννδξ 8016; ἧς ἔοσ 

Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάνην, εἰδὼς 
Ἡρτοάᾶῦ, νν85 Τοδυίῃρ Ἐπὸ 920, Βανίηρ Καοῖνῃι 

αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ 
ἶσα ΤΩᾺ16 Ῥόσβοὶ ΤἸΡΏθοι5 δ ΠΟΙ, δῃὰᾶ 

συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ 
τν85 οορΐτισ βαῖθ τη, ϑδῃηα Βανίηρ ἈραΤά ΟΣ ἰΪτὰ 

πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ 
ΤΆΘΩΝ (65) ἮδΘ ν)}85 δὲ ἴοϑϑ, δη φὄφΊϑδαὶν οἱ Βίχω 

ἤκουεν. 
Π6 ννᾶ5 μρασίηρ. 

21 Καὶ γενομένης ἡμέρας ᾿ 
Αμα αν δ σοτὴβ ἴο 6. Οὗ Ἄοο σοηνοδηϊοηΐ 

Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ 
Ἡρτοᾶα ἰοίμο Ὀἰσίμαᾶδν ἐσϑεϊνἑϊθς οὗ ἰτὰ 

ἐποίησεν - τοῖς μεγιστᾶσιν 
ταϑαδ ἰο ἴδ 6 διοαῖΐϊοσ ΤΏ, 

εὐκαίρου 

ζ 
ὅτε 
δ 21... 

δεῖπνον 
ΒΌΡΡΟΥ 
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Ὧδ5 ὈΘ6Ὼ τϑίβθα ἔγοϊῃ 
Ὁ06 ἀδδά, δῃᾷ οὐ ἰῃϑὲ 
ϑοοοῦ ὑμ6 Ρονψο ] 
ΟΓΚΒ 816. ορρογβϑύϊηρ 
ἴῃ Εἰ." 15 Βιυΐ οὔμϑιβ 
ΕΓ ϑβαγίηρ: “ἰὖ ἰ5 
Ἐπ1118}." 5.1 οὗποῦς 
ΨΟΙΘ βαγίωρ: “1 ἴα 8 
Ῥγορῃθὺῦ πκὸ οὔθ οἵ 
116 ὑτορηθίβ. 1688} 
ψ θη Ἡργοᾶ Ὠραγὰ ἰξ 
Ὧ6 Ῥορϑὴ ἴο βᾶν: “Ἴδα 
σΌΠ ὕμαῦ 1 μεμθδάβθα, 
{158 οὔθ ἤδ5 Ὀδθῃ 
Ταὶδοᾶ ἀρ. 17 ΕῸΡ 
Ἡοτοάᾶ Ὠϊμ561 δᾶ 
βοΐ οὖὖῦ δ8η6α διχϑϑίθα 

Φομ δηᾶ βμουπμα Ἀἶτὰ 
ἴῃ Ὀχίδοῦ οὐ 8οσοσῃΐ 
οὗ ΗἘΘ τοῦϊ 85 6. 118 
οὗ ῬΏΠΕΡ 5. Ὀγούδοσ, 
Ῥϑόϑθδα Ὧ6 8 1Ώ87- 
τίθα δῦ. 18 ΕῸΓ σ9οἢη 
δα τορϑδίθαινγ Βαϊ 
ἰο Ἐδτοα: “Ιὖ ἰδ ποῖ 
ἸΔΣᾺ] ἔοὸσ ψοὰ ἰο δά 
Βανίηρ ὑπ6ὸ ψ 6 οἵ 
ΨΟῸΣΓ Ὀχγούπογ, 19 Βα 
ἨΘ Το 1 85 85 ΠΥ85- 
Ϊῃ 5 ἃ ρ»τυᾶρο δρδϊηβὺ 
σὰ ἂμ ψὰ5 ψϑηὔπρ 
ἴο ΚΙ Εἷτα, θαὺ σου 
ποῦ. 20ΕῸΣ ἩἘρτοῦᾶ 
διοοα ἴῃ Ζδαχ οὗ ΟΠ, 
Καονίὴρ πὰ ἴο δ8 
8. Τὶσ θοῦ δηα ΒΟΙΓ 
ΙΏ8η; 8ΠΩ6,. ἢ6 νψ)ὰβ 

Κοορίηῃρ Πἰστὰ 5816. Απᾶ 
αἵΐοῦ ποαυΐηρ Ὠἰπὶ Ὧδ 
Μὰ οὖ 8. στϑαὺ [οδϑ 
πα ἴἰο ἄο, ψγεοὺ πὸ 
σοπίξημποα ἴο 68 Ὶ Ὠΐπι 
οἸδάϊν. ᾿ 

21 Βυὺ 8. οοπνδηΐϊδηῦ 

ΟΩΔΥ ΟϑΙΏΘ 8ΙΟΩΡ ΘᾺ 

ἩδΙοάΩ͂ ΒΡΓΙΘδα 88 
δουθηΐϊηρ 1168] Οἱ 

δ15 Οἰσμάθδν ἴοσ 
ὮὨΐΪ5 ἐορτσϑηκίησ Τ16 5 

τινος γρῆνοαμρ ανμνρνοἠθρμνα!ο μηῆς φθαρημφοι ἀούῷνς. δι ἐνικο οἰρμηβαμηνα ἀρ ϑθονβεθηνψίν: ΝΥ ΣΔΝΝΡΜΟΩΝ ΝΣ μώμεὶ 

ὡρα μρήβεας νι στρ φρξνράνεφῳ φΑΜΜΆΜΙ ΝΡ ΙΝδΦ βμμα ὐμκετο; 

νικάευνφὰ ϑεν μά ει τα μιμον θὰ μέραις 

201 ΜΑΒΕ θ: 22----2 

τοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς [8ηὰ ὑπ ΤΑΣ ΔΓ 
αὐτὰ δι ἰο ΠΝ ὉΠ 8Π48 ἕο ἐδ  σοϊηχηϑησοῦα δηα 6 

πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ ξογοηχοδῦ ΟἿ65. οὗ 

ατϑὶ (0165) ο ἴδε 8166, δὰ [ (811.166. 22 Αμα ῃ8 

ἰσελθού τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ 1 ἀδαρη!εῦ οὗ [18 ΜΕ. 

εἰσελ ἐΥ τὴ οὗ ἴδ 8 ἀδυβμίοσ οὗ Ηἴπαι | ΘΟ 1:85 σδΠ16 ἴῃ 

Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν διὰ ἀδμηῃορθάᾶ δπᾶ 

οἱ Ἡετοαίαβ δῃᾶ Βανηβ ἀδποθά, 586 586 ΡΙΘαΒΌΓΘ  ρ]οδβϑαὰ ἩἨρσοῦᾶ δηᾶ 

τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς ἐμοθθ τοι ψ1Ὲ 

τὸ ἐπα Ἠδετοάῦ 8ηά ἴο ἔμ6 (οχι88) 1 τη. Ὑὴ6 Κὶηρ 5ϑἰά 

νανακειμένοις. ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν  ἰο πε πιϑίαθιι: “ΑΕὶς 

σὺ κι νίησ τρ μεένρι5 Ἐν 41: νυ κὶπ δ 581 τὴ ἴοτ' δ 29 Ἀπ τι τῳ γοι 

τῷ κορασίῳφ Αἴτησόν με ὃ ἐὰν νϑῃῦ, Δπὰά 1 11 εἶνθ 

ιοῖπε πἰ|6 σε ΑΒ τ ΨΗΪΟΒ ἰξανοῦ τ ἴο νοι. 28 Ὑ65, μ6 

θέλης, καὶ δώσω σοι: 28 καὶ ( 5πγόγα ἴο ποῦ: “Μμδι- 
γοῦ τῶν ΜΠ], Θά 1 5681] σῖνα ἴο σοῦ; δῃὰ ΘΟΥΟΣ ΤΟ δὶς τῇ ΙῸΓ, 

ὥμοσεν αὐτῇ Ὅτι ἐὰν με αἰτήσῃς ΡΊΙ ΨῈΙ βῖνα ἰὺ ἴο γοῦ, 
Ὧὐ αἰϑὶς [01 : 

86 ἔσω ἰὸο ὸσΣ Ἐπδὲ "ξος ἮΝ ισ ἣν τῆς ἂρ ἰο ΠΆΕΙ ΠΡ κίπρ-. 

ώσω σοι 
1581 εἶν ἴἰοσοα πτμὲϊ 81. οἱ ἕπο ἄοται.᾽᾽ 24 Δηᾶ 586 

βασιλείας μου. 24 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν μοῦ ουὐ 8: Βα ἰο 
κἰαράοσηλ οἶταθδ. Αὐᾶ μανίπρ βοτῶθ ουὐδ 586 Ξ5Ξϑ: ἃ ΘΓ χηούθοῦ: “Νηδὺ 

» " Ε [ΩΣ ΄ 3 » . ᾿ Ἰκ 0 γ᾽ 

τ τρὶ αὐτῆς Τί αἰτήσωμαι; ἡ 5ῃοιᾶ 1 85 

ἰο ΝΜ ἐἰσμον ΟΕ ΒΕ Ῥημαὲ βῃου])άᾶ. 5 ἔ0Υ2 ὙΗΘῚ σῃὴ6. κβδαὶᾶ: “ἼῺ6 οϑᾶ 

δὲ εἶπεν Τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάνου τοῦ [οὗ σομὴ ἐμ Ῥαρ ϊζοι." 

ρου 5.8 ΤῈ Ὠφδᾶ οὗ σοῦ ἴδοα (016) 25 Ἰιατηβαϊδίθῦ 5886 

βαπτίζοντος. 25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μοῦ ἴθ τἱ δϑίθ 
Ῥερεϊζίη δ. Απᾶ Πανὶ σοτὴ8 πὶ δ ΟἹ. [ο ἐμ Κίηρ 8 τηϑ88 

ὸ σπουδῆ πρὸ τὸν οἝβασιλέα ! τον 

ΕΝ μάν ὶς ἘΟΩΘΤΑ {μ6 κίῃρ ὯΘΥ τοαυθϑῦ, βαρ: 

 ψιοχιὺ γοὰ ἴο. οἷνα 
ἠτήσατο - λέγουσα Θέλω ἵνα 5 

9η6 ἴηδ4δ τραυποϑὶ βδσὴ 1 ῖὰ ὙΠΙΠΡ 1ὰ οσᾶϑσ ἐμαΐ } γηρ τἰρῦ ΘᾺ ΟἹ 8 

ῬΙαύοσ ὑπὸ ποδᾶ οἵ ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ 
οἂϊ οξαυτι ΟΣ] σοὺ ΒΒοῦϊα βῖίνα ἴοσθ ὍΡΟΣ Το {μ6 Βαρ ϊ8ι.᾽ 

26 ΑἸ πουΡ 6 Ἀ6- 
᾿ Ἄ Ἂ 3 »» »ἊὉ -. 

πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 
Βαδρ ϊδι. : " 

ῬΙαίὶδυ 188 μαδᾶ. οὗ σοῦ 186 Ὄ οαίπθ ΔΘΘΡΙΥ͂ ατίονοᾶ, 

ψοὺῦ {ῃ6 Ικἰὴρ ἀϊᾶά τοῦ 26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ 
Αμᾶ ἄσθοριν δτϊονεᾶ πανί θοοῖηῆθ. - δ8 

ἡ πϑαΐὺ ἴο αἰβτορασγα ΘΓ, 

ἴὰ νἱον οὗ ὑῃ6 οδὐῃϑ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ 

δον 
ΜΝ 

δὰ ἰζοβθ τϑο! 7ηρ, 
τ σουρ 1868 οδίῃμιβ "δα 

ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν 

Ἰσῖηξ ὰρ Ὡο θοὰς (ῃ6 ἰρ16. 2180 

αὐτή 217 καὶ εὐθὺς [τῃ6 Κίηρ ἰπατιθαϊαὕεὶν 
ἀἰϊδραίομβοα ἃ Ῥοὰγν 

συαχάκιαδῃ δ ἃ σΟΠ- 

ἰο ἀλθγοσδγα Βοτ; δᾶ δἱ ὁὔοβ 

ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα 

ταδηᾶθᾶ Ὠἰα ὕο Ὀσίηρ 

μἰ5 Ὠεϑᾶ. Αμᾶ 6 

αν δ βοπξ ΟἿΣ 86 Κίαϑ Ῥοᾶν ϑυδσαβγαδηι 

ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 

μοῦ ΟἿ ῃᾶ Ὀ6- 

μοδαρᾶ- Ὡἶὰ ἰῇ [88 

τοὺς 
[86 (ΟΠ 65) 

ἀθετῆσαι 

Ὧδ βᾶνα ἰδ οσᾶεσ ἴἰο ὑσίηθ 1:6 Βοβᾶ οὗ έτη. 

καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ 
Απᾶ Βανίηβ 50:6 ΟἿ᾽ μα βερεαδεὰ κίπλ ἴῃ {πὲ 



ΜΑΒᾺ 6: 38--8ὅ 

φυλακῇ 28 καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
Ῥτίβοι δῃηὰ Ὀτγοισξ ἐπ Πθδὰ ΟΥ ἰσὰ 

ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, 
ὭροΟοΩ μἷδίθ δῃᾶ ἢ βᾶνε Δι ἴο ἰῃα “1{{{|6 εἰσὶ, 

καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ 
δα ἰμ6. 11{1Ὸ ΞῚΣΙ Β8δνε Ὁ ἰοίδα στιοΐδοσ 

αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ 
οὔ Ὠοσ. Αηα Βανίωρ ϑαοσαὰ. ἰὴ αἰξοίρϊθς οὗ Ὠἴτῃ 

ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν 
σϑὴθ δηᾶ ἈΠ οἅ πρ ἴμῃ6 σοσρβθ οἔ ἴτη δὰ ρμυΐ 

αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 
1 1 ΤΘΙΔΟΧΊβ] ἰοΙᾺΡ, 

80 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι 
ΔΗ 8:8 Ρείΐῃξ ἰρὰ ἰοσαίῃοχσχ ἐπὸ ΔΡΟΒΕ165 

πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ 
ἰονατὰ 16 ὅξεβθυθ, δρᾷ σϑροσίθα ρββοκ ἰο Εἰπὴ 

πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα 
81 (155) 85 ΤΩ 88 δον αἰ 81πἃ 85 ΒΩ 85 

ἐδίδαξαν. 31 καὶ λέγει αὐτοῖς Δεῦτε 
186. ἰδ. ἈΑμα [615 βασίῃρ ἴο θὰ ἘΠΙΓΠΟΣ 

ὑμεῖς αὐτοὶ ᾿κατ᾽ ἰδίαν εἰς 
χοῦ. νΘΙΡ (0065). δοςσοχάϊηρ ἴο Ὀγῖνδίο [5Ρο:1 :ηΐο 
" : ΑΝ , ; 
ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν 
Ἰομοῖὶν. ριὶδθοαὸ δπὰ - ΤΟΒ  ῸΡ πίρ, Ψοτα 

γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ ᾿ οἷ 
ῸΣ [86 (ο65) ΘΟΙΏΪΩΒ᾽ Διά ἰδ6 (Ομ 65) 

ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ ᾿ φαγεῖν 
Βοΐϊῃβ ὉΠΑ͂ΘΥ ᾿ΤΏΔΩΨ, δᾶ ποί-Ραςξ ἴο οαὲ 

᾿εὐκαίρουν. 52 καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ 
18 ν ἈΔΩ͂ 16 βαχσο. {χη 6. ΔΗα ἴπον νοΐ ΟΥ̓ ἴθ 1πὸ 

πλοίῳ εἰς ᾿ ἔρημον τόπον κατ᾽ 
ΡῬοδὲ ἰῶϊο. ἸΟΏΕΙΝ ΡΙδοθ δοσογαϊηρ' ἴο 

ἰδίαν. 83 καὶ εἶδαν αὐτοὺς 
Ὀχίνβίθ [5001]. Απὰ 1πὸν βανν. 531} 

ἔγνωσαν πολλοί, καὶ πεζῇ 
ΟΚῆδνν - Ἴδην, δηᾶ ἰο ἔοοῖ 

τῶν πόλεων συνέδραμον 
16 ᾿σΙ165. ᾿ πον τὰ τοσϑίμοσ 

"προῆλθον αὐτούς. 84 Καὶ 
ΟΑΙῺΘ ἀρ δα οὗ ΤΏ οι. Δα 

εἶδεν πολὺν. ὄχλον, καὶ 
ἮὮΘ 58 ΤΑΌΘΗ στγοννᾷ, 8ηα 

ἐπ᾿ αὐτοὺς ὅτι 
ὌΡΟΣ τμθῖλ Ὀεσοδιβα 

τ ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα. ποιμένα, 
μον ννεσα 85 5ΒΏΘΘΡ ποῦ Βδνίηπρ 5Ξῃβορβοζᾶ, 

καὶ ἤρξατο ᾿ διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 
δια Ἠ8 βίδγίβθα ἴο ΒῈ ἰθδοβίηρβ. ἰβεῖὰ τηϑὴν (65). 

835 Καὶ ἤδη 
«Δρᾶ εἰσοδαν 

ὑπάγοντας καὶ 
Βοΐῃθ πᾶθχ δηα΄ 

ἀπὸ πασῶν 
το 811 

ἐκεῖ καὶ 
ἴποτο ᾿ δῃᾶ 

ἐξελθὼν 
Βαντὴρβ βοη6 οαξ 

εὐἐσπλαγχνίσθη 
6 ἔθι ἰδηᾶσοχ δβέδοίζοιι 

ἦσαν. 

᾽'ὥρας --- 
ΟΣ Βοτῖ 

εἰ πτολλῆς ΕΠ ὁ] 
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Ὀγίβοῃ 28 δῃὰ Ῥσοῦυρῃης 
ἰδ. μβοδᾶ οἡ ἃ ρ]θύξοσ, 
8ηα ὯΘ6 ρᾶνθ ἰ ἴο 
(86 τηϑδίάθῃ, δηῃᾶ ἐμᾷ 
ταδἱᾶθῃ ραν ἰδ ἴο Ποὺ 
χτηούμοῦ, 29 ΥΏΘ δ ϊβ 
ΑἸΒΟΙΌΙ65. Ὠρασγὰ οὗ ἃ 
ἴλν οϑὴῆθ δα ὕοοκ 
ἹἽΡ Ὠἰσ ΟΟΥΒ6 85 
Ἰαϊᾶ 1Ὁὺ ἴὰ ἃ Τ]ΘΠΊΟΓΙΔΙ 
ΤΟΙ Ὁ. ἢ 

80 Δηᾶ [26 δροβίϊθα 
θαύμοσθα ἐοροῦμοσ Ρ6- 
ἔοχθα ὕοϑαβ δῃᾷ το 
ΡῬογίθα ἰο Ηἰτλ 81} ἐπ 
ΔΏΙΩρΡ. πον δα ἀοηᾷ 
δὰ ἰδυσῃί. 31 Αὐᾷ 

6. 58εἰ ἴο ὑμϑα: 
“ΟὉΟΜ16, χοῦ νοῦ ΘΙν ες; 

Ὀτινδίθὶν ἰηἴο ἃ Ἰοηθὶν 
ῬΙᾶ68.. δῃᾷἃ χεαβὺ “ὦρ 
ὃ ὈΪ." ἘΌῸΤ ᾧῇθτθ 

ἍὝΟΥΘ ΙΏΔΩΥ͂ σοχῃϊηρ 

ΒΩ δβοϊηρ, 8η4 6 γ 

μδᾶ τὸ, 1Ἰείβασθ ὑΐπηθ 
δὐθὼ ἰο δῦ 8. ζωθδὶ: 
3250 ΟΗ͂. [86 7ὺ ψϑηΐ 
χὰ με Ῥοδῦ ἔοσ -ἃ 
ἸΟΏΘΙΥ ὈΪδοδ. ἕο {μθῃ1- 

56 ]γο5. 38 Βευῦ ὌΘΟΡΙΘ 
58} ὕπθπιὶ βΌΪΩρ 8Π46 

τῆδηνγ ροὺ ἴο Κηον 
10, δα ἔγοπι 811 Ὅμ8 
Οἰδῖ65. ὑΠῈῪ τ ἔμοσα 
ῥορθῦμοχ οὰ ἔοοῦ δπᾶ 
Βοῦ δημεδᾶ οἵ ὑπ); 
34 Ρ611, οὐ ρμοὐῦϊηῃσ 

ουὔδ,: 6 5ϑ΄. 8: δτααῦ 

ὀσχονᾶ, νὰ 886 τῇβἥβ 
ταονϑα γι ΘΙ τ τος 
ὑμϑῖα, Ῥεσϑβα 6 
ΘῈ 885 βθθθρ ψΠΠῚ 
ουν ἃ 5ῃθρῃοχαᾶ, δμᾶ 
Ὧ6. βίαγίβα. ΦὋὉ ἔθϑοα 
ἐδ ΘΩ͂ ὑΒ1ΏΡ5:,. 

85 ΒΥ ΠΟΝ [π6 ΠΟΙ 

να ελυρρβι εἰμι ὧν. κιραθεραμφμ αν ὑμε'ν κ΄ ὑμερβεμαεφαρμρααμΗβῃμΙ ΘΗΝ 

φρλμμμρ φὴρ ἀδῳ μαρβμνδυνι μμδυφμηρῃς δὲ παρα ἀβασνρ κι βανυννμναλαν θυ Ἡ ΗΜ ροκα αν “ημοι ϑκὴ᾿ἐ νηαφς ἀρ ημαρμι νων ον 

1: ἀμ φελ, δνινιανν. ἐμὰ ἀρρμεη κι τορι τ σον 

ἀρχαν ἀνα ἀμ εὐνα Ἃ 
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ενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ 
μανῖδα ΣΝ 6 μονας σοιῖθ ἸΟνΑΙΤΩάῦ ΒΗ ἴδ6 

αθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον᾽ . ὅτι ΓἼἜρημός ἐστιν 
ἀϊβοὶρεϑ. οἵ ἷπὶ ΓΘ βασίηξ μα ΤΌΠΟΙ 15 

ὃ τόπος καὶ ἤδη ὥῤα πολλή᾽ 
ΗΑ Ῥίβοβ. διὰ δισθδαῦν ΒΟῸΓ ΤΑΌΓΩ; 

6. ἀπόλυσον αὐτούς ἵνα 
3 1οῦ Ισοββ οἱξ ἴμθχὰ, ΄ ἴὰ ογᾶου δὲ 

ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ 
μανίῃβ ΒΟ. ΟἹ ἴηἰο ἴᾷ6. ἰο αἴτοὶα Ξ6]148 δᾶ 

ἡμα ἀγοράσωσιν. ἑαυτοῖς τί 
κῶμος ἐδον χηΐϊριμε θῸΚ ἴο ἐμποσάξαινοβ δὶ 

ἄγωσιν. 831 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
ἐμὸν τλρμΐ ϑϑῖ. ΤΏ (ο6) Ῥυΐ Βανίηδ δηβυνοτθα 

εἶτεν αὐτοῖς Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
βαἰἷα ἴο πὰ (αν ἰἰο ἔθ γοτ ἴο δὶ. 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ ᾿Απελθόντες 
Αμᾶ ΤῈ. 816 Ξ}ϑ ἴο Ὠΐτα Ἡδνίηρ ΒῸΠ6 ΟΕ 

ἄρτους καὶ ’ ᾿ ᾿ ζὰ 

ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων 
ἄγῃ " Μ Ἰοᾶνεβ δῃηᾶ τὐσμῖ μα ΡῈ οὗ ἀδμδσῖ! ἔνοὸ παπάτγοα 

δώσομεν. αὐτοῖς φαγεῖν; 38 ὁ δὲ 
5881] θδν Εἶν ἴο πο ἰο δι ὃ ὙΠῸ (οπ6) Ραΐ 

λέγει αὐτοῖς Πόσους ἔχετε. ἄρτους; 
ἰ5 βασίῃβ ἰο ἱβοτὴ Ἐΐονν ΘΚ ΔΙῸ γοῦ αν 5 Ἰοδνϑϑὺ 

ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες 
ΒΕ τοῦ βοϊὴρβ ὑπᾶθτ 566. Απᾶ Βανίηρ σοῖῃβ ἴο Κπονν 

λέγουσιν Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 39 καὶ 
ΠῈΣ Δ’ Βα 5 Εἶνε, «πᾶ ἵψο ἢβμεξ.. Αμᾶ 

ἐπέταξεν. αὐτοῖς ἀνακλιθῆναι πάντας 
πο βδνε οσάθιβο ἴο ἔπϑῖλ ἴο το 6 811 (ΟΠ 65) 

συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 
5ΥΤΩΡΟΒΙ ΤΩΘ. ΞΥΓΩΡΟΒΙΌΣΩΑΞ ἀροὰ 6. ΒΤ ΕὙΘ55. 

40 καὶ ἀνέπεσαν πρρασιαὶ πρασιαὶ 
Αμάδ ἐμον ἔΡ βαγάθηῃ σον. Βδσαάθ ΤΟΥ 

κατὰ ἑκατὸν καὶ ᾿ς κατὰ 
δοσοογαϊη! ἴο Βυπαᾶτοα διὰ δοδοατα, τὸ 

πεντήκοντα. 41 καὶ λαβὼν τοὺς πέντε 
ἘΒξείν. Αὐᾶδ Βανίηξ [κὸὴ ἐπα Ἔνθ 

ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας. ἀναβλέψας 
Ἰοανεβ διὰ ἰδ ἵνο ἔἤβμεβ: Βδνίῃβ Ἰοοκοᾶ υΡ 

εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν 
ἰπίο 6 ποᾶνθ 6 Ὀϊοϑθοαᾶ δῃηάᾷ ὑσχοκὸ ἀοννῃ 

τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 
186. Ἰοανὲβ δπᾷἃ δ νὰ βἰνίηρ ἰο 6 ἀΐβοῖρ]85 

παρατιθῶσιν ᾿ αὐτοῖς, καὶ 
ἴδον τὴδν ρυΐ εβιᾶθ τμθῶι, δΔηᾶ 

3 ; τ᾿. 9 ΄ » Ἁ 

ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 42 καὶ 
ῖς᾽ ἔνο ἄμε ϊ πὸ ἀινίαεα ος [0 81]. Αμᾶ 

ἔφαγον πάντε ἐχορτάσθησαν: 43 καὶ 
8. δίδο 211 (ἔδεν γε τα 5ϑ εἰ βῆρά;. δηᾶ 

ἵνα 
ἰὴ ογᾶοσυ ἐπδὲ 

τοὺς δύο 

καὶ 
δᾶ 

ΜΑΒᾺ 6: 86--48 

8 ρχόοψῇ [δθ, δηάᾶ 
ὯΪ5 αἰδοῖα σα ὉὉ 
ἴο Ηἰπὶ δα Ὀθσϑῃ ἴἰο 
505: “ἼῺ6 ὈϊδῸθ ἰ5 
ἰβοϊαίοθα, δὴ {δ6 

ΒΟῸΣ [15 βδίσγεδαν ἴἰδίθ. 
86 Βοῃᾶ ὕμϑ δὐᾶν, 
Ἐμὲ ΤΏΘΥ. ΠΔΥ ΒῸ ΟἿ 
ἰΐο ὅθ οοπηίγνδίαθ 
δὴ ἃ νΠΠδροὸ5 Του 
ϑροιῦδ δῃα ὈῈΨ ὑμθῃλ- 
β6ῖνθβ βοχῃθίῃϊηρ ἴο 
οϑὺ. 8371ὴῈ ΤΟῸ]ὶν Ὧδ 
βοϊᾶ. ἰο ἴοι: “Ὑοῦ 
εἶνε ὑμποῖὰ βοιμδίλησ 
ἴο Θαν." Αὐ {μΐ5 ὑδν 
βοία ἰο ἴω: “5181 

ὍΘ ρῸ ΟΠ δῃᾶ ἢὰὺγ 

ὕψο πυμαγοα ἀθ- 87 - 
11 νοῦ οἵ Ιοϑῦθ5 
δὰ σίγα [Γ{π61}} ἴἰο 

086 ΩΘΟΡΙΘ. ἰὼ θα 

38 ΗΘ βαϊα ἰο ὑζθσω: 
ΡΟΝ 8) ᾿ἰοᾶνθ5 
δύνα τοῦῦ Οαο 566!" 

Αἴδοῦ δϑοογίδιηΐϊηρ ἱὖ, 

{μον 5αἰαᾶ: “Εἴνθ, Ρ6- 
5ἰᾶθ. ὑψχο 115}. 65.᾽ 

39 ΑηὰἃΔ 6 ἰμδίσιοίθα 

8411 6 Ῥδορὶθ ἴο τὸ- 
ΟΙἰὴ6. ΨΥ σορϑηΐθβ 
ὉΠ 8 βρύδοὴ ἈΎ͵855. 

40 Αῃμα ἰδ γ [ἰδϊ1ὰ 

{ῃϑιάβοινα ἀοχὰ ἰἢ 

δτοὰρα οὗ ἃ Βυμάτγεα 

δια οἵ ἤν. 41 Ταῖ- 

ἴῃ ποῦ. 86 ἔϊνθ 

Ιοᾶῦο δηᾶᾷ ἰὴ ὕὑψνο 

ἜΞῃο5 6 Ἰοοϊκρά ὦ 

ἰο πραύθ δῃᾶ κδὶα 

8. ὈΙοϑίηρ, 8:4 ὈΓΌΪΘ 

1ὴ86 Ιοϑῦθβ ᾧὉρ δῃᾶ 

ραρϑδὴ οἰνίαρ ὑμθ ἴο 

{μ6 ἀϊδοΐθ]οθ, ὑδδῦὺ 

ὕμοθθ ταϊρῦ ΡΙδοβ 

ἐῆθιαλχ Ῥοΐοσα ὑῃ6 Ρθο- 

ῬΙ6; δῃά μ6 αἰν! θα Ὁ 

[86 ὑψο Β565 ἴο τ 81]. 
42 50 [Π6} 811 αἷθ δῃᾶ 

Μοτδ σα δηθᾶ; 48 δπὰ 



ΜΑΒᾺΚ 6: 44---Ὁ1 

ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων 
[2.- ᾿πιεά ἃρ Ἐχδδταθηΐβ ἵννεῖνα οὗ Ῥββϑικοῖβ 

πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44 καὶ 
ΕἸρ5 δ ἤγοχ ἐπα 5.685, Απμά 

ἦσαν ᾿ φαγόντες τοὺς ἄρτους 
ΕΘ ϊλο (0165) ΒΑνΔΒ εδίθῃ 1ὰ8 Ἰοᾶνθβ5 

πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 
νο ἱμπουβδηαᾶ ΤᾺΔῚ16 ῬΟΣΥΒΟΙ5. 

45 Καὶ . εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς 
Δπᾶ δῇ οὔσα 6 ΡῬαΐ ἸΠΟΘΣ Πδοθϑϑιν ἴῃ 

εἰς τὸ πλοῖον 
Ῥοδὲ 

πρὸς 
τονγατά 

μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι 
αἰβοῖρ]θ5 ΟΕ ΐτη ἴο βίθρ ἰπ51:6 ἴἰηΐο {π6 

καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν 
δαᾶ ἴο ΡῈ δοίη Ῥθίοσο ἱπίο 6 οὐδοῦ βἰἄθ 

Βηθσαιδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 
Βοίμβαίάα, 811 ὯΘ6 16ῖ5 Ιοοβα ΟΕ τὴ6 οτοινμά. 

40 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν 
Δμηαᾶ Ὠδν δ 5οὲ 5618} ΟΕ ἴο ποχὰ Βα ννυϑῃΐ ΟἹ 

εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 καὶ 
1χίο 186 τηουπίβ ἢ ἴο ὕσᾷν. Αμᾶ 

ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν 
οὗ δνθηϊηϑ αν ὶηρ' οογὴθ ἴο θ6 δβ 6 Ῥοὰ ἰπ 

μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ 
ταϊᾶςε οὐτπς 568, ΄ ἃῃᾶ ΔῈ ΔΙοθθ Ὄροὰ 

τῆς γῆς. 48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς 
ἐπ 6 φασί, ΔΑηᾶ Βανὶηρ θοαὶ ἐν εἴπ) 

βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, γὰρ 
Ῥοίηρ ἰοσταθηϊθα ἴ {πμ6 ἕο Ὀ6 ἀνέν ηδ, ΤΟΥ 

ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, περὶ 
16 νυϊπᾶ ἴῃ ορροβιίοι ἴο ἴμουα, δρουΐ 

τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς 
Σου ἢ τναῖο οἵ ΗΝ ἰθηϊ Ἠδ σοσαθϑ ἑοννασχα 

αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης: καὶ 
ἐποῖὰ τνϑικίηρ ἀροιῦ ὑρὸὰ ἐπα 568; διηα 

ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 49 οἱ 
6 85  ΠπΘ ἴο Ρὸ ραβὲ ποτὰ. Τῇ (ΟΠ 65) 

δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
Ῥὰὰξ ανίηβ βθθὴ ᾿ 8169} ΡΟΣ {μ6 568 

περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν 
ννϑικίηβ αροῦς ἰπουρη παῤ δρρδυϊίοῃ 15 

καὶ ἀνέκραξαν, 59 πάντες γὰρ αὐτὸν 
δηΔἃ ἘΠῸῈΡ οτἱθᾶ δἱομᾶ, 811 ΤΟΥ͂ Ηἰτα 

εἶδαν καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ 
ΞΔ δ: ὝΨΕΙΟ σου ]6ᾷ. 86 (οῃ6) Ῥαξ 

εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει 
δ οὔσα 5ΌΟΚΑ ΜΠ ἴλο, δηᾶ Β6 15 βανίηθ 

αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἶμι, μὴ 
ἴο ῇορ ΒἘΒ6 τοῦ ἐδκίῃρ σσῦχαρο, 1 δία, πο 

φοβεῖσθε. 51 καὶ ἀνέβη πρὸς 
6 σοῦ ἔθυε]. Απὰ Ὠ6 βίευρϑα ὉΡ ἰονδσα 

ἦν 
νγὰ5 
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Υ ἕοοὶς ὉΡ ἔτϑδρ- 
ταθηὐβ, ὑμνεῖν Ὀδϑιςοῖς 
1.1, 
ἤ5165. 44 ἘΠΙΤΠΘΤΤΏΟΤΟ, 
μόοϑα ΧΟ δ οὗ δ 
Ιοᾶγθϑ ψοσα ἔνθ ὑποὰ- 
ΒΘ Δα ΤΘΏ. 

45 Αηᾶ, υἱῖϊπουΐ ἅ6- 
1807, ὯΘ σοχῃρο]]θα Ὡΐα. 
ΑἸΒΟΙΌΙ6 5. ἴο Ὀοδζαά ὑμα 
Ῥοδύὺ δῃᾶ ρῸ οὔ δῃθϑδα. 
ἴο ὑῃὴ6 ορροϑὶΐθ 5ῇογα 
ἑονατά ἘΒοίῃ "541: 8, 
ΜΏΣΘ Ὧ6 ΠΙΤΆΞΘΙΣ αἷ5- 

ογονᾶ. τα δα [868 
46 Βυὺῦ αὐδοῦὺ βανίην 
ϑοοῦ-Όν ο ἴμϑθηι δ 
ψοηῦ ΟΥ̓ ἰηΐο 8 πιοῦτ-᾿ 
ἰαῖη ἴο ῬΓΔΥ. 41 Ἐϊνο-' 
ἰὴ Βα ΠΟΥ͂ 
ἔβδι θη, 6 Ὀοδὺ ψ88 
ἴὰ {π6 τηϊᾶδὲ οὗ ἐδ 
5868, θὰ ὯΘ6 85 ΔΙ0Ώ8. 
ΟἹ ἰῇ ἸΔηῆ, 48 Απὰ 
ΜΉΘ ὯΘ6 580 ἰπῃθλ 
Ροῖηρ Βαιὰάὰ μὰ ἴο 
δ ἴθ μοὶ σχονίῃρ, 
ἴοὼ 6 ψῇὰ ᾿Ξ 
δρϑίηδῦ μθῆι, δρουΐ 
ἴπ6 1ουσί ψαίσ οὗ 
[7586 πἰρηῦ Ὧδ6 σϑιὴθ 
τον ἴθι, ψϑικίηρ 
ΟἹ ἴμπ8 568; μυῦ Ὧδ 
ΜῸ5 ποι ηρὰ ἰο 855 
[θὶ Ὁγν. 49 Δ οαἰοῦ- 
ἴῃ5 5ίρῃξ οἵ Ὠΐπι 

ΦΙΚΙσρ οἡ ἴῃ βρᾶ 
ἴον ἐμοιρῦ: “1ὖὸ ἱδ 

δὴ δρρδγϊοη "ἢ δηᾶ 
ΠΥ οτἱρθὰ δἷϊἹοπᾶ.. 

50 ΕῸΓ ον 81 βδῦ; 
Ἀπ δηᾶ ψόσο ἰχοὺ- 
ὈΙΘα, Ἰτητηραϊαίθιν Ἠ6 

ΒΡΟΚΘ νι ποῖ, δηᾶ 

ὯΘ βεϊᾶ ἴο μοι: 
“ΤΑΚΘ οουχαρθ, Εὖ 15 

1; ϑγνγδ τὺ 1687." 

δ] Αῃῇὰ 56 “σοῦ ὦ᾽ 

8.514 6 ἔγοπι ἰῃδ 

90 

ἐκόπασεν ὁ 
δραϊθὰ τὰ 8 

ἑαυτοῖς 

Ἄ 

και 
Ἂ - 

τὸ πλοῖον, 
δηᾶ ῬὈοϑΐ, 

λίαν ἐν 
νεῖν τ ΟΠ Ϊῃ ἸλουΆβοῖνθ 5 

δ2 οὐ γὰρ συνῆκαν 
ποῖ ΖὸΣ πον βοΐ ροσοθρεϊοῃ 

Ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, ἀλλ᾽ ἦν αὐτῶν 
ἔοι ἐς Ἴοανεθ, Ὁυξ Ψψὰ8 οἔέπεπι ἰῃπθ 

καρδία πεπωρωμένη. 
Ὠρασὶ Ἀδνῖῃβ θεοῦ ἀπ]]οᾶ, 

δ8 Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν 
Αὐα Βανίηδβ στοββϑαᾶ [στοῦρσῆι προ ἰῃμ6 βϑυΐῃ 

ἦλθον Γεννησαρὲτ καὶ εἰς 
ἘΠῸ. σα πο αομηθϑασοῖ δηᾶ 

προσωρμίσθησαν. καὶ ἐξελθόντων 
66 ΔΟΠΟΥΙρΩ͂ ἐοννασζά. Απμαάαᾶ μδνίηβ βοῆθ οαΐ 

αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς 
οἔἴποῖα οὔϊ οὗ τμ6 Ῥοδὲ δ οὔσθ 

ἐπιγνόντες αὐτὸν ὅδ᾽ περιέδραμον ὅλην 
μανὶδ Τοοοσαϊζροαᾶ Βἷτα μὸν τϑῶ δτουθῃα ΜΝ ΏΟΙΘ 

ὴν χῶραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς 
κῃ σουπῖσν ἐμαὶ διὰ ἰασίςξαι ὑροὸῦ {86 

κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας 
οοἵἱϑ ἰὰῃς (ΟΠ 685) Ὁ86Ὶν αν] 

περιφέρειν ὅπου ἤκουον 
ἰοὸ ὍΘ σΑΥΥΨ ΩΡ σου πα Ν..641:}.:] {μὸν οσΘ ΠΘΘΥΪΩΒ5 

ὅτι ἔστιν. ὅ6 καὶ ὅπου 
ἘῚ ὯΘ 15. Απὰᾶ Ν᾽. 2ε132.:} 

εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ 
δ να βοίῃρ Ηἷἰβ ᾺΥ ἃ ἰηΐο νη 1565 ΟΥ̓ 

πόλεις ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς 
οἰτϊθ5. ΟΣ ἱπίο οὶὰβ ἴθ [δ6 

ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, 
ἴον όσα υἱέ [6 (ο}65) ὈΘΙΩΒ 5ῖςκ, 

παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν 
{πεν οτα οαἰσοδίϊῃρ Πἰστα ἴῃ οταᾶρυ ἰδ δηᾶ τ νου 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
οὗ ἴῃ 6 Ἐτῖαθα οἔἴμβο οἶον βαστηθηΐ οἱ Ἀΐτ 

ἅψωνται" καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο 
δον τηϊρῃμξ ἐοο; 8δπ4 85 ΤΘΩΥ 85 ᾿ἱκΚεὶν ἰουοῃοαά 

αὐτοῦ ἐσώζοντο. 
οὔ τὰ 6 τα Ῥοὶηδ5 βανϑᾶ, 

Ἷ Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ 
Απμᾶ ὃτ Ὀεΐὴξ 1ρᾶ ἰοροίμεν ἰοννασὰ πῶ {88 

καί τινες τῶν γραμματέων 
δα βοὴλδ ΟΥ ἴδε ΒΟΣΙΌΘ5 

ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων 2 καὶ 
ἈανΩ 5 Ποῖ Στοσὰ Του ϑαῖθυλ ες 8ΔΠΩ͂ 

ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι 
ΝῺ βθθὶ βοὴθ οξίδε αἰβοὶριθβ οὔ μὰ ἰμδί 

τοὺς εἰς 
αὐτοὺς πο ἰδ8 

ἄνεμος. καὶ 
νΕΜα, Δηᾶ 

ἐξίσταντο, 
{μ6 5 ΕΓ διηϑζϑᾶ, 

54 

᾿αιῖο 

ἀγοραῖς 
ΤΑΔΙ ΚΟ 65 

καὶ 
δῃηᾶ 

Φαρισαῖοι 
ῬΏΔΥΒΘΟ5 

ἐλθόντες 

ΜΔΕᾺ 6: δ2---Ἴ: 2 

ἰαΐο ἰῇὴ6 Ροαὺ ἰῇ 
ἴθ, δῃηᾷαᾶ ὑπ6 τὶπᾶ 
δραϊθᾶ, Αὐ [ηΐῖ ἐῃθν 
ὝΘΟΙΘ ΥΘΟΥΙ͂Υ ΙΔ ΌΘῚ 

διηθζοαὰ τἰΐ ὑπθ- 
βοῖνοβ, ὅ2ῖου ὑπον 
δὰ ποὺ ρυδϑρϑθᾶ 8 
τθϑηϊηρ Οὗ [Ὧ6 ΙΟΔΥΘΕ, 
Ῥαὺ ὑμῖν Ἡθαγίβ οο- 
θα ἅ111 οὗὐ ὑπ 6 .- 
βϑδιμαϊηρ. 

δῷ Αηὰ ψΏΘ μον 
σοῦ δόύοθβ. ἴο 1δῃηᾷ, 
ἴον οϑῖθ ἰηΐο Οε- 
65. δ᾽ τοῦ δῃηᾷα δῃ- 
ΟμοΥρα βΐρ ὨΘΑΓΌΥ. 
δάΒιδ δῷ. ϑὺὺῦ 88 
[ῃθῪὺ σοῦ οιὖῦὐ οὗ {μ8 
Ὀοδῦ, Ῥ6ορθὶθ τϑοορ- 
ηἰζοά πΐη, δ 818 
0} τῶ διοσμα 8}} 

ὑμαὺ τορίοι δρᾶ δἰασγὺ- 

οα. ἴο σαιτν δροιυῦ οἡ 

οοβ. ἰῇοβθο ψῆο ψ6Γ6 

ΔΠὴρ ἴο ΜΏΘΙΘ {μον 

ῃρασὰ Ὧ6 Ψψδ5. 56 Αμὰ 

ΨΏΘΓΟΥΟΣ ἢὯθ6 ποιὰ 

οαὐοσ ἰηΐο ν]δρῸ 5. ΟΥ 

οἰδίο5 οὐ οουηίγνβίαθ 

πον ψουἹᾶ ὈΙδοθ {πὸ 

ΒΙΟΚ Οὔδ5 ἴῃ ὑπ 181- 

Κοὶ Ρίδορϑ, δῃᾷ ον 

ψοια Ὀ]οδᾶ τὶ τὴ 

ἰπδὺ [μ6 0 ταϊρῦ ἑου 
αδοῦ {6 ἔγῖηρθο οἵ 

ἢΐϊθ οὐυαΐοῦ ρασγῃχθηῦ. 

Απμᾶ ἃ5 ΘΩ͂ ἃ5 αἱ 

ἰοθσῃ ἃ ψοῖ6 τηϑᾶθ 

ν61. 

Νον 6 ῬῬὮδβιη- 

5665 84 βοὴ οὗ 

{6 βουῖρο ὑμϑαὺ ᾿ιδᾶ 

σομῖα ἔσομπι σ6Σ15816 1) 

ϑαϊῃοσοα δρουῦ Ὠΐτῃ, 

2 Αδᾶ ψΏΘΩ ὑῃ6 Ὁ} 58. 

ΒΟΙΩῺΘ Οἵ. ἰδ ΟἰΒΟΙΡΙΘ5 



ΜΑΒᾺΚ 1: 8--ὃ 

κοιναῖς ερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἴο σογζώσαοῦι δδμαᾶςβ, τ ϊ5 ον 15 

ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς 
ἰο πυναϑηθα (οΠ65), μον τα δδίϊηβ 188 

ἄρτους. ---- 8. οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες 
ἀοανθ5.. -- Τὴ6 Ζοὸγ ῬΠΔτΐδοος δηάᾶ 841} 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ . νίψωνται 
16 ον 1 ονοσ πο ἰο ἢβὲ δον χηϊρῃβξ 858 

τὰς χεῖρας οὐκ. ἐσθίουσιν, κρατοῦντες 
ἰ86- Ππαηᾶβ. ἤοζφ ἴμεν ὃζὸ ρα, μοϊ]άϊηρ ἔβδβὶ 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 4 καὶ 
188 ἐγδαϊοι ΟἿ {μ8 ΟἸᾶοτ τάρῃ, δηὰ 

ἀπ᾿ ἀγορᾶς. ἐὰν ᾿ ραντίσωνται οὐκ μή 
τότ ταρχκοῖ 1ξ νοῦ οί. {πον ταῖὶρῃΐ ΒρυηΚΙ6 ποῖ 

ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν 
ΤΠΘΥ 8.6 βαρ, δηᾶὰ οἴμοι (155) χβαν 5 

ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς 
ὙΆΙΟΙΣ ἐμὸν στοςεϊνεα ἐο θὲ Βοϊαϊηρ ξαϑί, Ὀδρ βτοβ 

ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων. 
οὗ οὰρβΒ δῃηᾶ οἵ [2 λ θέτο: δια Οὗ σΟΡὈΌΘΥ ν655615. -- 

ὅ καὶ ἐπερωτῶσιν. αὐτὸν - οἱ -.Φαρισαῖοι 
ἈΔῃάαῖ ὅτ ἡλατ]λς, ὭρΡροΟοΩ δα ἰβ6 Ῥμδυῖδθοβ 

καὶ οἱ γραμματεῖς -. Διὰ τί οὐ 
δᾶ τὴ 6 ΒΟΥΣΒ65 ΤὨτΤΟΌΡΗ. Βα ποῖ 

περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ 
816 ὑυδικίηρ ἀροχὲ ῃ6 ἀἰβοῖρ165. οὗ γοῖ δοοογάϊηρ ἴο ] 

τὴν παράδοσιν 
ΖΘ ἐγδάϊμοη 

κοιναῖς 
ἴο ΘΟΣΆΤΠΟΙ, 

τῶν 
ΟΥ̓ ἴῃ6 

χερσὶν 
ΠΡ ἘΡοῖς ΕἸ 

πρεσβυτέρων, ἀλλὰ 
ΟἸάθσ θη, - Βΐ 

ἐσθίουσιν. τὸν 
ἴδον δύὲ φρϑαϊζῃβ 186 

ἄρτον; 6 "ὁ δὲ εἶτεεν αὐτοῖς . Καλῶς 
Ὀχοδαϑ : ἸΏ (0η6) ῬῬαξ κεαϊᾶ. ἴο βοηω ἘΠΠΘΙΝ 

ἐπροφήτευσεν" Ἢσαίας, περὶ ὑμῶν τῶν 
ῬΣΟΡοβρᾷ ει 1ΒΘΛΔῊ, - ἃροιξ χοῦ 186 

ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος 
Ὠυροογῖῖοθ, δ5 {885 Ῥθθὰ νυ μδὲ ΤὨ15 

ὁ “λαὸς τοῖς χείλεσίν. με τιμᾷ 
ἴθ Ῥβορῖε ἰο {πθ΄ Ρ5.., ἴδ ἴ5 Βομόζιος, 

δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει 
16 Ραξδ - ἢθασὲ - οἔ θὰ ΞΔ Ὶ 5. Βοιϊαϊηρ ΟΕ 

ἀπ᾽ ἐμοῦ" 71 -μάτην δὲ σέβονταί με, 
τόσ τηθρ; 1ὴ ναΐπῃ -Ρα ἐμὸν σὰ σανουὴρβ ΙΏΘ, 

διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων: 
ἰεδοθαρ ς. ἰεδοῃϊηθθ σοτητηδηᾶβ.. οἔχθῃ;. 

8 ᾿ἀφέντες. τὴν. , ἐντολὴν 
κλ δ). Τοῦ σο ΟΕ 1π6 σοταχηβδησχχδηὶ 

τοῦ θεοῦ. : κρατεῖτε: ᾿τὴν παράδοσιν 
οὔίμε (οά:: γοῦ ἄχο Βοιάϊηβ αδί (ῃᾷ6 ᾿ἐγδάπίοῃ 

τῶν -- ἀνθρώπων. τὸ : 
ΟΣ ἰμ6. ΤαθῺ.- 
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εαὺ 61 τΏθ8} τῇ 
ἀθηῆϊθα μαμᾶβ, Ὁ δὲ ἰς 
ἘΠ ΒΒΗΘα οη65--- ῶ ἴον 
88 Ῥῃδγίβθαβ δηᾶ 8} 
7586 ὅενα ἀο ποῦ -8αἱ 
ὉΏ1655 6 ᾽ν 83 ὑμοὶν 

Βαμα ὉΡ ἴο ἐμ 6}. 
Ῥον,, Ὠοιϊάϊηρ ἔαδὺ [ῃ8 
ὑυδαϊθος οὐ ἴδ τήϑη 
Οὗ ΤΟΣΙΏΘΙ ὑϊπλθ8, 
4ἀδΔηᾶ, ΜΉΘ Ἀ8οκ 
ἔσοσα ταδυϊκοῦ, ΠΟΥ ἀρ 
ποῦ δῦ ὉΠΙ6Ὲ5 ὕμον 
ΟἸβϑῶϑο ὉΠ βοΙνθα. ᾿᾽ 
ΒΌΓΣΙΚΙΣρ; 86 [ῇθ χα 
816 Τϑην ΟΥΏΘΥ ἐτὰ- 
αἰ ΠΟ. ὑμαὺῦ ἴον Ὥδυβ 
τϑοαινθα ἴο ΠοΙα ζββὺ; 
Ῥαρύϊββ οἱ ΡΒ δῃὰ 
ὈΙΟΏΘΥΚ 8η4 ΟΘΟΡΌΘΣ 
ν655615;- δὅδο ὕμθϑα 
ῬΏΔΙΪΒΘΟ 8Δηα -ΒΟΥΙΌΘΣ 
ἀϑκοα Ὠἴγ: “ΜῈ ἰξ 

1 γου αἰβοϊοϊοα ἄο 
ποῦ οοπάπος ὑμθιῃ- 

Β6Ινθϑ δοοοσζάϊηρ [ὃ 

ἴμθ ἐγδαιοη. οἵ {πὲ 
ΙΏΘ) ΟὗὨ ΖΟΣΤΏΘΥ ἐΐπηθβ, 

Ῥυεῦ μὸν ἔβκθ. ὑπο ῦ 

681 ὙΣῸ ἀρ δα 

πα θ᾽ 6.6 καϊα (ὃ 

ὕμοια: “Ἰβαίδῃ: ΒΡΕΥ 
Ῥτορμβίβα δροὰῦ σοῦ 
ὨΥΡοοχίίαβ, δ5 ἰῦ ἰα 
πὺτιΐθῃ,. “ΤῺΪ5 ῬΘΟΡΙΪΘ 

ΟΠΟΣ τὰ ὶὺ ἢ [{Π61] 

1105, θα ὑμοὶν Ὠδατὺβ 
ΔΙ ἴδ. τουλχονθα ἔσοητ 

ἴὴ8.. ΤΙ 15 ἴῃ ψαὶπ' 
ὑμαῦ ὕμογ Κβαερ τοῦς 
βΒηϊρίηρ 86, ῬὈδοϑυϑό 
ΠΟΥ ἰδβϑοπ ἃ5 ἄοοΣ 

ὑσῖηθα σοΙ, δι 45. "ΟΣ 
θη. 8 Τούρ, 80 

[88 δοχητηθηἀταδηῦ αἱ. 

αοᾶ, τοῦ Βοϊά, ΕΠ 

ἐμ6. ὑσϑαϊ βίο οὗἩ τϑμ δ" 

"εμεμαμι αν δεύφαννι ΚΑ οδηρυρ ΘΑ ΑΜΩΝΘΙΝΝΝΝΜΡΗΒΙΗ͂Ν 

ἰραφ τ φαρμνς, 
ΝΥ 

ΠΣ ΜΑΣ ΥΩ ΝΥ ΣΝ ΎΜΩΣ ΜΩ͂Ν ΔΑΝΝΜΔΜΜΜΛΑΝΝ ΜΡ ΜΩΣῸΉ ΩΣ 

γον φυμμδοι μανιαια μην δηρμρι.νμλμμημιιβαρηβαδρρωνημεσμμαρμηρνίμανφην ἀμιφω μωσηα ἀρ δι υὐρυβᾳ βαρ πρρνυυφάριπία μι μι ανυμνυμηρη μα τ ΥρΑΜΕσ ἘΣΑ τ Φημβιν ιν μγ ἰμριαρ "δα νρνι ᾧμν εν 

201] 

9 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς 
Απμάᾶ 6 νν85 βαυ ἱῃ ἴο ἔδοσα - . ΕἾΠΘΙΡν 

ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ 
χοῦ 816 56 118 αϑίάβ. 12:6 Ὄςοπιιδπάτηθηβ. οε 88 

οὔ ἵνα τὴν - παράδοσιν ὑμῶν 
θεώ, ἔκ οσᾶθσ ἰδεξ  {[8μ6 ἐυδαϊζτίοα οἔ του 

τηρήσητε" 10 Μωυσῆς γὰρ εἶπεν 
χοῦ τοῖρῃΐ οὔδεσνα; ἽΜοβ65 ἘΟΥ 8818 

τίμα τὸν πατέρα. σου καὶ τὴν μητέρα 
ΒΕ μομο σῖτα ἴῃς ἔδίμες οἔὗνοι δηά {86 τηοΐίῃοῦ 

σου, καὶ Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ 
οἔγοι, δηα ὙΠ8Π6Ὲ (ομ6) βασι θΒϑδά αὲ ἤδίμῃεο ΟΥΣΓ 

μητέρα θανάτῳ τελευτάτω: 11 ὑμεῖς 
μὴ Ήμοσ ἴο ἀδαίῃ 16 ἴτη ἄδθοραδαβα; τοῦ 

δὲ λέγετε ᾿Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ 
Ρυξ 816 ΒΩ ΤῈ ἜΝῸΣ 5ῃο ]ἃ 5}. Τϑαι ἴο ἢ 

πατρὶ ἢ τῇ -. μητρί Κορβάν ὅ ἔστιν 
πατρὶ ΟΥ ἴἰο ἴῃς. ταοΐμοῦ Οούθδα,, δ, 2211). 15 

Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
δ 295. 1ξ ἐνὸσ οιἱ Οὗ Τῆι 

ὠφεληθῇ ηθῆς͵, 12 οὐκέτι 
γοὺ ταῖϊρ αὐ 6 Ῥομποδίορα, Ὠοΐ γαῖ 

ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ 
τοῦ τα Ἰεηβ δὸ ΟΥ̓ Ὠἷπὶι ποίμλῃξ ἰο ἀο ἴἰο 88 

πατρὶ ἢ τῇ μητρί, 18 ἀκυροῦντες τὸν 
ΤΑΙΠΟΣΥ ΟΥ ἴο 88 τηοΐδμοτ, [σοῦ] πνδιδησ ἴῃς 

λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἣ 
ποτὰ οξίμε αοά ἴο 6 ἰχδάαϊθου οὗ γοῦ ΨΏΙΟΒ 

παρεδώκατε᾽ καὶ παρόμοια τοιαῦτα 
τοῦ βάν ϑδίας; δρᾶ οἰπλῖαν ({Π81η65)ὲ 5ΌΘΗ 

πολλὰ ποιεῖτε. 14 Καὶ 
ΤΏΔΩΝ τοῦ δῖ ἀοϊ Δμὰ 

προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὄχλον 
Βανίπδ “8116 ἐοννατ,α ὨΙΧΩ5Ο6Ι δϑδὶι ἴἤτ6 οτονα 

ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Ακούσατέ μου πάντες: 
δ6 785 ἈυΌΝΝ ἴο ΤᾺ θτὰ Ἡδατ τοῦ οὗτθ 411 

καὶ σύνετε. 16 οὐδὲν ἔστιν 
ΕΤοῖοΙ Ῥ6 τοῦ σου ΘΑ τ, Νοίῃίησ ἷβ 

ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον. εἰς 
ἔτοτῃ οὐαΐδπίαθ οἵ {86 ΤΆ δοιαὶ 15 νὰν ἴθ πο 

αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν’ 
τὰ ὙΈΏΪΟΒ ἦ5 016 ἴο τλδῖτΘ ΠΟΤ ΟἿΣ Ηἴτα; 

ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
θα -- ἐη6 ([πἰ5858.) ουὐΐοξ ἔπ τάδ 

ἐκπορευόμενά ἐστιν. ᾿ τὰ - 
Βοίῃσ ᾿μοῖσ Μὰ οαὐ ΕῚ μ6 (155) 

κοινοῦντα - ̓  τὸν. ἄνθρωπον. 
ἸΌΔΚΙΗΚ ΠΟΙΏΤΔΟΣ, ἴδε. ᾿ ΤΩΒ., 

5 ΤΏοτα 

ΜΑΒῈ 1: 9---ἰ6 

9 Επτίμοῦ, 6 σψοηῦ 
ΟὟ ἴο 58. ἴο {πῃολ: 
““Ααγχοῖῦν τοῦ κοῦ 
8.51416 ὑῃ6 οσοχηχηβδηάᾶ- 
τηθηῦ οἵ αοα ἰπ οὐδ σ 
ἴο τοίαΐϊῃ στόῦκ ἰγϑ- 
αἰδίομ. 10 ἘῸΣΓ ΘΧΘΙΏΊΡΙΟ, 
Μοδϑο5 βαϊαᾶ, “ἜΠΟΣ 
γοὰ ἰδίου δηα γΟῸΣ 
τ οὐ μοΓ,᾿ δηᾶ, Ἰοὺ Ὠϊτη 
ἰδδαὺ τον ]θ5 Γαύμοσ οὐ 
τοί ομὰ ἃ ἰῃ 
ἀοαίῃ.᾽ 1180ὺ τοῦ 
Θ δ58..0ὺ, Ἱ ἃ 88 
58 5 ἴο πὶ ἔδῦμου οὗ 
ὯΪ5 ταούμοῦ: “ψΜν8δὺ- 
ΟΥ̓ Ὶ πᾶῦὸ ὉΡ ΜΉΏΪΟᾺ 
γοὺῦ τῖδὺν μοῦ Ῥϑηθῆΐ 

ΤΌΣ ΙΏ26. ἰδ ΘΟΙΌ8., 
((μαῦ ἰ5, ἃ ρἰῦ ἀθαϊὶ- 
οαἰρά ἰο σἀοῦᾶ,)᾽-- 
12 υοῦ 6 ὯΟ ΙΟΠΡΟΙ 
Ιοῦ ΐτπι ὅἀο ἃ δβἰηρὶα 
ἰΐησ ΙῖῸΓ Πὶθ ἔδύμπου 
ΟΥ Ὠΐδ τηούμοῦ, 13 δῃᾶ 
μιι5 τοῦ τϑῖο [86 

ἙΟΤάὰ, οὗ Οαοα ἰπνα α 

ὮΡ τοῦθ ὑγϑαι οι 

ψΏΐΪσὴ στοῦ Βδῃᾶρᾶ 

ἀον. Απᾶ ΔΩ 

ἰπϊηρδ βἰ ἴο {15 

τοῦ ἀο." 1450, 041}1- 

ἱπρ ὅπ ογσγοχα ἰο Ὠἰμὰ 

ϑσδῖη, Ὧ6 Ῥτοσρραθραᾶ 

ἴο 58} ἴο ῃθπὶ: “15- 
ἴδῃ ἰο 16, 811 οἵ τοῦ, 

δια σοὺ ὑπμ6 χιϑαηϊηρ. 

5. -δοίῃίηρ 

ἔτοπι οὔὐδίἄθ 4 π181 

μαῦὺ ρϑϑ5θθ5. ἰἴο 1} 

ἐμαῦ σὰ α6816 Ὠϊπ;. 

μας [6 ὑμίησα ὑμαΐ 
ἴσδαθ Ζουΐ οαὐ οὗ ἃ 

8 8416 μ6 ὑῃῖηρδ 

ὑμαῦὺ ἀεῃῖς ἃ ΤΏ81. » 

Ν κὐν 5 ᾿ 5 . . 

16: ΤῊῖΞ νοῦϑα ἰδ οὐχ θᾶ ἰη- [π6 γοβίοοι᾽ δπὰ οὶ αἀτθθκ ἰοχί. : 



ΜΑΒΚ 1:11--.4 

11 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ 
Αμὰ θὰ 6 Αἰ μου ΦῚ Ἰὰῖο ἤουβθθ ΦΓΌΣΩ 

τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 
ἐῃ6 οχτοννᾶ, Ψψο τὸ ἱπαυϊτίηρ ροὰ ἴσα ἰῃ6 ἀἰβο 165 

αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 18 καὶ 
ΟΥ̓ Ηΐτα [126 ῬΘΙΔΌΪΘ. Απὰ 

λέγει αὐτοῖς Οὕτως καὶ ὑμεῖς 
Ὧ6 15 ΒΑ ΊΩΩ ἴο ἴμεϑῦὰ τὺ5 8150 γοῦν 

ἀσύνετοί ἐστε; οὐ 
(065) ψνιου δ σου ΓΘ βίο, δΙ6 ἢ Νοΐ 

νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
16 τοῦ ἄῦνϑεα Ἰδὲ Θνοσν [ΠΕΡῚ 1π6 

ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον 
ἤτοτα οὐδ] 6 Ξοῖϊπε ἰ5146 ἀΐϊο ἰδ6 τῇδ 

οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, 19 ὅτι 
ποῖ ἰβ 8016 Βῖταη ἴο ΙΏΒΙΚΘ ΘΟΤΏΙΩΟΙΙ, Ῥρϑσδιῖθ 

οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν 
βοΐ 1{15 σοίης 15 νὰν ἴθ οὔ ἴτα ἰηΐο 6 ῃρασὲ 

ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα 
νυξ ἱπίο {6 οανὶΐν, δηᾶ ἰΐο μα ΕἸΞυ ΩΣ 

ἐκπορεύεται; --- καθαρίζω᾽ν πάντα τὰ 
15 Ξοίῃξ 15 τὰν οαἱῇ --- ΟἸΘΔΏΒΙηδ 811 τε 

βρώματα. 20 ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ 
δδίδ 165. ἨδΘ ν»ὰ5 βασίῃρ Ὀσχὲ ἰμαὶ 16 ([Ὠ:Π6) 

ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο 
οὔ οὐ ἰδμ6 ταδὰ ες ΒΟΙΩΡ οαἐ ἐμαΐ (186) 

κοινοῖ τὸν. ἄνθρωπον: 21 ἔσωθεν 
ΤΆΒΙΚΟΒ σΟΙΟΣ {ῃ6 Ταξιτ; ἔσοτα ἰη δι 6 

γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ 
ΖῸ οαδοῦδ ἴῃ6 δασί οΥ π6 τΆθῃ ξ.1:} 

διαλογισμοὶ οἷ κακοὶ ἐκπορεύονται, 
ΧΘΑΒΟΏΪΏΒ5 τι6 τ»ϑὰ 816 βοίΐῃρ οὐ, 

πορνεῖαι, κλοτταί, φόνοι, 22 μοιχεῖαι, 
Σοτηϊοδίίοησ, ἐμίθνοσθθ, τηυσχαθυβ, Δα] σΊ65, 

πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 
σονφούσηξϑβ, δοίπ ΟΣ τ] Κοάῃοθεϑ, ἀεοοίῖϊζ, 

ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρὸς, βλασφημία, 
Ἰ1οοβα σοῃμάαποί, ὙΟΚοα, ὈΙΑΘΡἤοτν, 

ὑπερηφανία, ἀφροσύνη 28 πάντα ταῦτα 
Βδυ 655, καρ ΜΝ 81 Ε1ε1-ἘΠ] 

τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται 
{16 φυιὴὶοκρα ᾿]πρβ ἔτοτα τ ΐπ 15 βοίϊῃ οὐυἱ 

καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
84 [15 ΤΑΙ Ρ σοι {πὸ ΣΩΔΏ. 

24 ᾿Εκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆ λθεν 
Ἐτοότὰ ποτ Ὀυ Βανι βίοοα σῷ ἢδ επὲ ΟἿ 

εἰς τὰ ὅρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ 
ἰαῖο ἰἴβ6 χορίοῃβ οΟΥ ἔγσθο πᾶ 5ιάοι. Δα 

. εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν 
Βανίῃδ οηἰοσεαᾶ ἰηΐο ποῦβα πόοὸμθ δα ἶγαϑ Ψ1ΠΠ5 
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ΝΟ ΜΉΘ ἢ 
δᾶ οηΐοσθὰ ἃ Ὠουδα 
ΔῸΣ ἴτοστα 86 στον, 
Ὧ15 αἰβοῖθθ.. θαρδη ἴο 
αποϑύϊοῃ Ὠἷπὶ τϑορθοί- 
ἴῃρ ἴθ ἐΠυσγ θη, 
18 5ο Ὠ6 5ϑἱα ἰο ἔθη: 
“ἌΓ6 τοῦ 8150 ψίῃ- 

οὐδ Ῥοσοθρύϊοῃ 1{|κ8 
6} Ατὐρ. τοῦ τοὶ 
ΘΘΥΘ ὑμαῦ ποίῃίηρ 
το ουὐῤπίάθ ὑπδῖ 
ῬΆ 5565 ἰηἴο 8 28) ΔῈ 
ΘΗ]6 Ὠἶτα, 19 βίῃσα ἢ 
Ῥδδδοβ, ποὺ 1ἴο [ὨΪ5] 
ρατὺ, Ὀπὺ ἰηΐο [15] 
ἰαὐρούϊηοϑ, δηὰ ἷξ 
Ῥϑδδο οὐδ ἰῃΐο {8 
ΒΟΟΣ ὙΠῸ5 Π6 ἀδ6- 
οἰατβα 411 ἔοοαβ οἰδϑῃ, 
20 ἘΣΘ, Ὧ6 56ϊᾶ: 

Τὺ ΜΏΪΘΗ 5516 5 

Τοῦ οὐδ οὗ 8 τῆϑη 

ϊ ψνῶϑὺ ΟΛΟΠἾΙ65. 8 

8; Ζ211}οΥ τοῖα 1ἢ.- 

Βἰᾶθ, οὖῦ οὗ ὑμ6 

δα οἵ τήϑθῃ, 16711- 

Τ]οῦ 5. τϑδϑοηϊηρα 5518 

Σου: 

ὑίθνοσΐθ, ᾿ΧΌΓΑ͂ΘΙΒ, 

22 δα! οσῖθϑ, σογοϑῦ- 

ἴπρδ, δοὶβ οἵ σψἱοκρά- 
Ὧθ55, αδορὶῦ, Ἰοοϑδ 

οοηαπισῦ, 8ὴ δηγνὶ- 

ΟἿ Θγ8, ὈΪΔΘΡΉΘΙΏΨ, 

Ὠϑαρ 655, ὉὈΠΙ68- 

ΒΟΏΒΔΌΙΘΩΘ55. 28 ΑἹ! 
{π6586 ψὶοκοα (ὨΐηρΒ 

5516 ξογίῃ ἔσουῃ τ ἢ- 

ἴῃ δῃᾶ ἃ6Η16 ἃ τϑη.᾽" 

24 ῬΊΟΩΣ ἰἤοσθ δ6 

ΤΟΒΘ Ὁ 8ηᾶ ψϑηΐ ἰηΐο 

[886 τορίοῃβ οὔ ὙΥ͵ΤΘ 

δᾶ 5 ἄοπμ. Απᾶ Ὧ6 6ῃ.- 

ἐεγβᾶ 1ηἴο ἃ Ποῖα δπᾶ 

αἰᾶὰ ποῦ ψϑρῦ ΒΏγΟΠΘ 

ΤΟΥ ἰοδύ 5, 
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ῶὥναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθ λαθεῖν’ 
ἰὼ Κπονν, Δα ποῦ ἢ νν5 δοΐθ ἰο οϑοδρθ ποίΐοο; 

Η 3 ΕΥ̓ 2 ΄ ΟῚ 

425 ἀλλ᾽ εὐθὺξ ἀκούσασα Ύ περὶ 
ναΐ δὲ οὔσθα ανίηρ ρου ΒκρριΝ δρουΐ 

ὑτοῦ ἧς ᾿ εἶχεν τὸ θυγάτριον 
αἥα," οἔ νυβίσμ. τναϑ Ἐκνίηρ. (πὸ ΜΗ ἀααξιξος 
αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα 
οὗ ΒΟΥ Βρίσις ὉΠΟΙΘδ, ἩΑΨΙΏΒ ΠΟΤᾺ 6 

προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ’ 
ἰοννεσὰ 1τμ6 Ζθοῖ ΟΣ Ηἰτα; 

Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα 
Ξυτορδορηϊοίδη 

518 7611 ξοσυνδσά 

426 ἡ δὲ γυνὴ ἦν 
ἴπ6 Ρυΐ Ψψοσλδ νὰ59 ασϑοῖ, 

τῷ γένει: καὶ ἠρώτα αὐτὸν 
τὸ ἴ86 Τϑορὶ; Δ 586 νν85 τεαπιοϑίηρσ [185] 

ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ 
1ὴ οτᾶον ἰδδί ὃ ἄδθίσοῃ δ τϊρῃς ἴδτονν ουαΐ ουΐ οὗ 

τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 καὶ ἔλεγεν 
{ὴ8 ἀδυβῆϊοσ οὗ Βοσ. Αῃμᾶδ δ νγ85 ΕΝ πα 

αὐτῇ ἼἌφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, 
τὸ Βαεσ Τοῦ Ρὸ ΟΕ ἤγχϑέ ἴο ρ6 βα βθθα 6 ομ!ΠἹάσθῃ, 

οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
ποῖ ΖῸΓ 15 πθο ἰοΐίβδκθ ἰῃ8α Ὀγεδᾶ οὔξίδο 

τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 
[2811 χ5}6} δηα ἴο {η6 11{01|6 055 ἴο σονν. 

δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ 
ἼΏ6 (οπ6) Ῥυξ ϑδηϑννεσοα δηᾶ ἰ5 βαγίηρ ἰο Εἶχα 

Ναί, κύριε, καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς 
Υ88, Ἰοτᾶ, 8150 δε ᾿ἱξ16 ἄοσρε υπαογηθαίμ {πὰ 

τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
18.016 Δ’ οδϊϊῃβ: ἴἔτοσ ἰπη6 στα] 5 Οὗ ἵπ6 

παιδίων. 29 καὶ εἶπεν αὐτῇ Διὰ 
116 ῬΟν 8. Απαᾶ Ἠδ β5αϊὰ ἴο ΒΕΓ ΤΏΓΤΟΌΡΗ 

τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν 
1815 ἰῇς ψοχὰᾷ ἢ βοϊῃρ υπᾶθγ, 8845 ΒΟ.Θ οι δία6 

ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 
οὐ οῦ ἴᾳτ6 ἀδυρῃίοσ οἶγνοιι ἰδ8 ἄδηλοι. 

ὃθ καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς 
Απά Βαεανΐῃρ 5οηΘ ΟἿΙ͂ ἰηἰο ἴῇ6 δοῦβα ΟΥ̓ ΘΓ 

εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ 
3826 ξουηα πὸ {6 ομΠᾶ μανίας θΘθὴ ἰπσασέ ὌΡΟΣ 

τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 
1)6 Ὁφρᾶ δηα ἐῃ6 ἄσσαοι Βανὶπρ ὅοπα οὐδ. 

81 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν. ἐκ τῶν 
ΔΑπά εαϑαὶὰθ Βδανὶπβ Βοη6 οὐΐπῖᾶθ οὐδοῦ {π6 

ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς 
τορίουῃ οὗ το 6 οῶὼθ ἱῃσουρ ΒΒι60Β πο 

τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον 
ἴῃ8 568 οὗ [ῃ6 [ἘΦ ἘΠ [ΠῚ τρ ταϊαβὲ 

τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 82. Καὶ 
οὗ 8 ἐξ 13} 272] ΟΥ ὨΘΟΔΡΟΙ5. Απὰ 

ΜΑΒᾺ Ἴ: 39ὅ--.92 

ἰο σοὺ ἰο Κῆοΐν ἰΐ. 
Ὑοὺῦ Ὧ6 οουἹᾶ ποῦ 
Θϑσᾶρθ ποίϊοο; 25 ΡὈοὺαξ 
᾿ττη αίαίοὶν ἃ πτοσδ 
ψΏοσΘ 16 ἀϑιραῦον 
ΔΑ δὴ ὉΠΟΙθδῺ ΞΟ τὶ 
ὨΘΑΙάΩ͂ ἀρουῦ ἰτπὶ δηᾶ 
οϑθ 84 ργοκισγα θα 
ΠΘΥΙΒΕΙΙ͂ δὖ ὩΪΐ5 τθϑῦ, 
20 ΤῺ6 ΜΟΏΊΔΩ ὙΔ5 8 
ατϑοίδϑη, ἃ ὅγτο- 
ῬΒΟΘ' 1 οἰδὴ πϑύϊου- 
ΔΙ; δηαὰ 8586 Κορῦ 
δϑδκίηρ Ὠἷηὶ ἴο ΘΧΡΘΙ 
[88 ἀθιηοῃ ἔγοχη ΠΟΙ 
ἀδυρητοσ. 27 Βὰ Ὧδ6 
Ῥθραθ Ὁ βϑϑϑησ ἰο 
μοῦ: “Εἰγεῦ Ιοῦ 8 
ΟἸΣΙαΥΘ Ὧ6. 58 15Π66, 
ἴον ἱὸ 15. τοὺ στἱρὴῦ τὸ 
[ΔΚ ὑπ ὑγϑθϑᾶ οὗ 8 
σμ άσοη ἃηα ἐΏΤΟΝ 
10 ἴο 6 1016 ἀορβ.᾽ 
28 Τὸ ΤΟΌΪ,, ὨΟΜΘΨΘΥ͂, 
5ὴΠ86. καἱάὰ ἴο Ἀΐμα: 

“65, 51Γ, δῃᾶ ψνοὺ 8 

Ηὐ 16 ἀοσδ τ ἀθγ δ ἢ 

5ὴ6 8016 δϑἂὺ οἵ ἐδ8 

ΟΥ̓ οΟὗὐ 86 {0016 

ΟὨΠΙτρα." 294 ὑμαῦ 

ὯΘ6 5818 ἰο δ: “Β6- 

οαῦδα οὗ βαγίὴρ [Ὧ15, 

δοῸ; ἴ86 ἀθῦοη 85 

ῬοΩΘ οὐδ οὗ ὙΟῺῸΣ 

ἀδαρηίεν." 8050 5886 

ψοοῦ δι ἴἰο ΠΟΡ 

Βοιῖα δια ἴουημα [μ6 

σοισηρ ΟὨΠα 114 οἱ 

[{πὴ6 Ῥερᾶ δῃᾷ {886 Ὧ6- 

τοῦ ΡΌΠΘ οὔ, 

31 Νον οοϊηΐηρ ὈΔΟΙς 
οὐδ οὗ 68 τορίουϑ οὗ 

Τυτα μ6 ψοηὺ το Ρἢ 
5ι'άοῃ ἰο (86 568 οἵ 

(811:166 ἰὼ {86 ταϊαβῦὺ 

Οὗ ὑῇὴ6 τστϑρίοῦβ οἵ 

6: σ8Ρ΄ 0.115. 32 Ηδτδ 



ΜΑΙ 1: 385-88: 2 

φέρουσιν αὐτῷ ει κωφὸν καὶ 
ἴδον δια Ὀθβδυίηδ ἴο Εἷχα (ΟΠ. 6) ἀδϑῇ δηὰ 

μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν. 
Βανίηρ ΞΡ ΘΟ ἱτηροάϊσαθας, δηθὰ (δα ν δ: εασθδιβ 

αὐτὸν εἷνα ᾿ς ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν 
Ἦτπ ἴῃ ΟΧΩ͂ΟΣ μ8ὲ Βα τάρηϊ ρὰ προ ὨᾺ τῃ8 

χεῖρα. 33 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ 
μϑπά. Απαά Βανί [Δ ὴ αν πὰ ἔγοτα 

τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν ἔβαλεν 
τὴς. οτονα δοοοσγαίΐηρ ̓ο Ὀτίναίθ [5ροϊ ] [6 τῆσιιβί 

τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ 
τὰ ΒΏΡΟοΙΒ. ΟΕ μίγη ἰηΐο ἰῃ6 δατθὸ Οὗ Εἰτὰ 

καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 
δια Βανίηϑ βρῖξ 6 ἰουοῃοαᾶ τ1π6 ἐοησθ. ΟΕ ἈΪΤΏ, 

84 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
δ.ἃἪ ΒανίῃρβΊιοοκεά Ὁ πο ἰδὰ8 βθᾶνθπ 

ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷῃ ᾿᾽Ἐφφαθά, 
Βὸ ρτοαπεᾶ, δι 15 βασυίϊῃρβ ἴο χω ἘΡΒΠμαΐβμα, 

ὅ ἐστιν Διανοίχθητι: 85 καὶ 
δ δ 1816] 15 Βε ψοὰ ορεῃεᾶ ὑρ ΤἈΓΟΌΡΕ; ΕἸ εἴοὶ 

ἠνοίγησαν αὐτοῦ. αἱ ἀκοαΐ, καὶ 
ὑσετα οροπεᾶ ὸπἢρ' ΟΥ τα 86 ΘΘΥΙᾺΒ ΡΟΥΟΥΒ, 88 

ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 
τὰ Ἰοοβοηθαᾶ 16 Ῥοῃμᾶά οξίμθμθο ἰοῆξιια ΟΕ ΠΗ, 

καὶ ἐλάλει ὀρθῶς: 386 καὶ 
δα ἮδΘ νν85 ΒΡ θα ΚΙῺΝ πουτηδὶν; δηὰᾶ 

διεστείλατο αὐτοῖς ες ἵνα μηδενὶ 
6 σμασσεᾶ ἴο ποτὰ ἴῃ οτᾶϑυ ἰδὲ ἴο Ὧο οπα 

λέγωσιν" ὅσον δὲ αὐτοῖς 
πον ταν 6 βασίηρ; 8.5 ΤΏ ΘΕ 85 μαΐ ἴο {ποτὰ 

διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον 
ἮὯΘ νυὰϑ σμβαυίηρ, δον γαῖ ΤῆΟΤΘ ΡΠ Εν 

ἐκήρυσσον. 31 καὶ ὑπερπερισσῶς 
ὝΨΟΤΘ ὉΤΟΟΘΙ]ΔΙΧΆΪΏ 5. Απαᾶ ΒΘΘΥΔΌΌ ΒΥ 

ἐξεττλήσσοντο λέγοντες Καλῶς 
186 νυ όσα Ῥϑῖηρ δβϑἰουπᾶρα Βα 5 ΕἸΜΘΙ͂Ν. 

πάντα πεποίηκεν, καὶ τοὺς κωφοὺς 
811 ([ἴΡ5) δ ῇδ5 ἄορ, δᾶ 156 ἅσβδξ (οπμ 65) 

ποιεῖ" ἀκούειν καὶ ἀλάλους 
μὲ ἰ5 τ δἰ ἰο ἨὈ6 ϑδυησ 85ηΔ ΒΡΘΘΟΒΙΘΕΒ (065) 

λαλεῖν. 
ἴο Ὀ6 βρθδκίωρ. 

ῷ Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ 
6] ἴδοβα 1μ6 ἄδν5 δθ5δϑῖλ. οξ τ οἢ 

ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί 
σγονᾷᾶ Ῥεΐηξ δα ποῖ Ὠδνίμε δ δ η7: 1) 

φάγωσιν, τς προσκαλεσάμενος τοὺς 
ἔμον ταϊρ δαί, δνὶπρ σα Ποα ζοννασγα Πἰτσοη ἴδ6 

μαθητὰς ΄- λέγει αὐτοῖς 2. Σπλαγχνίζομαι 
αἸἰβοῖρ].5. 615 βαυΐῆρ ἴο ἐμοσα 1 αἴὰ ἔθη ΟΙν 

410 

{πὸνὺ) Ὀτουρῃ πὶ ἃ 

τ αδραΐῦ δηᾶὰ σῇ 
8. ΒΡΘΘΟΒ ἱπαρθαϊπιθηΐξ, 

δα μὸν οηὐτοϑδίοᾳ 

Ὠἰὰ ἴο ἰδ δἰ δπᾷ 

ΡΟ Ηἰτ. 38 Απμα Ὧδ 
ἴοοκ ἰθὺ αν ΤΟΙ 
[186 ογτοχᾶ γίνδίοιν 
Δα νυ ἢἷ8. ΒΏΡΘΥΕ 
ἰπΐο ὑμ86 τϑη θ᾽ ΘΔΥΒ 
84, δέου βριϊυρ, Ὧ8 
του μοὰ ΔΒ ἰοηριθ, 
34 Αμαάᾶ πἰῷἢὰ 83. Ἰοοκ 
ὉΡ ἰπθΐο Ὠθᾶνθῃ ὯΒ 
βιἰρῃρα ἄδϑθρὶν ϑδῃᾷ 
βία ἴο Ηἷτπι: “ἘὉΠ’- 
φτπαοίπα," ὑμαὺ 15, “Β8 
οροπθᾶ." 85 Ὼ11, 8 
μϑαυΐϊηρ ΡΟ. ΜΈΣ 

ορϑθηρᾶ, δῃᾶ ἴῃ ἱπὶ- 

φραϊμηρθηῦ οὗ ὨΪ5 ὑΟΏΡΊΘ 

885 Ιοοβϑᾶ, δῃηὰ δ 
Ὀαρδὰ βρϑακίῃρ ποῦ- 

θην. 836 ἢ ὑμαὺ 

Ὧ6 σμαύροα ὑπαὶ ποῦ 

ἴο 681} -δῆγοθθ; Ἀπ 

ἰῃὰθΘ το 6. ψουᾶ 

σΆΔΥΡΘ ὅμοιαι, {πᾶῦ 

ΔΘ ΙΔΟΥΘ ὑΠΘΥ͂ 

ὍΟΙ]Α Ρτοοιαίσα ἰδ, 
ΔΙ ΙΩαδοα, ὑπὸ ὺ ψεγθ 

Ῥείῃρ δϑίουπαβα ἴῃ ἃ 

ταοϑὺ οχ σου! ΑΥ̓͂ 

87 δα ΓΏΘΥ͂ 58])α: 

“6 Ὧ85 ἀομδ 811} 

Φῃΐηρ ΜῸΡ61, Ἠδ ὄυθα 

το 6 ἄβδῦ ὨΘΔΓ 
δ ἃ {π6 ΒΡΘΘΟΏ16855 
5068 Κ." ᾿ τ 

ῷ Τὰ ὕμοβθ ἄδῦϑ, 
ΜΘ ὑμοσθ 885 

αϑρϑθ ἃ Ὀὶρ οτοσὰ 
8:64 μον 84 ποίῃΐηρ᾽ 
ἴἰο δϑύὺ, 86 βυμιηοηθα, 

86 ἀϊβοίρθιθα δηὰ βαἰᾶ 

ἴο ἰβϑιν: 2 “Ἱ 166]. ΟἿΣ 

τα ἡρμρι ιμημραβμ ΕΙΝΙΒΗΘΗΙ 

211 ΜΑΒΕΑ, 8: 8---1Ὸ 

ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς [ἴον μα ογοψά, βεοδ Ὁρὸὰ ἴπθ οσονψὰ βεβοδῦβα διχεϑδαν ΡΕΝΝ Ἰρερα, ἴδ. 5 ΒΙΓΟΔαν ἴΣδο 
προσμένουσίν - μοι καὶ οὐκ.) ἄδυβ ὑμδαῦ μοῦ ἤδνθ 

8 7 ΔΓΘ σου Στ ε ἐουγασα ΙΩ8 δηᾷᾶ ποῖ [ΣΟ] δί θα ὩΘΩΣ Πλ6 
ἔχουσιν τί φάγωσιν. 3. καὶ ἐὰν [8ηὰ ἔπεγ ἢᾶνα ποίῃ- [ΔῈ ὃτ Βανίηε πυπαὶ ἐπον ταϊβμί θαῖ; δπά 1 δνεσ [τἰὴρ ἴο. δα; 8 δηᾶ {1 
ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἴκον [1 “5ῃουὰ 5βηᾶ -ὑμ6:] 1 5μουᾶ 16 ἐ Ἰοοθθ οὐὔὔ ἴβμασα. ἔαβξίηρ υτὸ Βουβα οὔ ἰο ὑξοὶγ. ὨΟΠΊ65 

αὐτῶν, ἐκλυθήσονται. ἐν τῇ ὁδῷ: καί τινες  ζαβίϊηρ, ΏΘΥ Ἡ1. ρῖνα οὐ μετα, ἴπον ΨῊΠ να οὐδ ἔπ ἐπεὸὶ νὰν; δπὰᾶ τοχεὸ οὐδ Οὐ ἐδ8 το 
αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν᾽ εἰσίν. 4 καὶ ] Τηάθοά, βοίθ οἱὁἨ ἰβϑσῃ οὗ ἔμθτα ἥτοτα ΤΔΥ ΑΤΘΥ ΕΝ Απά Γ[Θγ6 ἔτομλ 58 ΘΨΆΥ." 

4Βυῤ Ηὶβ αϊδοΐριθα 
ΗΒ ΟΓΘα δἰ: “ἘΤΟΤΩ 
ΏΘΟΙΘ Ψ11 δηγθοαν 
Ποῖα ἴῃ δὴ ἰβοϊαιθα 
᾿Ὁἶδοθ 6 8016 ἰο 5δα[- 
δέν [θθθ᾽ ῬΘΟΡΙΘ. τ ἢ 
Ιοᾶνδ59᾽᾽ 5.501]: μ6 
ψοηαῦ Οἱ 0 δ5ὶς ὑπθχη: 
“ΟΝ ΤΆΘΩΥ ἼΟδνΟ5 
μαῦσθ ὑοῦ ᾿ ὙΠΘΥ 
βΒαια: “Βανθῃ." ΘΑμά 
'Ὧ6 ἰπδύσποξοα ἐδ 6 

ὅτι 
1 δξ 

ὧδε. 
δ.15).:} 

καὶ 
Αδα 

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ .-οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ 
106» δηϑυνοσεαῦ ἴο τὰ ἰδᾷ6 ἀϊβϑοῖριθσ: οὗ Ὠΐτωη 

Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις 
Ῥτότὰ ΜΓ ΏΕΤΘ. ἔμ6θ6 (065) Ψ1 ῬΕ ΔΡ16. δῆνοσιθ 

χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; ὅ 
ἴο σα εἶἰβὲν. οἵ ίοδνοβ.. ὩΡοσ ΠΑΙΣ διαθοῦ 

ἠρώτα - αὐτούς Πόσους ἔχετε 
88 ὑγὙὰβ τεααϑίίηρ ἴμθῖλ ἘΟΥ ΤΩΝ 816 γοῦ μανίηρ 

ἄρτους; .-. οἱ δὲ εἶπαν Ἕπτά. 6 καὶ 
Ἰοανβϑὺ - ΤΏ (ο)65.) Ρὰξ βαϊἃ ϑβδνρῃη. Αμάᾶ 
παραγγέλλει. τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ 

ΒΕ 15 ΕἸΝΊΩ 5 Οὐᾶθσβ. ἴο [6 σἼγοννὰ ἴο 2411 Ῥδοῖκ ἀρο 

τῆς γῆς" καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους  ογτοψᾶ ἴο τοοπθ ΘῺ 
[6 εαχίῃ; δῃᾶ Βανίῃρ ἰδία. ἴδ βανθὴ ἰοᾶνεθ Ϊ {ῃ6 στουπα δα Βα 
εὐχαριστήσας. “ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς | ὕοοκ 88 βουὴ ἸοδΥθβ 
ΒΑν]Ω5 [πϑηϊζοα .Ὧ6 Ὀσόῖκο ᾳ ἵν] Ν 

μαθηταῖς αὐτοῦ “ΝΣ ἩΝ ΜΝ ἔποιν ῬΕΥῚ ἐν πα ἐς ΤΟΥ Ὅυ; . : ἵνα .-- οι; 8Ὰ δρϑ ἴο ἀἰδοῖραβ οὗ ἴα .. τον 1ὰ ὁσγάδυ [ηδὲ βἶνθ. ἔπθαχ ἰσ Ἰῆς ἅϊ5- 
παρατιθῶσιν..-- καὶ παρέθηκαν οἴρῖθα ἴο ἕδῦγθ, 8δπηὰ 

186. τῦϑ Ἠ6 βεύρ δἹουισβῖαθ δᾶ ἐπον βϑὲ δ]ουρβίᾶθ μα βουβά {θη ἴἰοὸ 

τῷ ὄχλῳ. ἴ καὶ εἶχαν. ἰχθύδια ὀλίγα" [μ6 οτονά. 7 ΤΉΘΥ 8150 
ἰοῖμθ οχοννᾶ, -..ΑἸξο ἴμον Βδά 11{{|6 ἄβεββ ΠΑ ΝΝ Η8ϑᾶ 8 ἔθ 1{{{16 τ δῶ 
καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν. καὶ ταῦτα ᾿ 6, πϑνίῃ 1 Ἰ 
δα Ὠδνὶηδ ὈΙοβϑεδα ἝἜΒΘΙΑ. ὯΘ 581. δἰδὸ ἐδμεβο Ἐπ 658 ἨΘ ε αὖ βαϑοα 

παρατιθέναι: .-. 8 καὶ ἔφαγον καὶ δδο ἰο «δεῖγθ ὦ 
ἴο 6 βού δοῃ ββιᾶθ. ΔΑπᾷ ἐμον δἷ δηᾷ 8 ΔΟσΘΟΥΙΠΡῚν μῶν “Ἂς 
ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα [818 Ψψ6Υ6 πϑῦϊϑε 
ΜΈΣΘ βαηθα, -δῃᾶ {μὸν 1ξθᾶ ὑρ-. ἀρουπάϊμαν δορὰ. πον ΝΑ Ως ἐστε 
κλασμάτων -ἑπττὰ --.. σφυρίδας 9 σ᾽ " : τ ς. αν ΒΏΌΓΟΙ - οὗ ἐγαϑηχθιτῖβ βανϑῃ, ὑσονί βίοι Ὀαϑκοίβ. τοῖν Δ 32.) πα τ κονδα Ἐφοτεῖ σα 
δὲ - ὡς .. τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυ ͵ Ὑεὶ ϑ Β σεν [πᾶϑδκούβ Ζ8}}.-ἕ 9 Βαξ δ5΄. ᾿ Τοὺγ ἰμβουβαμᾶ. Αμᾶ 6 Ἰϑὲ Ιϑυβα οἱ ΠΟΡΙΝΝ ας 9 Χο 
αὐτούς... ᾿ εὐ ὑπουδδηᾷᾶ. ταθη, ἘΠῚ κ1- 

᾿ ᾿ τος ᾿ . Ἐς Δ . οὐ Ιν μ6 βρη ὑποη αν ΘΥ. 
10 Καὶ : εὐθὺς -. ι ἐμβὰς εἰς 109 Απὰᾶ ᾿τππχοαϊαὐθ- 

Διμᾶ: ᾿ δξομοθ --- Βανίηρ βίερῃϑᾶ 1 ἰηίο [Ἱν Ὧ6 Ῥοδγᾶάθρθα ἐπ 
Ῥοᾶαῦ πῖΐῃ - Ηἷἰ5. αἰ5- τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ΟἾΡΙΘ5 ῃᾷα οϑῇλδ. 

᾽ λθεν-- 
ἴ88.. Ῥοᾶαὶ ὐἱ: 1τ1ὴ6 ἀϊδοίριθα ἦλ ΟΥ πη ἮΘ ξαζὴθ 



ΜΔΕΚ 8:11---19 

εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 11 Καὶ ἐξῆλθον 
ἰπίο 106 γμδαγίβ οὗ δισηδχιίῃδ. Δηάα οσδῖα οὐἱ 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συνξζητεῖν 
1ὼ 6 Ῥβασίβοο. δῃὰ κίασγίεαἱ ἴο ΡῈ βεροκίηῃρ ἱ 

αὐτῷ, ζητοῦντες παρ αὐτοῦ σημεῖον 
ἴσῃ, Βοοκῖσ Ῥᾳεϑιαᾶθ δ 4199} ΕἼΤ} 

ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 12 καὶ 
ἄγοσῶ ἐς πϑάνϑῃ, ΕΞ 15 ἨΪἷπι. ΔΑμᾶ 

ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ 
Βανί στοδῆρδα αἀθθον ἰἴἰο 1Π6 ΒΏΪΊΙΈ. οΥ Εἴτα 

λέγει Τί γενεὰ ὕ ζητεῖ 
ἮΘ 15 βαυίηδσδ ΜῊΝ ἰδ ρεηοσαϊζοη {[μῖ5 [5 βθροκίηρ 

σημεῖον; ἀμὴν λέγω εἰ δοθήσεται τῇ 
5Ι5Ὰ3 “ ΑΙΏΘΩ 1 δπὶ ΑΣΩΡ, 15 ΨΠ1ΙΡ0Ὸ6 βάνϑῃ ἴο {πΠ6 

γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 13 καὶ ἀφεὶς 
βομοσαϊοη 115 ΕἸΞΝ Δα μανίην οἱ Ρὸ ΟΕ 

αὐτοὺς πάλιν - ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς 
ἴθ ὅϑοῖ Παν1Ρ βίορρεα ἢ 6 νοΐ ΟΥ̓ ἰαΐο 

τὸ πέραν. 
16 οἶποὺ 56. 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ 
ΑμΩ μὸν ἔοσσοὶ ἴο ἴδια Ἰοᾶνθϑ, διηᾶ ΣΞ ὑοὲ 

ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν 
ΟὯΘ ἸΟΔΥ ποῖ {δον οσὸ πανίηρ 1 ἐμποσάβοῖνοβ 1ἢ 

τῷ πλοίῳ. 15. καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς 
τῇ 6 οϑδῖ. Διά 6 νν88 βίν::β οτᾶθτ ἰο {μοστὰ 

λέγων Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς 
Ξασῖ δ Β6 τοῦ 5εϑῖηρ, ὈῈ τοῦ Ἰοοκίπρ οὖν ἔσγοσα ἐπ6 

ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης 
Ἰρανθὰ οὔίῃθ ῬΒΑτῖδθο5 δ [ἴ6 Ἰρανοὰ 

Ἡρῴδου. 16. καὶ διελογίζοντο πρὸς 
οὗ ποσοῦ. Αὐδ ἔδμον νοσο γϑδβϑοηῖρ ἐοννδχζα 

ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 
ΟἿ διοίῆοῦ ἔμ: ἴοᾶνοβ ποὺ ἐμὸν τὸ Βδνίηρ. 

11 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς Τί 
ἈΑπᾶ Βανίηε Κα ΠΘ 15 βαυ η5 ἴο πο ὙΨῺΥ 

διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ 
8.6 τοῦ γδδϑοιΐηβ Ῥδοδαβθ Ἰοᾶνδ5 ποὲ 

ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ 
γυοῦ 8.6 αν 52 Νοῖ νεῖ ὅσα χοῦ ρΡοχοοϊνϊῃ» δοί- τὲ 

συνίετε; πειτωρωμένην 
816 γοῦ σΟΙΏΡΙΘΠΘΙ ΘΙ. Ἐδνίηβ θό6θ ἀπο 

ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 
δτὰ χοῦ ΒΥ τῃ8 Ἡρατὶ οὗ τού 

18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ 
ἘΧ65 Ὠανίὴρ ποῖ 81Ὸ γοῦ Ἰοοκίηῃρ δμῃᾶ 

ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ 
Ε13 αν ποὺ δφτδῸ τοῦ βοαυΐϊησ Αηᾶ ῃοΐ 

μνημονεύετε 19 ὅτε τοὺς - πέντε 
δΙῸ τοῦ χοπλθσ ὈΟυηςΣ ΨΏΘΩ {1.7 Ἐνε 

312 

ἰηΐο π6 Ῥαγίϑ οὗ 104]-. 
τ Πα ἢη8. 11 ΗΘΙτα 
πῃ 6 ῬΏΔΙΙΒΘΘΘ. Ο8 118 
ουοὖὐ διηιᾷ 5ἰαγίθα αἷς- 
Ρυνίΐηρ ψ ιὶῦ ΐχω, 
βϑοκίῃρ ἔσο ὮΠΔ ἃ 
βδῖρτι ἴσοσὰ Ὠθανθῶ, ἴο 

ῬΡαὺ Ὠΐὰ ἴο [6 ὑδβι, 
1230 6 ρ͵τοδηθαᾷ 
δορὶν ψἱ ἢ ἢἷ5. ΒΡ τ, 
δα 5βαἰα:. ΝῺ ἄοαα 
{Π15 φδοηθγαύϊζοα θεὶς 
8 δἰρῃ9 ὙΓᾺΙΥ Τὸ 58γ, 
Νο ἱρὴ ψ11 ΡῈ ρίνθῃ 
ἰο ἰμῖ ρϑηθσϑίοῃ." 
18 νυϊ0 ὑμαὺ Ὧ6 1οῖὲ 
θαι, σοὺ δροδσὰ 
δϑδίη, δ8ῃ4 θοῦ ΟΕ 
ἴο ὑπ ορροβὶζθ 5ῇοσζε, 

14Α5 ὦ ψνᾶϑ, ἴμεν 
Ζογροῦ ἴο δκβ Ἰοᾶνϑα 
ϑίοηρ, ϑηα δχοθοῦ ἔογ 
ΟΩ6 Ἰ᾿ἰοβᾷῦ ἔμοὸν ϑᾷ 
ποίησ τι ὑπθπὶ ἴῃ 
ῃθ6 Ῥοαὺ. 15 πα ἢ6 
Ῥδρϑδὴ ἴο οὐαᾶξυ ὑῆθης 
ΘΟΧΡΓΘΒΕΙΥΣ δῃηα 850: 
“ΚΟΘΟΡ ὙΟΥῈ ΘΥΚΥΘΚ5 
ΟΌΘ, Ἰοοὶς οὔ ον π6 
Ἰθαᾶυθὴ οὗ {ὰ6 ῬὮβϑ- 
ἴδθθ5 δῃὰ ἴῃ Ἰϑᾶγϑῃ 
ΟΥ Ἡοτοάᾶ.᾽" 16 5ο ὑοῦ 
ψοὴῦ δρυΐ νὰ 
ΟἿΘ 8᾽ΠΟΥΠΟΣ ΟΥ̓ΘΣ {86 
ἔδοὺ μϑὺ ὑπὸν δᾶ τὸ 
Ἰοᾶανθβ. 17 Νούρ ὑῃΐδ; 
Ὧθ κβδἱᾶ ἔο [θιῃι: “ὙΜῺΥ 
αἀο τὸν ϑβ8ρῚ6 ΟΥΣ 

γοι Ὠδνϊηρ ΩῸ ἸΙοαν 652 
ο τοῦ ποὲ γοῖ Ρ6Γ- 

οοἶνα δῃά ργροὺ {86. 
ταθδίηρσῦ  οὸ τοῦ 

αν γόῦα ποαιὺβ Ὁ] 
οὗ υπᾶάογδίδηαϊίησϑ, 
18 ΤΠΒΟΌΡῺ ανὶπρθ 
ανοϑ, ἀο τοῦ ποῦ 566; 
8η)4 ποῦ παν 
6815, (ο χοῦ πού Ὠθδγϑ᾽ 
Αηᾶὰ ἂἀὸο τὸῦὺῦ ποῦ 
ΤΟΙΣΘΙΌΘΙ, 19 ψ 61: 

ὁ τφ οραμμξαναμιηνωνβαββμμν  τυμαμμβμμβμμμκημμοιδμμομμήρα ρμμμδρενιμρμμμρύμᾳ ἐμμημραφμμ μρήρ. σαιμημα ημριοσαμμα ψημυ-μαμμμαντημεδυναλαναἰρημιφεν ἥν ϑν ψὸς υμψῃφψῆβαραῃαρηξα ινμνμρυμηιμμημμρυμηαμῃλῳμανηνμημιηηηηηθηθμημθιμθαμανοιμρυμαλωνον σπωνααν δμφήνημμυριυϑϑρλανμηρήμαμηαλαμηνονμημαϑμμκδν Φέμηιο ιν, ἐθμιη μευ ηβηι μη ΒΝ ΜΗ ΡΌΘΘΑΝΝΜΗΝ 

βυνα ΩΝ αλφήρ δι λπι εσνν 

4218 

Ψ᾿ 2 Ἀ [4 

χρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους 
ἄρτος» 1Ργτοκα ἰπΐο {86 Ἀνθ ἰμβουβδηά, ΄ 

ὅσου κοφίνους κλασμάτων πλήρεις 
ἶσα ον . αβκϑῖβ ΟΥ̓ ἔσαστηθηῖβ ἢ 

ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα. 
χοῦ Ἡξιοα ῸΡ ὍΘ Δ’ βασίῶβ ἴο Ἀσὰ Ὑνεῖνο. 

2 ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
Μη ἴῃ. βένθεα ἱπΐο {π8 Ζοὰγν ᾿μουβϑῃα, 

πόσων σφυρίδων πληρώματα 
οἵ ὨΟΜ ΤΑΘΔῺΝ Ῥτγον βίοι Ὀδϑκοῖβ Β1ΠΠ55 

σμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν 
κν ασ μιν πὶς τοῦ Πέρα ὩΡῚ Δοᾶὰ ἴδον 816 5 5 

αὐτῷ Ἑπτά. 21 καὶ ἔλεγεν, αὐτοῖς 
οἱ ϑενεη. Απμᾶ 86 ν788 βδασυΐῃβ ἴο 136 τὴ 

Οὔπω συνίετε; 
Νοΐ γεῦ ΣῈ χοῦ σοχωρσθ μα 57 

22 Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν. Καὶ 
Απᾶ ἐμὸν ὅσο σοχηΐπρ πο Βείμϑαιαδβ. Απαᾶ 

φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν 
ἔμδν 68. ἴο τη Ἀϊὰ (0Π6) δᾶ ἴον δηΐσθδὲ 

᾽ν» Δ σ᾽ 5 “ἷ, ΓᾺ . . 

αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ᾿ ἄψηται. 23 καὶ 
πὰ ἱἰπ ογᾶορσ (δὲ οὗ Βἴπι 6 ταρμῦ ἰοΌ (ἢ, Απὰ 

ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ 
μανίηδ ἰαῖκθα Βοϊά οαὰ 8 ὸ μεθα οὗ μθ ὈΠ1Πα (016) 

ἐξήνεγκεν αὐτὸνφ ἔξω τῆς “κώμης, καὶ 
πὸ ὑτουρβί οὐοξδχσ πίγγ) οὐυΐδθιᾶθ ἴῃ 68 νῇ]αβα, δῃα 

πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, 
μανίμξ βρὶξ 1πίο 86 [0}9}5 191 ΟΥ̓͂ Ὠΐπι, 

ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, 
Βανί αὐ ροπ 131: ἘεἘΤ 2.6] ἴο Ὠϊτη, 

ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ τι, 
Β6 85 Δα ΥΩ Β ΠΡΟΣ ὨΪπὶ 1 δα ΙΠ 

βλέπεις; 24 καὶ ἀναβλέψας 
σο Δ’ Ιοοκῖπρ δι Απαᾶ δνὶῃδ ΙοοΚοᾶ ἊΡ 

ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους 
ἢ 85 ΒΒ 5 [ἴὴ Ιοοκὶηϑ δῇ [340 ΤΡ 

ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ. 
Ῥδοϑυδα 85 ἐχδθ5 Ι 81 βθϑίη δ 

25 εἶτα πάλιν ἔθηκεν τὰς περιπατοῦντας. 
ῃ ᾿ Νεχὲ αδαΐβῃ δορὰ 86 (ομ85) ννϑϊκίη δροῦῖ. 

χερας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ 
Ὠδηῃᾶθ ὭΡΟΙΩ τῃ6 ΘΥ65 ΟΥ ἴσχη, δῃά 

διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ 
ἢ Ἰοοκροᾶ ἐμγου ἢ, διὰ Β6 νὰ τεβίοσϑα, δὰ 

ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα. 26 καὶ 
ἢ8 ἐνέβλεπεν ἴὴ δι τϑδιδηῖϊν 8411 ([ 165). Δῃηά 

οἶκον αὐτοῦ λέγων 
μουδθ ΟΥ̓ πὶ ΞΔ Β 

εἰσέλθῃς. 
τοῦ 5πμοι]α οπίοσ. 

εἰς 
ἱμπίο 

κώμην 
νὴ προ 

ἀπέστειλεν αὐτὸν 
Ἀ6 βρὲ οἱ ξετε τε 

Μηδὲ εἰς τὴν 
Νοί-οὰΣ ἰπίο τὰ 8 

ΜΑΒᾺΑ 8: 50--Ἰῷ 

1 Ὅτοκο ὑῃ6 ἔνθ Ἰοαυδβ 
ἴοχ ἴῃ ἔνθ ὑμπουβδηά 
ΙΏΘΩ, ὨΟΝ ΙΏΔῺΥ Ὀ85- 

Κοίβ 1111 οὗ ἔγαρταθηῦβ 
χοῦ ἴοοκ 03 ὙΠῸν 

βδϊὰ ἰο ἴση: “ὝΨψΕΙνθ. 
20 “ΨῬΏΘΩ 1 ὑτΌΚΘ [886 

ΒΟΥ [Ι͂ὉΓ {ῇὴ6 ΖοὰΣ 
ἐποιιβαηά χάθη, ὨΟΝ 
ΒΩ σου δίου 85- 
Κοὺβ 11 οἵ ἔγαρυλθηΐβ 
αἰᾶ τοῦ ἴδκθ 09 

Αμᾶ ὑμδὺ βαϊα ἰὸ ἰμι: 
“Θονθῃ." 21 ΜΙ ἰμδΐ 
Ὧ6 58ϊα ἴο ἔμθα: “0 
σοῦ ποὺ γοὺ ροὺ 8 
χηθϑηΐηρ 

22 ΝΟ μον Ραὺ ἴῃ 
εὖ Βείμ 581: 48. ἘΘΓΘ 
ῬΘΟΡΙΘ Ὀτουρσηῦ Ὠἰπὶ ἃ 
ὈΠηΔ χϑ, δηᾶ ὑὯ8 ν 

δηὐγχϑαϊθα ἶσα ὕο οι 

ἶσα. 28 ΑὨα Ὧ6 ἴοοῖκ 

086 ἢ Πα τῆϑ Ὁ ἰδ 
Ὠδηῃᾶ, ὑγχουσρῶῦ Ὠἰτὰ 

οὐὐδιάθ 86 νλ]18858, 
διὰ, δνίηρ βρῖῦ ὌΡΟΣ 

ὯΐΪ5 ουθβ, μ6 ἰϑἃ ὨΪΐβ 

Ἡϑηᾶθ Ὡροὴ Ὠἰὰ δᾶ 

Ῥθρϑὰ ἴο 851: Ὠϊτ: 
Ὅο γοὰ 8566. δ8ῃΥ- 
ἐλησῦ᾽᾽ 24 Αληα {πμ6 
τῆϑῃ Ιοοκρᾶ πρὸ 85 

Ῥθσϑ βανίηρ: “Ἴ 566 

ΤΏΘΏ, ὈΘΟΔΌΞΘΙ Οὔϑονα 

δῦ σθθῶλ ἴο 6 ἐγ86685, 

Ρεὺ {π6 ν δῖ ψϑικίηρ 

διροιιύ.᾽ 25 ΤΉ ὯΘ 

1 Ὠἷβ δηᾶβ ἃρϑῖῃ 

ὌΡΟΣ [π τη 5 ΘΥΘΒ, 

δἃ 6 δὴ 58}. 

ΟΙΘΑΙΙν, δηα Ὧ6. ψὰ5 

γτοβίογσθα, δπα 6 νγὰ5 

βϑοίῃρ δνοσυύμϊηρ αἷ5- 

(ἰοῦ. 26 ὅὸ ;Ὧ6 βοΐ 

εἰμ ΟἿ Ὠοχηθ, βαρ 

“Βαῦὺ ἂἀο ποῦ ΘμὐοΣ 

τηΐο ἰδ νὰΠᾶρ6." 



ΜΑΒᾺ 8: 21--.-98 

21 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ιησοῦς καὶ οἱ 
ἈΑπᾶ. ἢ ψοηΐ οὐὧὐδό.͵ [ῃ6 9655 διά ἐδμα 

μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κῶμας. Καισαρίας τῆς 
αἰβοῖρ]65 οὗ Βῖτη ληΐο 16 ν]]]ερ85 οὗ σβδοϑασθα Οὗ [δ 6 

Φιλίππου: καὶ ἐν τῇ. ὁδῷ ἐπηρώτα 
ῬΏΠΙΡ; «μπᾶ ἴῃ ἰδ νὰν 6 νγ85 ἱπαυστορ ΠΡΟΣ 

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς Τίνα .με 
{1πη6 ἀϊδεοῖίριοβ ΟΥ Εἰτπη βϑυῖὴβ ἴο φτὶ ἽΜΏΟΙΩ ΤῺ6 

λέγουσιν οἱ εἶναι; 28 
δ͵ΤΘ βαυίὴθβθ ἰμ6 ἴο Ὀ67 

δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ᾿Ιωάνην τὸν 
μυαξ κβαΐϊά ἴο ϊτὰ ΒΆΣΙΩΒ ἴῃδὲ Φομπ 16 

βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι ᾿Ηλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι 
Βαρ δὲ, ΔΑ οἴμοῦβ ἘΠ1724 ἢ, οἴμουβ υὲ ἰπμδὲ 

εἷς προφητῶν. 29 καὶ αὐτὸς 
[1 Ῥτορῃ οί. Ἀπὰᾶ ΠΘ 

αὐτούς Ὑμεῖς δὲ τίνα με 
ννδ5 παύση ΡΟ {μου χου Ῥυΐ ΨΒΟΤπΣ ΤῺ 6 

λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
ὉΥΟ γοῦ Βα ΒΡ ἴο 67 Ἡδνίηρ δϑινοτεα ἰῃ6 Ῥεῖϑε 

: 
οι ἄνθρωποι 

ΤῊ. (065) ΤΆΘΩ 

τῶν 
ΟΥ̓ ἴῃ6 

ἐπηρῶτα 

λέγει αὐτῷ Σὺ εἴ. ὁ χριστός. 80 καὶ 
15 ΒΒ ΙΩΒ ἴο Ὠίτσγη ὙΟῚῚ δὃζθὸ ἰὼ 6 ΟἸὨἩγίβε Απμὰ 

ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
Ἠ6 ὅδνϑ γα ἴο ἴὕθσλ ἴῃ οτᾶδφυ ἐπαὶ. ἴο ἄὺ οὔθ 

λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 31 Καὶ 
ΠΟΥ τ. 6 5 Ὡ 5 δροιῖ γα. Απμα 

ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ 
ἮΘ 5ἰατίεα ἕο ΡῈ ἐθραοῃίπρ ἐμποὰ ἐμαὶ 1015 ποοθϑϑατν 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ - παθεῖν 
ἰῆθ θοῇ οἵ ἴῃ 6 Τῆϑῖι ΤΑΔῺν ([]η 55) ἴο ΞΌΞΕΕΣ 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
Δ. ἃΔ ἰοῦο ἀ᾽Ἰθαρρτσγονϑα Ὅν ἰδ ΟἹ οα ΘᾺ 

καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ 
854 ἰῃ6 ΘὨΙΘΕ ὑυίοϑίβ. δῃσ {μ6 ΞΟΥΙΡ65 δα 

ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
ἰο Ὀ6 ΚἰΠοά δα ΔΕΙΘΣ ἴῆτθα ΠΕΝΣ] 

ἀναστῆναι": 82 καὶ παρρησίᾳ τὸν 
ἴο βίδπα ἊΡ; δια ἴο οαϊβροκοηθ85 Ε1 0: 

λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος 
τνοτὰ Βα ὙνᾺ5 βρϑδκίῃηβδ. Απα ἰδκίηρ ἰουνναγα ΠΙΧΏΞΟΙΣ 

ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷ 
{μ6 Ῥεῖοσ Ὠΐτα δίασι θα ἴο Ὅ6 στα ἔκθακε 

αὐτῷ. 33.. ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 
ἴο τα. ΤῊΘ (οη6) Ἀιιζ πανίῃρ ξυχηθα προ δηἃ 

᾿ ἰδὼν .“ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν 
Πανὶ πΠθ βθο ἴμ6 ἀϊβοῖθ]θ5 οὗ τη Β6 βᾶνϑ γϑΌτῖτα 

Πέτρῳ καὶ λέγει Ὕπαγε ὀπίσω μου, 
ἴο Ῥοίοσ διηα 15 βαυηβδ Β6 βοΐϊῃρ πᾶσ ὈΘὨϊΠα τῊ6, 

Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ 
ϑαίδῃ, Ὀϑοδξο᾽ ποῖ ψγοῖ ἀτὸ ταϊπαΐηρ {π6 (155) 
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21 6515 δηα ἢἣϊ5 
ἀἰδοῖριθς ποῖ οὗ Τὸ 
[26 Πρὸ οὐ Οϑεςξ. 

8 ΤΟ ῬΏ1 ΠΡ, απά' 

ΟἹ 68 ΨΆΥ Ὧ6 Ὀδρδη 

ᾳιοδυϊομϊηρ Ὠἷ5 ἀϊδβοὶς 
ῬΙ65, βαγίωρ ἴο ὑμϑῃ 
ὙὙ͵ῈῺῸ δἃΓ6 τῦθῃ βδγίηρ 
[μῦ 1 8.1} 28 ΤΏδν, 
βολα ἴο ἷπι: 90 [88 

Βδρυϊδὺ, δῃηὰ οὐὔδσερ 
ἘΠῚ: ]84Π, 5111] ΟὔΘΣ5) 

ΟὨθ οὗ ἔπ6 ῥγορμβίβ.» 
290 Αῃηἃ μὲ μὰ ἰδ 
αὐθϑύϊοη ἰο ὑπο: 
“χοῦ, ὑποῦρῃ, ὨΟ ἀο 

ὙΟῸ 858 1 812 Τὴ 
ΘΛΊΒΊΘΙ Ῥοίοσ βϑα ἰὰ 
Ἀἴτα: “Ὑο 816. 086. 

ΟὨσῖϑυ." 30 Α Ὁ ὑμαὺ Ὧδ 
βύσοῦν σμασροᾶ ὑῃθα. 

ποῦ ἰο {611 δϑηψοῦδ᾽ 
ϑροαὺῦ Ὠΐπι. 51 ΑἸδο, Πβ, 
βιατύθα ἰοδορίπρ ὑμθα: 
ἐπαὺ 6 οι οὗ Ι8ῆ; 

τασδῦ ὉΠαΘΓΡΟ ΤΘῊΥ͂ 

ΒΌΡΟΣΙΩΡ5 δᾶ 6. τρί 

θοῖθα ὉΥ {πμ6 οἱᾶδγ. 
θη δα [ῃ6 οὨ ρθε 

Ῥυϊθδὺβ δηαᾶ ὑπ ΒΟΥ 68. 
δρᾷ ΡῈ Κἰπεά, απᾶ 
Τἶδα στο ἀδὺν [δύϑγ 

ϑ2Τηαθοᾶ, ἰῇ ουΐς-͵ 

ΒΡΟΚΘΏΏΘΩ55 56. ψ88 

τιδκίησ ὑῃδὺ βίβϑῦθ-: 

ταθηῦ,. Βα Ῥοίθσ ΤοοΚ: 
Ὠἶτὰ διϑιᾶθ δηᾷᾶ βἰασίθα 

τορυκίπρ Ὠΐπλ, 88 Ηδ. 

ἰυθᾶ, Ἰοοκοά δὖ Η15 

αἰβοῖρ!6 5. δηα τ ρυκα. 

Ῥείθσ, δῃᾷ βαία: “(δέ 
Ῥρῃϊηα τλθ, Θϑίϑῃ, 65 

οδιβθ γοι ἐπίῃ, ποῦ: 

γε μεφρνβ το ον φυηρνάῳμβίνι ἐν πενμερφοὴν μθβουλαϑηλφάμειμαρ εμηιμοράμβανπομνν ἘδιμηΝ ρδυρθσκν ανφαῃε ἂρ εἰ ραρά αι μϑοή μωφαβιμάμῃᾳ ἡμῖν. οὐαμεγειρν. σθαι αῤνημιρηφηῃβνδημαμνμμαμ αν ΗΜ αὐ μμρημμραμμΗΘΝ ΒΗ ΝΑ  δνμμε θνονυμ λθμακφσην αυγρϑεν θρφυμδακρῃρακιηρηνονῃ μΘΩΜΗΝ᾽ δὲν μημ 6} ΜΗ ΩΙΝΗΟΗΝΝΒΩΘΒΘΝΝΝΝΝ 

21 

τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
οὐϊβε αοά Ρὰλ {86 (1165) οὗ [π8 ΤΆΘΩ. 

34 Καὶ - προσκαλεσάμενος ὄχλον 
Αμὰ Βανίὴρ Ἵδηθα ἴο Ηἰτηβοῖξ ογονα 

τὸν 
τὰ6 

σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς 
ἰοσείβον ἢ 1Π6 ἀἸ501Ρ165 ΟΣ Εἰτὰ μ6 βαϊα "ἴο ἔπθτὰ 

Εἴ τις 6Ἐθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
τ ϑδῆγοῦθ ἰβ 5 Ὀαδβίμα ΤῺ6 ἴο σοπιρ, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
οὶ εἰπὰ ἀΐϊβοηθ ἨὨΪτΩΘ6ΙΣ. δηᾶ 16 Βἴτῃ δ ὰρ ἐπα 

σταυρὸν - αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω “μοι. 
βίδΚ ΟΕ τα δηᾶ Ἰδὲ τη Ὀ6 ξο]ον 5 τῆ6. 

85 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
ἍΜηο Ζοῦ 1ξ ονου τᾶν ΜῊ] [ῃ6 ΟΕ ὨΪΤ561Σ 500] 

σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει 
ἰο βᾶνῦ 8 ΜΜ}11 1088 ἀι; ψνο ὑπὲ ΚΟ Ὁ7111]Ο 56 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ 
(6 5001 οΟΥ̓Βα.. οἱ δοοουῦμπὶ ΟΥΤΩΘ 8Π4 οὗ ἰδα 

εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. 3839 τί γὰρ 
βοοὰ πεονβ.. 11 5ᾶνθ 1, δ 44:1 ἜΟΥ 

ὠφελεῖ. ἄνθρωπον κερδῆσαι. τὸν κόσμον 
5 Ὀεοδ ηδ᾽ ΤΆΔ ἴο βαΐὰ {πὸ ψοχ]α 

ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 31 τί 
τ Ώο]6 δὰ ἴο ξογέοιε ἰμθ. β5οὺὰ] οὗ ἰτα δὲ 

γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 
20. Μοῦ εἶνε ΤΙΏΘΙ᾽ ἘΧΟΒϑησα ΟΥ̓ (μ6 

ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ᾿ ἐὰν 
508} ΟΕ ΒΙγαῦ ψΨῃο ἔοΣ Δξ ανὸσ 

ἐπαισχυνθῇῃῃῃ - μὲ καὶ τοὺς ἐμοὺς 
βου α ὈΘσοῦλθ ἀϑμϑιηθᾶ ΟΕ τὴθ ᾿δῃηάὰ ἐπ ΤΩΡ 

λόγους ἐν τῇ γενεᾷ -ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι 
αὐτάς ἀπ ἴδ6 ρμοηρσαΐΐουη. {π|8 ἰδ6 δάπιζογοτις 

καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
δᾶ. ΒίΆΣαΙ, - αἰσδὸ 6 5ὸοπ οὔίῃμθο. ταϑ 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ᾿ ὅταν ἢ ἔλθῃ, 
ΜΠ Ὀ6 ἀβρβδιιθᾶ οὗ. ἴσα, ὙΏΘηΘνοΥ ΒΘ, ρῃΐ σόα 

ἐν. τῇ δόξῃ. τοῦ -πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἰπ,͵ [8 ρίοιν. οὐἷμβαο Ἐδίπεσ οξῃῖσσ ΜΠῊ ἴδε 

ἀγγέλων τῶν. ἁγίων. τ ων 1 70} ἀπβοῖβ᾽ πε΄ ΒΟΙ͂Ρ. πτὶι σπδου 

καὶ ἔλεγεν ., αὐτοῖς -᾿Αμὴν. -λέγω. 
ἈΑμὰᾷ Β6 ὙνᾺ5 ΒΑ ΙΩΒ ἕο ἴμθσα Ατάθα. 1 8 ΒΑ ΠΕ. 

ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε " τῶν " 
ἰο τοῦ ᾿ἰπδΐ ἼδχΘ᾽ δοῦθ δῦσα οὗ ἰῃ8 (0165) 

ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 
Βαν ηρ βἰίοοᾶ ". ψ8ο: ποῖ ΔΟ βμουά ἰαβίθ 

θανάτου ἕως ἂν ΄.-. ἴδωσιν. - τὴν βασιλείαν 
οὐ ἀθαῖῃ.: πη] ἩΚεῖν, ἔθ6 νυ ταϊδ 566 16 κἰηράοιι 

ΜΑΒΕ 8:84--9:1 

αοαξβ ὑμουρὮΐδ, 
ὕμοδα οὗ τθῃ, 

46 πον οδΙδᾶ 
6 οἵἴοψα ἰο ἢΐμ. 
ΜᾺ Ηἷ5. αἰβοῖρ!θ5 δηὰ 
βαιά ἴο ὕβϑρῷ: “ἢ 
ΘΏγΟΘ δῦ ἴο σΟΠ16 
αἰΐοῦ τῇθ, ἰοὺ ἢΐῃ 
αἰβοσ ΙΤΏΒΘΙΣ ϑδῃᾶ 

μυ 

ῬΙΟΚ ἋΡ 15. ἰουῦατα 
βίδκθ' δῃ)α ΤΌΠΟΥ Πι8 
ΘΟ ΟΣ Δ11ν. 85 ΕῸΓ 
ΏΟΘΥΕΙ ψϑηΐδ ο 5808 
Ὧϊ5. ΒΟ] ΜΠ Ιοδ6. 1Ὁ; 
Ρυδ ΏΟΘΥΘΙ ΙΟπΟ5. ὨΪ5 

5ΟῸ] ἴοΓ ὑπη6 β58κ8 οἵ 
Τὴ 8 δηα [6 ροοά ὩΘῸΒ 

Ψ11 βᾶνθ ἴῦ, 356 ΠΘΔΙν, 

οἱ ψιῇῖᾶῦ Ῥαπαεδὺ 15 10 
ξοῦ. 8 τῦϑ ἴο ρβϑίῃ 
86 ΏΟΙΪΘ ποῦ δά 
ἴο ζογζοϊδ ἷἰβ 5019 

31 Πα, τιν, ψουμᾶ 

ἃ τλδΔ: οἶνα ἰῇ εχ- 

Οὔϑηρο ἴοσ οἷἶβ. 50}12 

138 ΕῸΓ σψῆοθνοσ Ρ6- 
ἽἜΘΟΙΙΘΚ ΘΒ ΘΑ, Οὗ Τὰ 6 

δια ΤΥ ψοτγαάκ ἴῃ [15 

᾿δἀυϊίογουβ. δῃμᾶ δἰθζαῖ 
σοηθγαίίοα, ἰῇ βοῇ 
οὗ γϑὴ 11 ἅ1580 Β6 
δϑϑιηθα οὗ ἢἰτὴ ΨΏΘΩ 

6. δυεῖν ἰπ' 086 
ΒΊΟΥ, οὗ ἰδ ΔΙΏΘΓ 

ὑπ ΠΟΙν ΒΏΡΕΙ5.» 

Ἵ "ΕΣ ΒΙΙΊΟΙΘ, ΒΘ 
νοῦ Οὐ ἴο 58.» ο 

με: - ΚὙΓΟΙΥ ΟΙ "58 
ἐδ ου, ὙΠΘΙΘ 86 
βόϊῆθ οἵ ἐμόβα βὐβηᾶ- 
ἴὰρ ἤθτθ ὕμαῦς ἢ} 
ποὺ ἰδδίθ ἀδαίῃ. δὖ 

811. ἀΣῸ] γδῦ. ὑπ 6 
5868. 088. Κίηράοχῃμ 

324 566. 1ῆ6. Αρροπάϊζ' ὑπᾶὲρ Μδίζμον 10:38. 



ΜΑΒᾺ 9: 3---9 

τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 2 Καὶ μετὰ 
οξ μα αοά βνιηξ οὐχ ἢ ΡΟΕΥΙ. ἈΑΙὨΩΑ͂ δξίοσ 

ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν 
ἄδν5 δἰὶχ ἴδ5 ἱβκίαρ βοῶ. ἰῃᾳ ΕΣ τὰ 8 

Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην, καὶ 
Ῥείοσ διῃᾷᾶ {6 Φδλε5 δα ΦὥΌΒΏ, Δηᾶ 

ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν 
15 θαυ τΡ 1 δλ ἱπίο χηουηΐδὶῃ οείν 

κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καὶ 
δοςοσαάϊηδ ἴο ῥτῖναϊο [5ρΡο] οτμἱὴν (ο65). ΑἈηᾶ 

μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 8 καὶ τὰ 
Ἦφ ν 85 σδηβῆσιισεα ἰῃ ἔγοῦΐ ΟΣ ἴσια, δα ἰμα 

ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ 
οὗτος βαυταθΐβ Οὗ ἴα Ὀθοδὰθ β]βίθηησ να 

λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς 
ΘΧορραϊην 5ΌΟ ἢ δκ5 οἹΟί65 ΟἸΘΘΩΘΣ ὌρΟοΩ ἰδ8 

γῆ οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 4 καὶ 
[Εν] ποῖ 15 ΔῸ16 )π|5 το νι λίρῃ. Διὰ 

ὥφθη αὐτοῖς ᾿Ηλείας σὺν Μωυσεῖ, 
Ὑγ8Ὰ5 5668 ἰὸο πο ἘΠΠ784Ὶ ἰοροείμου νὰ Μόοβεβ, 

καὶ ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ ᾿Ιησοῦ. 
δῃᾶά {μὸν οσΘ βρθδϊίηβ ἑοβσείῖμον νὰ ἐπα Φ26588. 

δ᾽ καὶ ἀποκριθες ὁ Πέτρος λέγει τῷ 
ἈΑμα, πανηδ δηθννοχεάᾶ 6 Ῥείεσ [15 βασυίηρ ἴο ἴῃ 6 

3 “ « ᾿ ,’ ΕῚ ε ξ΄" 

Ϊησοῦ Ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι 
ὕεβδυ ἈΔΌΡ, Ἀπὸ ἰ5 ὦ5 Πεζα ἴο 6, 
καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ 
8:14 16ὲ τ1ι5 δ ἴῆσχθοθ ἐρθῃΐβ, “ ἴογνοὰὺ οὔθ δῃᾶ 

Μωυσεῖ μίαν καὶ. Ἠλείᾳ μίαν. 6 οὐ γὰρ 
ἰο Μοβεβ οὔθ δῃάᾶ ἴο ἘΠΠῈὴ οὔθ. Νοΐ Ζοὸχ 

ἤδει τί ἀποκριθῇ ἔκφοβοι ὰρ 
με ῖεπον ΠΔῈ 6 ΒΏΟΙΙ ΒΩΒΊΨΟΣΙ, αὐ ἔρδυξα] μὴ 

ἐγένοντο. 7 καὶ νεφέλη 
ἘΒΟΥ ὈΘΟδτΏ6. Απᾶ οἸουά 

ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, ὴ 
νου δαουντη Τμϑίῃ, 

ἐκ τῆς “νεφέλης Οὗτός ἐστιν ὁ υἱό 
οὐΐοῦ 6 οεἱουά ΤῊΪ5 15 ᾿ 

ε 2 ΄ 2 ’ 

ὃ ἀἄγατπητος͵ ἀκούετε 
τὰ 6 Ὀοιϊονθᾶ, Ἵ .-. χοῦ ρδσίη 

ἐξάπινα περιβλεψάμενοι 
βαάάθην Βανίηρ Ἰοοκοα δου ποῖ γεὶ 

εἶδον μεθ᾽ ἑαυτῶν εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἴον βὰν ὉΠ Π ἔπούλβοινοθ 1 πος ἐπ6 “6505 

μόνον. 
ΔΙΟΏΘ. 

9 Καὶ 
Αμᾶ 

ὄρους 
τηουηίδίη 

ἐγένετο 
σοδτΘ ἴο 6 

καὶ ἐγένετο 
δὴ οδζὴθ ίο Ρ6 νοΐςε 

μου 
ἰῇ ϑὅοὴ οἵ τα 

αὐτοῦ. 8 καὶ 
Ὠϊμ. ,Απα 

οὐκέτι οὐδένα 

ἐκ τοῦ 
ουΐοῦζ 16 

αὐτῶν 
ΟΣ ποσὰ 

αὐτοῖς ἵνα 
το βοζα ἴῃ οτᾶσχ ἐπδὶ 

καταβαινόντων. 
ΞοΙῺ 5 ἄοννῃ 

διεστείλατο 
Ὦθ Ρμᾶνθ οχάθχβ 

ὯΟ ΟΘ 
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οὗ Οοα δἰγθϑαν ὁοχ 
Ϊλ Ρονογ." 2 Ασοογᾷ. 
ἰὩΡῚΡ 5]Χ αδὺϑ ᾿ϑίδυ 
Ζοθὰβ ἴοοκ Ῥοίθσ δηᾷ 
Φαλθ5 δπα 9οῆη 
ΘΙοησ, 8 Ὀτουρηὶς 
ὑμθαχ ΠΡ ἰηΐο ἃ Ἰοξν 
τιουσηϊαῖη ἴἰο ἐμθη.- 
86ῖνγοθ δίοῆθβ. Δηᾶ ἢ 
ΨᾺΒ ὑὐϑηϑῆρατοα Ρο- 
ἴογθ ὑμϑ, 8 δῃᾶ ἢἰΐ 
Οὐΐοσγ ραγιθηΐβ Ὀ6- 
σϑὰθ ρἸδίθηϊηρ, ἴδὺ 
ΨΏΙΓΘΙ Ώ8ὴ Βδ8ῺΥ 
ΟἸούμο5 ΟἸΘΆΠΟΣ ΟἿ 
οασί σου ψῃϊίρη 
ῃοῖα. 4 ΑΙβο, Ἐ11 788 
νι Μόοξοα δρρραγρὰ 
ἰο ἴμθαι, πὰ δον 
ΟΙΘ οοηγουβίηρ ΠΏ 
σοδαθ. δ ΔῃΩα6 χϑϑροη- 
ΒΙΝΘΙΥ Ῥοΐοσ βϑϊαὰ ἴο 
Φοθαβ: “ἜΔΌΡΙ, ὁ 15 
πο ἴῸΓ τ.5 ὕο Ὧ6 Π6ΙΟ, 
850 οὕ 15 ογϑοὺ ὑὮσρα 
ἰοῦ, Οὴ6 ἰοῦ γοὰ 818 

ΟἿΘ [ὉΓΪἡ Μόοβθ δῃηᾶ 

ΟἿΘ ἴον ἘΠῚ11 784}. 6 Τὴ 

Ιαοὺ, Ἠ6 αἰά ποὺ ΚΟΥ 

ψηδὺ ΓΟΒΡΟΠ56. ὯΒ 

ΒΏΟΙΪα τη8 6, ΓΙῸΣ ὑΠ6 Υ 
Ῥδοϑῖὴθ αυὐδα ἔρασξα, 

1 Διῃᾶ 8 οἱοα ξουσχηθρᾷ, 

ονουϑηδαονίηρ ΘΙ, 

8 8. νοΐοα. οαυῖθ οἂὖξ 

οὗ 8 οἱοιμᾶ: “ΤῊ 
15 Τνϑ 5οῦ, 6 θ6- 

Ἰονρᾶ; 1ἰϑύθδῃ ἴο ὨΪΏ." 

8 ΘιιἀἀΘ1γ, ΠΟΎΘΥΟΥ, 

ἴ}) ΙἸοοϊκοᾶ αγουηᾶ 

Δα 58 20 οὔθ ΣῈ 

ὕμθ ΔΨ ΙΟΏΡΘΥΙ͂, 6Χχ- 

σϑρῦ δεβθὰβ 81016. ΄ 

9.45 ὕπῸῚ ψ6Γ6 σΟ- 

ἴὴρ ἀοχῃ ουὖ οὗ ἐῃ6 
τὴοὰπηΐδίῃ, Ὧ6 6Χ- 

ῬΙΘΘΒΙν ογαοχρα ὑμθαὶ 

ον υδνω 

οὐψαν χρᾷν᾿ ὑφ τορῆρνηζαι τνδρρι σε μαμηκ να! μα ἀνι νδα 

κνιμον ϑης ωαλν ννοῤνιρα βρεναολψ ον, Ἀγρρρβέμμον ἐότιν »βαρᾶνᾳ ἀνεμιημρθήνβδαμμίμνρθυν πη σενθμεν θηαμυνάκ ον: 

21} 

εἶδον διηγήσωνται, 
ἔδον βὰνν ἴμεν 5ῃουϊά στο]δίθ, 

εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ 
ποῦ ΜΏΘΠονοσ ἰμ6 οι οἴῃ Ταϑ οὔῖΐ οὗ 

κρῶν ἀναστῇ. 10 καὶ τὸν λόγον 
ἀρὰ Κύπε5) ΒΒοιηα βίδηα 0. Αὐὰ '΄'Ὡ6 ψογὰ 

ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς 
εὐ ηκιά ἨΟΙά οἔἔ ἰοννδτα που ϑθινοβ 

συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν 
Ξεοκίλδ ἰοθείμες πᾶ 15 με οὐδοῦ ἀεβά (0165) 

ἀναστῆναι. 11. καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν 
ἴο Ξἰαλα ὍΡ. Αμᾶ ἔδμον ψεσχο ἱπαυίσιηρ ΡΟ Πΐπὰ 

ἐ “ λέγουσ ἷ ατεῖς ὅτι λέγοντες Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμ ς ὅτι 

δενὶ μη παὶ (ΠΙΩΒ5) ιὸ ποοπθ τυμδὶ ({πΐπρ5 

ΠΟ Σιοτ Τραὶ ἅγὸ βασίηρ ἰῃ6 ΒΟΙΙΌ65 

Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 
Ἡλεῖα Ἡ 15 πΘοοσϑαΥν ἴο σοῖὰα Ἐτπὶ 

12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἠλείας μὲν 
ΠῈ}6 (οπ6) αὶ 5βαϊα ἰο βοα ἘΠῚ8.. ἱἰπαεθά 

ἐλθὼν πρῶτον ἀποκατιστάνει πάντα, 
μανίῃμβ σοι Βτϑὶ 15 τεϑϊοσίῃ δ 81 (55), 

ϊ πῶ γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν 
κΩὰ πον ἀι 885 Ῥθοὰ νυ ὡρὸὰ {6 ϑὅ0ῃ 

3 γ΄ ν 

ῦ ἀνθρώπου ἵνα 
οὔτι ἐαρδὴ ἐπ οχᾶδγ μδὲ 

πολλὰ πάθῃ . καὶ 
δὴν (155) 6 5ΒῃομἹᾶ ΒΌ Γ᾽ δὰ 

ἐξουδενηθῆ; 13 ἀλλὰ 
ΞΟ Ρ6 ἰχϑαϊθα ἃ5 ΟΣ 0 δοσοι Βαΐ 

λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλείας ἐλήλυθεν, καὶ 
τἀπὶ βαγίαρ ἴο τοῦ ἰμδὲ δἴϑο ΕἸ 8} 85 οοθ, δὰ 

ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα. 
τον αἰά ἴο Εἰγὰ 85 δὴν (( 1255) 85 

ἤθελον, καθὼς ᾿ γέγραπται 
{π8γ οσα ΨΈΠΏΒ, ϑοσοχαϊπρ 85 ἰΐ μὰ5 Ρεβϑῃ στο 

ἐπ᾿ αὐτόν. 
υροσὶ τη. 

14 Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς 
Απᾶ Βανίηῃρ σοί ἰοννασά ἰῶθ - αἀϊβοῖρ]65 

εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ 
ἰὸν δὰ ΨΨ Ἂοτονά ταῦ β ϑτομμᾶ 22 ὉΠ) διά 

αμματεῖ συνζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 
ὙΡμονς ὡ βϑοκίηξ ἰοβροΐῃθοσ ἰονδτζα ἴθι. 

1ὅ καὶ εὐθὺὲῤ πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες 
Αμᾶ δἵομοα 811 6 οτονὰ Βδνὶηρ 5εθ 

αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες 
δίῃ ἔξεθαμ βήθησα “8 ρὰ σχύμηδηβ ἰονδτα 

αὐτόν. 16 καὶ ρώτησεν 
Δῃηᾶ δα ἱπμαυϊγοα ὑροὰ 

ητεῖτε . 
1η8 Τοβοῖμον 

ἠσπάζοντο, ( 
ἴον ποσὰ βσθοίϊίς Ὠΐτη. 

αὐτούς Τί 
115 δ. 6) }} 

συν ' ἴτρος 
ἄγ στοῦ 8 ἰονατα 

ΜΑΈΕᾺ 9:10-.--16 

ποῦ ἴο γχοίδίθ ο 8ὴ7- 

Ῥοᾶν νῆϑὺ μὸν βαΐ, 
ὍΔ αὐ ἰῃ6 5οὴ 

οὗ τᾶ 84 γχλδοῖι 

ἔτοια {πα ἀθδᾶ. 10 πὰ 

ἽὝΠΘΥ ὕοοῖς. ῃ6 ψοτζᾶ 

ἰὼ ᾿ραῦύ, μαὺ ἀϊ5- 
Ομ556 61 διηοησ 6 1- 
86 1νγ 65 ψῇρδὺ [15 τὶ δὴν 
ἔτοῦλ ὑπ ἀσδᾶ τηθϑηΐ. 
11 Δ μον Ῥθσϑῃ 

ἰο αιαρδίϊοῃ ᾿ἷπι, 58 0- 

Ἰρ: “ΜῺΣ ἀο ἴμ8 

ΒΟΣΙΡ6 5. 58.) ὑμδαὺ ἢγδβὺ 

ἘΠῚ Δ} τυϑὺ σοιθ᾽᾽ 

12 }Ὲ16 βαἱα ἰοὸ θη: 
“ἘΠ Δ ἄοθς ΟΟΠΊΘ 
χοῦ δῃᾷὰ σχοβδίογθ 811} 

ὑπΐηρθ; Ὀυᾳ.ὺ ον ἰδ 

10 ἰμαὺ τὸ 15 νυϊίθα 
τοϑρθούϊδρσ ὑμ6 50. 

οὗ ϑ ὑπδὺ Ὧ6 γλδῦ 

ὉΠΟΘΥΡῸ ΠΊΔΩΥ ΒΒ. ΠΘΓ- 

ἴὴρ5 δηὰ θὲ γραία 

8Δ85 ΟἹ πὸ ϑοοοιηῦϑ 

15. Βιυῦ 1 58.ὺ ἰοὸ τοῦ, 

ἘΠΠΊἼΔ8, ἴὰ ἔδοῦ, Ὧδ5 

οοῆθ, 8δῃα μὸν αἱὰα 

ἰο ὨΪῺ 85 8 Ὼν ὑπ ῺΡ5 

85 ον νϑδηΐθα, 7ι58ὺ 

85 ἰῦ 5 υτϊίθῃ τὸ- 

βοθούϊρ Ὠἰγα.᾽ 

14 ΜΘ, ποῖ, ὑμὸν 

σοϑὰθ ὑοναζα {886 

οἴμο αἰβοίρ]θθ, ὕωου 

ποὐύϊοοἃ ἃ ϑιθϑϑδΐῦ 

ογονψᾷ δροιῦ ὑωριῃ δῃᾶ 

βουΐϊρος αἰπρυύίηρ τι λὶῃ 

ἐμοα. 15 Βιυὺ 8.5. ΒΟ0ΟᾺ 

δἃ53 8} ὑῇὴ6 οτομᾶ 

σδυσμῦ δἰσῦ οὐ δΐπι 

πὸ) ψ6Ι6 δὐιμηθᾶ, 

δᾶ, τυρηΐρ ὉΡ ἴἰο 

Εἷσα, μον} Ῥδρδὴ ἴο 

στοοὺ ἴα. 16 Απμᾶ 6 

Θοκοά ἴδοι: “μὲ 

816 τοῦ αἀϊδρυϊηρ τὰ 



αὐτούς; 11 καὶ 
Δπὰ 

τοῦ ὄχλου Διδάσκαλε, εἥνεγκα τὸν υἱόν μου 
ἐ ΞΟ Υ ΣΎΝ 

ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ 
Βανί β0 τς 5ΡΘΘΟΏ]6 55; 8ὥὴα 

αὐτὸν καταλάβῃ... ῥήσσει αὐτόν, 
ἍΈΏΘΓΟ. ἀφρίξε Βα Τὸ χρη 561Ζ6 1 ἀδθῆθ Βΐτα, 

τοὐναχὰ γου, 

δηᾶάᾶ δορὶ ὈΘΙΏΘ, δπά 186 ἰεϑίῃ δηὰ 

ρα 15814 ἕο 8 ἘΥ ἰὐγον οὗ νου 

: αὐτὸ ἐκβάλωσιν. καὶ οὐκ 
1ὰ ογᾶδν ἐμαῖ ἱ 

μον σσοσα ΒΈΓΟΏΡ' Θῃο ΒΕ, οὖς 188 (086}. Ραξ 

πανί δηβινοτοα 

ΒΘ του ἐΡετΕ πος 

ἐμέν Ῥχουεμὶ 

συνεσττάραξεν. αὐτόν,.. καὶ, πεσὼν 
Τπγονν τἴο. σον βίο. ἦα, διηᾶ- ΠΒαΑνΠ5: 511|6 1 

προ ἰδα βἀσὶ Βα Ὑγ 85 ΤΟΙ Σοδιληθ. - Απα 

ἐπηρώτησεν 

Χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; 

25. καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ -αὐτὸν ἔβαλεν 
πα ΤαΒΥ δἰ γγ65 δπα ἰπΐο γα. ἴτω 1 ἰἤτονν 

. ὕδατα ἵνα -᾿ ἀπολέσῃ .. 
. ὙΤΘΊΘΥΞ ἴα ογάθχ ἴ4ὲ 2 αισδΐ ἀθϑίσου 

; δύνῃ, “᾿ 
ΧΟ Ταδν. 6. 8016,. 
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ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ 
δησνογοα ἴο τὰ ομδ οὐὲοἕ [586 οἵα δ Γοα 

Εἰπι: “ὙΘΘΔΟΒΘΣ, 1 
ὈτουρΩΡ ΤΠ 50 ἴο 
γοὰ Ὀθοδιθθ π6 ἢδε 
ἃ 50ΘΘΟΒΙΘΒ5. ΒΡ ΡΙΌ; 
188ηἃ τ ΠΟΥΘΥΟΥ ἐΐ 
ΒΘ ΙΖ 5 Πἰσὰ ἰᾧ δ, ΘΑ 
᾿ἰὰ ἤο ὕπθ ρτοιπᾶ, 

τοῦς ἰὰ6 βοῇ οὔ πιο 

καὶ τρίξει τοὺς ὀδόντας καὶ 

συ Ὠἶθ ἰδροίῃ δοὰ 
Ιοϑθ5 δἰ βύσθησίηι 
ΑΠΩ͂Σ ἰο]ά γοῦτ' αϊ5- 
ΟΡ ἴσο Θχροῖ δ, 
μΡυῦ τ }ὺ ψεῦθ πσὶ 
σΘΌΔΌ16.᾽" 1910 ζΣα- 
ΒΡΟΏΒΒ 86 δια ἐδ 
Πρ: “Ὁ ἔαὶθῃ 1685 
Βοηθσαυίοη, ὩΟΥ Ἰοὴρσ 
ταὰδὺ Ὁ οοηὐξημθ ἢ 

εἴπας, τοῖς μαθηταῖς σου 

μον σύ τον οὔ, δηα ποῖ 

19 ὁ... δὲ 

αὐτοῖς λέγει Ὦ.. γενεὰ 
«ἴο ἄφλ 5 βϑασίηρ. Ο΄ βΈ ΠΟΥ ΠΟΙᾺ 

πότε᾽ς πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 
ΨΏΕΣ ἰοννατα. ᾿ τοῦ ΞΏΔΙΣΙ 62 

ἀνέξομαι ὑμῶν; [χοῦ ον Ἰοπρ' τασϑὲ 
ΒΕΔ ρα ἀρ. τοῦ] Ὁ Ῥὰξδ ἃρ ψἱ τοῦ 

αὐτὸν πρὸς με. 20 καὶ [ Βτίηρ δίται ἰο πιθ" 
πα ἰοναχῷ . τθ. Απάιϑθ θοὸ {π8ν ὑὈτουσδξ 

αὖτὸν πρὸς αὔτον. .. καὶ |ἷἶπλ ἴο Ὠἷπι. Βιιϊδ αἱ 
μἶταὰ ἰουγασζα Βίτα, ΑΠΑῚ] [ῃ6 ἰρῃξ οὐ ἷπὶ ἐπῶ 

αὐτὸν . τὸ  ἘΣἼΖΣ;πνεῦμα εὐθὺς 1 ορίτῖν δὲ... ὁὔσα ἰῆτον 
ἩϊΩ 186 βρίτιῖ ΘΕ ποθ Τὴ Θ114] ἰπίο σοπὲ 

ἀνα Ο 5, δὴ ἴον 
Πρ οὐ Π6 στοσπα 

ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 καὶ [6 Κερὺ τοι τρ ΘΡΟΒξ 
Πό ξοδαιίηρ. 21 Απᾶ- δ 

τὸν πατέρα, αὐτοῦ οσος δα κοα πὶ 6: 
6 ἰπαυγρα ἀροι. 1ὴὼ6 ξαΐμος οξῖσ. ον τυ ςῇ. 5. αύποτ: “ἜΡΟΝ ἸἸοὴσ 885 ἐηἴᾷ 

Ὀθθὴ δρρθηΐηρ δῸ 
Ὠ1η13᾽ Ἠδ βαϊα : “ἘΤΟΠ 
σὨΠαδμοοᾶ οὐ; 22 δῃὰ 
ὑπ δα βδραΐῃ ἰ 
ΠΟΘ ΤΟΝ Ὠἰτῃ μοί 
ἱπῖο ὕπο εἶἰσο πᾶ 
ἰησ 6. ψαῦον τσ 
ἀοϑίτο ν᾽ Ἡδη, Βιδ ᾿ 
νοῦ οδ΄ 0’ ΔΑ πρὶ 
Ὦδνα Ηἱύν. οἡ 5 δά 

ΕἸ 15.» 23 δεϑαβ 

δοιὰ ἰο Ὠϊτα: “Τρδὶ 

δχρυθδϑίοη, “1. γοῦ 
σϑῈ}} ὙΨΏΨ, 811 ἰίαρβ 

8 6 ἰο 6 1 656 

85. ἴηϊ5 ἢδ85 Βδρ᾽ϑηδα ἴο Ηἰταῦ 

εἶπεν Ἐκ παιδιόθεν’.. 
σα. Οὐΐοῦ. ἔτγόσω Η{{16᾿ ΘΗ]; 

᾿ εἴ, .. τι. δύνῃ, 
1 δασίίπρ,.. - ΨΟῸ ΤΩΔ δέ 8016, 

σπλα χνισθεὶ ἐ ᾶς. 
“μανίην μοὰ ΩΝ ἐφ ἡμᾶς 

᾿ῬΙησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τό Εἰ 
ἀδεβαβ. 581ἃ ἴο ἴσου. Τ)Ἴ6Δ 1 

- πτᾶντας -- δυνατὰ τῷ... 
8} ((ἴη59) Ῥοββίθθ ἴο ἔπε. ἴοδοὶ. 

ὑμθηλ3᾽᾽ 17 Αηὰᾶ ΟἿ οἱ 

Ὥ᾽ 

1μᾶνθ ἔαλμι; Ὀ6 Βεϊρία, οὗ τὰθ ἰο [86 ἸΔΟΙ͂Σ οὗ ξοδτη, 

ὄχλος ἐπετίμησεν 
[5 ταρπίπε, Ἰοσείμου προ οσονά βανα τερακα ἶο ἴπ6 

τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων 

συντρέχει 
δὴ Ὧ6 ἔοδη δηᾶ ἢ ἐπὶ τ 

τὰ εἰνίαξ ΟΥάΘΙ5 ἷο σοῦ, σΟΥ6 ξουσίῃ οὐΐ οἵ 

εἰς αὐτόν. 26 καὶ 
πηδᾷ ποῦ νοὶ 5Βομμα χοῦ ἝΝ ἱπίο ἈΠῸ. 

ρά 
Ἀανΐπξ οτϊοᾶ οὔὲ 8ηΩ͂ 'ΨΟΙ ΣΔΌΘΗ Βδνίηδ᾽ Ἐκρναος κεά 

νεκρὸς : ὥστε 
δα ἨΘ Ὀξοδπιθ 851}. 

τοὺς πολλοὺς 
τμ6 ΙΣ ἴο Ὀ6 βαϑίηδ ἰπμδὲ 

. τή 
᾿ ΘΒ μανία δὶ μοι οΥ τὸ ἢ 

οἔ Ἀμὰ Β6 σαϑαϊβεᾶ ὺὑρ δ Ὠ6 βίοοᾶ Ὡρ. 

εἰσελθόντος 
Δρὰ ΒάνῺ5 οηϊοσοα οξῆῖσμα.. πο Ὠοδα ἐπ 

Ῥσίναξε [5ὀὈΡο1] 

Ἀδὰ ἘΠ ἣν 6 

αὐτό; 29 καὶ 
ἷ “ ἈΔΩΩ͂ με 581 

ἯΘΙΘ ἐπηρώτοι Ὅρος 

ἴο ἴσχον οαέ 

αὐτοῖς. Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 
χὰ ποίμίηδ ἰ5. 8016 

ἡ ἐν προσευχῇ. 
εἰξελθεῖν 1 ἱ μὴ Ϊ 

Βανί βοῦα οὐ 

- τῆς Γαλιλαίας, 

Αἰ ἔγουα ἴοτΘ 

᾿ ἐπορεύοντο 
δεν ὍΣ Βοΐῃξ μεῖς ΨᾺΥ ἰβγοῦβη, ΜΝ 

Β6 τὰς ΠΠης 1 ογάᾶϑυ μὴ 

ΝΗ ΝΡ Δ ΘΑ ΝΝ ΔΝΟΔΑΔΩΣ ΩΣ ΜΑΔΜΝΜΩΣ ΜΩὴς 

γνοῖ" 
ϑδου]ά Κπονν;. 

μαθητὰς αὐτοῦ καὶ - 
ΟΥ̓ ίγα. δηα νν88 Βα σὴ 5 

6 ννᾶβ ἰθδοβέίηρ. 

ἐμρηνεεθμηηνα δαϑμηδημμεΝ. “τὶ 

ΜΑΒᾺ .9: 34:--.51 

Ὧ85 ζαϊ," 24 Τγγγηθ- 
αἰδύθιν οσγγίπιρ οτὖ, 
[8 86. ἔαΐῃμοσ οἵ [86 

Ἡγουτρ ΟὨΠἃ τγὰβ βδγ- 
ἴῃ: “1 Βᾶνθ ζαϊα: 
ΕΒΘΙῚΡ 6 ουὖδ ὙΏΘΙΘ ΣΙ 
Ὡρρᾶ ἔδίν 1» 

25 “εθα5, ΟΝ 8ο- 
ὑἰοῖπρ μα 8 αἵονὰ 
ψ͵ὸΟ5 τσ λρ ἐοροῦῈ 
προ [ὑῃθ1Ὰ1], τορακοᾶ 
56 ὉΠΟΙοδὴ ΒΌΙΓΣΙ, 

βουὴ ἰὼ ὁ: “τοῦ 
ΒΡΘΘΟΏΪΘΟΣ. ἀπ αἀθαΐῖ 
ΒΌΪΙΌ, ἹῚ οὐάᾶδξσ γψοῦ, 
σοὺ ουὖυὖὺ οὗ πἰπὶ δηᾷ 
Θηΐο ἰηΐο Ηἷἶπιὶ. ὯΟ 
ποτ," 26 Αηᾶ δέίεσ 
οὐ ουὐὖὐ ἀπ βοΐ 
ΦὨΓΟΌΡΗ ΤΒῺΥ ΘΟᾺ- 
να δίοοκ. τὸ σοῦ οαΐ; 
8):ἃΔἃ ὯὨ6 Ὀθοϑῇῖθ 85 
αεδᾶ, 5ὸ ἰμαὺ (88 
Βτθαῦοσ ΠΌΠΟΙ οἱ 
16 ΨΘΙ͂Θ ΒΑΥΪΏΡ: 
“ἪἫδ 15. ἀραᾶ!Ρ" 217 Βαὰὺῦ 
ΨΟσΌΝ ὕοοΚ Ὠἰμι ΡΥ {Π6 
ϑηᾶ διῃᾶ σαϊβρᾶ. πΐπι 
ὉΡ, δῃμᾶὰ 6 τοβ86. 28 50 
ΙΓ Ὧ6 επίογρα τΐο 
ἃ Ὥομ56 ὨΪΐ5 αἰ] 5ΟΙ 165 
Ῥτοσθρᾶρα ἴο 8ιδὶς ΐτα 

Ἰργίναίοιν; “ΝῺ σουᾶ 
8 τοῦ Ἔχρθὶ {09 
29 Αὐὰ πὸ βαϊᾶ ἴὸ 

μοι: “ΤῺΪ5 Κὶπᾶ 

οδμμοῦ σοῦ οὐδ᾽ ὮΥ͂ 
δην ΐὴρ οχοθρῦ ὈΓΥ 

ὈΓΘΥΘΓ." 

80 ΕΤΟΠλ ῃ γ6. ὑπ 

᾿ἀοραγίθα δ σϑοὶ 
ὑπ 6 1 ψΔᾺΡ) ὑμγουρὮ 
ΟΆ11166, θὰ 6 αἰὰ 

ποῖ ψδὴὺὺ ϑῆΏγ οὴθ 

ἴο σοὺ ἴο Κῆοΐ ἴδ. 
31 ἘῸΓ ὯΘ6 δϑ θβοῃ- 
ἰὴ [δπιῖ5 αἰβοίρϊθα 
ϑηα οι] ὑμθῃι: 
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Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
ΤῺ6 ὅοηυ οξίῃμο ΤΆΒΔΠ. 15 Ὀοίηῃρβ ρίνοια ονοῦ 

εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
ἱπίο δΒαηαᾶβ οἔταθη, ϑδῃά δον Ὁ] Κ|1 ίτω, 

καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
δ Βανί Ὀ66 ἢ Κἰ1ο 1 δἷξίοσ 66 ἄδν 

ἀναστήσεται. 32 οἱ δὲ 
ΔῈ Ψ11Π βίδπα Ὁ. ἸΠ6 (ο165) Ῥπΐ 

ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο, 
ψνοΥΘ οί Καον 5 πὸ βανίηθ, δα Ὧν ΟΙΓΘ ἔθδυῖὴσ 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
πὰ ἴἰο ἱπαῦυῖτα Ὅροι. 

33 Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. Καὶ ἐν 
Απᾶ μον σα πο Οδρεσμδυτη. Αμα ἴῃ 

τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα 
ἴδὰ8 ἤουβα Βανίῃρ σοί ἴὸ ΡῈ ἨΘ ννγ85 ἱπατί τ! ὍΡΟΣ 

αὐτούς τί ἐν τῇ ὁδῷ 
[39 161} ΜΝ 4 1] εξ εἴ τῃ8 

διελογίζεσθε; 34 οἱ 
6 γ6 χοῦ σα βοῦτὴβ ὨΤΟΙ ΒΗ 7 ἘΠ6 (ΟΠ 65) 

δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους 
μυξ νοχο 5] οηΐ, ἰοννατά ΟἿΘ δηοῦσο᾽ 

γὰρ διελέχθησαν ἐν 
ΤΟΣ ἔμον δχρσθβεθᾶ ἐοιάβοῖνοβ σου ἴῃ 

ὁδῷ τίς μείζων. 85. καὶ καθίσας 
8 5 ΜΏΟ Βτοαΐίοσ. ΔΑρα Βανί βεῖ ἄοννα 

ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς Εἴ 
6 βδουηᾶςφαά ἴ6 ἔνοῖνθα δᾶ ἰ5 βαυὶηρσ ἰο μοὶ ΙΕ 

τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται 
ΔΆΣΟΩΘ.. 5 ΜΠ Ἐτγβί ἴοθο. βαοψῖΡ6 

πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 
ΟΥ̓ 811 (ΟΠ 65) 1δϑὶ 84 ΟΥ̓Δ (ομ65) δβεγνϑδηῖ. 

36. καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 
Αηᾶ δνίὴρ ἴβε, Ιἰ{{Π ΡΟ ἢ 5ἰοοῦ 11 

Γ 

ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος 
ἴῃ τηϊᾶάδὲ οξίβεοιη δῃηὰ Βδνϊηξ ἴδθα [το ὨΪ5 ΔΥΤᾺΚ 

αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς 31 Ὃς ἂν ἕν τῶν 
1 Ὦφπδαϊα ἴἰο ἴθσα ἍὮΟ ἴον οὔθ οΟΥ (88 

τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ 
ΒΆΘΟΣ ἈΠῸ Ῥουγ5 ταϊρῃξ τοσοῖνα ὌΡρο ἐπα 

ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς 
ὩΒΙῺΘ ΟΥΤαΘ, τῶ 615 ταοοϊνίησ; δῃά ψ80 

ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται 
ἹΠΠΙΚΟῚ τῶθ τϑν 6 σαοοίνη, οὶ Τὴ Ἠ6 15 σθοθιν 8 

ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 
ρυ [86 (ομ6) Ὠδνὶῃδβ 5βθηΐ ΟΥ̓ τήθ. 

38 Ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάνης Διδάσκαλε, 
Ξε ἰο Ὦστη [86 ΒΩ ἐν οἵ ΤΟΒΟΏΘΥ, 

εἴδαμέν ᾿ τινα ἐν τῷ ὀνόματί, σου 
ἍΕ β ΒΟΙΏΘΟΩΘ. ἢ ἴπ6 δε} 221: οὗ γψοῖ 
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“ΤῊ6 οῃ οὗ τδὴ ἰξ 
ἴο ΡὈ6 ἀεϊίνογεα ἰηΐο 
ΘΠ 5 δηᾶβ, δῃὴ 
87 ΨΜ| Κ|Ὶ τη, 
ρυῦ, ἀδϑρὶύθ Ῥδίηῃρ 
ΚΙΙορά, 6 ψ}}} γστίβα 

γΘ6 ὅἀδΥν5 1δύθε,᾽ 

32 ΟΜ ΘΥΟΥ, ὕΠῈΥ ΜΟΙ 
ποῦ υπαογδίαηαϊηρ ὑῃα 
βαρ, δα ΠῸΡ ΤΟ Τα 
δαἴταϊα ἴο αποδύϊοη 
Βΐα. ᾿ 

33 Απὰ μον οδιὴρ 
ἰηὔο Οδ' ρου δ "ὑπ: 
ΝῸΝ ΜΉΘ ἢ6 85 
1δῖᾶθ [6 ἤοῖθ6. Β6 
ρα {μ86 απρούϊοη ἴο 
ὑπό: “ΜΜιηαὺ Ψ6Ι6 
ὙΟῸ ΔΙΓΡΌΪΩΡ ΟΥ̓ Οοἡ 
8 χοϑᾶϑ᾽"᾽ 34 16 Ὺ 
Κορὺ 5ῃΠθηῦ, ἔῸΣ οἱ. [ἢ8 
τοδα ὑῃὸν πᾶ δγρειρᾶ 
δΙΆΟΠΒ ὑβθιβοΙν 5 
ΜΏΟ 15 ρυϑδίογ. 35 50 
Π6 βδὺῦ ον δαμπᾶ 
σϑϊοα 6 ὕχοϊινο δρᾶ 

β01ῖ6 ὸ ὕδο: “1 

ΘΏνοΟΩΘ ψϑηΐα 0 Ὀ6 
Ἐγχδῦ, ὯὨ6 τασϑὺ 6 Ιδϑὲ 

οὗὐ 41 δῃᾷ χη ϊηϊδίοσ 

οὗ 811.᾿ 36 Απᾶ δ6 ἰοοκ 

8 γοιρ ΟὨἢΠ]α, ϑὐοοά 

ἴῦ ἴῃ ὑμοῖν τηϊᾶβὺ δπά 

μὰ ὨΪ5 διὰ δουμᾶ 

ἰδ δῃηᾷὰ βαϊᾶ ἴο {μ6π|: 

31 “ὙΥΏΟΘΥΘΥ ΤΘΟΘΙΥ 5 
ΟἿΘ Οὗ 500 γοιδ 

οὨΠ]άτθα οὐ {μ6 ᾿ϑϑδὶ5 
Οὗ ΤΥ ὨΒΙΏΘ, ΤΘΟΘΙγΟΚ 

γγ6; 8δη4 ΜΏΟΘΥΟΙ 16- 

ΟΟΙΥΘ5. ΙΏ6, ΓΘΟΘΙγΘ5, 

ποῦ τὴϑ ΟὨΪΥ, θαὺ 8150 
Ὠΐὰ ἰμαῦὺ βϑθηὺ πη 
Τοτίη. ΄ 

8 “9 ὉΠ) 5διἰά (0 

Ὠἷα: “ὙΘΔΟΏΘΓ, γ00 

ΒῈΝ .ἃ σογίδίῃ δὰ 

τωνομρννμλρ ντρον Ἀὐβφῖμαν πγοννντ δ  ονηβνα 

πο παμεκονπρυίιν 
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ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν 
τσοὶ ουἵ ἀθλο 5, 

αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει 
ἶσα, Ῥεοαῦθβα ποῦ [6 ͵ 45 ξοπονίης 

39 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ἐμὴ κωλύετε 
το Ῥὰξ  ΦΖ65ὺ5 

αὐτόν, οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς 
Ὠΐτα, ὯΟ Ο8 ΣΟΥ͂ 15 Ν᾽... 0. 

δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
ρονοσῖα! ΜΟΥ ἀρὸὰ ἰδα ΠΘΙΩΕ 

δυνήσεται ταχὺ 
μο Ψ11 θ6 8018 αἸΟΚΙΝ 

40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν 
ΨΏΟ ἴοὸοσ το ἰβ 

ἐστίν. 41 “ος γὰρ 
ἰδ. ΠΟ ἔοσ 

ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι 
τοῦ σὰΡ ΟΥ̓ ναί ἴῃ ὮΔΙΆΘ 

Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ 

Ψ11 ἅο 

μου 

κακολογῆσαί 
ἴο Βρϑϑὶς θ86]ν οὗ 

καθ᾽ 
ἄοννῃ ο. 

ἂν 

τι5, ον 1.18 

ποτίσῃ 

ὅτι 

οἵ Ομτίδί γοῦ Δ.θ, ΔΙΏΘΩ 1 81 βανίαρ ἰο χοῦ ἐμδὲ ποῖ 

ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 Καὶ ὃς μὴ 
ποῖ Ὧ6 5ΒοΌ! 4 Ιο56 ἐμπὸ σχϑινασζὰ ΟΣ Πίστη, 

ἄν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν 
ἹΚΕΙ͂ ταρῦ βίμση θα ομδ οὐ ἰπ6 1{{Π6 (ομ65) ἔπθβθ 

τῶν πιστευόντων, καλόν ἐστιν αὐτῷ 
{π6 (ο165) Ῥεηονίηρ, ξ:}21:} Δ: 15 ἦο ἴτω 

μᾶλλον εἰ ᾿ περίκειται μύλος 
ΤΑΊΒΘΕ 1 15 Ἱντὴρ του τὰ ΠΙσίο δ 

ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον 
ῬΟΙοΟ ΙΩΒ ἴο {16 δθ5. δροχὲ ἐπ Π6ο οὗ Ηΐγη 

καὶ βέβληται εἰ ἣν θάλασσαν. 
8πὰ Π6 85 Ὀ6θὴ σον ΗΝ Μ 568. 

43 Καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ἡ χείρ 
Αμᾶ ἱξέονοσ τηϊρῃΐ βία] γοὰ ἐὰδθὸ παπᾶ 

σου, ἀπόκοψον αὐτήν: καλόν ἐστίν σε κυλλὸν 
οἔγου, εουἱ οἷξ 11; πα. [115 ψοὰ τηδίτηοθᾶ 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζων ἢ τὰς δύο χεῖρας 
ἰο οἴ [τἷαΐο ἐπ Ἠξδὸ ἴδδη ἴῃ8 ἔνο πιδῃᾶβ 

ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἄξξενναν, εἰς τὸ 
δανη ἴο ἔο ΟἿ [ἴαἰο {ῃ6 Θθημδα, ἑἐπίΐο ἐπα 

πῦρ τὸ ἄὄἄσβεστον. 45 καὶ ἐὰν 
ὅτε. ἔπα πο χ ΡΒ ΔΌΪΙΘ, Αμὰα ἱξονοσ 

ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ 
ἰδ Σοοῖ οὗ νοῦ ΧῇδΣν 6 ΒΝ 5 

σε, ἀπόκοψον αὐτόν: καλόν ἐστίν σε 
δοι, σα ο. 1; πα 1118 σου 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς δύο 
ἴο δῃΐο ἰπίο ἰὴ6 ἢΐδ χοὸς ἀπῃ Ἐμ ἔνο 

43" ὅθαὸ Μαΐζμουνν 5:22, Τοοίΐμοξθυ; 
ἡεβίςοίς δηά Ἠοζὶ Οσθοὸκ (αχί. 

ΔΠΑὰ νὰ ψοσαὰ ὑχγονθηΐξίβ 

ἡμῖν. 
τ5 

Β8ἃὰ Νοὲ ἢ τοῦ ρσονθῃῖηρ 

ποιήσει 

καὶ 
Οὗ βδηᾶ 

με' 
χη6; 

ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν 
"41 

ἈΚΘΙ͂ν ταϊθαΐ σϑιβα ἰὸ ἀσίηκ 

ΌΘόβε56 

Αμὰ ΝΟ 

τούτων 

αὐτοῦ 
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ΘΧΡΘΙΠ Πρ ἄθηοβ ὉΥ͂ 
[6 ι.86 οἵ γΟᾺΣ Ὠδιπδ 
δα τ ὑχίθα ἴο ρὑτϑ- 
γϑοὺ Ὠΐηγ, Ὀδοϑῖιϑα ἢθ 
νγὰ5 ποὺ ΒΟοοΙΏΡΘΏΥ ΩΡ 
5." 39 Βυὺ 7265115 παϊᾶ: 
“ὯΝ ποῦ ΠΥ ἰο ρὑτϑ- 
νοῦ Ὠἰμπ, ΖῸΓ [πθτδ 
ἰβ. ΠΟ οὔθ ὑμαὺ 11 
ἄο 8. ΡῬΟΨΘΙΖΙΙ πο κ 
Οὐ ἰδ Ῥαδὶβ Οὐ ἵὮΥ 
ὭΒΙΏ6 ὑπαὺ Ψ}}}1 αὐἱοὶς- 
Ιν ΡῈ 8016 ἰο τϑνὶθ 
6; 4010 6 ὑμπαὺ ἰδ 
ποῦ δρδίηδι 5 5. ΖῸΣ 
5. 41 ἘῸΣ τΠΏΟΘΥΘΟΥ 
ΕΊνοα τοῦ 8 ΟΡ οὗ 
δῖα ἰο αὐηκ ΟἹ 
Ὁπ6 »τουμα ἐμαὺ στοῦ 
Ὀθίοὴρ ἰο ΟἸγίδί, 1 
ὑγὰν 16} τοῦ, ὯὨ6 ΜΠΙ 
ὉΥ Ὧ2Ν526ἑ Ι6805 Ιοϑδ 
Ὠἰϊθ τοχψαζα. 428 
ΜΏΟΘΥΘΙ ΒΡΙΔΡΙΘ5. ΟἿΘ 
ΟΙ μεθ 06 Ομδ5 
ἰδὲῦ ὈοΙΐονο, 1 που 
6 μΘΥ 2ῸΓ Ηἰπὶ ἰξ 
8 ΤΣ Π]δίοηθ δ 85 
5 ὑἀτηθὰ ὉΡ 8ὴ 8585 
616. ΡυςΓ δέοι ὨΪ5 
ὭΘΟΙ 83:48 ἢὸ ψ6Γ8 
δούμδνγ οἰ ομθαᾶ ἰηΐο 
[86 568. . 

43 “Απὰ 1 ΘΥ̓Ὸὺ γοῦν 
δηα ἸΏ8ΚΘ65 γοὺ βὐιηλ- 
ὈΪ6, οαν ἐδ οΕ; ἰὃ 15 
ΠΏΘΥ ἴοσ γοὰ ἰὸ δηΐοσ 
Ἰπῖο 1186 χηϑιτηθα ἐδ 
νὰ ἰνο Βαπᾶβ ἴἰο 
8ο οΥ̓ἁ ἧ ἴπἴὸ 6’ δι "- 
π8," ἰπΐο ὕμθ ξἔἰσθ 
ὑμδὺύ οδπηοῦ 6 ρμαΐ 
ουὔῦ. 44 » 45 Απὰ 
1 γοῦν ἴοοῦ τδκοβ 
γοι 5ὔθ 6, οὐδ ἐξ 
οὔ; ἢ ἰ ποῦ ΙῸΣ 
γοῖν ἰο δαΐοῦ ἰηΐο 116 
ἰἴδὰβθβ ἤδη νὰ ἔψο 

445 ΤῊΪΒ. ν ΓΒ ἰ5 οἴαι[οᾶ ἱπ {πθ 
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πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 
ζδοῖ Βανΐῶβ ἴο 6 ὉΝᾺ ἰηΐο ἴβ6 Οθμθβ. 

47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 
Απμαᾶ 1 ἐνὸὺ 18 ΠΩ οὔ νοι 

σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν' 
ΤΩΔΚΥ 6 βὲέπχ Ὀ]1 ΠΡ νου, τον οὐὐ - - 11; 

καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν. εἰς 
ΕΘ. ψγοὰὺ [115 ΟὭΘ- ΘΚ 6 ἴο σα ἱἰπΐο 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ δύο ὀφθαλμοὺς 
ἴβοα κπκίπράοταῃη.- οἕίμε αοα ἴδῃ ὅνο ΠΩΣ] 

ἔχοντα βληθῆναι εἰς γέενναν, 48 ὅπου 
αν. ἴο 6 ἄχοσσῃ ἰπίο. Οδἤθηῃδ,. ΜΈΆΘΤΘ 

ὁ “σκώληξ. αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ 
16 τὰᾶσροῖ οὔίμομηυ Ὡοξέ Θιρᾶβ. βδῃᾷ ἰμ6: γα 

οὐ σβέννυται. 
ποῖ 15 θϑίὴρ δα Πρ ἰσ ρα. 

49. πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 
ΕΟ {6221} ΤΟΥ ἴο ὅτα ΨΊΠ 6 5αϊθᾶ. 

δ0 Καλὸν τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 
Ἐπ6 ἴὰ8 5611; ξένος Ῥᾳαΐ [6 5{ἱὲ 

ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ 
581{1655 τα ὈΘΟΟΣΏΘ, ἴπ ναδὲ 1ϊ 

ἀρτύσετε; ἔχετεα ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, 
ΨΠῈ γοῦν 5οΘ 50} Β6 δανΐηῃβ ἰῃ ΒΕΙν65 Βα], 

καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 
δηοα Ὀ6 Κοουΐϊὴβ Ῥϑδοθ. ἴῃ 56 δῃοίμοσχ, 

10 Καὶ ᾿ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται 
Δυὰ ἔγοχα ἴμοσθ μανῖηδ' ϑἰοοα σΡ ἮὯΘ 15 σου 

εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ 
ἰηΐο ἰδ ΤΘΡΊΟΣΒ ΟΥ ἰῇ 8 συαάθα, δπὰ 

πέραν ᾿ τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ 
Ζοτάδῃ, τ 88 

. πάλιν ὄχλοι πρὸς 
στον ακ ζοννασά 

πάλιν 
αϑαΐῃ 

2.. Καὶ 

οὗμοὺ βἰᾶθ ΟὟ ἰῃ6 

οὐ συνπορεύονται 
16 ΞΌΪΩΡΒ [ΠΘῚΡ ΝΣ ἑοσοῖθο αϑϑΐῃ 

αὐτόν, . καὶ ὡς -. εἰώθει 
 ἤτὴ, δια 85 [6 νγδβ βοουπίοχηρα 

ἐδίδασκεν αὐτούς. 
ὮΘ νγ)͵δ5 θοῦ, ποσὰ. ᾿ οι Δυᾶ 

, πτροσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων. 
ΑΝ ΔΒ οΘοτὴρ ον ασαάῖ ῬΏΔΥΪΒΘῈ5 ΤΟΥ ΔΘ Ό ΓΙ ἸΡΟᾺ 

αὐτὸν: ᾿ εἶ :".. ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα 
δῖα, [1 1015] ἰἴο Τῇδ]Θ ῬΕΥΒῸ ἢ νοσ8 

ἀπολῦσαι,. πειράζοντες αὐτόν. ὃ. - ὁ δὲ 
1ΟΊΟΘΟΒΘΩ ἙΓΟΙΏ, Ε{π-Έ 150 21 Ἀϊὰ. ἸΏ6 (οη6) Ῥαΐί. 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν 
Βδνίῃβ δ  σεα βδα ἴο θα ὙΜπὼῚ ἰονοῦυ 

ἐνετείλατο -Μωυσῆς;:4.. οἱ - δὲ εἶπαν 
σοΙαχηϑη ρα. .Μοβεδὸ... Ὑ8ὲ (ομθ95) Ῥαΐ 581α.. 

ὩΣ 

ζδοὺ ἰο Ὧ6 Ηἰϊομθά ἴη- 
ἴο Θ᾽ 68. 46 “------ 
41] Αὐπᾶὰ ᾿ἰξ ΟΣ δγε 
ΤΆΔΚΟ5 γΟᾺ  Β.ΠΠΔΌΙ6, 
ἴσον ἰῦ ἃνᾶῦ; ἰὖ ἃς 

ἜΠΟΣ Ι͂ῸΓ γοὰ ὕο θηΐον 

ομδτ-ογοα ἰηΐο [τ 
ἰηράοχα οὗ αοα [ἤδη 

ψΙ ὑνο ΘΥ65 ὕο᾽ δ8 
τἰϊομοα ἰηΐο θ᾽ θη: 

Ὧϑ, - 48 ψοτα ὑμὶν 
τχᾶρσοῦ ἄοθα ποὺ αἱ 
διὰ μα τα 15. ποὶ 

Ρὰαῦ ουΐ. 

49 “ἘΠῸῚ ΘΥΘΥΨΟΩΒ 

τσ 6 5] οᾶ ΜΠ Ὼ 

Ἔχ. δῦ 581 15 ἢπβδ; 
Ῥυῦ 1 δνὸσ ἰδ 581} 

1οϑο 5 105 δύσῃ, 

ΜΠ. ψθαὺ ΜΠ τοῦ 

βθϑβοῦ ἴδ 1056112 Ηδγὲ 

5810 ἴῃ ψΟύΓΒΘΙγοσ, δηα 

ΚΘΟΡ ροθ Ὀούψθθῃ 

ΟἿΘ διῃούποΥ." 

1 ΕΥΟΠ ὑμοσθ μ8 
ΤοσΟ 86 σϑὴδ ἴο 

ἴμ8 Τγοιύθτβ οὐ δὰ: 
ἄθα δια δούοβθβ {88 

σοτάδη, δῃᾷ. δρϑίῃ 
οτον ας σᾶὴθ ὑορϑύμοῦ 

ἴο Ὠϊΐπι, 8ηἃ 85 Ὧδ 

ψγὰ5 ϑοσιδίοχηρα ἴο 0 

Ὧ6 δραὶῃ ταῦ ἰδοῦ" 
ἼΠΩρΡ μοι. 2 ῬΏΒΓΙβθϑα 
ὯΟΝ ΔΡΡτοδοηβα δᾶ, 

ἴο ρυῦ δἰ ἰο [86 

ὑδϑῦ,. Ῥεσϑ απθδϑύϊοις-: 

ἴὰρ. ΒΒ ὙΒοίμοΥ οὖ 
Μ 85 [ΔΨ 1Ὸ] ΤῸ ἃ τῇ 

ὁ ἀϊνοτοθ. α ψ δ. 
ΘΙῺ ΘΏΒΜΕΙ π6 58. 
ἰο με: “ὙἘδδ) 
αἰ Μοβθβ οοπιπιδπᾶ 
γχου᾽. ΔΊΔΟΥ 58.ά: 

485 ΤΏϊ5 νθ͵βθ 15. οπατίθα ἴῃ 116 Ὑγοβίοοις ᾽᾿απᾶ οτὶ. αγϑοὶς ἰοχί, τ. ἢ 

ἐμανρι ερϑῷ ἰνμρατα Ἰὰς ῳ δὴ εν ηρβαναν μμυρμρηβφμμφενξ κλημρρβαθεαημρΗΒΗΒΩΜΝΗΦΗΜΒΗΜΜΜΒΘΗΜΒΟΝΙΕΨΝΕΜΒΒΒΝΕΒΝΒΝΙΒΙ ΙΝ κρ  ὐπουμαρισμευννθανανττα κου 

μημρραμμηρα  Ή μα ας. ἀν άνανα 

2238 

᾿Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου 
Μεᾶθ ἔμ8 σομσοβϑίοη.. Μόοξοα {16 ΡΟΟΙς ΟΣ ἀἰβηλλδθβϑὶ 

άψαι καὶ ἀπολῦσαι. ὅ ὁ δὲ ᾿Ϊησοῦς 
ἰο τεῖῖθ δηᾶ ἴἰο Ἰοοβϑϑὴ ἔσοσι,. Ὑδ8ὲ δὲ Το 55 

εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 
πα] 41 ἴο ἴμοα Τοννασζα {πη6 Βαχαμοεαγίθμθϑβ οὗ χοῦ 

ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην᾽ 6 ἀπὸ 
με ντοίβ ἰο σοῦ ἐπθ σοϊητηδηδτηθηξ {μΐ5; Ζτοταὰ 

δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ 
ρου ῬΘΕΊΏΠΙΩΒ ΟΥ̓ οχθδαίίου;) ;1τὴ816. δῃηᾶὰ ξδυηλβὶθ 

ἐποίησεν αὐτούς: ἕνεκεν τούτου 
πὸ πιδάβ ἰδϑία; οἱ δοσουμΐ οὗ 1815 

καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 
411 1οᾶνὰ ἄοννιι ταδὶ 1.6 ξδίμοσ.. οὗ μῖτα 

καὶ τὴν μητέρα, 8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 
αὐἱά ἰῃ6 τηοΐπου, δὴ ΨΠΡῸ6 μα ἔνο ἰηΐο 

σάρκα μίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ 
ΠΕΣ Οη6; δϑ-δηα πο γος ἴδον ἂῖὸ ἔνο βδυΐ 

μία σάρξ 9 ὃ οὖν ὁ θεὸς 
ομθ Β6βΒ; δ ληἘτο ε ἐμπογοίοτα ἐμ αοά 

συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 10 Καὶ 
γοκοᾷ ἰοβϑίμου ΤΆΔ ποῦ Ἰοΐ Ρυΐ δρατί. αΑπμὰ 

εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου 
ἱπίο ἐβὸ μοβθο δβαΐῃ ἐπ αἰβοῖίριθς δροῦδ ἐδ :5 

ἐπηρώτων αὐτόν. 11 καὶ ᾿ λέγει 
τοσα Δα ηΡ ΡΟΣ Ὠΐτα. Αῃάα Ὧφ 5 βαυὶηβ 

αὐτοῖς Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
ἰο πο ἯὝἭλο ᾿ἡκοὶν ταῦ Ἰοόβθὰ ἔσοσῃ [6 οσΏΘΩ 

αὐτοῦ καὶ αμήσῃ ἄλλην 
οὗ Εἶτα δὰ ταῖσι ΤΑΔΥΥΨ ποῖον 

μοιχᾶται ἐπ᾽’ αὐτήν, 12 καὶ ἐὰν 
ἰ5 σοι ἘΠ᾿’ δάπϊίοσν προ Βοσ, Δα ἔνθ 

αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν αὐτῆς 
58:6 Βιανῖπρ Ιοοβϑά ἔγοσῃ {πὸ οἔ Βοσ. 

γαμήσῃ ἄλλον 
5ΠΟ 1] ΤΠΘΥΥ οί θ᾽ 

15 Καὶ 

ἄνδρα 
ΤΏΒ16 Ῥϑύβοῃ 

μοιχᾶται. 
586 15 σοχηχηϊζπρ δα]! θυν. 

προσέφερον αὐτῷ 
Απαᾶ ἍΘΙΘ ὈΘΑΣΙΡ' ἰονν τὰ Βἰπὶ 

᾿ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται" 
{16 σάτα. ἴῃ οτᾶθσ ἐπδὲ ΟΥ ἴμοτα μο ταϊρμξ ἰοποΒ; 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 
ἰὴ μαὲ αΙΘΟΙΡΙΘ5 αν τορυκο ἴο θα. 

14. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἠγανάκτησεν 
Ἡδνὶηρ βθθ Βπ ἰπ6 ΙΕ τῦδ5 ᾿ἱπαϊσηδηΐς 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἴΑφετε τὰ παιδία 
ἃ 5αία ἰο ἐπότὰ Τεἶ τοῦ ξῸὸ οἕέ ἰπ6 ΗΠ |6 σμΠάσοῖ 

ἔρχεσθαι πρός με, - μὴ κωλύετε 
ἴο δ6 ξογαϊηρ ἰοϊγεαῖαᾶ τὰῶθ, ἤοΐ ΡῈ τοῦ ρχενεῃίηρ 

αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ 
ἴδεῖα, οξίῃεαου ΤῸ ϑβοῃ (ομ68) ἰδ ἐῃ6 

ΜΑΒᾺΧ 10: ὅ---14 

“Μοβόβ Β]Π] ον οα ἐδ 
τι ὴρ οὗὐ 8 οσογίϊο 
ἰσαύθ οὗ. αἰδβιχί5581 
διηραὰ αἰνογοίηρ [61]. 
δ Βιύ ὅσεβὰ5 βαϊάὰ ἴἰο 
ὕπο: “Οὐδ οὗ το- 
ατὰ ἴοὼ Γ᾽ γόῦκ Ὠα͵τᾶ- 
᾿ραγίθαμθεα Ὧ6. πτοία 
γοῦ ἰῃϊδ σοχῃχηδηᾶ- 
ταθηῦ. 6 Το υ Σ, ἔσοπὶ 
[016] Ῥερίμηϊησ οὗ 
ογθαύϊΐοῃη Ἢ τηδᾶσ 
πο 1816 δῃά ἔδ- 
γλ816, ΖΟ. ἰῃΐἰ δο- 
οοὐσῦ ἃ δ) ΜΠ 
Ιϑθᾶνθ ᾿ἷἰβ ἔδῦμοσ δπά 
τηούοσ, 8 δα [Ὧ6 
ὕνο Ψ|1 06. οὔθ ἢβϑῃ'; 
50 ὑμαῦ μοῦ 8.6 Ὧο 
ἸΟΠΡΟΙ ὄχο, Ὀαῦ οπθ 
1165. 9ΊΤΠΘΙΘΙΟΓΟ 
ΜΏδὺ Οοα νοκβρᾷ. ἰο- 
βούηο ἰοῦ πὸ τῆ 
Ραὺ. ρατί." 10 ΜΏΘα 
δθθῖηθ ἴῃ ἐμ Ποῖ56 
[26 αἰβοῖὶρὶθς Ὀθρδὰ 
ἴο αιοϑύϊοῃ ἶσα σ0.- 
οἷ ὴρ μϊ5. 11 Απᾶ 
ἮΘ καἱάᾶ ἴὸ ὑπο: 
“ὙΜΏΟΘΥΘΣ αἰνογῦοαθα Ὠ15 
Ψ116. ΔΩ ΤΑΥΤῚ Θ 5. 81.- 
οὗ οοπληγλα 8 8]- 
ὑθοῦν δρϑϊηδὺ ὨΘΧΙΓ, 
12 δῃᾶ 1 ἜΥ̓Ὸσ ἃ ψοπλ- 
8, Φ106Ὶ αϊνογοίΐηνρ 
ὮΘΥ ὨΕΒΌΘΠΗΩ, ΤΘΥΥῚΘ5 
ϑιοοΣ, 56. σου 
Θαμ!ύοσν."» ᾿ 

. 18 ΝΟ Ῥθορὶθ Ῥθρϑῃ 
Ὀυϊηρσὶηρ Ὠἰπ γόους 
ΟἸΣΙασθ ἴοῦ ἰσ τὸ 
φουσῇ μοβα; Ρυΐῦ ἐπμ6 
αἸβοῖρ 165. τορεϊδηαθϑα,. 
ἴπθπλ. 14 Αὐ βϑαεὶηὴρ 
015 9655 ψὰϑ5 ἱπαΐρ- 
δῦ δηῃηᾶ μαϊα “ἕο 
[δ6πι: “Ἰοὺ ὕπο γουὴρ 
ΟὨΠαΤΘΩ σοι 0 χη; 
ἄἀο ποὺ αν ἴο 5ίοῃ 
ἴμοια, ἴοῦ. ἐῶθ. Κίῃρ- 
ἄοτλ Οὗ Οοα ῬϑΙοΩΡΒ5 
[Γ0Ὁ0 5.ΘΏΙΪΚΘ ΟἿ 685. 



ΜΑΒΚ 10: 1δὅ---292 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 15 ᾿ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
κιηράοτχα - οὗ 6 ἀοά. ΑΙΏΘΩ ἵ 81 Βα σὴδ ἴο τοῦ, 

ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
Ψηὴο ΠΙΚΟΙ͂ν ποῖ τηϊρηΐ τεοοῖνα ἰδ Κίηβάοιῃ ΟΣ [88 

θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς 
αοά δ5 ἱπ|Ὸ ΟὨΠ4, ποῖ ποῖ βῃου μὰ φαΐ ἰηΐο 

αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ 
11. Αὐμὰ πανὶμε ἰδία ἱπίο μΪβ ἀσ ἰἤρθτα 

κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά. 
6 νν88 Ὀ:θββίῃρ ρυθίηρ 6. Βαμα ὑροὴ ἔδμοιι. 

11 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν 
Αμά ρμοΐῃξ Ηἰβ νὰν οὐὖὐ οὔ πίη ἰΐο ὙΜ8Κ 

προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας 
Βανὶηρ τι ἰοννδσζά οὔθ δημα πανίηρ 86 οὐ ΚΠΘ65 ἴῸ 

αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ, 
Ὠΐπὰὶ νν85 ᾿ατ στρ ρο ὨΪτὰ ὙΘΔΟΠΟΣ Βοοῦᾶ, 

τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον 
ψπδὲ 5808111480 [3}ἢ οτάρυ ἐπδΐ Ὧ26 ἘΞ ΕΔ ΕΤΞΙ 

κληρονομήσω; 18 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ 
Ι ταῖρὶῦ ᾿ἸὩΠΟτΙ Τὰ θα ὅεϑβι5 βαιά ἴἰο Ηΐϊπὶ 

Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς 
ἍῺΣ τὴ ψοῖ ὅσα βασίῶρ βοοῦῦϑ Νοοὴῆθ βοοάᾶ 

εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. 19 -τὰς ἐντολὰς 
Σ ποῦ οὔθ ἰὼ 6 Οαοά. ἘΠ σοτασηδηασηθηβ 

οἶδας Μὴ φονεύσῃς, Μὴ 
νοῦ αν απο Νίοῦ χοῦ 5ῃου]ᾶ τυ τασυ, Νοῖ 

μοιχεύσης Μὴ κλέψῃς 
ψοῦ 5ποι]α σοταγατς ΔαυίοΥν, Τοῦ γψοὺ 5ῃουϊὰ οἰ6 81, 

Μὴ ψευδομαρτυρήσης, Μὴ 
Νοῖ ψγοῦ 5ῃου]α ΘΔΥ ἔδ]56 τ 685, Νοῖὶ 

ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου 
σοῦ 5ποι]α σἀοέσϑια, Β6 πΒοῃουίησ ἐῃ6 Ζδίμοσ οὔ οι 

καὶ τὴν μητέρα. 2Ὀ ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ 
δορά ἴῃς τστηοΐθοσ. ΤῊ (οη6) Ἀὰΐ 5αϊὰ ἴο Ἀϊτὰ 

Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην 
ΤΘΔΟΒΟσ, . ἔμε656 (1055) 8} 1 σαεαγάρα 

ἐκ νεότητός μου. 21 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
οἷξ οὗ σου ΟΣ τῇθ. ΤΘ ὑαΐ 9655 

ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ 
μαντῈ Ἰοοϊκκρᾶ 1 [812] Ἰονεα Ὠΐσὰ ΕΥεοῖ 

εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ: 
βαίᾶὰ ἰομία Οπδ (ἐπ η5) ψο [5 δοκίηρ δροιΐ; 

ὕπαγε ὅσα ἔχεις. 
6 σοίῃρ υμᾶθσ 8.5 τϑων ((1 55). 85 ψγοὰ τὰ Βαν 5 

πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ 
856} δρᾶ γσὶνα ἰοΐμῃμθο Ῥοοσ (ο65), δπάᾶ 

ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
γου Π] μανο ἰσοάθῦσχο 1 ἤρθανε, 8:4 ὨϊΠΟΣ 

ἀκολούθει. μοι. 22 ὁ δὲ 
Ὅ6 Σοϊ!ον δ ἴο τὰθ. ΤῺ6 (ο16) μυΐϊ 
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15 ΤΥΌΪΥ Τ 58.)ὺ ἴο 
τοῦ, ΜῬΏΟΘνΕΟΥ ἄορα 
ποῦ τϑοθίνα ὅπ Κίῃηρ.- 
ἄοχλ οὗ αοὐ Ι{κὸ 4 
σου ΟὨ]ὰ Μ11 Ὁγ 
ὯΟ ΘΔ. 5 ΘΏΟΣ [ἰηΐο 
1. 16 πῃ 6 ἴοοκ 
μ6 ομ]άγθῃ ἰηΐο δὶ 

8ΙτῺ5 δηα Ῥαρδη Ό1655- 
ἴὰ5 δα, αγίηρ ὨΪΐ5 
μδαμᾶς ὉΡΟ ἤθη. 

11 Δηὰ ἃ5. Ὧ6. νὰ 
δοίηρ οὗἷδ οἡ ἷ5. ΨΆΥ, 
8, οαγύϑϊ τλ8ὴ ΤᾺ ὉΡ 
δὰ 61 ἘΡΟῺ Ὧϊ 
Κῆθος θοΐοσα Ὡἷπὶ δηᾷᾶ 
ῬΡυῦ [88 απθϑύϊοη ᾿ ἴο 
Ὠΐμα: “Ααοοῦ ὙΘΔΟΒΘΓ, 
αι ραὺ τὐῦδὺ 1 ἅἀο ἴο 
ἱ λασὶῦ ἀνε] δῦϊηρ 
11162᾽ 18 “65:15 5αϊα ἴο 
Ὠἶ: “ΜῺΡ) ἀο γοὰ 
08}1 τ ρσοοᾶϑ Νοροᾶγ 
5 δοοᾶ, δχοθρῦ οὔθ, 
αοὰ. 19 7Ὧου Κηον 

ἐῃ6 σοχιϑηδμηιθηῦδ, 

Ὅο τοῦ ταυσᾶθυ, ὨῸὸ 

ποὺ σοχημλῦ Δα. ΣΎ, 

Ὧο ποῦ 5ἴθϑὶ, )ὸ ποὺ 

ὮΘΑΥΓ ἔδϊθδθ ὙΔΌΠΘΗΒ, 

9ὸ ῃοὺ ἀοέταπα, ΗθῺ- 

ΟΥ γο ἔβδῃοσ δϑᾶ 

τηούμεοσ. " 209 ἘῺ6 τγδῃ 

5814 ἴο Ὠἰτῃ: ΚΤ ΘΘΟΙΘΣ, 
811 ὕ 56 ΓΪΏΡ5 1 δΥα 

Κορὺ ἔγο ΤῺ ψοι 

Ομ," 2196519 Ἰοοϊκρά 

ὭΡΟΩ Ὠἰπι πα ζ[εῖ 

Ιογθ ἴοσ Ὠἰπὶ δηά βδίά 

ἰο δἰ: “ΟὯθ ἰμΐηθ 

5 τϊδϑδίηρ δρουῦ γοῦς 

αο, 5611 ψῆδὺῦ ὑμίηρθ 

γοι πᾶν δῃὰ ρίνα ἴοὸ 

[26 Ῥοοῦ, 8ῃᾶ γοὰ Μ11} 
ὯδΥΘ ὑγθαβΌγο ἰὼ ἈθδΥ“ς 

ΘΏ, δ8ῃα σοὴθ 6 ΤῈΣ 

ΤΟΙ ον οσ," 22Ἐ8Βπὺῦ 86 

9 

στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν 
μανὶῃβ στόν 581 ὌΡΟ {μα νοχα τυοϑηΐ ΟἿ 

λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα 
βειαντξ, ἮὮθφ ΒΘ ΙἴῸΣ δνίηδ ῬοΞβΟββίοηβ 

πολλά. 
ΤΑΘΔΏΨ, 

23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦ 
ΔΩ. Βανίηρ Ἰοοϊτεα διοῦῃᾶὰ [μ6 ἐ παν 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσκόλως 
5 βασι ἰοὸ 6 αἱβοῖθ]ο5. οὔ δῖ ΗΝ ἀλλ ΗσΌ]ν 

οἷ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν 
ἐμ6 (οὯ6 5) ἰδ6 ΤΑΟΏΘΥΒ ΒδνΊΠΣ ἀὰλίο ἰτῃ6 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 οἱ 
κιηβάοα οξίῃε Οαοά Ἅ1Π δηΐου. ἐν 41: 

δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 
μαΐ ἀἰβοῖρῖθ ψνοσ Ῥϑῖηρ δϑιοηθμοα ὑροῖ {6 

λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν 
ποσᾶβ ΟΣ Βίτηῃ, ΤΏ6 Ῥυΐ Ζεβὰξ ἀθδῖα 

ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Τέκνα, πῶς 
αν; αασυνοτεα 15 βασῖαθ ἴἰο πρὶ ΟἸΣΠάγο, ον 

δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ἀπο (5) [1015 ἰπίο {πα κιίησάοῃη οἵ ἴδ6 

θεοῦ εἰσελθεῖν: 2ὅ εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον 
σοαὰ ἰο οῃΐοσ; Θαβίου 1115 [Ἐ 2 2{π|| 

διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ 
2} το. γον ὮΟ]6 ΟὟ ποράϊθ. ἴο βδὸ σου ἰμδῃ 

πλούσιον εἰς βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
το [τῦϑ ἢ} ἰηΐο Κκιηράοχωα οἔίβε ἀοάᾶ 

εἰσελθεῖν. 26 οἷ δὲ περισσῶς 
ἴο δηΐου. ΤῊ (0165) μυΐ ΔΌυπαἀδηεν 

ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς αὐτόν Καὶ 
ΜΈΓ Ῥοίῃδ δοἰοσηᾶθα βαρ ἰονναστά πὰ Δηὰ 

τίς δύναται σωθῆναι; 27 ἐμβλέψας 
ΨΏΟ 15 8016 ἴο Ρ6 βανρὰῦ Ἡδνιὰρ Ἰοοκϑᾷ 1ἢ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει Παρὰ ἀνθρώποις 
ζἄεα 6 “655 [15 βαυίῃε ΒΟΒΙα6 ΤΑΘᾺ 

ἀδύνατον ἀλλ᾽ οὐ παρὰ θεῷ, πάντα 
᾿ΘΟΒϑθῖ 6 Ῥᾳὰᾳζ ποῦ ὑοξεῖᾶθ Ἂαοᾶ, 811 (8155) 

γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 28 Ἤρξατο 
ΤΟΣ ῬΟΞΒΙΡΙΘ Ὀοϑιᾶθ ἰβε6 Οοᾶ. Ξίασίεα 

λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς 
ἴο Ὀ6 βαυίΐηρ ἰδ8 Ῥεῖοσ ἰο ὰ ΤΟΟΚ! γε 

ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν 
ἢδνθ ἰδὲ βὸ ΟΗ͂ 5811 (μη 55) πᾶ δνο Ζο]]οννεὰ 

σοι. 29 ἔφη ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω 
ἴο ψγοῖι, ϑαῖα τπῸ 1655 Αἴ ἋΣ 810 ΞΘ 5 

ὑμῖν, οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ 
ἰο οῦ, Νο οὔ 15 ΨΏΟ Ἰοίρο δ ἤοῖθα6 ΟΥ 

ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ 
Ὀχοΐῃμοσβ: ΟΥἨΥ Ἀπδἰβδίειβ ΟΥ̓ ΤΔΟΙΠΟΣ ΟΥἨ ξδίμε ΟΥΓ 

τὴν 
μ6 

ΜΑΒᾺ 10: 38---29 

ΟΥΟΝ 58α δὖ (6 587Υ- 
ἰὴ; δῃὰ ψϑρηῤ οἵξ 
στιονοα, ἔοῦ ἢ τ85 
ΠΟΙάΙΏρΡ ΙΏΒΩΨ ὈΟΒΒ65- 
5]ΟΏ 5. 

28 ΑΥ̓ΤΟ Ἰοοκίηῃρσ 
διοσημα σοι 5 5ϑϊαᾷ ἰὸ 
Ηὶβ ἀἰδοίθϊοβ: “ἘΞἘΟΝ 
απο ῦ ἃ ἰδίῃ 
Ψ11 Ὀ6 ἴοὸσ ὕμοβα σα 
ΙΔΟΏΘν 0 δηΐοῦ ἰηΐο 
ἴπ6 κηράοχῃ οἱ αοα!᾽ 
24Βπὺ (86 αἰδοίριθα 
αν ΔΝ ἴο ΒΌΓΟΥΣΙΒΘ 
αὖῦῷ ἰδ ψΜογάᾶβ. ΤΏ 

ΤΟΒΌΟΩΒΘ οϑα ἀρϑὶῃ 

δαϊᾶ ἴο ἰπθ: “ΟὨΣ- 

ἄγθῃ, ον αἰ που] ἃ 

(ΐὴρ ὁ ἰδ ἴο δαΐον 
ἴηαΐο ἢ6 Κίηρσαάοτῃ οὗ 
Εοά! 25 Τῇ ἰ5 ΘαΒΙΟΥ ἔοτ 

ὃ. ΟΔΠ16] ἴο ΡῸ ὑΏΓΟῸΠΡῈ 

ἃ ποραϊο 5 αγὸ δὴ 
ῸΓΣ ἃ ΓΟ δὴ ἴο 

Θηον ἰηΐο 6 κίηρ- 

οι οὗ αοἄ." 26 ΤΥ 

Ὀθοϑδλθ 501] ΤΟΥ 6 

δϑιοπηαθα δηα 5Βϑδϊᾶ 

ἴζο Ὠΐπὰ: οῶο, ἴῃ 

ἴδοῦ, οδὺ Ὀ6 βᾶνϑαϑ᾽ 
21 Τιοοκίτιρ βἰσαὶρῦ αὖ 

ὑθ 4655 δΒϑϊᾶ: 

ΥΏ τθ Ὁ ἰδ5 ἴπλ- 
ῬΟΙΒΙΌΪΘ, Ὀὰὺ ποῦ 850 

ΜΙ ΟὙαοά, ἴἔοῦ 81} 

σα ΔΙῸ ῬΟΒΒΙΌΙ1Θ 
ἢ Οοῦἄ." 28 Ῥοίου 
5ἰατίθα ἴο 58. ἰο 

Ὠΐγα: “ἼΙΟΟΚΙ ὟῈ Ἰοῦὺ 

811 ὑπΐηρθ δῃηὰ Ὥδνθ 

Ῥδθθὰ ἔοϊονίηρ ψοι.᾽ 

29 765:15 5αϊἃ: “ὙΓΌΪ 

1 5} ἴο Ὑοῦ τΏ6, ΝῸ 

ΟὯΒ 85 Ιοΐ Ὠουβ6 

ΟΙΓ ὈτούΏΘΥΞ. ΟΥΓὁἠ 5᾽ϑύδσϑ 

ΟΥ̓ ΤΟ Θ ΟΥὐἩ ἔδυ Οὗ 



ΜΑΒΕ 10: 80--.-84 

τέκνα Ὦ ἀγροὺς - ἕνεικεν ἐμοῦ καὶ 
ΟΠ ασθ ΟΥ̓ ἘφΙᾶ5 ΟἹ δοοοῦῃηξ͵ οὔζῃθ δῃᾶά 

ἕνεικεν τοῦ εὐαγγελίου, 88 ἐὰν μὴ 
οὨ δβοοοῦ οὗ (86 Ξοοὰᾶ θδνν5, 1 ον ποῖ 

λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ 
6 γχαϊρῃΐ γοσοῖνθ οἵδ ῃυμλατγραξοια ΠΟΝ ἴῃ ἴῃ 

καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ 
ρροϊητοα {τὴ τ 5 ὨουδοΚ δῃᾶ Ὀσγοίμοιβ δμῃᾶ 

ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς 
βἰδίεσβ: δηᾶ τοί σβ ΔΗΩ͂ Ομ] άγοη ἀρὰ ΒρΙα5 

μετὰ -διωγμῷῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
δ. 2159} ῬΘΙΒΘΟ ΠΟ Ι5, δ 64 ἴῃ τς δὲ. [86 (οπ6) 

ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31 πολλοὶ δὲ 
σοχητη δ Ἦξ6 ενοσϊαϑίίηνρ. ΜδΩν Ῥυΐ 

ἔσονται ἔσχατοι καὶ οἱ 
116 Ἐγβϑὶ (0065) Ἰδβὶ (Ὁ 65) διά {00 

ἔσχατοι πρῶτοι. 
1αϑὲ (ο65) σϑί (ο65). 

22 Ἦσαν. δὲ ἐν 
ΤΟΣ οσα δεῖ ἴθ 6 νὰν 

᾿Ιεροσόλυμα, καὶ ἣν 
ΤΕΥΌΞΘΊΘ το, δ ἃ ἤθδνα5 βοϊηῃρ Ροξοτα 

᾿Ιησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, 
διὰ πον ασα ἘίαΣ δϑιοϊβῃθᾷ, 

ἐφοβοῦντο. 
ὍΜΟΙΘ ὈΘΙῺΒ ἐδ]. 

τοὺς δώδεκα 
16 νεῖν 

πρῶτοι 

τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες 
βίθβρρίηβ Ὁ 

εἰς προάγων᾽ 
ἀπο 

αὐτοὺς ὁ 
ἴθι ὑπ Φ6β5, 

δὲ ἀκολουθοῦντες 
ρυϊ Ζο]ον 

παραλαβὼν πάλιν 
Βανί ἴθ ΔΙοΩ δρδὶῃ 

ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ 
6 εἰαγίξα το ἱποπὶ ἴο Ὀ6 βαστῶ {86. ([] 55) 

μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν ὅτι 33 ᾿Ιδοὺ 
Ὀοίηδ ἀρουῦδ ἴο αἴσχη ἴο 6 Ρϑ ἔβη ῖηρ ἰμδὲ Τιοοκ! 

. ἀναβαίνομεν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, καὶ ὁ 
Ὗ 6 δύὲ βίθεροηρ Ὁ πο ΒΞ ΡΕΤΟῚ {ΞῸΦΟΝ διὰ ἴπ6 

υἱὸς. τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς 
ΞΟ ΟΥ̓ 6 ΤΑΔῚ νν}}} θ6 ρσίνϑθῃ ονθὸ ἰἴἰο {πὸ 

καὶ 

οἱ. 
186 (ο1165) 

καὶ 
ἈΑπᾶ 

ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, 
ΟἾΙΘΕ ὑσὶοϑῖβ δια ἰοῖ ΒΟΓΙΌ65, αρᾶ 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ 
{πη ν ΙΗ Μαᾶρσοε ἄονναι Ὠΐτα ἴο ἀβδαίῃ δῃᾶ 

παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ 
ΨΙΠ Εἶν ον σ "48: 4} ἴο 86. Ὡϑέϊουβ δηαᾶ 

ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 
1 ον ΨῈΠΠ τ τΏδΙκα ξὰ) Οὗ τ δῃάᾷὰ νν}}} οὶ οὰ. ὨἸ 

μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, 
Ὑ.{1 Ξοοῦσθα Ἀἴτα δηᾶ Ψ11 ΚΙΠ, 

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται: 
δὴ βδέΐθσ ἰῆσθο αδυν5 ἮὯ6 ΨΏΟὶ 5βίδηα ὑρ. 

καὶ 
δ 
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οὨἰ ]αγθ ΟΥΎ ͵ΒοΙᾶς. ἔοὸν 
ΤΥ 5816 δῃᾷᾶ ἴουῦ [8 
56 Κ6 οὗ 8 ρβοοῦ 
θὰ ὅθ γο ΜῈ} τοὶ 
βΒοῦ ἃ Ἀπ αγσθαξοϊ]α 
ὯΟΝ ἷἱῃ ὑμὶ Ῥϑυϊοα 

οὗ ἄχαθ, Ὠοῦυϑθα. δηᾷ 

Ὀχούρου 8ῃαᾷ εἰδύθιβ 
Δα τού δα ΟὨΣ- 
ἄτοῃῃ δρᾷ ἢριᾶβ, τὶ 

Ῥουβθουθ]οηϑ, δᾶ ἴῃ 

526 σοχγπϊὴρσ 5υϑύθιῃ 

οὗ ὑμίηρθβο ϑυθυϊαβδίϊηρ 
1116. 31 ἩΟΤΎΨΟΥΘΙ, ΙΒ 
ἰμαὺ δἵὸῳό γδὺ ΨΜἘΠ1Π ΡῈ 

Ἰαδῦὺ, διὰ ὑῇβ ἰδδὺ 

Ὦτϑι." 

ΦΩΝΟΝ ὑμὸν σε 
δανδησίῃρ οὐ ἴῃ 
ΤΟΘΑα6ῖ ὉΡ ἴο σοι τα; 
απ σεδὰ ψὰ5 δοίη 
ἴῃ ἔσοηῦ οἵ ὑθχα; 
Θλα ὕμον ἔδιῦ δυλδζθ- 
ταῦ; μα ὕμοβθ ψ80 
Το] ον οα Ῥοσδ ὧο 
ἔρασ. Οὔ δρδΐη [8 

ἱοοῖς ὑπ ὑψθῖνθ ϑιάβ 
διὰ πβίατίθρα ἰο {61 

ἐμοὰ μεθα ὑίηρϑ 
ἀοβίϊημθα ἰο Ρδξβδ}} 

Ηἷ: 83 “Ἔρθῖα τ 

δῖ, δάνδῃοϊηρ ἃΡ ἴο 

ὔοτυβδίθία, δηᾶ ὑπ 

ΞΟ οὗ 8 Μ|1}ὲμλ 

6 ἀοιίνοσεα ἴο [88 

ΟὨΪΟΙ ὑτὶθϑί δῃᾶ 88 

ΒΟΙθ65, δῃᾶ ὑμον 1} 
σομᾶάθσῃ Εἶχα ἰο ἀθαῃ 
αοα ΜΠ αἀριίνοσ ὨΪπὶ 

ἴο τπθ οὗ 86 παϑίοτδ, 
84 διὰ πον Ψ11 ταδί 

ἔὰ οὗ δὰ δῃᾶ. Ὑ1] 

πρὶ ὑροὴ πα. πᾶ 

Βοοῦσρα Ηἷπὶ δηά ΚΙ] 

Ὠΐα, Ὀυὰὺ ἰΐγχθα ἄδΥβ 

Ιαῦοῦ 6 ΨΠΙΠ εἶθ," ᾿ς 

80: ὅθ Μαυκ 4:19, Σοοίϊῃοίθα, 

εις αρρραρβααν μμ ἡ ΡΒΌΜΗΝ 

κφρκον νὰν φρυνονμρήλε αν ΑΚ ϑββιδΎν ἀμ τιν 

ΣΥΝ ΘΔ Νν ΔΝ ΔΝ ΔΜ, ΔΝ Δ ΔΝ Δ ΦΔΦΧΑΔΝΝΝΣ ΔΦΝΔΝΝΝΔΟΝΥΔΔΔΔ ΔΝ ΔῊΝ ἈΣΩΦΩΔΑΜΝΝΩΔΟΝΩ, Λωχοςν 

ἘΠΕ, προ κῶν. ρωμημμιφιανευμιμρηγηναμμαῃμρηνημν σα ΜΙΡΜΡΘΜΘΜΜμΜΗΒΗΝΒΗΣ ΟΡ ΒΝΒΜΝ ΙΒ ΔΉ α Ή ΗΠΝ σμτσπκη ρον: 
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85 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος 
Αὐᾶ εο ἐμοὶν αν ἰοψασάὰ Ἀϊὰ ΦΖδῖὴ65 

καὶ ᾿Ιωάνης οἱ δύο υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες 
εὐ θοῆῃθ [ὰ8 ἔψο β5οὴβ οἵ Ζερεᾶεαε. βϑυὶηθ 

αὐτῷ Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα 
(ο Εἷπα Ὑδϑοθοσ, ΝΕ ἃ ΗΠ ΠΡ ἴῃ οτγτάσσ ἐμ 

ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε 
«108 ΔῈ ὄανὸσ ὙὙ}6ὸ ΤΡ 851 οὗ ψγου 

ποιήσῃς ἡμῖν. 86 ὁ δὲ 
γοῦ 5δοι!α ἄο 1ο 118. ἸὩ6 (ΟΠ 6) Ῥ»αξ 

εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετε ποιήσω 
αἱ οἴ μὲ δἃτὸ τοῦ ἡν11Π1Π5 1 5ποι 1 ἀ0 

ὑμῖν; 31 οἵ δὲ εἶπαν αὐτῷ Δὸς 
ἰο ἡγοῦ ῦ Ἐ86. (ο 65.) Ῥὰ:ζ 5Ξαἰᾶ ἰο ξίγση Ὗαἰἷνα 

ἡμῖν ᾿ς ἵνα΄ εἷς σου ἐκ 
ἰο 5 ἴῃ ογᾶϑθχ ἰδ. ΟὔΘ οὗ γοῦυ ουΐ οὗ 

δεξιῶν. καὶ εἷς ἐξ , ἀριστερῶν 
τ -δῃα [ὈΡαΥΙ51 δρᾶ οὔμδ οι οὗ 162{-Πδηᾷ [ρϑτὲ5] 

καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38 ὁ δὲ 
ΜῈ ταὐϊδῆΐ 51 ἀοννῃ ἢ (6 ΒΙοσν οἔ νου. τῆ εξ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν. αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί 
7655 ΒΔΙΩ. το ἵβοα Νοῖ τοῦ αν πονῇ. νι δὲ 

αἰτεῖσθε: δύνασθε πιεῖν τὸ 
τοῦ 816 βίη ἔοτ; τὸ τοῦ 8016 ἴο ἀσίηῖς ἴὰ8 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ 
οὰρ ψΜΏΔΟΙ Ι 81Ὰ αΥΪΚΙΏσ, ΟΥὙἮΎ [δ86 

βάπτισμα. ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 
Ῥδρέϊβηα ὙΨΏΘΗ 1 δι μοΐῃρ Ραρἐϊζεᾶ τ 

38.’ οἵ δὲ εἶπαν αὐτῷ 
ὙἼπ6 (ο65) πα 5βδϊᾶ ἴο. ΠΕΡῚ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ 
7655 5414 ἴο σθπὶ ΤῺ 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε 
ΠΡ ΜΏΪΟΒ ΘΟ ΕΞϑΒϑὲϑὲ 8πὶ ἀσκὶ τρ ὙΟΤῸ ὙΜ}11 ἀσίῖς 

καὶ βάπτισμα 
ΠῸΝ ὈδΡ ϊθτα 

βαπτισθῆναι; 
τὸ 6 ὈΔΡΕΪΖΘΩ͂ τ 17 

Δυνάμεθα.. ὁ δὲ 
Ὗε ἅτ 8016. Τὰ6 Ραΐ 

2 

τὸ 
τὰ8 

βαπτίζομαι 
δὰ Ῥοίηρ ὈΑΡΖροαά νυῖτ 

49 τὸ δὲ καθϑίσαι δεξιῶ! 
ἴ6. Ῥαῦ ἴο 510 ἄοψῃὰ οἱ οὗ τἰθμῖ- ΠῪΥ Γρατί5] 

μου ἢ ἐξ -. εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
οἔτὴθ οὐ οὐὔΐ οὗ Ἰοεῖς ἩδηΩ [ῥὈδγίβι. πού 1015. τΐηθ 

δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 
ἴο σῖνρ, Ῥυϊ ἰο ψ Ϊοῆ ομθ85 ἰὉ μα 5 Ῥθθὴ ργθρασϑά. 

41 καὶ 
Απα 

ἀγανακτεῖν 
ἴο 6 ἐπαϊρηδπξ 

42 καὶ προσκαλεσάμενος 
Δηᾶ δδνὴρ 4116 ἐονγαχζά ΕΙΤΏΒΘΙΕ ἰἤοῖα ᾿ 

ὃ 
ὙΜΏΪΘΒ 

βαπτισθήσεσθε, 
χοῦ Ψ11 06 βαρμμοα ὙΠ, 

ἐκ 

ἤρξαντο ἀκούσαντες οἱ δέκα 
βιαγίςα μανίην θασὰ [86 Β1:..ὃὕ} 

περὶ ᾿ἰακώβου καὶ ᾿[ωάνου. 
αροιαὲ Ζασῶθ «μπᾶ “ΖοΒῃ. 

αὐτοὺς ὁ 
{με 

ἐγὼ. 
Ὶ 
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35 Αμὰ ὕβϑθα δῃᾶ 
Φομη, 8 ὑψχο βοῇϑ 
οὗ Ζερθ᾽ ἀθθ, βίθρρϑά 
ἋΡ ἴο Ὠἷχλ δῃᾶ κβϑ]αᾶ 
ο Ὠἷπλ: “ἼΘΔΟΏΘΙ, 6 
ψϑηῦ γοὰ ἰο ἀο ἴοῦ 

5 ΜΏδίονεαυ Ὁ 15. 6 
Β5Ξ γομ ἴον." 86 6 
βοᾷ ἴο ὑβθὰ: “να ϑδὺ 
Ὧἀο τοῦ ψδῃῦ τὴ ἴο 
ἀο ἔῸΣ Ὑουϑ᾽ 31 ΤΟΥ 
βοιὰ ἴο Ὠἶμι; “ατϑδῃῦ 
5 ἴο δἰ ἀον, ομδ 
δῷ γοὰ τὶρὴῦ Βαῃᾶ 
δηα οὐδ δὖ ψόοῦγ 1οξῦ, 
ἰὴ ψου βοῦν." 38 Βυῦ 
ὥθθὰ δία ἴἰο θη): 
“Ὑου ἀόο ποὺ ΚΟΥ 
ψΕαὺῦ τοῦ 816. δδκίηρ 
ἴοσ. Αὐτὸ σὸν 8016 ἴο 
αὐ (6. σαρ΄ ψΈΘΗ 
1 8 ατγίηκίησ, οΥ̓ΐΟ 
6 Ὀαρύϊζοα τ {μ6 
Ῥαρύϊιη τὶ ΜΏΐΟΩ 
7 δὶ βεϑίηρ Ὀαρὑϊζοα 
9 ΤΟΥ βία ἰο Ὠΐηι: 
“ὙὟἯΟ. ἃτ6. .Δ016.," Δὲ 
ἰμαὺ σθθὺ5 54 ἴο 
ὑβοὰ: “ὴ6ὸ Ὁ 1 
8 αἱ κίηρ τ ΜΠ 
ΟΥ̓Κ, ἃ πὶ {δ8ὸ 
Ὀδρύϊθυ: αἰ ᾿ ΜΏΪΟΏ 
1 ὃ Ὀοίηρ δου οα 
χοῦ ΜῺΠ 06 Ῥαρύϊχϑα: 
40 Ἡονονοσ, ὑῃῖ5. κἰῦ- 
τσ ἀονῃ αὖ ΣΤΥ 

τἰθηῦ ΟΥ̓ Άδὺ τῇ ᾿ϑέῤ 

15 ποὺ τ1Π6 ἴο φΐγθρ, 

Ῥὰῤ 10. ὈΘΙΟΩΡΒ. ἴο 

ἴμοβθα ἴῖὉΓ μοῦ ἰύ 

Ὧ85 θοῇ ργδρδζρᾶ." 

41 ΧΕ, πῇ 86 

ἔθ οὔμαυβ Ὠδασγὰᾶ δρουῦ 

1, 6} βίαγιθα ἴο 6 

ἱπαϊρηϑηῦ οὖῦ ὅϑιλθβ 

διά ὕομῃ. 428Βαὲ 
σθ55, ΔΙΓΘΙΓ 6811- 

ἴὰσ βοα ο Ὠϊμπ, 
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λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι 
15 βδασίῃρ ἰο μοὶ ὑοῦ μανε Καονὰ ἐμαὶ 

οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
[86 (οπ65) ΒΟΘΥΆἑ ἐο 6 τὰ οὗ πϑίϊοῃβ 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι 
81 Ἰοχάϊηρβ ον ἔμοῖα δῃῇῃὰ ἰῇς ρτοδὶ (ο"μ 65) 

᾿Ιησοῦς 
Φε55 

αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43 οὐχ 
Οὗ θὰ δζα ψιθιάϊηρ δ ποσιν ονοὸσ ἰμϑιη. Νοῖ 

οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν: ἀλλ᾿ ὃς ἂν 
595 χὰ 115 ἴΞ στοῦ; μὰ νῇο Ιἰκοὶν 

θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, 
ΙΔ) Μ8Ὼ1 δτεαῖ ἴο ὈΘοοχὰθ ἴῃ γου, 

ἔσται ὑμῶν διάκονος, 44 καὶ ὃς ἂν 
νν 06 οὔ του βουνϑδῃηΐ, 8.42 Ψψῶο ἸΚΟΙ͂ 

θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται 
Τὴν ΜΗ] ΄Ὰ τοῦ ἴο Ρ6 Ἐτεῖ, ΨΠ1ΙῸς 

πάντων. δοῦλος: 45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ΟΥ̓ 811 (ο 65) βίανε; 815320 ἴοὺΣ ἰδ ϑοὴ οἵ μ6 

ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ 
ζδἢ ποΐ δα ἴο ΡῈ βοσνβ Ῥυ 

διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἴο βδεῦνα δυᾶ ἰο σίναθα ἰῇ. 501 ΟΥ ἴσα τϑηϑοῖα 

ἀντὶ πολλῶν. 
1ηδιθαα ΟΕ ταϑῆν. 

46 Καὶ ἔρχονται εἰς ᾿Ιερειχώ. Καὶ 
Αὐᾶ ἴδον δῖ σοσΐηρ 1ηἴο Φογίςσῆο. ΑἈΑμᾶ 

ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ ᾿Ιερειχὼ καὶ τῶν 
ξἕοϊτῃρ μἰ5 νὰν οὗν ΟΥ ίτα ἔγοσυ Φοσῖσπο πᾶ οἵ (88 

μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ 
αἰβοῖριοβ οὔ μη πὰ οξοσονα βυββοῖθης ἴπμα 

υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης 
βϑολ Οὗ ΤΙ δοβ ΒΑΥ ΔΘ ῸΒ Ια γππισξνα 

ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 41 καὶ 
τν 85 βιυ5 Ῥεϑιᾶθ πε τ ϑν. ͵Δηα 

ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν 
Βανίπβ Βοαρὰ πὲ Ζ21ε859 6 ΝδΖαυθΘ 115 

ἤρξατ, κράζειν καὶ λέγειν Υἱὲ 
Β6 βἰαχίοςἃ ἴο Β6 οσυίπρ οὐὖὐδΥ δθα ἰο ὈῈ βασυίῆβξ: 5Ξοὰ 

Δαυεὶδ ᾿[ησοῦ, ἐλέησόν με. 48 καὶ 
οὗ Ὁανία 7 6515, ἢδνθ σου ἡ ΤὨ6. Δηὰ 

ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα 
Ἴν τ βίνϊηρ τορακα ἰο Εἶχα ΤΑΔῺΨ ἴὰ οτᾶοσυ [μ8ὲ 

σιωτήσῃ᾽ ὁ . δὲ πολλῷ μᾶλλον 
ἢ6 5ῃουϊᾶ Ὀ6 βἰιθαῦ; ἰῇ (ση6) Ἀαΐ ἰοτηαο! σδΐμποσ 

ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 
τὐ85 οσνίασ οὐὐ ϑὅοὴη οὗ Πανὶ, ὮδνΘ ΤΘΥΟΥ ΟΣ ΤὨΘ. 

ε 
49 καὶ στὰς ᾿Ιησοῦς εἶπεν 

Αὐα Βανιὴρ βἰοοῦ [5011] {86 7655 5ϑ1α 

Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσι τὸν 
Θουπα τουΐϊο ἴω. ΑἈμπαᾶ ἔδον δῖα ξουμλαϊησ ἰο ἴδε 
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5814 ἴἰο δὰ: “Χοὺ 
Κα ὑμαῦ ἰοϑθα ψὯο 

ΒΌΡΘΑΙ ἰο Ὀ6 ττμΐην 

{π6 πϑδίύϊουϑ Ιογὰ καὶ 
Οὐοσ ποὺ δῃηα ὑπμοὶν 
στοαῦ οὔθ 61 ἃ δι- 

ΠΟΥ ΟΥ̓ΟΥ ὑῆθριη, 

43 ΤῊϊ9 ἰ56 τοὺ ἴῃ 
ΜᾺ 8ιηοησ ὙΟΤ; Ὀυὲ 

ὩΈΏΟΘΥΟΙ ψϑοΐβ ἤο ἈὈ8- 

σολθ βύθαῦ δι ηρ 
τοῦ ταὐδῦ 6 τοῦκ 

χηϊηϊσύοσ, 44 δα ψΏο- 

ούοῦ ψδηΐν ἴο “δε 

Ἐχϑὺ ϑιῃοηρ τοὺ ταδὶ 

6 9 κίανθ οἵ 8]]. 

45 ἘῸΣ οὐθ 6. 5οη 
οὗ τῦδὰ οϑθ, ποῦ ἴο 
Ὅ6 ταἰηϊδίογρα ἴο, ὑπ 

ἰο πλίηϊδο δῃ4α ἴἰὸ 

σἷνα ἰδ 501 8 σϑῃ- 
Βοὰ ἴ ΘΧΟΏΘΏΡΘ. ΖῸΓ 

ΖΘ. 

46 Αηἃ ον σδπιο 
ἰαἴο δου οηο. Βαὺ 85 
Ὧ6 8ῃᾷ ἢἰβ αἰβοῖρ θα 
ἃ ἃ 8. ΘσΟὨΒΙΘΥΒΔΌΙ6 
στον ψογα ροϊπὰρ οὐὐ 

οὗ ΦΕεΥΊοο, ΒΑΓ ἰἰ- 
ΙΘΘ 5 ((ῇ8 δὸῃ οἵ 
ΤΙ 86..5), 8 Ὀ1πὰ 
Ῥδσρδῦ, 5 βἰυὐἱὴρ Β6- 

546 ἐμὸ τοϑᾶ. 47 ΨΈΘα 
Ὧ86 Βεασά ὑπδαὺ 1 ψἂϑ 
Ζοβαβ 8 ΝΖ: 8 σϑῆβ', 

Ὧ6 5ἰασίθαἪ 5ῃμουξίηρ 

αημα βογίηρ: “Ξοὸπ οὗ 

Ὠανϊᾶ, σθθαθ, δύ 

ΙΏΘΙΟΥ ΟἹ τΏ6}᾿ 48 Αὐ 

(ἰδ ἸΔΩ͂ θθδ8 

ΘΓ (θὴρ Ηἷτα ἴο 

06 5ϑῦ; Βαῦ μα Κορῦ 

Βῃουθρ ὑμαὺ ταῈ08 

ττοχο ΚΞο οὗ δυᾶ, 

ΠδᾶΥΘ ΠΊΟΤΟΥ οὐ τιθ1" 

4930 σὕοσὰθ δβίορρμϑά 

πᾶ βοϊα: “Οατ, ἰπλ." 

Απᾶ μον οδ]δᾶ [μ8 

ραν 

ρα ρσρυοήμημμθθρηδηνηρδυνριφημ εν. ἀπέ μας υιυνευ ὁ ὅριυυ τσ τὶ τράρμε τρυφῆς υπὶν δι οσησμραρομηκομηι ἀρϑμηανσ  ν Αμέ ον 

νοοκῶν μῶτν ψηραμερον ἀφῆρημοι. ἐαριβνιὶ δ μλημ θην ἀροίμην μαιίμαι φύγαξηυ,μροψερμρι ηρόβης μρρυ μην οὶ 

μελμαι φεσθθνμυρανηήνηη 
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τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, 
υπά (ο6) ΒΔ ΊΩΣ ἴο τα Β6 ἰδκίηδβ σοῦχαϑο, 

ἔγειρε, , Φωνεῖ͵ σε. ὅ0 ὁ - δὲ 
ὁ δεῖ 8 ὉΡ, Ἦφ 5 βουμαίηξ ἴο νοι. ΤῺ (ο6) Ρὰΐ 

ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ 
μανί8 ἱστόν ΟΥ̓ {6 ουἵΐοῦ βασχαθαῖ ΟΣ Ὠΐτὰ 

ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. 
μανίπβ Ἰθαρεᾶ ὉΡ Ὧ6 σϑίηθ ἰονψδιάᾶ {μα 9 6 5115. 

51 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ ᾽[Ιησοῦς 
Αὐὰ αν ηρβ δηϑνοσεαάῖ ἴἰο ἃ {πμ6 655 

εἶπεν Τί σοι θέλεις ποιήσω; 
«(ὍΔ ῬΜΏδὲ ἴο νοῦ 816 γοόοὰ ϑΥ Δὲ 1 5μου]α ἀο7 

ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ραββουνεί, 
το Ῥαλ Ὀ]ηᾶ (οπ6) 58] ἃ ἰο Εἴτα Ἐαθθοτιὶ, 

ἵνα ἀναβλέψω. ὅ2 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς 
ἐπ οτᾶοσ ἰδὲ 1ταϊρῖ ΙΘΟΚ αθϑίῃ. Απὰ ἴ6 65:8 

εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, πίστις σου 
«αἱ ἰο πίτῃ. Βε βοίπῃρ υὑπᾶρσ, 6 ἔαϊ πῆ οἶγνοιυ 

σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, 
μ85 ϑανθοῖᾶ γχγόοὺ. απ δἵομοθ δε ]Ἰοοϊζκεᾶ δϑϑδίῃ, 

καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. 
848 6 Μγ͵Ξ5 ΣΟΙ! οννίαρ ἴο πὶ ἴθ πῃ τνᾶν. 

1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
Αμὰ ψηρη ἰμον βού Ὥρα ἱπο 96 τυ δ οτα 

εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ Ὄρος 
ἰἰὸ Βεοίδρῃερο δι Βοίπϑην ἰονδχα ἰῇ Μουμΐ 

τῶν ᾿Ελαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 
οὐἴα ΟἸῖνοβ, ἮὯθ 15 ΒΘ ΠΡ ΟΥ̓ ἴννο ΟΥ̓ ἴμ16 αἀϊβοῖριθ5 

αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
οὗ τὰ δΔηρᾶ 15 βαρ ἴο θὰ Β6 τοῦ βοϊῃρ υηᾶον 

εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ 
ἰαἰο ἐᾷ ν]αροὸ ῃ6 (06) ορροϑίῖθ. οἴνου, δῃάᾶ 

εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν 
δὲ ος 8 βοΐϊῃβ νοι ἂν ᾿πϑίᾶα λαῖο ἀι 

εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ ὃν 
τοῦ νν111 Βηῃἃ Τοοδ᾽ Βανι Ὀ66ὴ 6 Ὁρο ΏΙΓΘΕΒ 

οὐδες οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν: λύσατε 
ΠΟΟΩΘ ποΐϑδ νος οἔσχτηθῃ δὲ ἄοννει; ἰΙοοβα σοῦ 

αὐτὸν καὶ φέρετε. 3. καὶ ἐάν τις ὑμῖν 
Φ δηᾶ Ὅδ6 Ῥραδγίηρ. ΑὨΑ͂ 1 νοῦ δ οΟυΘ ἴο χοῦ 

εἴπῃ... Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε Ὁ 
ραν ΝῊ ὃ: τοῦ ἄοϊῃηρ. [152 βδδ8. γοόὸῦ ΤῺ6 

κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει" καὶ εὐθὺς 
ἐδ χοὶ οΥ τ ἐπ -} 15 Ὠδνῖθθ; δῃᾶὰ δίομοε 

αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 4 καὶ 
ε1: Ὧ6 15 ββῃϊηρ ΟΕ διθδϑιλ Ὦθχα. Απα 

ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον 
ἴδεν ψοηΐ οὐδ δῃὰ ἔουπἃὰ οοἱὲ πανίῃρ ὈΘοη [16 

πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ 
ἰονασα ἀοοὸῦ οὐΐθίάθ ὑροὰὶ ἐμ δία βίγθοεῖ, δηᾶ 

ΜΑΒᾺΑ 10: δ0---11:4 

ὈΠηΩ τϑη, βαγίηρ ἴο 
Ὠἶὰ: “ἼΔΚ6 οουτερο, 
σοῦ ἀρ, Ὧ6 5. σϑ Πρ 
γοι." δ0 ΤὨτοσρ οἴ 
ὮΪ5 οὐὐοσ βαχσιμθιῦ, Ὠ8 
ἰθαρρα ὅο Ὠϊβ5 ἔθοῦ δᾶ 
ψοηὺ ο “655. 51 Απμὰ 
ἷἱπὰ ΒΘΩΒΧΟΙ ἰο ᾿ἶ 
7655 5814: “Μῇῇις ἄο 
γοῦ ψαὴῦ 6 τὸ ἀο 
ἴοΣ γοιῦ᾽" Ἰμ6 Ὀ)1πᾶ 
ϑη 50ῖϊά ἴο ὮὨϊπι: 
“ΕΘ θο’ πὶ, Ἰοὺ τὴ 
ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ 516} .᾽ δ2 Απαᾶ 
Φοθὰ δε  ἰοὸ Ὠἰτη: 
“Ὁ, γοὺσ [οὐ Ὧδ5 
τηϑᾶθ ψοὰ ψ61}." Απὰ 
᾿τησ θα ϊδίθιν 6 τϑοοῦ- 
οσθὰ κσἰρηῦ, δῃὰ ἢ 
Ῥερδθ ὅο ζΟΪΟ Ὠϊπ 
ΟἹ {86 τοβϑᾶ. 

1 ΝΟΝ Θὰ ἐμὸν 
Ψ 6,6 σού ηρ ΠΘᾺΓ 

ἴο ΦοΥαβδιθαλ, ἰῸο 
ΒοίΒ ΡΏ8 56. 8 
Βα“ 8 ΡΥ δὖὺό᾽ὸϑ {μ8 
Μουμῦ οὐ ΟἸΐνοσ, Ὧ6 
αἰϊδρθίοῃμθα ὕνο οὐ ὩΪϊ5 
ΑἰδοῖρΙθ 9. 2 δηα ὑοιϊάᾶ 
ἴθι: “ὅὸ ἰηΐο {88 
ψΠ]αρα ὑμδὺ ἴθ νι - 
ἴὴ βῖρῃξ οὗ τοῦ, δμᾶ 
85 ΒΟΟῺ 85 ὙΟΤ 855 
πο 1 χοῦ ΜΠ πᾶ 

ἃ οοἷῦ ἰθα, οἡ ΜΏΪΟΒ 
ὩΟΩ6 οὗ χιϑηκίηα ὨδἉ, 

γαὺ βαὺῦ; ἰοοβθ Ὁ δῃᾶ 

τίσ ἰδ. ΦΑμα 1 

ΘΏΨΟΩΘ 58.073 ἴο τοῦ, 

ὝΨΩΥ 816 του ἅοίΐϊηρ 

{0159 β5., “ἼΏ6 1ιοτχᾷ 

πρρᾶβ 1, δαπα 1} 

δῦ οὔοθ βρῃάᾶ ἰδ οΥ̓͂ 

ῬΒΟΙς Ὠ6Γα.᾽᾽᾽ 4850 

πον νοῦ 88) δῃᾶ 

ξουῃα 06 οοἷὺ {ϊδᾶ δὖ 

{886 ἄοονῦ, ουὐὐδιάθ οἱ 

[188 546 βγθοῦ, δῃᾶ 



ΑΒΕ 11: ὅ-:ἀΚ8 

λύουσιν αὐτόν. ὅ καί τινες τῶν 
ἴδον 816 Ἰοοβίῃβ. [ἷΐ, Απαᾶ βοτὴβ. οὗ πο (οὔ 65) 

ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς Τί 
ἔποσθ δανίηβ βίοοῦ ψψετα βαρ ἰο με Βαϊ 

“ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ 
8.6 τοῦ ἀοϊῃρ' Ιοοϑίῃβξ [μ6 ΟΟΙΟ . ΤῊ 6 (ΟΠ 65) 

δὲ εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς" 
δαὶ βαϊὰ ἰο ἴθι δοσοσαϊηξ 85 5848. ἰῇς. {2651|5; 

καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 
πὰ πον οὶ βὸ Ὁ ἐμοῖῃ, 

Ἴ καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς 
Απμαὰ ἔδπὸν δζὸ θαυ 5. ἴῃ6 οἷ ἰονναχὰ 

τὸν ᾿} ησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ 
188 650.5, 84 ἴδον» δῖ σον ὍΡΟΣ 1 

τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ 
ἴὰᾷε οὐἶοι βδυγθθηῖ ΟΣ ἔποζα, δηα Ὧ6 δαὶ ἄονν ὉΡΟῺ 

αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
1. Αμὰ δὴν ἔμπ6- οὕοῦ ραστηθηΐ οὗ θα 

ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας 
Βρτοδα ἰαίο ἰῃῇ6ς νὰν, οἴμουβ αΐ ἰσθο Ὀυϑηο6 8 

κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 98 καὶ οἱ 
Βανίηρβ σαν οὐδοῦ ἰῇ 8615. Απὰ ἔπε (065) 

προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ΒΟΙΪῺΡ Θθβ Ὁ δὴ {πὸ (ογ 685) Το] ον 5 

ἔκραζον Ὥσαννά: Εὐλογημένος ὁ 
ΤΈΣ οὐ ίὴβ οὐδ Ποβϑησδ; ἘΞ) ΞΕ ΕΙ οὶ 18 (ο.6) 

ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου" 10 Εὐλογημένη 
1τὴ σοι θ᾽ δ Το 61 ΟΣΤΙοσχᾶ; ὁ Ἐ]οσϑοα 

ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
88 ΟΟΤΩΪΏΒ Κιηράοη οξίῃθ ἔβδίδμοχ Οὔ 5 

Δαυείδ Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
Ῥανϊα; ΞΟ ΜΗ ΕῚ 1 τὴ8 ἈΪΘΗΘβὲ [Ρ]160695]. 

11: Καὶ εἰσῆλθεν εἰς ᾿ἱεροσόλυμα εἰς τὸ 
Απᾶα δ ορηΐθσεᾶὰ ἰηπΐο Φοσβδι οι ἰαίο ἰῃ8 

ἱερόν: καὶ περιβλεψάμενος πάντα 
ἴΘΙΏ916; δῃηᾶά πανίη Ἰοοϊοῦ δου οὰ. 811 ([1}55} 

ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς 
1αΐα διτοδᾶν Ῥοίῃρ οὔίῃθεο Ὡοὰ ἢδ νοηΐουΐ [πἴο 

Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 
Βοίμϑιν νὰ {16 ἔνεϊνε. ᾿ 

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων 
ΑΔιπᾶ ἕο 88 ὨΛΟΥΤΟΝ πανῖπρ οοτὴθ οαὲ 

αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν. 
οὗ ἴπϑτὰ τόσα Βερίθϑην 

18 καὶ ἰδὼν. συκῆν ἀπὸ 
Απὰ Βανίῃρ βαθὺ Ηδβ τ θ ἔγοσα ΕΥ τον 

μακρόθεν ϑπ08 
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ἐμὸν ἸΙοοϑοᾶ 16. δὅ Βαϊ 
ΒοΟΙῺ6 οὗ ὑμόβα δϑηᾷ- 
ἴῃ ὕμβεσθ ερᾶῃ ἴο 

5Ὲ}) ἴο θα: “ὙΝΩΏβι 
816 τοῦ ἀοϊῃρ Ἰοοβίην 
0586 οοἱοϑ᾽" 9 ὙΠῸΚΡ βιὰ 
ἴο μεθ 1ιϑὺ 85 ζθϑὰβ 
μϑὰ βαἰα; διὰ {πον 
16 θαι ΡῸ. ΞΆ 
Δα ΤΥ Ὀγουρῃς 

8 οοἱὺ ἴ΄ἢ΄Ὸοὺ ὕθ5158, 
8} Δ ον ρὰῦ μον 
Οὔ βογλθηΐβ ὉὈΡΟᾺ 
0, δϑμἃ ὯΘ6. σδὺ οἱ. Τὸ 

8 ΑΙδθο, Ων βργθδὰ 
6 ΟΥΥΘΙ σδεχηθηΐς 

ο δα τοϑδαᾶ, αῦ οἰξ- 
ΕΓ5 συ ἀον ΣΟΙΔρ8 
ἔτουσα ὑπ ἢριάβ. 9 Αμὰ 
ἴμοσθ ροΐῃρ ἰὰ ἔσγομὲ 
διὰ ἴοϑθθ σουτηρ 
Ῥϑῃϊῃα Κορὺ οσϑὶηρ 
οὐδ: “5806, 86 ὕγϑν 
ΒΘ ἰ Ὧθ6 ὑμδὶ 
σοῖο ἰῃ ὅὄρθμονθ πὴ 
πϑιθί 10 ΒΙοϑϑϑα 15 
ἰὴ6 σοχιΐηρ ΚΙηράοχῃ 
οὗ οὔὐ ζαύμου Ὀϑνίαιί 
Ξανθ, 6. Ὀ͵Γ8Υ,. 8 

ἐμ ποίσῃ δρονθι" 
1 Αηὰ Ὧ6. δμῃξοσραᾶ 
ἰαῖο Φ6Γ 5816, ἰηΐο 
π6 ὑδηιῖθ; 8:6 Β6 

Ἰοοκθρᾶ δἵοόουηᾶ ὩΡΟῺ 
81 παρα, μπᾶ, 88 

86 θὰ 85 δἰσοδν 
Ιαΐβ, 6 ψϑηῦ οὖ. ἰὸ 

Βού δ πὶ} 86 

ὑψναῖνθ. - 
12 86 παχὺ αδϑΥ, 

ΜΏΘΩ ὅπου θα οοπὶδ 

οὖ ἴγσγοχαυ Βϑμ 8: 7; 
ὯὮ6 Ὀθσοϑῆλθ ὨΜΏΡΤΥ. 

μ6 Ῥδοϑζὴθ μπηρυν, 13 Δα ἔγοσαλ ἃ. ἀἰδ- 
Ὧ6 οϑυρῦ 

αἰρῃῦ οὗ ἃ Ερ 166 

91 ΤῊ ΟΥΑΙ, “ἜΟ -Ξαη τι," ΒΑ; ἐσ (ΕΟ 8 α πα΄), “114,16. π18ν ταθδηϊήβ, 
ΒΔνΘ, Μ)}6 Ῥσδν."" 98» Τοῃονδη᾽ 5, {1|8.10-14,16-18,351. [6 Τιογᾶ᾽ 5, ΝΒΑ. .1Ὀ05 Τα 
ΘΟΙΏΪῊΩΡ ΚΙΠΡΟΥΩ ΟΥ̓ ΟΌΣ ζαΐποσ Ῥαδνίἃ, ΒΟ); {π6 Κιπράοτη οὗ ΟΣ ΠΟΛ ΟΣ 
αν ὶᾶ τὺ οοτηθ5 ἴῃ 1π6 ἤδτηθ οὗ {Π6 Τιοτὰ (οὗὁἨ Φόβον), Α5νὰ ({1)8.10-14, 1618), 

Ἰυμϑυσθμμο νὴ, ΣΥΝ ΜΝ ΦΜΦΦΦΗΜΩΝΝ ΜΔΔΜΧ Δ ΧΔΘΔΝ ΔΝ ΦΟΔΝΝ ΜΝ ΜΔΔΑΝΝ ΔΝ ΣΟ ΣῸΝ 
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ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι 
μανὶπϑ ἰεανεβ ἢ σδῖιὴθβ 1ξ τσὑϑϑ]ν δὶ η5 
εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν 

μον} πᾶ ἢ [, ΄ 8Π6ΑΔ ἈδνΙῺΒ σΟΙῺΘ. ὩΡΟῚ τὶ 
οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα, ὁ γὰ μοίδίηβ Ὧδ ουμα ἢ ποῖ δ αι τὰ Θ ὯΩΡ 

καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 14 καὶ δρροϊαϊβα τα Ὡοῖ ννἃ5 ΟΣ 585. Απὰᾶ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ Μηκέτι εἰς τὸν 

Βα 8 ΔΒ ΜΘΥΘΩα, ἢ6 5816Χ ἰο τῷ Νοὶ ψοί τοι 18 
αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ 88ξ86 οὐὐἱοξ γοὰ ποοὴῆπθ ἔγαϊ αἶαν, δαὶ, ΔΑμᾶ 

ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
ΜΟΙ ἈΘΟΥΡ [η6 αἰδβοὶρ]θθ ΟἿ Πΐχω. 

15 Καὶ ἔρχονται εἰς 
ἈΔΒΩ͂ [ΠῈΣ δισὸ σοσηληδ ᾿πίο 

εἰσελθὼν εἷς τὸ 
βανῖηδ σηϊοτεΩ͂ ζαῖο τὰς 

ἐκβάλλειν τοὺς 
τὸ Β6 ΤἈγονίπβ οαὐὐό͵ ἰδ (Ομ 5) 

τοὺς 
6 (ο65) 

τρατπέξζαι 
βΡΙσα ὡ 

καθέδρας 
Βοδΐβ 

περιστερὰς 
,. ἄονδϑβ ᾿ 

ἤφιεν 
6 νγδβ Ἰοιληρ βοὸ ΟΕ ἴῃ ογᾶου ἐπμπαΐ 

διενέγκῃ σκεύος διὰ τοῦ 
5Βδοιᾶ Ὀσίαν σου πΐθηϑ}} ἰπχουσῃ ἰδὲ 16 Ί018, 

{ καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν Οὐ 
δι πὸ 88 ἐθδβοηῃίηρ δῃὴήῖ Βα νναβ βανίηβ Νοὶ 

γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκό ου οἶκο 
845 1 θδθὰ υχητίθη ἐπδαὲ. ΤῊΘ Ἡσασα οἶταο ἔσαξὸ 

προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; 
ὈΕΡΤΆΨΕΥ ἉΨ011}06 σ8116 ἡ 081] ἰὩὴ6 πδίϊθηβῦ 

ὑμεῖς δὲ πρεττοιήκατε - αὐτὸν σπήλαιον 
ἕο μυΐ τοῦ Πᾶνα χηϑᾶθ ἀϊ σαν 
λῃστῶν. 18 καὶ ἤ ἷ ν᾽ ἴ . ἥκουσαν οἵ ἀρχιερεῖ 
σΥΤΟΡΌΘΙΒ. Αὐάὰ Ἀθασὰ 188 Ἔρος Ῥειοδὶς 

δ ΚΝ - 2». [ἢ ΩΣ καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ -- ἐζήτουν πῶς αὐτὸν 
8Π4 ἐπ ΒΟΙΊΒ65, δηα ΜΟΥ ΒΕ ΚΙΏΡ̓ ΟΝ Πΐτη 
ἀπολέσωσιν“ ᾿ ἐφοβοῦντο ἀρ αὐτόν 

ἴδον τοῖρμιξ ἀθβέσον; 1δν ἜΣΘ ἔβασίηθ "" Ἡΐπα,, 
τὰς γὰὴὼὺρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ 
8} Τοῦ (6 οτονψᾶ: γγ785 Ῥϑίηρ δϑϊοιπαθη ἸΡΟΣ 

«διδαχῇ αὐτοῦ. τῇ 
(88 ἰδδοηέτιν ΟΣ μἶπη, 

Ζοσιβ θα. 

ἱερὸν ἤρξατο 
Του 16 

πωλοῦντας 
᾿ ΒΟῊΝ : 

Ὀυσίηρ. 

“τῶν 
ΟΕ [μ6 

ἴὰ ἴῃλ6 ἰοιῦριθ, δηᾶ- πε 

κολλυβιστῶν καὶ 
ΤΩΟΏΘΥ ΒΟΥ δηᾶ 

τῶν πωλούντων 
ΟΣ τἴῆ68 (ο 65) ΕἸΞΙ ΣΕ τ 

κατέστρεψεν 16 καὶ 
ἢ ονοχυχῃθΩ ΔηΩ͂ 

{20} 

ποῖ 

τις 
ΘΔΏΣΟΙΠΘ 

ἱεροῦ, 

- 

ἱνα 

᾿Ιεροσόλυμα. Καὶ 
Δυὰ 

Ὧθ βίδγιθα 

καὶ 
" Θηα 

ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς 

τὰς 
᾿ [λ6 

τὰς 

οὐκ 

ΜΑΒᾺΕ 11: 14-.--18 

ὑμαὺ δά Ἷθανοβ, 
ΔΩ π6 ψϑῶῦ ἴο 860 
ΜΏΘΙΠΟΙΣ ἢ6. πουϊᾶ 
ῬΘΙΒΔΌΒ ἔϊπα βοιχθ- 
ὑ]ηρ οα 10. Βιυΐ, ὁ 
σοπιίηρ ἴο ἰδ, δ 
Σου ποίμίηπρ Ραξ 
Ἰθϑνθϑ, ΤῸΡ ἴδ τχ85 ποῖ 
[8 βθββοῃ οἵ ἢρϑβ. 
1450, ἴῃ ΤΟΒΡΟΏΞΘ, Ὧ6 
βοὰ 0 ἰδ: “Ἰδὸ πὸ 
ΟΩΒ Θὰῦ ἔγαϊλ ἔΓΟΙ. 
γοΟὰ. Δ ΓΟ ὺΓ- 
δνοσ." Δῃμα πὶ ἀϊβοὶ- 
ὈΪ65. ψ6γῸ Ιἰβίθῃΐηρ, 

15 ΝΟ μον οϑγὴθ 
ἴο Ψογυβδίοῃ. ΤΏΘΥΘ 
ἢθ6. δπίεγοα ἰηΐο (π6 
[6116 δῃηᾶα βἰαγίθα ἰο 
ῬΏΤΟΝ οὐδ ἐποϑδο. 5611- 
ΪῺ5 858 Ῥυγὶῃρ ἰὰ 
ὑπ ὑθῆηρϊθ, δα ὯΘ 
ΟΥΘΥ ΓΘ ὑῃθ ὑβΌ 16 5 
οὗὐ [π6 τροηθυ- ΟΠ δῃρ- 
ΕΒ δῃὰ [6 ῬΘΩΘΙΕΚ 
Οὗ ἔμοβθ β6: Πρ ἄονοβ; 
Ἰθαυᾶ Ὧ6 ψοιἹα ποῖ 
ἰοὺ ϑΏΨΟΠΘ ΟΔΙΙΥ 8 
αὖθ. 5} ΦΏΤΟαΡῚ ἐπ 
δ Ρ16, 17 Ὀχδ μ6 Κορ 
ἰϑϑοῦσηρ δα Βανίηρ: 
“ΘΒ ἃ ποῦ υχιίθῃ, 
Μ):Ἅ,Ἅ ποιβὸ ΜΠῚ Ὀ6 
ΟΕ] 4 ποιθθ οἵ 
ὌΓΟΜΨΘΙ ἴῸὉΓ 811 [8 
Ὡδύϊο!Β᾽9 Βα τοῦ 
δα τηϑᾶθ ὁ ἃ. σϑᾶγ 
Οὗ ΤΟΌΡΘΓΙΞ.᾽ 18 Απᾶ 
ὑμ8 οὔθ τυίοβίς  δηᾶ 
[8 βουῖδεβ Ὠρατά ἴῤ, 
δηά (ϑνὺ Ῥδορδὴ ἴο 
566 1 ΠΟ ἤο ᾿ἀδβίσου 
Ηἰπ; - ΟΥ 7 ψ ΓΘ 
ἴῃ ἴδω οὐ ΐγη, ἔοι 
81 [86 οτἵτοψᾶ τϑϑ 
ΘΟὨ ΠΌΔΙ Ὀδίηρ' .85- 
τουμᾶθα αὐ Ὡἱβ ἔθθοῖ- 
1, 



ΜΑΔΈΕ 11:19---2} 

19 Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, 
Απά ΜΏΘΊΘνΟΥ 1δαΐθ 1 Ῥδοδγαδ, 

ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως. 
ἐμὸν οσα βοίηρ ἐμοῖς ἂν οὐδ ουἱδῖᾶθ ὑῃ6 αὐΐν. 

20 Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν 
Αὐτά τρλκίηρ νὰν μεϑίάθ δοῦν ἴδον βὰὶῦϑ2 μα 

συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ 
Β85 ΝΑ μανῆτες μον τυϊϊοσρα ουἱ οὗ τοοίβ. Ἄπα 

ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ 
μανίην Σοαλοιιθοσεᾶ 6 Ῥοΐοσσ ἰβ βϑασυΐίῃβ ἴο Ὠϊτῃ 

Ῥαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω 
ἘΔΡΌΌΡΣΙ, ’ 8. 6. ἰὼ ἔσο ΜΙ νοῦ οὐτδοά 

ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ἮὯδ5 Ῥθϑη ΣΙ οσοᾶ. Αὐὰ Βανί δηβυνεσεά (Ὡς 

᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Ἔχετε. 
ΒΆΡΕΙ 15 ΒΑ ΔΕΙ͂ ἴο ἴθι Β6 τοῦ παν 

πίστιν θεοῦ. 23 ἀμὴν λέγω. 
Ζαῖτα οἵ αοὔ; ϑιθη Τ τὰ ΞΘ 15 

ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ 
το τοῦ ἐμαὶ ἍΜΏΟ ΠΠἸΚΟῚν τα 58. 

τῷ ὄρει τούτῳ ἔάρθητι καὶ βλήθητι 
ἰο π6 τπουπία μι ἐπὶ5 Βα ἰξοα ἃΡ δηᾶ Ἠδ σοννα 

εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ 
ἰαΐο ἴῃ8 588, δρᾶ ποῖ τοϊρηΐ ἀοὲ τὰ ἐμ 6 

καρδίᾳ. αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ 
ραχὲὶ οξῃϊη Ῥᾳ τῆϑν Ρ6 ὈοΙονίπρ ἰμδὲὶ νμδί 

λαλεῖ γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 
Ὧ6 15 βρθακίηῃρ 15 ΟσοΌΥ ΩΡ, ἀϊ Ψ1Π 6 ἴο Είχῃ. 

24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα 
Του ἰμὶσ 1δπὰ βαρ ἴο γοῦ, 811 (8 1π65) 

ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, 
85 ΘΗΝ 85 τυὔοῦ 816 Ὀγαυίηρ 858 Ὑοῦ 816 ΔϑΙΏΡ, 

πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται 
Ὅ6 ανῖὴρ αι ἰδαὶ τοῦ τοοοινθᾶ, δῃὰ {11 6 

ὑμῖν. 25 καὶ ὅταν στήκετε 
ἴο του. ,Δηα ΨΏΘΏΘνΕΥ 

προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι 
Ῥχσασίηρ, 6 Ιο5 Βὸ ΟἿΣ 1 

ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ 
τοῦ 8:6 Βανίῃρβ ἄονῃ ΟΣ ΘοΤΘοΘ, ἴῃ οτάοτ ἰμαὶ 8150 

ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
ἴὴ6ς Ἑδίθοσ οἔυοῦυῦ ἴδ (ομ6) ἴθ 6 πρανθβ 

ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
ταὐσαῦ δὶ Ρὸ ΟΕ ἰο τοῦ [ἴῃ8 [513 ΞΕΊΞΕῚ ο: 

21 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς 
Αμά μον τὸ σοζαΐϊηρ ΕΞ ΕΤΙΩ 

᾿Ιεροσόλυμα. Καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος 
ΘΙΌΒΔΙΘΙη. Απά ἴὰ ἐπ ἰθρὶθ ψνδικίηρ δροῦΐ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς τ Θαν ΘΙ 5 

χου.  Ἀ65565.) 26 - 

21 Αηὰ (8 7 σϑῃῖθ 

ἰπίὸ  δραΐῃ ἰο δογϑδιομι. 

Αμᾶ 85 6. 88 Ψ81Κ τ 
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19 Δηάᾶ σψῇθῃ ἰὸ δ. 

δῖα [αἴθ 'ὰ [88 ἄδν, 
06 7ὺ ποιὰ ρὸ ουΐ 
ΟΥ {86 οἷἱύΐγ. 20Βαὶϊ 

ΨΜΏΘΩ μον ΜΟΙ θ885- 

ἴῃ ΡΥ ΘΑΙΡ ἴῃ [8 
το αΐηρ, ὉΔΟΥ͂ δ}. 

6 ἣν ἔτεθ διγθϑαγ 
αὶὺμοσθα ἃ ἔτοῖῃ ῃ8 
τοοῦβ. 2150 Ῥδῦύεσ, 
τοι ουίηρ ἴδ, 581 
ἴο Ὦϊα: “ἘΝΦΡΌΪ, 566! 
ὑῃ8 ρσ ὑγθα ὑμαῦ γοὺ 
Οὐγβοαῦ Ὧδ5 ψἱυμογρᾶ 

0. 22 Αμά ἴῃ ΤΘΌΪΡ 
ὔοϑὺβ βαϊαᾷ τὸ μϑῃι: 
“Ἥδνε ἔαϊῃ ἰἷὰ Οαοάᾶ, 
28 ὙΤΌΙΥ 1 5} ἴο γοὸῦ 

ὑμᾶῦ ΨΏΟΘΥΘΙ ὑ6115 
ἀμὶθ τπχουσπύδΐη, “Βα 

ρα ἃρ δοα ὑΏτονῃ 
ἰηΐο ἴμ6 568,; δῃὰ 
ἄορ Ὡοὺ ἀουθὺ ἰῇ Ϊ5 

ποαῦὺ Ῥὰᾳαὺ 85 ἔα! ἢ 
ὑμαῦ ψῆᾶὺ ὯΘ6 588. 
ἷπ ροϊῃρ οὸ οσσα, Ὧ6 

ΨΜ1Π1 Ὥδνα ἰὖ 50. 24 ΤῺΪ5 

ἶβϑ ΨῺΨ 1 {61 τοῦ, 

ΑἹ {86 ἰῃΐηρα στοῦ 

ὍΓΘΥ 8ῃηα δ5ὶς ἴοῦ ΠδΥ6 

ξἔαλῃ ὑμαῦὺ τοῦ Ὦδνε 

ῬΥΒΟΙΙΟΔΙΙΥ τοοαϊνϑᾶ, 

διὰ τοῦ ΨῚΠ Ὦδγῦα 

ἴθ. 25 Αηα ψΏ6Ω 

γοῦ ἅτε βίδπαιηξ γον βύθηαᾶ ὈΓΘΥ ΤΠ, 
᾿ Τογρῖνα ψΏδίονΟΣσ Ὑοσ: 

Δα ΐπρ αγα ἀρϑίηδῦ ΘΏΨΟΠΒ; 
ΪῺ οτγᾶθσ ὑμαῦ σὑόῦᾷ 

ἘΔΙΏΟΣ ΜΏῺΟ 15 ἰῃὰ [86 

ΙΏΘΥ 8150 

Τογρῖνο τοῦ οῦκ ὑχγθϑ-, 
ΕΥ 

ἰὼ ἰ'ἰὰ ἰδ ἰδ ]6, 

28" ΤῊΪ ΝΕΥΞΘ ἴα. οὔϊείοα ἴἰπ {π6 Ὑνοϑίοοι δηᾶ Ἑοτί ατροκ ἰοχί. 

κοιρεμημῃμαῖμθθαθα 

εὐόβανν εὐκετερι νΉ μον 

τοι εν. ἀρββμηριροιμαὐ μμϑρΗρημωυδνρᾳ ἡφμμμσηαήθϑᾳ μα ἡνήμιμονην θα ρεμήνμϑδνήε μρθλ μϑβρμεηαινῖοα φρλο σϑαν Κ κον 

σρηβισαν πουμδααμμν μι ἡρόϑρο τον 
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αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖ 
οὗ Ὠΐϊπι 816 σοτηϊηρ ἰονναχαὰ Πΐτὰ Ἐπ Έρες 

καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
αῇὰ ἴδ ΒΟΥΙΌΘΒ Δα {π6 ΟἸἹᾶοτυ τθ ἢ 
28. καὶ ἔλεγον αὐτῷ: ::Έν ποίᾳ 

διὰ ΨΕ1Ὲ βασίης ἴἰοὸ ΒΙ͵ΤΩ 69} νυν δῖ βοτί οὗ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τί 
ααἰϊμοῦῖν ἴλαβα (108) ὅσο νοῦ ἀοίηρ᾽ δ ἈΣ 

σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα 
ἰογοὰῦ 8ὅδθνθ ἐπθ δυίμουιν ἰμϊβ ἴῃ ογάσχ ἐμαὶ 

ταῦτα ποιῆς; 29 ὁ δὲ 
{1656 ({Π1855} ψοῦ τὰδν Ὀ6 ἀοϊῃ θ᾽ ΤῊΘ ναὶ 
"Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ᾿ὈἘπε 
4 6515 

ρωτήσω 

λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ 
ψοΙᾶ, ΔΩ͂ δηβασ οῦυ ἰοϊηθ, 8.64 [5181 58 Ψ 

ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ἰοτοῦ ἴῃ Βα βοσί οὐ δίπουν ἰπθβα (ἐμ 65) 

ποιῶ 80 τὸ βάπτισμα τὸ ᾿Ιωάνου 
Τὰ ἀοϊηρ᾽; ΤἼῺ6 Ὀαρίϊϑξβια ἔπε (οὔθ) οὗ σοι 

ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἐξ ἀνθρώπων; 
ουΐ οὗ Ἀθανθῃ ΝΒ ΟΥΎ οἰΐοῖ ΤΟ ἢ 

ἀποκρίθητέε μοι. 31 καὶ διελογίζοντο 
ΑΠΘΝΟΙ γὸῦ ἴο 16. ἈΑμὰ ἐμὸν ογα ΓΟ ο ΩΣ 

πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ᾿Εὰν 
ἰονασά ἰμουβοῖνο βασι 

Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ 
οὐΐ οἔὗἵ Ἀδάνθῃ, Ἦδ Ψ1Π σὰν 

οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε 
ἰδοσοῖοσα ποῖ χοῦ ΒοΙονεᾶ 

εἴπωμεν ᾿ 
5που]ά να 58. Ουαὐΐ οὗ 

ΕΣ - μῚ » ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, 
[ΔῈ . ψγοσα ἔδατίηρ τῇ 6 οτζονά, 

εἶχον τὸν ᾿Ιωάνην 
ΘΙΘ αν 5 1τῃ8 Ν [6.9 ε {μαι 

προφήτης ἦν. 388 καὶ ἀποκριθέντες τῷ 
Ῥτορῃθὶ δ ννϑ8. Αῃὰ Βανὶὴρ σερ]οὰ ἴο [86 

Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν. καὶ 
ζοθαβ μον δ΄6 βϑαυδ Νοὺ 8 να κῆπον. ΔΩ͂ 

ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω 
ἴ8 Ζ6βιι5 ἰβ βανίῃρ ἰο ἔποπὶ ΝΟΥ 1 51Ὼ ΒΘ ΊΔΘ 

ὑμῖν ἐν «ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ἰονον. ἴθ ψϑβδὲ βου οὗ δαϊμοσὶΐν ἐδεθα (ἐμἴπιρ9) 

ποιῶ. 
ἴ8τὰ ἀοίῃρ. 

Καὶ ἤρξατο 
12 Δρᾶ ἢὯθ βίαχίεα 

λαλεῖν 
ἴο ΒῈ βρϑακίῃς 

εἴπωμεν 

Διὰ 
ΤὨΤΟΌΡΗ 

αὐτῷ; 32 ἀλλὰ 
ἴο Π1πλ Βαὶ 

Ε ’ 

ἀνθρώπων; ---- 
Ταθῦ 

ἅπαντε ὰ 
Δ ὡ ΟΡ 

τί 

ὄντως ὅτι 
Ἷῃ ῬθΙΏ ΡΠ 655 

αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς 
ἴο ἴἄθφη ἰπὰ ῬΘΥΘΌΪΘ5 

᾿Αμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, 
ψίπονασχὰ ΤΏΔΕ ΡΙδηΐθᾷ, 

16 οἱ δ  ὑχίθϑίβ 

Ι ὑμᾶς ἕνα 
581 ἴο ἴθ 1 58.811] ᾿παυΐτο ΡΟ ἘΔ ΟΩ6 

δον ψ 6 5ῃοιᾶ 58. 

τυμδὶ 

ΜΑΒῈᾺῈ 11: 28---12:1 

ἴπ86 οὨἱοα οχίδϑίς δῃὰ 
[ἴῃ8 βουῖρεβ δῃᾷ [ῃ86 
ΟΙΔΒΓ ἸΏϑη οϑὰθ ἰὸ 
Ὠΐ 28 δηα ΡῬαρβϑὴ ἰὸ 
ΒΘ) ἴο Ὠΐτη; “ΒΥ ψῇϑὺ 
ϑαύοΥ ἄο γοὰ Ὧ0 
ἴμδϑβθ ἰῃίηρθ᾽ ΟΥΥΎ ΤΟ 
ΒΑΘ γοὰ {πὶ 8.- 
τμοσὶν ἰο ἄο ἐΐπθϑδα 
Τηΐηρ59᾽ 29 ὕοϑα βϑϊα 
ἴο ποι: “Ἵ ὙΨΠ1 851 
τοῦ ΟἿΘ αἰοδίΐοῃ. οῦυ 
ΔΆΒΨΟΙ ΧΤᾺΘ, ΔΩ͂Σ ΜΠὶ1 
δῖδὸ [611 σον ὃν ψδῦ 
ΘΌΒΟΥΪΨ 1 ἄο ἐῆθβθ 
πῆρ. 80 ) 2αβ {μ8 
Ῥαρύϊϑι Ὁ “ΟΠ. ΤΟΙ 
ἈΘΘΥΘἢ ΟΥ̓ ΤΟΙΣ Τ6Ὴ9 
ΑΩΒΟΥΙ τη6,᾽ 8150 
ὍΏΘΥ Ῥδρσϑ ἰο γϑϑϑοῖ 
ΒΙΛΟΙΩ δ ὑμδϑαινοδ, 
βϑδίηρ: “ἽΣ ψὰ β8ν, 
Ἕτοιλ Πδᾶνθη, Β6 ΜΠ 
58), “ΜῺΨ ἰδ 1ῦ, [θτε- 
ἴοσθ, τοῦ ἀϊᾷὰ ποὲ 
ὈΘΙΙΘσα Ὠἰμιϑ’ 32 Βυΐ 
ἄατα ψ͵ῈῸ 58, “ΕΥΟΩΣ 
ΤΏΘ 3. - ον τ Γ6 ἴῃ 
ἔθ οὗὐὨἨἠ μ6 οτοψα, 
ἴοΓ μπθθθ 811 ποιά 
ὑμαὺ σοῆπ δᾶ ζ88]- 
Ιν Ῥθθὴὰ ἃ Ῥχορμρί. 
39 76:1, ἰἴἢ ΥΘΌΪΥ ἴο 
ὥθθαδ. ον βαϊα: “Κγ8 
ἀο ποὺ Κηον.᾽ Απμὰᾶ 
Φοθὰ βοϊὰ ἴἰο {μϑι: 
ΝΟΙΏΘΣ 1 {611- 
ἴὴρ χοῦ ὉΥ ψῇϑῦ δὰ- 
μοῦ 1 ἄἀο {μεξ8 
τμϊπρ5.᾽ 

12 Αἶδθο, Ὧ6 5ἰδγὺ- 
δα ἰο 50αακ ἴἰὸ 

ἐβοὰ ψιῦὰ {115- 
ὑσαύϊομδ: “Α 88 
Ὀϊδηϊθα ἃ νυἱμθυϑζ, 



ΜΑΒΕ 12: 2---:10 

περιέθηκεν 

φκοδόμησεν 
ὙΝΊΏΘΡΓΘ55 ναΐ 

ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς ἀπεδήμησεν. 
ὃ ὦ τα οῖδεο, δῷ ἰγανϑιθα δτοδᾶ. 

2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ 
ΔΑηα Βοβοα ΟἿ ἰοννασά [τ086 οαὐϊνδίουβ ἴο δ 6 

παρὰ τῶν 
1ὰ οτᾶθυ ἴδλ Ὀοβιᾶθ 

βῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ 
δαὶ ἀκ ἔγοσα ἰδ 8 

δρροϊη θα ἐτὰβ 

ουἹλνεϊογβ ὯΘ τὰὶ 

ἀμπελῶνος: 
δὲν ᾿ Βανὶηβ ἐδιίκοαι 

ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4 καὶ πάλιν 
Δηᾶ δβϑίῃ 

ἀπέστειλεν 

καὶ ἠτίμασαν. 
ΞΊσαΟΙΚ οὐ ἐπα θα δῆ αἰββομῃοσχθῶ, 

ἀπέστειλεν“. 

ἐκεφαλίωσαν 
διηᾷ ἐπμπαῖ (οπ6) 

δηα [αὶ (006) 

ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οὗς 
πον ΚΠΙςα, δηαᾶ 

οὖς δὲ ἀποκτεννύντες. 6 ἔτι ἕνα 

ἉΜΏοσα. ἰπμαδρα 

υἱὸν ἀγαπητόν: ἀπέστειλεν αὐτὸν 
ὯΘ νν85 δνῖῃβ, ᾿ 

᾿Εντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 
ΠΟΥ 1] τοβροος ἴῃ 

ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός 
106 οὐ ἰνδίοσβ ἰονναγά. ἐποστήβεῖνε βαϊᾶὰ ἰπαὶ ΤὩΪ 

ἀποκτείνωμεν 
16 ὰ8 Ὀ6 ΚΠ ΡΣ 

αὐτόν, καὶ κληρονομία. 

ἀπέκτειναν - 
Βανίῃρ [αῖςθα 

ἀμπέλῶνος. 

ποιήσει ὁ. κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 
αὶ ΜΠ ἄο ἐδ 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ 
ἘδΘ ΨῊΙ σοὴθ δῃᾶ Ψ|11 ἀσβίσον πὸ οαμναίουβ, δπᾶ 

τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 
ΒΘ Ψ}Π να ἰμ6 

τὴν γραφὴν ταύτην 
δα βοσιρίυσθ αἰϊὰ νοῦ τϑδαᾶ ϑίομπςα ΟΕ 

294 

δὴ ρυῦ 8 ἔθηδρ 
ϑιουσμὰ Ὁ, 8πα ἀὰρ 
8 γναὺ ἴοΥ 86 σὴ 
ῬΓΘΕΒ 8Πη8 οτροίρα καὶ 
τον γ, δᾶ ἰθὺ ἰδ οἱ 
ἴο οασυἱυϊναύῦοτβ, ἂπᾷ 
ἐσϑνϑιθα δργοβϑᾶ. 2 Νὸὰ 
ἴῃ ἀπ θοῦ Ὧβ 
βοὴ τοῦ ἃ δῖϑγε 
ἴο ἤμθ ουυϊνθύοῦϑ, 
ὑπμᾶὺ Ὧ6 πιϊσηῦ ρὲ 
506 οἵ ἰῇ ἔχαϊιε 
οὗ [6 νἱπονασα ἔγομι 
{ὴ6 οὐ ἰναύοτβ. ὃ Βυΐ 
μον ἴοοι ᾿ἷπι, δαὶ 
Ὠΐϊὰ ὉΡ δηᾶ βρηὺ Ὠἰπ 
ΜΘ οΟτρύν. 4 Δῃᾷ 
δρϑίῃ ἨὯ6 βοὴ ζοσίῃ 
ΘΟ ΘΥ 58 ν8 ἴο ὕμθτα; 
διὰ ἰμαῦ οὔθ ὕμδυ 
ΌΣΟΙ οὐ ὕμ6 ἢθϑᾶ 
δηᾶ αἰβῃοηογθᾶ. ὅ Απὰ 
Ὧ6 βοὴῦ ἔουίῃ 81:5 
οἴμθσ, δρᾷ ὑμαῦ οὔθ 
(6 γ ΚἰΠ6 4; 8πα τ ΔΗ 
οὔμοιβ, βοῖὴθ οἱ ΨΩ 
πὰ Ῥοδὺῦὺ ὺᾧἃὉρ 8ὃ8ά 
δοὰβ οὗὐ ψΏο ὑπ 6 γΥ 
ΚΙΠΙΘα. 6 Οὴθ χοῦ Ὧδ 
86, 8 Ὀδϊονθα 80}, 
Ἠ6 βρὴῦ Ὡἷπὶ ζοσίῃ 
Ιαδὺῦ ἰο ἔθη, βαγίηρ, 
ὝΏΟΥ ψὶ}} τοϑρθοῦ 
ΤΥ 5οῃ,᾽ Βα ᾧμοβα 
οὐ ναύουβ βϑια δυηοησ 
ὑμουηβοῖνοθ, “τὴΐϊβ ἰβ 
786 παῖὶγ. Οογθρ, ᾿ ἰδὲ 
15 ΚΙΙ Ηἴτυ, δῃρα ὑπ6 
ἰημοσιζδηοθ ΜΨ1Π 86 
ΟὔΥ5.᾽ 8 50 8. ὑοοῖ 
ἴσα δηὰ ΚιΠθα Ὠΐ, 
816 [τον ἴσα οὐὐδὶ6 
ῃ6 νἱῃονασά. 9 δὲ 
ΜῈ [τ06 οὐπθῖ οἱ 
η)6 νἱπουαστὰ ἃ) Ἐδ 
ΜΥ11 οσομλθ 8δη6 ἀἰδϑύτου 
ἴῃ ουυϊναίοτβ, δηά 
Μ11 σίνα ὕμ6 νἱπογαγὰ 
ἴο οὔξοτβ. 10 ϊά τοῦ 
ΠΘΥΘΥ τοϑᾶ (ῃΐβ βου] - 
τα, “ἼΏ6 βίομθ ὑμᾶὺ 

γοριφυρρτυμρρηήπιμνιμέναν αμαθμϑμδ, 

ΠΝ 

να μίαμαν, 

ΥΝ 

οἰαθαμνων φιμρνμίροιάμακον τ δαρ ναὶ ἂν ἐν α νό αβ μον να δι νραμφαι θη, 

ΓΑ μα μήθ δφμοδα δ ρνοιναλ φήνη με βΗβΝ ΜΗ μη ΜΙ μθ ἐρῳραμιΘΜΝ Ἀμιῖμ μρριῃρινμιρννκοβνελήμκν οὐνοιασνῆμοιο 

κοιπο τέο ἂν ομφη ἀν. ἀμόθαναδε τ ψρινν λον τς 
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»πεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτο 
απ το]θοϊρα [6 (0165) Ὀυμαίηρ, ὡ μΡ 

ἐγενήθηη εἰς κεφαλὴν γωνίας: 11 παρὰ 
σα ἰο 6 ἐἑπίο μεδὰ ΟΥ̓ σΟΥΏΘΥ; Ῥεβῖᾶβ 
Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν 

ΟΠΩΘΥἕΙ 1Ὲ Ττοτὰ ὄοδλθ ο θὃ6 {Πΐ5, 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 
6.65 οὔ τ5Ὁ 

12 Καὶ - ἐζήτουν 
Αὐᾶὰ ἴδον ὑγοσο βροκίησ 

καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον, 
δῃὰ ἴδον ἔθαγθα 

δ ηαΠ 115 

ΒΙπλ ἴο 561ΖΘΕ, 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι 

πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ 
ἰονϑτὰ [μὰ {321 ῬΔΥΘΌΙΟ ᾿ς βαϊᾶὰ. Απὰ 

ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 
Βανῖηβ ἰοῦ βὸ ΟἿ πίστη πον πγϑηΐ ΟΕ, 

15 Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας 
᾿Απᾶ ἴεν βεπᾶ οὔ.  ἰοννασὰα ἢϊπὶ ΒΌΤΩΘ 

τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν 
οἵ ἴῃ 6 ῬΒασῖβθος δηὰ ΟΣ ἐμ Ἡδσοάΐβηβ 

ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 
ἰῃᾳ οτᾶδυ μδὲ τα {πον παρ σα ἴο ΨΟΧΩ͂, 
14 καὶ - ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ 

Απᾶ Παν]ηβ ΘΟΠ16 πον 86 βαυἷἱῃ ἴο ἈΪΤ 

Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ᾿ ἀληθὴς 
ΤΌΠΟΥ, νγὲ ᾶν Κπονψῃ ἰπδὲ ἐγ 

εἶ καὶ οὐ μέλει σοι 
τοῦ δῖα ΕΞ εζοῖ ποῖ 1ϊ τα ιῖουβ ἴο γοῦὺὰ 

περ οὐδενός, οὐ ᾿ γὰρ βλέπεις 
δροιῖ ὯΟ ΟἿΘ, ποῖ ΤΟΥ ψοῦ 8.6 Ἰοοκίηρσ 

εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 
ἰηΐο ἕδος "ΟΕ χΆΘ, θὰ ἀροῖ {υτῃ 

τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις: ἔξεστιν 
ἴβε ψὰν οὐίμθεο αοᾶ ὑψοῦ ἅτε ἐεδοῃίηρ; ἰβ 18 Ἰατ  α] 

δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; 
ἴο ρῖνα τϊραΐα ἴο ὕδϑβασ ΟΥ̓ ποῖ 

1ὅ δῶμεν δῶμεν; ὴ 
ΒΒου]α να εἶνε οὐ ποῖ βῃουϊὰ νγὰ ρίνε 7 Τῆ6 (ο6) 

δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν 
δαΐ Βανίησ Κποννὰ ΟΥ̓ πο ἐπα Ὠνροοσίθν βκαϊά 

αὐτοῖς Τί με πειράζετε; φέρετέ. 
ἰο πο ΨῺΡ τῶρ ὅσα χοῦ οι ρ ἢ Ώ57 ἘΠ Ῥϑδσυΐης 

μοι δηνάριον ἵνα ἴδω. 
ἴο τὴ 6 ἀομδτῖαβ 1ὰ οτάοσ ἐπμαὲ 1 ταὶρὴξϊ 5θα. 

1θ οἷ δὲ. ἤνεγκαν. καὶ λέγει 
ἘΠ6 (ομ65.) Ῥὰαΐ ῬὈσγοιρῃί. Απμᾶ ΒΘ 15 βασίῃθ 

αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ 
Ὦ ποτὰ Οὗ ψβοιαω ἔμ ἐπῆρα ἐρίοι δῃᾷ ἐπ6 

115 Τομόνδη, σ1-10,15-14,17,18,830,51.. [ἢ Τιογᾶ, ΒΑ. 

αὐτὸν κρατῆσαι, 

1ῃ6 οσγοννᾶ, ἐμὸν Κῆθνν. ἔὸσ ἰπϑδὲ 

ΜΑΒᾺῈ 12:11--16 

ἴπ6 Ῥυπάθυβ το᾽θοίθα, 
185 Ὧδ5 Ῥθϑοοζηβ .-[Ὧ 
ΟἸἰΘΥ σογμρούβέομθ, 
11 ἘΤοστῚ σοονϑλ ἐΠΐβ 
Δ5 ΘΟΠῚΘ ἴο 6, δῃηᾶ 
10 15. ΤΏΔΥΘΙΟΙ5. 'ὰ ΟἿΤ 
Θν Θ᾽ 

12 Αὐ ὑμαὺ ὑπὸν Ρ6- 
δι. βϑοκίῃρ ΠΟ ἴο 
Βοῖζθ Ἠΐτη, θὰ πὸν 
ἔδαοᾶ ὑπ ογοχά, ἔὸσ 
[Ὧν ἴοοῖς ποίδ ἐδαΐ 
ὯΘ6 Κ5ροΚα 6 ἢΠι8- 
ἐγϑϊΐοῃ τῖξῃ ὑπθῖχ ἴῃ 
γα, 50 πον [οῖρ 
Πἰτπλ δϑῃᾷ τποὴῦ αν. 

18 Νοχὺ μὸν βϑηΐ 
ἤογίῃ ἴο Ὠΐχη βομλα οὗ 
[8 ῬΏΔΥϑθοσ. δ ηα οἵ 
[6 ὑϑιΐῦν ΖΟΙ]ΟΘΥΞ 
ΟἹ Ἡδρτοῦ, τὸ οδίσῃ 
Ὠ ἴῃ Ὠΐθ 5ρθεοῆ. 
Ι4Οὐ δυτῖναὶ ἔμθϑθ 
5814 ἴο Ὠΐῃγ: “ἼδΔοΟῆ- 
ΕΓ, 8 ΚΠΟΥ γοὰ 816 
γα] δηᾶ γοι ἄο 
ποῦ ΟΑΥΘ ἴἔογ δηνθροᾶν, 
ἴοσ γοὰ ἄο ποὺ Ιοοὸκ 

Ἴρου παϑη ουὐπατᾶ 
δρΡθάσϑηοο, Ὀπὺ ψοὰ 
ὕβδσῃῇἘ μῃ6. 8 ὺ οὗ 
αοα ἰῇ πη. τ ἢ 
ἔγαϊῃ: 5. Ὁ ατίὰ] 
ἴο ΡΔῚὺ Ὠθδᾶᾷὰ ἰδᾶχ 
ἴζο Οδδσδ οἵ ποὺ 
15 ΒΔ ψὸ Ὅν, οΟΥὁὨ 
5281 Ψψὸ πού Ὀ8.09᾽ 
Βοίθουύϊῃρ ὑπο ἢν- 
ῬοοΥΐδυ, Ὧ6 βαϊᾷ ἴο 
ἔμποια: “ΜΜῺν ἄο σοῦ 
ρυαῦ 6 ἴο [6 ἰδοὺ 
Βιίηρ τὸ ἃ ἀ6- Π87΄- 
18 ἤο Ἰοοῖ δδἱ.᾽ 
16 ΤΟΥ ῬὈτουρῃῦ ΟἼ6. 
ΔΙΩᾶ Ὧδ βαϊᾶ ἴο ἔρθη: 
“ΜΝ ΏΆΟΒΘ ἰϑθο δηᾶ 



ΜΑΒΕ 192:17--Ὁ 

ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος. 
ἐβουιρ οι  ΤῊΘ (ΟΠ 65) ριιΐ 5814 ἰο ΐγαὰὺ ΟΣ σδθβδσ. 

11 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν τὰ Καίσαρος 
ΤῊΘ Ὀιξ {6515 βαίϊὰ ΤΏ6 (1055) οὗ Οϑοϑασ 

ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ 
Ῥὰν τοῦ Ὅδοῖκ ἰο σδεβασ δῃᾶ {πὸ ({π1π85) οὗ [6 αοῦ 

τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῷ. 
ἰο δο ἀοα. Απα δον οσο ννομαοσίηρ ἸΡοὴ Ὠίτη. 

18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, 
Αμᾶα δῖὸ οοχαίῃρς ϑδαδθοθο ἰοναζα Ὠΐπω, 

οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ 
ψνο ΔΙ βασῖηδ τοβυσγοοίίϊΐἌοοη οΐ ἴορε, δηά 

ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες 
πὸ. ννοσο ᾿παϊγὶηρ τΘΟΏ 6814. Βα 5 

19 Διδάσκαλε, μβωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι 
ΤΘΔΟΠΟσ, Μοβοθβ νυτοῖρ ἴοι5 {πδΐί 

ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ 
1ξ Ἔν ὸ ὲ οὗ δγοῃϑ ῬὉτχτοίδοχ ΒΞ: ου]ᾶ αἱ δηὰᾶ 

καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ 
ΒΒ Ια Ιορᾶνὸ ἀν ὙΝΟΤΆΔῈ δηᾷ ποῖ 

τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ 
ΟὨἑ Πα, ἴῃ οσᾶφσ [δὲ σϊσηΐ [ΔΚ 86 

τὴν γυναῖκα καὶ 
1.1: ὙΜΟΤΏΘἢ δηα 

σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
βεοᾶ ἰοίμε Ῥτοίμπεγ 

ἧσαν. 

ἀφῇ 
Βῃοι]ᾶ ᾿ς Ρὸ ΟΕ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ 
Ὁτγοΐποσ οὗ ἴγα 

ἐξαναστήσῃ 
ταϊσῃμξ σδη56 ἴο βίδηα ἃρ οἂΐ 

αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ καὶ ὁ 
οὗ πέτα, Ξενθὴ Ὀγοίμειβ {μὲν εσο; δῃά ἰδμε 

πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων οὐκ 
Εγβδὲ (6) ἴοοκ ννούθδα, δηα [9.27 41: ποῖ 

ἀφῆκεν σπέρμα’ 21 καὶ ὁ δεύτερος 
ἢ 1Ἰοῦ βὸ οὔ 5666; δὴ ἴμ86 βεοομᾶ (οῃ6) 

ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν 
διὰ [ε αἰεξα ποὶ Βνίηρ Ἰοε ἄἀοννῃ 

τρίτος ὡσαύτως: 22 καὶ 

ἰοοῖκ ΒΘ συ, 

σπέρμα, καὶ ὁ 
βαρᾶ, δηὰ ἰμᾷ6 ἰμϊτα (006) 85-ἰδ 5; δηᾶα 

οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα’ ἔσχατον 
16 5ον 6 ποΐ Ἰεῖ ρὸο ΟΕ 566α; Ἰαϑί 

πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 29 ἐν τῇ 
ΟΥ 841}1 ([860λ) δἷβδο {86 νοσθδῶ αϊρά. Τη {μ8 

ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; 
τοϑυσγθοϊίϊΐοη οὗ ΟΣ Οὗ ἔθ ὉΝ111] 5ὴ6 6 ΨοΟσ8 7 

οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 24 ἔφη 
ΤᾺ6 ἔὺὸΣ ϑθόνθὴ δᾶ ΠΟΡ ὙΨΟΤΉΔΏ, Ξαὶα 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐ διὰ τοῦτο 
ἴο πο (ἢ ΔΙΞΕΜΕῚΙ Νοῖ Εγ 28 χ6 1:15} 115 

πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς 
ΔΙῸ Υοτ ουυὴ ποὺ ανὶπρ Καοννὰ τὰ ϑογίρτΓοβ 

μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ; 25 ὅταν 
ποῖί-ρΡιῃξ [16 μονα οξίῃε αοὐαϑ Δ᾽}. 7 ἐἴτχ γον 

2396 

Ἰδοῦ ἰ5 ἢ} 152" 
ὙΏΘΥ 5αϊὰ ἴο ἢΐμη: 
ΠΟΘ ΘΒΘΓΙ 5.᾽᾽ 17 655 
[6 βϑια: “ῬΔΥῚ Ὅ8οκ 
δου 5 ὑδίηθα ἴο 
Οδοϑασ, μυαῦὺ Οσοὐ᾿ 
ἑῃίηρα ἰο Οοἄ;, ΔΑηὰ 
μοῦ βερᾶῃμ ἰο 128Γ- 
ΨΘΙ αὖ Ὠἰἶμ,. 

18 Νον δαάδάμορθα 
οϑῆῖθ ἴο Ὠΐ, 80 
ΒΒ. ὕΏΘΓΘ 15. ὯῸ ΓΟΘῸΓ- 
τοούΐοῃ, δῃηᾶ ὑῇον ρμυὶ 

[88 αὐοϑύϊοῃ ἰο μι: 
19 ΤΤΟΔΟΏΘΓ, ΜΌΟΞΘ5 
ψτοῖθ π5 ὑμϑῦ 1 5οῃγδ- 
ΟἿΘ᾿5. ῬὈΓΟΏΘΙ αἱθ5 
δα Ιθᾶνὸβ ἃ ΜῈ Ἀ6- 
Ὠϊηα θυ ἄοθα τοὶ 
Ιρϑᾶνθ ὃ ομῃπὰα, ἢἰξ 
τού βῃοα ὕδῖκα 
ἰῃ6 ψίὶθ δῃᾶὰ σϑΐίβα 
ἪΡ οὔβοτηρ ἔγοσα 
ὯΘΙ ἴοΥ̓ ἰδ. ὈΓΟΙΏΘΥ, 
20 ΤΏΡ ΨΟΙΘ βθύθῃ 
Ὀγούμοῦϑ; δὰ δ 
ἢγτϑὺ ὕοοκ ἃ ψἰῖ6, μα 

ΨΜΏΘΩ Ὧ6 αἰδαᾷ Ὧδ6 οὶ 
0 ΟἸΡΡτρ. 21 Αμὰ 
ὑμῃ6 βϑοοῃᾶ ἴοοῖκ ΠῚ, 

υὺ αἰρα ψιπουῦ ΙΘᾶγ- 
ἴὰρ Οὔϑρτίηρ; δηᾶ ὑπ6 

[στα Ὁ[6 ϑ8ηιθ6 ΧΆ. 
22 Αηὰ [6 βϑύϑὴ αἱὰ 

Ὡοῦ ἰϑραῦθ δὴ} οἵ-Ἑ 

Βρτίησ. Τιϑϑοὺ οὐ 8} 

086 ψοχαϑὴ 850 αἰϊθα. 

22 ΤΆ ἴῃ τοϑαστεοῦοι 

ζο ψΏϊοη οὐ θὰ 

ΨῺ1 5ὴ6 Ὀ6 ψ|1692 ἘῸΣ 

0ῃ6 βϑύθῇ σοῦ ὯΘΣ ἃ5 

ψ 16. 24σοδι δια 

ἴο ὑμθῆι: “15 ποὺ {815 

ΨΥ Ὑοῦ᾽ 816 πιϊδίδικσ 

6, ὕοόῦᾷ ποῦ Καοσίηξ 

ΟἸΏΘΥ ὑῃθ ϑΘουρ 185 

ΟΥ ὑῇ68. Ρβονδθσ οἱ 

οὰῦ 25 ΕῸΪ ψ 86 

μρμμμενα 

281 

νεκρῶν 
ἀεθδά (οτ 65) 

γαμοῦσιν 
ἴδεν ΓΘ ΣΩΒΤΤΥ ΠΊ8 

γαμίζονται, ἀλλ᾽ 
{ΠῈὉ 8:6 Ῥϑίηρ βίνϑη ἴὰ ταϑυσίασο, Ῥαΐ 

ὰ ἐκ 
ὙῸΡ ουΐ Οὗ 

οὔτε 
ΠΤ Ν3 εἴν 

ἀναστῶσιν, 

ΠΟΥ 

5.ΟΝ 
εἰσιν 

ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς: 28 περ δὲ 
ΔΏΒΘΙ5 π 6 Ἠρανθῃβ; δἃροιΐ Ῥυαΐ 

τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται οὐκ 
6. ἄδδαᾶ (01.685) ἐμαὶ ἰῆεν δχὲ Ραίῃρ γαϊξεα ἂρ. πο 

ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ 
ἄϊᾶ τοῦ Τοϑά ἔπ 6 ῬοοΙΚ ΟΥ Μοβοβ ὕὑρὸὰ ἰδ 

ἄτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων 
ἐβου ΒΒ. ΒΟ 5βαίϊὰ ἰοῆπὺ ἐξα οα ϑαγίηρ 
Ἐγὼ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς ᾿Ισαὰκ 

Ι 16 Οαοα οὔ ΑΡτδβδια δῃᾶ ἀοὰ ΟΕ Ἴδας 

καὶ θεὸ ᾿Ιακώβ; 27 οὐκ ἔστιν θεὸ πᾶ ἀοά οἱ Ζβϑοοῦῦ Νοὺ ποθ ἀσά 
νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων" πολὺ 

ΟΥ ἄδϑδα (ο} 65) ρμυξ οὗ νίηθ (Ο0Π65}; ΤΑΌΠΒ 

πλανᾶσθε. 
Υοῦ ΔΘ Θσυ τ δ. 

28 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν 
Απὰ Βδνὶηβ οουαα ἰονναχα ΟἿΘ οὗ ἴῃ 6 

γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν 
ΒΟΥΙῚΡΘ5 Βανίηρ πεαζᾶ οὗ βοτὰ 

συνζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς 
ΒΕ ΘΚΙῺΒ ἰοσείλου, Βανί Κηοννα {μα ἘΠΟΙ͂ν 

ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν 
Ὧ6 δῃβννετϑᾶ ἴο ἔμϑχα, ᾿πλαυϊτοα ἀροῖ 2825] 

Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώ 
Οὗ νΈΙΟΙ βοτὲ 5 σοτασηδηαχηθηξ δἴει (68) 

πάντων; 29 ἀπεκρίθ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
οὗ 811} ({6χὰ) 7 ΔΏΞΟΓΟ Ὁ} Ζεϑι5 τιδὲ 

Πρώτη ἐστίν ἴΑκουε, ᾿Ισραήλ, Κύριος ὁ 
ΕἰΣδὶ (ΟΠ. 6) ΪΞ3Ξ ΒΒ μϑαστῖπδ, τρταν ᾿ ΘΕῸ [547 

θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστίν, 30 καὶ ἀγαπήσει 
αοᾶ ουβ Ιιογὰ οὴθ. ἰδ, ᾿ 8η σοῦ 5ΏΔΠ ἸΟΝῈ 

Κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας 
τοτὰ ἰῇ. αοἅὦ οὖνγου οὐΐοξ ψῃοῖο ἢραγὲ 

σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ 
οἶψοι δῃα οὐδοῦ ψΠῸ]6 ἰπμ6 ψυχῆς οἔγοι δῃὰ 

ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σοῦ καὶ ἐ 
ουξ οὗ λοις με6 ρμεοχσορίίζυ οὗ γοῦ δηᾶ οἶδε 

ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 31 δευτέρα 
ΈΟ]Θ {ΚΞ ἰσρηρίῃ οἶνου. ΞΘΟΟΠΩ͂ (οΠ6) 

αὕτη ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
{5} Χοῦ 5ῃ81 ΙΪθνθὸὶ ἐπα ποῖρῆροσ οὔνοι 85 

49, 305 ΤΟΠονδη, {11-14,10-18,30,51. 6 Τιογᾷ, ΝΒΑ. 

{πον σαϊρῃΐ βίδα ὑρ, 

οὔτε 

ὡς 
ἔμον δῖθὸ δ85 

ΜΑΒᾺ 12: 36.---81 

μον σὶβδθο ἔγοχῃ (8 
ἀδβα, ποῖ ο ἄο Τ6 
ΤΏΔΙΥΥ ὩΟΥ ΔΙῸ ΟΤΊΘΩ 
σίνθῃ ἴῃ τηϑυτίαρο, δαὐ 
ΔΙῸ 85 8ΏΡΘΙ5 ἰὼ [6 
μϑᾶνθβ. 26 Βυὺ οομ- 
σογηΐηρ ὑῃ6 ἀδϑῶᾶ, 
(δῦ (πδὺ 8τ6 χγϑΐββεά 
ὉΡ, αἰα σοῦ ποὺ τοϑᾶ 
ἴὰ [6 ῬΟΟΙΚ ΟΥὗἩἨὨ ΜΌΞΘΞ, 
ἴῃ [886 δοσουσῃθ δρουὺ 
86 ὑμογηριβη, μον 
Αοα 5εαἰά ἰο Εἴ, Ἵ 
81 π6 αοά οὗ Αὐτᾶ- 
81 δῃηά αοᾷ οἵὗὨἉ Ιϑϑ8δς 
δηὰ αοα οἵ ὕβοορ") 
2] δ ἴ5. ἃ αοἄ, ποῦ 
οἱ πὸ ἀββᾶ, μυὺ οἵὗἁ 
{06 Ἰνίηρ. Υοῦ 816 
ΤΟ τϊδύθοη. 

28 ΝΟ ΟΠ6 οἵ {ῃμ8 
ΒΟΙΙΡ6 5 ὑῃπδὺ δᾶ σοχὴδ 

ὋΡ δῃα Ὠρθαγᾷ ὑμοηὶ 
αἰδρυύϊζησ, Κπομνψίηρ 

ὑμαῦ ὯὨ6 δᾶ διηβϑινοτσθα 
[θη ἰῇ ἃ βὴ6 ΨΆΥ, 

δδκρά ἢ: κ"ὙΜῈΪΟΣ 
σου δ ηηθηῦ ἰ5 σὺ 

οὗ. 4112" 29 96ξ5 88- 
ΞΜΟΙΘΑ: “ἼΏ6 Βγδὺ ἰδ, 
ἬΘΔΥ, Ο Ιξγ861, Ὑ06- 

Ἀονδὴ" οἵ Οαοά [|ἰ5 

ΟἿΘ ϑοθονδῃ, 80 διηᾶ 

χοῦ τηὰσδῦ ἴον ὕ6- 

Βονδῦ γοὺσ αοά 

αὶ νου ΨΏΟΙΘ δασὺ 

80 ἃ «ἰῇ νοῸ ΨΏΟΙΘ 

ΒΟ δη4ἃ σι γψοὶῦ 
ΨΏΟΙΘ υτὐἱϊηα δηᾶ σψὶνῃ 

ΤΟΣ ΜΏΟΙΘ βυσθηρίῃ. 

Φ8ΙΙ ΤῊῺ6 βΒθοομῃα ἰδ 

(ἷθ, “Χου πϑὺ Ἰονθ 

ΟΣ ὨΘΙΡΏΡΟΙ 85 
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γΟΌΤΒΘΙ , ὙΏΘΙΘ 5. Ὧ0 
οὗεσ σοχατϑηἀτγθηξ 
ΟΥΑΙ βϑὴ ὑΐ 56," 
32 ΤῺΘ βούῖρα βδία ἴὸ 

Ὠΐ: “ἼΘδΟΏΘΥ, ψοι 

1611 5841 ἴθ 6 ἢ 
ὑγαύῃ, Ἢ ἰδ Οὔ, 
ϑηα ὑποσθ 15. 0 οὐδ᾽ 
88 Ἐφ᾽; 892 δρα ἰδ 8 
Ιονγίὴρ ἰστὰ νϊῦ ΟἸΘ αὶ 
ΨΏΟΙΘ Ὠρασζὺ δηᾷ ὙΠ 
ΟὨΘ᾽5 ΨΈΏΟΪΘ τππᾶδγ- 
θά δα πίῃ 
ΟἿΘ 5 ΨΜΏΟΙΘ βυγθηρίῃ 

Θα δ 15 Ἰονίαρ ΟἿΘ 
ΠΘΙΡΏΡΟΥΙ 8.5 ΟὨΘΞΘΙΙ 5 

σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλῃ ἐντολὴ 
ψουχΒο}, αταδίοσ (οη6) οὗἩ ἴμλ6586 οἴδετς σοτηχαβηαζγαθὴΐ 

οὐκ ἔστιν. 82 Εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς 
ποῖ 5. Ξαίᾷ ἰοῦ [μα ΕἸ 161: 

Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι 
ΕἼΠΟΙ, ὙΘΘΟΒΟΥ, ὭΡΟΣ ταῖς σου βαιά ἰμδὶ 

εἷς ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ" 
οὔθ ποῖβ δηά ποὺ 5 ΟἾΔ, Ὀφθϑίαθθ δΐχῃ; 

88 καὶ τὸ ἀγαπᾶν οαὐτὸὸνϑ ἐξ ὅλης 
διὰ ἰὼ6 ἴο οε ον Ὠΐμὰ οὐ ὦ ΨΈΟΙΘ 

καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ 
Ὠθαχέ δηᾶ ουΐοῦ ποῖ ἐλ 6 οοτργθῃθηβίοῃ δηᾶ 

ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος. καὶ τὸ ἀγαπᾷν 
οὐ Ὁ ΨΏΟΙς ἰὰᾷς δὐσθηρίῃ δηᾶὰ ἰδ6 ἴο Ὀ6 Ιονίῃδ 

τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν. ἐστιν 
.η6.. ΠΟΙΡΏΡΟΥ 885. ΟὨΘΞΟΙΕ σῆοσα αρυπαδηΐῖ- [ἰ5 

πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. | ψοτὰ ΔΓ τόσα Ώ8Η 
οὔ {6 ΨψΠοΙῈ Ὀαγηΐ οὔεσίηρβ δθμα βδουίβοαβ. 4] {ῃὼ6 ΨΜΏΟΙΟ θυτπΐ 

84 καὶ ὁ. ᾿Ιησοῦς Η ἰδὼν αὐτὸν ΠΝ ΟΕοσϊηρα δῃᾶ ΒΔ ΟΣΊΒο- 

Αμάὰ ᾿ τ8 δννΝ δῶν 566 ῃ δἷτα Ο 65. 34Αὐ ηϊ5. σεϑαβ, 

νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ ὑ γα: : 
ἐπ ο!  σοπ τὶν ἮὯφΘ διβυνοτθᾶ βδϊα ἰο ἴχ Νοί αἸΒΟΘΙΏΪΏΡ ΔΘ δὰ 

Ν ᾿ ὑὸς ΝΑ , . 1 δηϑνεγοα 1,611] σΘ ὗν, 
μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ : δ 

ἸΟῺΘ {ὰ}} σοι το ἔσο ἱβξεὰ Κἰησάοη ΟΥ̓ τμ6 βαία ἴο ὨΪη: ΟΙ 

θεοῦ. Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ] 81 ποῦ Τὰ ΠΌΤΩΙ ἐῃ8 
αοἅ. Απμᾷ Ὡοοῦθ ὠοΐψεὶς ψν85 ἀδστίπθ. ἤἶτὰ | κιηράοϊῃ οἱ αοα.; Βυΐ 

ἐπερωτῆσαι. Ὡο ον δᾶ ἰῃ8 οουτ- 

ἰο ᾿Ἰλαυῖτα ἀΡΟΏ. . δ586. ΒΩ τογ6 ἴο 
85 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς ᾿ ᾳφαοϑύϊοι Ὠἷπι. 

Δπηᾶ Πανὶ δβν εγοα τὴ 8 Ζεϑαβ - 

ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ: Πῶς, ὅν Βοδονος, Ψθῃ 
τ785 βασηῷ ἰεδοῃίθσ ἴθ ἰμ8 τορι. ον ΠΙΔΚΙῺΡ ἃ ΤΘΡΙΨ, ΦΈΒ.5 

λέγουσιν οἱ γῥαμματεῖς ὅτι. ὁ χριστὸς Ὀθβθδῃ οἷο βὰν 85. δὲ 
ΔΙῸ βδυΐωῶβ [δ8 ΒΟΓΙΡΕ5 μα ἐμ Ομ τίβὲ [ὑδυρηὺ ἴῃ ὑπ ὑθυρίδ: 

υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 86 αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν  “ἬΟΝ ἰ5 ἰῦ ὑμαῦ {8 
805. Οὗ Ὀαν!ά 157 Ψεῦν Ὀᾶνἃ αϊᾶ ἰβογῖραβ βὰν ὑμδὶ ἐδ 

ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος τῷ |ΙΟμτίδὺ 5. αν α᾽ 5. ΒοῺ 3 
ἴῃ ἴῃ -βρίγιῖ πὸ μον 5 Τοτά ἴο 16 38 ΒΥ {88 ΒΟΙΥ ϑρίτἰΐ 

κυρίῳ μου Κάθου ἐκ. ὦ7ὀ. δεξιῶν ἸΩ. μἶχας 
Ιτοτά οἶτηθ ἘΒ6 βιὰ οὐ οἕ τὶριί- ποτα [ὈΡΔ7[5] ΜΑΙ ες αν 5 δὴ Ἱ ; ἔ ὧ ἃ τῷ 

μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου Ἰτογα: “5 δὲ ΤῊΥ τὶρμὶ 
οἵ ΤῊ ὙΠῸ ἹἸΚΟΙ͂ν 1 5ΒΒουᾶ ρὲ 16 δηριῖο5 οὗ νοῦ 
οτος κοτ κΑᾺ ΝΙΝ ᾿ ἃ αὐ 1΄ εἰ 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου: 37 αὐτὸς Δαυεὶδ Ὠϑὰ ὉΠῚΠ ΣΡαΐ σοὶ Θ,Θτλθ5 ῬΘηΘαύ ὙΟΌΓ τιηδουθαίῃ 6 θεοί οἴνου; νον ὕδνιὰ όυα 

37} : 377}. 

λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ - πόθεν αὐτοῦ θοῦ." 567 Ὅσα Ἀϊα- 
15 Ξαυίΐῃβῷβ:Ἑ ὨὨΐχα Τιοτᾶ, βδῃᾶ ἕτοιῃ ψβεσα ΟΕ Ἀπ 5617 68115 Ὠΐτη ἸιΟΓά, 

ἐστὶν υἱός; Ῥαὺ μοῦ 065 1 ΟΟτὴΘ 
5 ὯῈ ΒΟ ἰμαὺ Ὧ6 6. ;ἰβ βΌηϑ, 

381 Τομονθϑῆ, σ1-14.16-18,30,51. Ἐῃ6 Ἰιοτὰ, ΒΑ, 

φλ  τακ ραν ον θνμαηαημ 

δυράημαψ ἀκορυκον μρενθίναι 

ναρκηγῳμηναφθαμθνφονο μϑννυρμμωννννρεν οσινημανμαμ με σρ ον δεν κοκὲ 

νραλῳ νον αμμηρ ιαη ὐιμαμμημϑινς αν ἀφο συνε ραν 
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Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ! Απὰ ἐπδ ργϑδξ οτοὸ ᾿ τὰ Αὐῷ ἰβ6 τὰ γον νυνδβ πϑαιίηβ οὗ μἰτα Ὑ78.3 Ἰἰδυδηΐεσ ἴο Ηἴτπὰ 

ἡδέως. 88 Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ  ψίνῃ ῬΙδαβασα. 38 Απα 
“1 ΘΙΘΑΒΌΓΕ, Αῇᾶά ἴὉ ἰπμα ἰφβομίηρε οὗ Ἀἴτη [ἴῃ ὨΪϊπ ἰδϑοηΐησ Βα 

ἔλεγεν. Βλέπετε ἀπὸ τῶν | ψοηῦ οὐ ἴο 58ν: “ἸΏΟΟΚ 
με Ψ}Ὰ5 ΒΒ. 1ῈῈ Β6 τοῦ Ἰοοκίπρ δὲ ἔγοτω 188 Ιου 70. 6 βοσίθθα 
γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς [ὑπμαῦ ψαιῦὺ ἰο Ὑ81Κ 

ΒΟΓΙΡ 65 τὰς6 (Ομ 65) Μ 15 ἴῃ ΤΟΡΕῈ5 δου ἰὼ ΤΌΡ65 δηᾶ 
περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς. ἐν ταῖς ψϑηῦ ρτγβϑύϊῃρβ ἰἢ 
ἰὸ 8 1Κ αροῦς δπᾶ Ετεθίη85 ἴῃ Πν {ῃ8 τθτκοὶ Εν 
ἀγοραῖς 39 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς [39 πὰ, του 5βθαΐβ 

ταδτ κοί 65 8ηα Στομιῖ βθδῖβ ἴθ [με [2ὴ ἐῃθ ΒΨ ΏΒΡΟΡΌΘ5 
συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς [8δηὰ τιοϑῦ ρῥγοπαϊῃθηΐ 
ΒΥ ΒΟΒΘ5 δηα ἕτοῃϊ σβοηΐηε Ρ]8σ65 ἴπὰ ἐνς ῬΙΘοΘ5. δὖ ᾿ αγοαίαν 

δείπνοις, 40 οἱ κατέσθοντε: τὰς [χλθϑ15. 40 ΤῺΘ Υ ΞΌΡΡΘΥΙΞ, ἴ8ε6 (ΟΠ 65) οδιίπα ἄστη ἴπο {ὴὺ οπθξ ἀν ανῖπς 
οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ [15ὴ6 ἤοισδ5. οἵ 
μοιδθὲ5 οἔξίῃῆῃθε ψὶᾶάονα δῃᾷ ἰὸ ργξείθηβα ΕΝ πῇϊᾶάοτο; οπᾶ ο μεοος 
προσευχόμενοι: οὗτοι λήμψονται περισσότερον Ῥτοίθχὺ χχδίηρ Ιοὴρ 

ῬΥΔΣΊΩΒ; 8586 ΨΠΙτχαϑοοῖνθ τῆοχο δρυμάδας ὈΓΆΨΘΙΒ; μ658.. ψὶὶ 
΄ , 

κρίμα. ᾿ Τρορθῖνθ. 8 ραν ίοσ 
ἠαάστηθηΐ. . γαάρτηδηῦ." Υ͂ 

41 Καὶ καθίσας ᾿κατέν. ῦ ᾿ αντι τοῦ 
ΔΑὐᾶ Βανΐηρ 5δαὶ ἄονῃ- ΟΡΡοβεΐῖο 186 να δ δυλλνοννα 

γαζοφυλακίου ἐθεῶρει. πῶς ὁ ὄχλος περί [ἢ ψίδῃ ΤΣ 
ἰτεαϑατα βαστα ἤν 85 νἱονίηρ Ὡο ἰὰᾷ6 ογονά Ῥαρϑ ΟὨΒΟυυἱῃρ ΠΟΥ 

βάλλει: χαλκὸν εἰς τὸ : 
ἰς ἰσοινίησ ΘΟΡΌΘΥ [ἸΠΟὩ6Σ} ᾿ ἰπὶ τὰ6 ΠΑ ἀτονα δ ὡτορς 
γαζοφυλάκιον: καὶ πολλοὶ πλούσιοι ὈΡΘΑΒΌΣΥ Ον δείσας δᾶ 
ἰθαϑτο σαδγα; 8 τς ΤΏΒΩΥ ΤΙ ἢ ΟΩΘ5 ΤΑΘΔῸΨ το το 16 ΜΝ 

ἔβαλλον πολλά: 42 καὶ ἐλθοῦσα ἀτορρίηρ ῬΘΟΡΙΘ Υ' '΄ ΠΘΩΨ ΨΟΙΘ του θ ΤῊΔῺΨ [ΟΟΪΏ5]; : 
οἶδ. 42 ΝΟΥ 8. ῬΟΟΥΓ 

δαλᾶὰ δανὶηξ σοχὴθ 

μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο ὅ : 
Ὅ6 ψὶᾶονν ῬΟΟΓΣ ἴπγτον ἱΤ1ϑρΐίδ ἔμοι δ 2 τε] ΩΝ πόστον 85 

ἐστιν κοδράντης. 43 καὶ .- τὰ Ὁ 5118, νι ἀπ ΜΗΙς ΠΥΝῚ ΘοἴΏ5, ΜΏΪΟΩ. 806 

προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ΕΙΥ͂ ἩΓΠ8 σαῖαθ. 43 50 
Ὧ8 ΟΘΠΠθα ὨΪϊ5. ΟἸΒΟΙΏΙΘΞ 
ἴ0ὁ Ὠϊμὴ δηά 5814 ἴο 
ποι: “ἼΓΤΌΙ 1 κ5ν 

ἤζο γτόὸοῦ ὑββαὺ {18 

ῬΟΟΥ ψὶᾶον ἀτομροϑᾶ 

ὨΔνΊῺΒ 6116 ἐοννασζα ὨϊτοΒΕῚ Σ ἴῃ6 αἰδεοῖριθα οὗ στα 

εἶπεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι. ἡ 
6 58ι8 ἴο ἰἤθτὺ Ατηθα 1 8χὴ βασίμξ ἰο τοῦ ἐμαὶ ἐπα 

χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν 
ψίᾶονν ἐπα [2 6. ῬΟΟΥ τοσγο οὔ 811 (ο65) [τον 

τῶν βαλλόντων εἰ τὸ |Ὶ 
οὗ ἰῃε (0165) Τσοσ 5 Ξῶ ἴθ ἐποοῦ ἀτσρρῖαε τὸ 811 

, . ; Ἁ - ΝΙΝ ἰπρ ΟΠ Ον γαζοφυλάκιον: 44 πάντε ὰ ἐκ τοῦ [- : 
ἸΘΑΒΌΓΘ Ραϑτᾶ; 811 ὡ ὙΡ ουΐ οὗ τὰθ ἰἴαΐο ὑμ8 ὑΥΘΟΒΌΤΥ 

περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ |μεδίδ; 44 " οὐ᾽ ὕΠ6. 8} 
ΔΡΟΌΠαἸπ ἴο ἔβοῖα ἰδτον, {π|5 (056) Βαϊ ἀΙΟΡΡΕΩ͂ 'ἰΞ οὔδ οὗ 

ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ᾿ ὨΘΙΣ. ΒΌΓΡΙΙ5, Ὁ 5.6, 
οὐ οὗ {πὸ . μαχξ ΟΥ ΠΟΥ 581} (165) (ο οὗ ὯΘ6Ὶ δ αηῦύ, 
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ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν 
8.5 ΔΚ 88 586 νγχὰϑ ανίῆβρῃ:. ἰῆχεν, ΜΟΙ ἔμπα 

βίον αὐτῆς. 
Ὡνίηθ ΟΥ̓ ΘΙ. 

13 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ 
Απᾶ μβοΐπρ Πὲβ νὰν οαὧὖὐ οὗ ἰπι ουὐοῦξ {π8 

ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
Τδτρῖθ 15 Βα Β ἴο ἰσὰ Οὐδ Οὗ ἴπ6 ἀϊβοῖρ]65 ΟΣ Εΐτα 

Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ 
ἜΘΔΟΠΘΥ, 568 τυβδί Κἰπᾶ οὗ βίου θϑ διῃᾶ 

ποταπαὶ οἰκοδομαί. 2 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς 
τυνβαὶ Κἰηά οὗ Ῥυλαϊηρδβ. Απμά 1μ6 Ζο5ὺ5 

εἶπεν αὐτῷ βλέπεις ταύτας τὰς 
βϑϊᾶ ἰο ἴα ΑΥἕδ νοῦ Ἰοοϊκίηρ δἱ ἴμ 658 τὰς 

εγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ 
μ Ὑτδαῖ θυΠαϊηρο, Νοῖ ποῖ βμομ]ᾶ 6 1δὺ βὸ οὐδέ 

ὧδε λίθος ἐπὶ - λίθον ὃς οὐ μὴ 
εἴτ}: βίομθ ὌΡΟΩ βίοῃθ ΜΜΏΪΓΕ Ὡοὲ ποῖ 

καταλυθῇ. 
Βῃου α ΡῈ Ἰοοβϑοᾶ ἄοννῃ. 

8 Καὶ καθημένου αὐτοῦ. εἰς τὸ Ὄρος τῶν 
Δηᾶ 5 πρ οὗ Εἴχη τὸ [86 Μουμπίδϊῃ οὗ [8 6 

᾿Ελαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα 
ΟἾνοεβ5 ορροβίίθῪ: [π6 ἐθηῖθ]ς ν)ὰ5 ΠΌΤ 5 ΠΡΟΣ 

αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ 
ὨᾺ δοοοτάϊηρ ἴο γστὶνϑία [5001] Ῥεοίοτ διᾷ 

᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάνης καὶ ᾿Ανδρέας 4 Εἰπὸν 
ΒΕ ΚΞ ΕΙ ΔΩ͂ δ [0) 6} δῇ Απᾶστον 58. 

ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί 
τ0.53 ψψεη ἔδοβε (ἰὴ ρ9) Μ|ΠΡῸ6, δὰ ψ δὶ 

ὅταν μέλλῃ ταῦτα 
ΨΈΏΘΠΘΝΟΣΙ Τὰ 6 εαρομ ἔπ656 ([1}.85) 

πάντα. ὅ ὁ δὲ ᾿[Ιησοῦς 
ἴο Ὀ6 σοποϊυαοα 811. ΤῊ Ῥιΐ ΒΙΕΙΕῚ 

ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή 
βἰαγτίθα ἴἰο 6 βασίῃβ τὸ πο 6 τοῦ Ἰοοκίηρ δὖ τοί 

τις ὑμᾶς πλανήσῃ: 6 πολλοὶ 
ΕἸ ΕΔ 2624 0:1 τοῦ ΤΩΙ  τΤΑΘΚΘ ἴο ΟΥΥ; ΤΏ 

ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι 

τὸ σημεῖον 
63.411} 55 ῈᾺ 

συντελεῖσθαι 

Ὑ11 σοθ ὉΡΟῺ 6 δὴ Οὔτ βαρ πεῖ 

Ἐγώ εἶμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 
1 δὰ, ϑδῃὰ ΤΩΔῸΝ μὸν ΨΜ}11} ΚΟ ἴο ουτ. 

7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ 
νΏθηονος Ῥυΐ τοῦ γϊρΐ ΘΓ ὍΔΥΞ Ἐν οτο 

ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε: 
᾿Ἴ ΠῚ ΣΤ ΞΕ] ΟΥ 8715, ποῦ Ῥ6 σοῦ ει! θᾷ; 

δεῖ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 
ἀν 15 Ἀθοθσβασν ἴο [ΔΚ Ὀ]δοθα, ας τοί νοὶ ῃ6 ομᾶ. 

8 ᾿Εγερθήσεται γὰρ ἔθνος - ἐπ᾽ ἔθνος καὶ 
ἍΜ τἰβα ῸΡ ΤΟΥ Ὡϑῦοα ὌΡΟΣ ᾿πϑίέοηῃ δηά 
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ἀγχορρϑᾶ ἰῇ 8411 οἱ 

ψαῦ 5:6 δᾶ, δ᾽ 

ΜΏΟΙΘ ἰνίηρ." 

13 ΑΒ Ὧθ ψϑ δρο- 
ἴὴρ οαὐοὖὐ οὗ [Ὧ8 

ξοῦ]6 οὔθ οὗ Ὦΐε 
αἰδοῖα βαϊᾷ ἴο Ὠΐμη: 
ΠΤ ΔΟΏΘΙ, 566: Μηδ 

βουῦ οἵ βἴοηθς ϑηὰ 

ψΜΏδὺ δοῦῦ οἵ Ρυ]ά- 

ἰη 55}. ΠΟΥ ΘΥΘΙΥ, 
σοθὺ δὰ ἴο ὨΪπη: 
“0. γοὰ ῬΘΟΙα ὑΐθϑβα 
στοῦ υϊ]αΐϊηρ59 ΒΥ 

ὯΟ ΠΘ8Ὼ 5 ΜΠ1ὶΜιἃ Βίοηβ 

6 Ἰοξῦ θα Ὁροὴ ἃ 

5ἴοῃθ δ)ηᾶὰ ποὺ 86 
ζσονῃ ἀονψη.᾽" ᾿ 

ϑΑμᾶὰ 85 ἢθ Μὰ 
δἰυυϊρ οὐ 86 Μουῃὺ 
οΟΥὗἩἨὨ ΟΙϊνεαα ἰῇ {πῃ 
[θα 16 ἴῃ νίθνν, Ῥδϑίοῦ 

δορὰ δῆλος 8ηα 9000 

84 Απᾶάγον Ῥεσδὰ ἴο 

85 Εἷπὶ Ὀσϊναῦύθιγυ: 
4 “168}} αι, ΝΘ ψ1} 

ζχθϑ8θ. [μΐηρθ Ὅ6, δῃᾶ 

ψμαῦ ΜΠῚ 6. 

βῖσῃι ΜΉΘ 811 ὕμθϑβ 
ἐῃϊηπρδ 816 ἀδϑυϊηθα ἰὸ 

σοῖθ ἰὼ ἃ ΟσΟΒΟΪα- 

δ'οη ̓̓ ὅ50 “6505 
δίατοα ἴἤο 58}0 ἴο 

ἔμοια: “ἼΟΟΙς οὐὐ ὑμαὺ 

Ὡοροαν τλὶδθδᾶς. ὙΟΥ, 

ΟΜ ΔΩ ΨΜ11]1 σου 

ΟὟ 8 8515 οἵ ΙΩ͂ 

πϑῖλθ, βαϑίηρ, Ἵ 

δὶ 6, δῃᾷ ψγ{11 

γα ϑιθϑαᾶ ταϑην. 7 Μοῦθ- 

ΟΥ̓ΟΙ, ψΨΏΘη ὙΟὉ ΘΔΓ 

οὗ Ψ815 814 τϑροσὺβ οἵ 

815, ἀο ποῦ 6 δ᾽" 

τίῆοα; [{ῃ656 ὑμ 165] 

ταῦϑὺ ὑδικθ Ὁϊθοθ, ῥα 

(88 οῃᾶ 5 ποῦ γεοῦ. 

8 “ἘῸΓ πϑύϊοη ΜΠ 

Υἶδα δροϊμϑὺ πϑύϊοῃ δηᾶ 

φυμνΑριν 

941 

ασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ 
κίηρᾶοιχ ὑροῦ Κίηραοη, Ψ{1Ὸ06 [Θαγ ]α Δ ΚΟ5 

κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί: ἀρχὴ 
δοσογάϊηβ ἰο ΡΊϑεββ, ΜΊΙΡ6 ξϑιλΐηθδ; ὈΘΡΙΏΙΩΚΒ 

ὠδίνων ταῦτα. 
οὗ ἰστίμ ΡῬδῇββ ἰμε686 (μη 55). 

9 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς: 
Β6 Ἰοοκίηῃξ δὲ Ῥυΐ γου ΨΟΌΧΒΟΙνΟΚ; 

παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς - συνέδρια καὶ εἰς 
{Ὲὲ} ΨΜΠΠ]1 να ον τοῦ ἰηΐο 5'δῃμρασίαβ δηα 1ἴο 

συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων 
βυθϑβδοβῖιθβ τοῦ ΨΗ]1ῸὈ6 ἤδυθα δα ὌΡΟῚ ΒΟΝΘΥΠΟΙΒ 

καὶ βασιλέων σταθήσεσθε 
Δηᾶ Κίηββ τοῦ 11 Ὀδ6 σδυξεα ἴο βίβηια 

ἕνεκεν ἐμοῦ μαρτύριον αὐτοῖς. 
οὔ δοσουμύ οὗ Τὰ 6 νυνῖτθβ5 ἴο ἰμοσῃ. 

19 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον 
Απὰ ἰπῖο 811 ἴῃς ὩΔΌΙΟΙΒ Εγοὶ 

δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 
115 Θοθσθθν ἴἰο Ὀ6 ὑτθδοῃροαᾶ {πμπ6 Βοοῦ ἢσδῖνβ. 

11 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς 
Αυᾷ ΨΜΏΘΏΘΥΟΥ ἴδον τᾶν 1οϑδᾶ γοῦ 

παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί 
ΒΙΝΊΔΒ ΟΝΕΥ, Ὡοΐ Ὅδ τοῦ ννοσυνίαρ θοέοσα ψ δὲ 

λαλήσητε, ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν 
τοῦ βῃου!α Ξρϑδῖζ, Ῥαΐ ΨΏΙΘΗ Δ ενοῦ 

δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ 
5 ου]α Ρ6 σίνθῃ ἴο γοῦ ΤᾺ τε τῃ6 

ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς 
ΟΣ {πὶϊα ὍΘ γοῦ βρϑδκίηρ, ποὺ ἔὺγὺ ὃῖθῈὸ ὕυοῦ 

οἷ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα. τὸ 
ἴῃ6 (ΟΠ 65) βροδκίηρ ῬιξΓ ἐδμα βροῖσις τὰ8 

ἅγιον. 12 καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν 
ὨΟ]ν. Αὐμᾶὰ ΨΜ1ΠΠΠππῖνς ον Ὀγοίμο Ῥσγοίΐμοσ 

εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ 
ἰηΐο ἀθαΐῃ ΕἸ 6ἴο] δίῃ οὨΠὰ, δρᾶ 

ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ 
ΨῚ1 βίδπα ὰρ δϑείπϑέ ΟἸΠᾶσθρη ὌΡΟΩ Ῥϑγοϊβ δηᾶ 

θανατώσουσιν αὐτούς 18 καὶ ἔσεσθε 
Ψ1Π1 θυ ἴο ἀθαῖα ἴδοχα; δ ηᾶ τοῦ ΨΠῚ1 6 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
(οη 65) Ῥεὶῃβ βαίθφρἃἪ ὉΡ 8} ([Ὡ86}ὺ} ἐπσοιρῃ ἰδα 

ὄνομά μου. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς 
ὩΔΙΩΘ Οἔτηθ. 116 (ο6) Ῥπί δνίηβ οπαυγρα 1πΐο 

τέλος οὗτος σωθήσεται. 
ἐπα ἰμϊ5 (ο6) ΨΜΠιΠ͵0Ὸ6 βαναᾶ, 

14 δὲ 
Ῥυΐ 

εἰς 
ἰίο 

-» 

ἴδητε τὸ 
τοῦ 5ῃου]ᾶ 566 τῇς 

ἑστηκότα 
Βανίηρ βίοοα 

“Ὅταν 
ΨΜΜΈΉΏΞΡΏΘνΟΣΥ 

βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως 
ἀἰβρυβηησ 5 οΥ 6 ἀδβοϊδίοῃ 
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Κἰπράοχη αραίϊηβδὺ Κίηρ- 
ἄογῃ, ὕἴχοχγθ: ΜΠ ὉΘ6 
συ μα Κο5 ἴὰ Ομ 
ὈΪδοθ δίψοσ διηοίῃου, 
ποθ ΜἹῈΠ 'Ὀὲ ζοοᾶ 
βῃογίαροθ. ὙΏΘσΘ. 816 
ἃ Ὀορίηηΐηρ Οἱ ὈΘΏΡΒ 
οἵ αἰδύσθαβ. 
9.Α5 ἴογ στοῦ, ΙἸοοῖκ 

ουῦ ΙΟΥ ΥΟΌΓΒΘΙΨΥΘΒ; 
Ῥθορῖὶθ ΜΠ] ἀδι ιν Υ 
χοῦ ΠΡ ὕἤο Ιοοδὶ 
σοιγίβ, δῃηὰ στὸῦ ΜῈ} 
Ὀ6 Ὀθαύθῃ ἴἢ ϑγῶϑ- 
δοριθ δῃηήάὰ 6 ρΡυΐ 
οὐ μ8 βϑδῃξ Ῥϑΐουθ 
ΒΌΨΘΥΠΟΙΞ δηὰ Κίηρδ 
ΟΥ τὴν 8816, ἔοσ 8 
ψιηθ55 ἤο δια. 
10 ΑΙξο, ἴῇ 811 ὑμε )δ- 
ὑἰοῦβ ἰῆ68 ροοὰ ποὰϑ 
Ὧδ5 ἴο 6 ῬὈγϑδοῃρᾶ 
Βγβῦ. 11 Βυΐ πθῃ μον 
ἅτ Ιϑδαΐηρ σοῦ δ᾽οὴρ 
ἴο διῖνο τὸ ὉΡ, 
ἀο ποὺ Ὧ6 δηχίοιιϑ Ὀ6- 
Γοσθϑηάᾷ ροῦν τῆδὺ 
ἴο 5Όθακ; θυ πῇᾷμδὺ- 
ΟΥΟΥ 5 οίνθῃ τοῦ ἴῃ 
τϑι Ποῦχ, βρθδαὶς (15, 
ΟΥ χοῦ 816. ποῦ 
ἴὯΘ6 ΟἿΘ5 βρϑδκίῃρ, 
Ῥπαὺ μα. μοὶν βρὶσιῦ 
156. 12 ἘΠ ΓΠΘΥΊΆΟΥΘ, 
ὈΓΟΥΏΘΙ Μ1Π1 ΟΘΙΣΨΘΥ 
ὈΧΟΙΏΘΙ ΟΥ̓ΘΥ ὧο ἀθδίῃ, 
δη ἃ 8ἃ ἔδίμου ἃ οὨ]Ω͂, 
δοα ΟὨΣΙαΥρ 1] τἱδα 
ἋΡ δρδϊηδὺ ρΡδύϑθῃῦβ 
δᾶ ἤν θὰ ρΡυΐ 
ἴο ἀθαΐῃ; 13 δῃᾷ στοῦ 
ΜῈ 6. ο͵]θοϊβ οἵ 
μαϊσοα Ὁ 811 ῬΘΟΡΙΘ 
ΟἹ ϑδοοουῦηῦ οὗ [Ὁ 
Ὥδϑηθ, Βαὺ Ὧδ ἐμαὺ 
ὯδΔ5 δῃαιτρα ἰο ἴπ8 
Θμα ἰ5 6 οὔθ ὑμδῦ 
Μ}Π 6 βαγϑᾶ. 

14 “ἩΟΜΘνΟΥ, ΜΘ 
χοῦ οσοδύορ κἱρῃῦ 
Οὗ 86. ἀϊδραβύϊηρ 
ἐῖὴρ ὑμαῦ οϑδιβδοϑ 
ἀρβοιϊδύϊοῃ βὐδηαΐϊηῃρ 



ΜΑΒΕ 13:15-22 

ἀναγινώσκων ὅπου οὐ ᾿ δεῖ, ὁ Ἵ 
τΟδα 5 

ΏΘτΘ πο ἰξ ἰβ Ἀροθϑβαῦν, ἰπ6 (ο6) 

νοείτω, τότε οἵ ἐν τῇ 

1οῖ εἴτα 6 σαϊλαϊῃδ, ξλ2 7:8 τῃ6 (ο. 65) δ᾽ τὰ 6 

"Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 

ΒΕΡΟΣΙ 1οῖ ἴθι Ὧ6 Βεοίπε Ἰηΐο 16 ταοπηΐαίτιβ, 

15 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος. μὴ 

1λ6: (οΠ6}. ὌΡΟΣ . 188 πουδβεῖορ Ἀοΐ 

καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι. 
16εἰ Ὠἴτα σοτὴθ ἄοννῃ ὯΟΣ 1οὶ ἰστα θα δησίμίηθ 

ἄραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 16 καὶ 

1τορ οαοέ 6 πποῦβα οὗ Βήτῃ, διά 

ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς 

ἔπ6 (016) ἱπίο ἐδὼ Β6]4 ποῖ 1εἰ Ηἰχα σεϊαστῃ ταΐο 

τὰ ὀπίσω. ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

μ6 (ἰμρ5) Ῥεμίημα ἴο 18 ὡὰρ ἴῃε βασταθηΐ οὗ Εἶτα. 

17 οὐαὶ δὲ παῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 

τχος ὉὈπὺὲ ἰο [86 (ὁ 65) 1 ΘΗΝ Ῥδνὶδ 

καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 

δρᾶ ἴἰο ἴμ6 (0165) εἰνὶὰρ βὰς 'ἵὰ ἰμοβα 186 

ἡμέραις. 18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα. μὴ 
μένοι 6 τοῦ ργασίω Ρὰϊ ἴπ ογᾶθσ ἐμπαῖ 

γένηται χειμῶνος: 19 ἔσονται γὰρ αἱ 

11 ταῖρΐ ΟΟΟΌΓΣ ΟΣ ΙΩΊΟΥ; ΨΏ1ΡῸΘ6 Τοσ 

ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις οἵα οὐ 

δ᾽ 5 ἴμοβα εϊθυϊαθΐίοα. οὗἁἩ ΜΏΙΟΙ βοσὶ 

γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως 

ἨδΔ5 οσσυστε βαοῦ ' ἥτοσω ΒΟΒΊΔΆΙΟΡ οὗ σσϑαϊζοι 

ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ 

ἢ οτραίοδα {πα αοά ὑπ} [δε ΠΟΥ δηᾶ ποῖ 

μὴ γένηται. 20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν 

τοὶ βῇῃουᾶ οὐσυχ, Αμᾶὰ ἢ ποῖ βροχίομηθα 

Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα 
τιοτὰ δε ἄδνυξ, ὩὨοΐ ἘΚΟΙ͂Ρ ᾿νγ88 βανϑα 811} 

σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖς 
φῆ. Βιυὲ ἰτοῦρῃ ἰπθ ομόβθα (οη55), ΜΟΙ 

ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 
Ὧδ οὔοθα 86 5ουίεῃοᾶά ἴδε ἄδν5- 

21 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ 
Απα ἴῆδα ἰξονευ. ϑῆσοπα ἴο νοῦ 5Βουϊά 58. 

“Ιδὲ ὧδε ὁ χριστός ἔίδε ἐκεῖ, μὴ 

5366 βοῖθὸ ἴδ8 Ομ σῖβί Ξ66 ἔθοσο, Ὡοΐ 

πιστεύετε: 22. ἐγερθήσονται γὰρ 
6 τοῦ Ῥεϊονῖξ; ὙΧ1Π|Ι σῖθο πὸ ΤΟΥ 

ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν 
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ΜΏΘΤΟ ὁ οὐρῦ ποὺ 

(ὁ 86 σχϑϑᾶξυ τ188 

αἰϑοοσ πιθοῦ), 

1οὲ ποθ ἰῷ ὅπ 4868 

Ῥερίῃ βθοίηρ ἴο 8 

τοουπηξαίηβ. 156 1.οῦ ὑῃ8 

τῆϑῃ οὨἹ ἴμβ δοιυβοίορ 

τοὺ σοοθ ον, ΟΣ 

5οὸ ἰμδίᾶβ ἰο ὕβκαε δὴν- 

ἰὴ οαὐ οὐ 818 

Ὠσαδβο; 16 ἀῃπᾶ Ἰοὺ ἴδ 

ταδὶ ἰῷ ἰδ8 Ἐρ]ἃ τοῦ 

γτοίσσῃ ἴο 886 ὑμίηρβ 

Ῥϑηϊμα ἰο ρἱοῖς ὃ 

Ηἶ οὐὐοὺ ρϑυσηθηῦ. 

1 οΘ ἰο ὕῃ8 Ὀσϑρ- 

πϑρὺ ψομπιθη δηᾶ ὑμοβα 

ΒΚ ὃ ὈΘῸΥ ἴῃ 

ἴμοσθ ἄδυδ' 

Ῥχασῖηρ ὑμαῦ 1 τὰν 

ποὺ οὐοὺσ ἴῃ ψίῃΐεσ- 

ὑϊπη6; 

[2 41:2} 

18 ξδϑρ 

1910 ὑμοδθ 

ἄδγα ΜῺ Ρὲ [ἀδγ8 

οἵ] ἃ υἱρυϊαύοη 5 ἢ 

8ἃ5. ὯδΔ5 ποῦ οσουτγτρα 

ἔγοὰ [086] ῬορίΠ ΩΡ 

οἵ τ οτϑαϊίοη ΜΘ 

αοα οτοαύοα ἀ8}} 

τὺ ὑπο, διὰ 1} 

ποὺ οὐουσ αϑϑίη. 20 Τὰ 

ξαοῖ, λϊοθ5 σα μονδῃ" 

ῃδΔά οαὐ 5ῃοτύ {88 

ἄδγβ, Ὧο βθβῃ σψουά 

ΡῈ βαγϑά. Βὺῦ οὐ 80- 

οοαπὺ οὗ ὕχθ οδμόβθῃ 

Οὴθ5 Ποῦ, Ὧθ6. [88 

οὔθ 86 85 οἷ 

ϑῃοτὺ ὕμθ ἄδν8. " 

21 “ἼὙΏΘα, ἴοο, ᾿τ 

ΘΏΥΟΩΘ 58.005 ἴο τοῦ, 

506: Ηρτο 186 88 

ΟἸ τ ϑὺ, “566: ΤΏΘΣΘ. ὯΘ 

15, Ὧἀο ποὺ Ἀειίθνο [1]. 

ΦΟΈΟΥ ἴδῖϑβα ΟἸγΙδίδ 

δα Γα158 ὑσορμοὺβ ΜῈ] 
βαῖσα ομχὶϑίβ δὰ ἔδι5ε ὑχορῃβίβο δηᾶ ὙΠ βῖνε " 

σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ [3186 δορὰ ΜῈ ΕἿγΘ 

ΒΙΘῸΒ διά φῬοτίθηϊβ ἰονγαζά {πὸ [ ἰἴθῃβ. διὰ ψΟΠΟΘΙβ 

205 σομόνδῃ, 57,8,.10.18,16-18. [η6 τιοτᾶ, ΒΑ. 
μὰ 
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ἀποτλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς’ 
ἰὼ ὈΘ Ιϑδαϊηρ᾽ ΒΤ 1 ῬΟΒΒΙΌΙΘ ἰᾷε οἤόβεα (0065); 

23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε: ΐ προεΙρηκα 
χοῦ Ῥὰξ Ὀδ6 τοῦ Ἰοοϊεῖὴρ αἵ; τπένα ἜΡμ οΙα 

ὑμῖν πάντα. 
ἰοὸ τοῦ 811 (085). 

24 ᾿Αλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ 
Βπε πὰ ἵβοβα τῃ8 ἄδυ5 δέίοε 

τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσετ 
{6 σι θυϊαοη μα μα ἐραρυ ἍΨΙΠΡΑ ἀαικοηςα, 

καὶ ἧ σελήνη οὐ δώσει τὸ ἔγγο 
ει ἴδ8 ΤΆΘΟΙ τοὺ ΨῈὶι να ἰδ6 φέγγος 

αὐτῆς, 2ὅ καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ 
οὐ ἵΐ, δηἃ {π6 ΒΊΔΙΒ ΨΜΠΡ0Ὸ6 οὐΐοξ {μ6 

οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ 
Ἀφανθ 5 ΤΑΊ ΡΒ, Δηα [6 ρμονγοῦβ {π6 (ΟΠ65) 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 26 καὶ τότε 
'ἰὰ ἴδθ : Ἀδανθὴβ ὙΨΜ11 6 ΞΏΚρη. . Απᾶᾷ ἴμθα 

ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ. ἀνθρώπου ἐρχό 
1886» ΜΠ] 966 ἰὴ οι. οὗ [ῃ)6 τον υ ΡΧΟμΕνΟν 

ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης’ 
'πΏ οἰομᾶβ ννῖΐθ ῬονψϑΥ τπασμν" δρᾶ δόξης 

21] καὶ τότε: ἀποστελεῖ ὺ ἀγγέ , ὃ τοὺς ἀγγέλου 
δὰ ἰβθη [6 Ψ11 5βεηᾶ ΟΑ͂ Ἐπ πεῖς ὴ 

καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ 
Δα ΜΠ] ςδᾶ ἰοσοῖμοσ ἴῃβ6. οἤόοβοα [06 5) οὗ Ὠΐτα 

ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρου 
οὐδ ΟΣ ἰῃ8 δ ζολνὴν νᾶ ΖΤΟΓῚ χύμοιαῖιν 

γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. ᾿ ᾿ 
οὗ ὁατίῃ 1} οχίσουαϊτν οὗ θάνε. 

28 ᾿Απὸ δὲ τῆ ῆἣς μό ὴ ς συκῆς άθετε τὴν 
Ἑτοὰ ἈᾳζΞ ἰἴζὼ6 ἘἜρ  ἐγτεε ΩΝ χοῦ ἼΗς 

παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς 
ῬΔΥΆΡΙΟ; ΨΏΘΏΘΥΟΙ δἰσοδααν ἰῇθ. Ῥσϑῆοῃ ΟοΥἰ 

ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύ τὰ 
Ἰοηῦᾶθσ ρου Ἱα Ῥθοοὴρ δηα μοι] ας Θ οιυξ π6 

φύλλα, γινώσκετε ὅτι᾽ ἐγγὺς τὸ θέρος 
ἴβᾶνεβ, σοῦ ἃῖεὲ Κροψνῖὴρ ἰῃαῦ. ΘΔ ἰῃὴ6 ΞΒΌΧΏΣΩΘΥ 

ἐστίν: 29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν 
15; 1.5 . 8150 χοῦ, Ν᾽.,2 ειΞ)εἰτλίζτν 

: ἴδητε οἰ ταῦτα ινόμενα 
τοῦ 5} ου]α 566 ἴπ8δθθ (155) ἘΑΟΡΡαΙ πε, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ 
τοῦ ὅτ Κπονίηδ μὰ ὭΘΘΓ μ6 15. ὕφοὰ 

θύραις. 390. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ 
ἀοοτξ. ΑΙῶθα 181 βασίησ.. ἴἰοστοῦυ ἐπαέ ποῖ 

μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρι 
ποὺ 5ῃοι]ᾶ 855 αν ἴῃ σϑηργυδίϊοῃ.. ΠῊΜ μέχρις 

ς οὗ ταῦτα πάντα. γένηται. 
ἡ ΠΙοἢ [{{π| 61 ἔμθβο (55) 8: ϑμοαά ΔΡΡΘΩΏ. 

ΜΑΒᾺ 18: 238---80ὺ 

ο ἸΙρδᾶ αβίγταων, [1 
ῬΟΒδίθῖ6, 6 ομοσθα 
ΟὭΘ5, 28 Ἴου, {Ώ 6, 
ψναΐο οὐδ; 1 ὨδγθΘ 
ἰο] ἃ χοῦ 811 ὑδίηρδ 
Ῥϑ του ϑηᾶ, 

24 Βα ἰὰ ἐμ οϑ8 
ἄδυδ, οἴζογ ὑπδαὺ ὑσὶρ- 
πἰαύΐοη, ὑπ6 βλ 11} 
6 ἀδΥκοηθα, δαᾶα [26 
ΙΏΟΟΣ ΜἘῺΛΏῚ ποῦ ρὶνθ 
15 1Πρηῦ, 25 δῃᾷ ἰῃ8 
δίδθ 1 6 14] Πρ 
ουὐῦ οἱ πρανθῃ, δηά 
{86 Ῥοῦγοῦβ δῦ. 816 
ἴὰ {86 ρᾶυθβ {11} 
Ὀ6 Βῆῇδκρῃ. 28 Απᾶ 
6 πον 11. 566 ὑπ6 
ΞΟῚ Οὗ τὰϑ οοχηΐηρ 
1 οἹοιᾶπκ πὶ ρστραῦ 
ῬΡΟΝΟΙ δῃᾶ ροῦν. 
2] Αῃηα θη 6 ν1Π 
ΒΘΩΩ ἴοσ [6 ΔΏΡΘΙΒ 
θᾶ ΜΠ] ραῦμοσ ὯΪδ 
ΟἤΟΘθ ΟἿΘ5 ἰοροῦοῦ 
ἕστο πο ἴοι ἩΪΩΔ5, 

ἔτοπὶ Θατ 5 οχίσχειι- 

γν ἴο ρανθὴβ οχ- 
ὑχϑυῖνν. ᾿ 

28 “ΝΟΝ ἴσο ἰῃ8 

Εἰρ τεθ Ἰθῶσὰ 8 

ἱππδίχαϊίοη: Ψαθὺ 85 

ΒΟΟῺ 85 [ἰΐ5 ψΨΟΌΩΡ 

ὈΥΔΏΘΟΩ φτονδ ὑθησοσ 

δῃαὰ ρα ζοτύῃ!Ἠ 8 

Ιθᾶνθϑ, χοῦ κῆπον ὑμαῦ 

ΒΌΓΙΩΙΩΘΙ ἰδ. ὩΘ6ΒΓ. 

29 1ἸἸΚον 86. αἷθὸ τοῦ, 

ΜΆΘΩ Ὑοῦ 566. ὑζδ56 

Δ ὨΪΩΡσ5 Ὠδρρθηΐηρ, 

ΚΩΟΝ ὑπδὺ Ὧθ6 ἰ5 

Ὥρδατ, 8. ἴῃ6 ἄοογῆ. 

80 ὙΓΌῸΙΡ Τ βὰν ἴο τοῦ 

ἐμεῦ ὑμπὶϑ ρομογδαίίοῃ 
ἍΜ Ὁ ΤΟ ΙΘΘΩ5 

ῬΆΒΒ ΘΒ, ὉΠῚΠ 81 
ἴπ656. [ῃΐηρ5 ἌΘΡΡΌΘΩ. 



ΜΑΒᾺ 18: 31--14: 

81 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, 
Τ6 ἤθαάνεη 8ηα ἰὰθ ϑατίῃβ. 0101 ΡῈ55 δῦναι, 

οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται. 
{μ6 Ῥυξ ψοτᾶβ οὔτω ποὺ ΨΊΗΡΒ5Β ΑΔ Κ: 

82 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ 
ΑΡόαξ μὰ. 1886 [ἘᾺ {τὲ ΟΥ 

τῆς ὥρας οὐδεὶ οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι 
τὴς Ὀραο ὯΟ εὶς ὯΔ ΚηοΜΏ, πεϊίμοσ 6 ΔΠΕΘΙ5 

ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 
ἴῃ ἐγενο δι ΠΟΙ ἰδα ΒΟΩν, 1 ποὶ ἴθ δίδου. 

88 βλέπετε ἀγρυπνεῖτε, οὐκ 
Β6 τοῦ Ἰοοκίῃρ δὖ Ὅ6 σοῦ αρϑίβδιαϊηρβ ἔγότζῃ βῖθερ, ποὶ 

οἴδατε γὰρ πότε. ὁ καιρός ἐστιν’ 
χοῦ πᾶν ΚΟ ΤΟΥ ΨΈΒΘΩ ἴῃς δρροϊῃϊοα τθ 18; 

84 ὦ ἄνθρωπο ἀπόδημος 
ο νὴ ὡ ΕΑ Ἐπονὴ ἐδ ῬΘΟΡΙΘ 

ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς 
μανία ποὺ Ὸ ΟἹ ἴῃ μοιβα Οὗ ἈΠ δηᾶ ΒαυηΒ δῖνοα 

τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ 
τὸ ἐπῸῪ πῖανεβο: οὔτω ἰδ6 δυϊδβουιν, ἰο 60 ομ8 

τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ 
ἰμ8 δ ὁ: 4 ΟΥ̓ ἴτω, δῃάᾶ ἰοὸ 6 ἀοουκοθῦοσ 

ἐνετείλατο ο ἵνα 
Ὧδ σοχῃσηδηαρα ἴῃ οχᾶθσ ἰμδὲ 

85 γρηγορεῖτε 
ΒΘ τοῦ κἴδσίπε αὐ κα 

γὰρ πότε ὁ 
ΦΥ ΨΜΏρη [δ8 

γρηγορῇ. 
Ὧ6 μοι Ὀ6 βίβδυ 8 ϑυγαῖκα. 

οὖν, οὐκ οἴδατε 
ἐπουθῖοσο, ἢοΐ ὑοῦ Ὧδνε Κῆοντι 

κύριο τῇ οἰκίας ἔρχεται ἣ 
τρὰ . οἵ ΗΝ Βοῖι56 ἦβ σοτα 6, ν ἐδ ετττῆ ων 

ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ 
Ιδῖϊ οὐ ταλᾶηῖϊσηῦ ΟΥ οὗ σοοκογονίηβ ΟΥ 

πρωΐ, 86 μὴ ἐλθὼν ἐξέφνης 
ΘΑΙῚΣ ἴπ [6 τποχ  , ποῖ ϑνΐπθ σοὴθ βυαάθ} Υ 

ὑμᾶς καθεύδοντας: 3. ὃ δὲ 
χοῦ βιθορίηδ; τννϊο αΐ 

ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω, 
ἴο χοῦ Ι πὶ βδυϊη ἴο 88} Σ δὰ βαυ ἐθ, 

Ὑρηγορεῖτε. 
Β6 τοῦ βίδυϊαθ αν 86. 

14 Ἦν δὲ 
Δ ΕῸῚ μαϊ 

ἄζυμα 
τπξοσσαθ θα [(8]Κ65] δέίοσ ἔνο 

ἔρας. Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
ἡμέρας ΑὩΔ4 ψο͵α βεοκίηβ {88 «ΩΣ φελοδίς δὰ 

αμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ 
ὙΡΟΒῈ 9 πῶς Πΐτα ἷ οὐδεν ἀσνῖσθ ἴῃ 

ἀποκτείνωσιν, 2 ἔλεγον 
{δ8ν τϑν ΚΙ, ἴδον ΕΥΘ Ξα Ὡ 

-᾿ 

εὕρῃ 
με πυϊσπὲ πᾷ 

. τὰ 
τε 

δύο 

τὸ 
{ῃ6 

πάσχα 
Ῥδϑβονεῦ 

μετὰ 

καὶ 
δῃᾶ 

οἱ 
{πὸ ΒΟΙΙ65 

κρατήσαντες 
δανὶῃρ βεϊζεοα 
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81 Πρανσθὴ 8δη ἃ δασίῃ 

11 ρα αν, δαὶ 

ΤῺ ψοσᾶβ Μὴ τοί 

855 δνϑγ. 

32 “Οοησογηΐησ [Πδὲ 

ἄδυΥ ΟΥ Ὅ88 ΒΟὺΣ 

ποροᾶν Καοτϑ, ποίοις 

ἐμπὸ δσθιβ ἰὰ Ὠδάνθῃ 

ΠΟΙ͂ ὕδε θοῦ, Ὀαυΐῤ 

{ὴὼ6 Ἐδίο. 388 Κϑθρ 
Ἰοοκίηρσ, Κορ δ΄ 8 ΚΕ, 

ΤῸ τοῦ ἄο τοῦ ΚῆΟΥΣ 

“ΏΘη μ6 ϑδρροϊη θα 

(ἴθ ἰ5. 84 τι ἰ5. π|κ8 
δι. ὩΔῺὴ ὑγϑνοιὶΐηρ 

δὐτοδα ὑμαὺ 1:οΐῦ ἶβ 

ουδ6 δρᾶ ραν με 

Δα ΒΟΥ ὕὑο Ὧἷ5 

βίαγοθ, ἴο δϑὸὺῇ οὔθ 

ὨΪ5 ΜΟΥ, δηα σοῃ- 

ταδηᾶθα ὑπ ἀοογκθθῃ- 

ΕΓ ἴὺὼ ΚΟΘΡ οὐ ὑῃ8 

πϑίσῃ. 35 ὙΠΟΣΘἕοτΘ 

Κορ οὐ ἰῃᾳ ψϑίςοῃ, 

ΤΟΥ τοῦ ἄο ποὺ ΚΟΥ 

ΨΏΘΩ δ τηδϑίοσ οἵ 

{π6 Βοῦβα 15. σοι ηρ, 

ΜΏΘΙΠΟΥΙ αἴθ ἴθ δ 

ἄᾶὰν οὐἵ ἂδὖῦ τοϊδηϊροῦ 

ΟΥ̓ 8ὖ ΠΟΘΙ -ΟΥΟ ΠΡ ΟΥ̓ 

ΘΟ ἴῃ μθ πλοῦ!" 

ἰὴρ; 36. ογάθσς ὑμαύ 

ΜΏΘΩ 6 ΣΥ͵νδ5 δυᾶ- 

δθοϊγ, ῃΏ6 ἀοθβ ποὺ 

Εἰλα στοῦ 5 θδρίῃρ. 

81 Βυ ψῇῃδὺῦ 1 58. ἰὸ 

ὙΟΥ Ι 580 ἴο 81}, δος 

οὨ ὑπ ψαίοῃ. 

1 4 ΝῸΝ ἴῃ μᾶβ8- 

ΟΥ̓ΟΥ δηάα 88 

[165 ὗν! ΟἿ] παὔζοῖσ 

ταθηὐΐθα οακοα 85 ὑ0 

ἅδγ5 ἰαἴοσ. δρᾶ {88 

οὨϊοῦ ουίθδὺβ δῃᾶ 8 

ΒΟΙΌ65 Ψψ6ῖ6 βϑοκίης 

ΠΟ ἴο 56ῖζθ ἃἰκ 

ὉνΡ οτϑδῖν ἅἄονίσθ 

δΔηᾶ. Καὶ πἷπι; 2: ἴογ 

ΠΟΥ τορδαύθαϊν 58,4: 

ΠΤ Ξ 

ΝΠ ΕἾ 

μονουσοννώναμάμεν νον 

245 

γάρ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μή ποτε ἔσται 
το Νοὶ ἰὰ ἴῃ ξεβέλναὶ, ποὲ δὲ δὴν {τὰῆθ 1 Ρ6 

θόρυβος τοῦ λαοῦ. 
ὭΡΙΟΔΙ ΟΥἔίδμθ Ρβϑορῖϑ. 

8 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν 
τῇ 

Διά ὑοῖῆξ οἔηϊο ἴῃ Βοίθδην ὯΝ 

οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ 

ἴῃ 

Βουβ6 ΟΥ Βίχηοῃ. ἴῇ6 Ἰδρὲσς Ἰγῖηβ ἄοννῃ οὗ Ὠΐπὰ 

ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον 
ΠΈΤΟΤῚ ΜΌΓΔΔΩ Ἀδνὶὴδ ΔΙΑ ρδδέθσ [6856] 

μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς: 
οὗ ῬεΙξυταϑᾷ ΟἹ πασὰ δοηυΐϊπθ νοὺν εχρρηβῖνο; 

συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον 
μανπθ οσυβῃθα 16 διιααϑίθσ [0856] 

κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 
5806 85 Ρουτίηβ ἄονναι οὗ Ὠἰσα οὗ ἴῃ 6 Πρβᾶ. 

4 ἧσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς 
γεγο υξ βοΐχθ χρυ ϑβῖηξ ἱπαϊρηβδίίοσ ἰοννασγα 

ἑαυτούς Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ 
ἐποιϑοῖνοα [τὸ ναί ἰῃ6 ἀσπίχαοιίοη πὶ οὗ 6 

μύρου γέγονεν; ὅδ ἠδύνατο γὰρ 
ρΡευυτϑα οἱ Π85 ἰδθῇ ΡὈΙΔΟ6 Ὑγὲ5 018 ἔοτ 

τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω 
[815 [16 ρου υτηθᾶ 01} ἰο Ἀ6 5014 ρννδΊα 

δηναρίων. τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς 
οὗ ἄθῃ δῦ ἰῆγοα υμαᾶσοα μα ἰο Ὀ6 σίνεξ ῃῃ;. ἴο (ἰὴ ς8 

πτωχοῖς: καὶ ἐνεβριμῶντο 
ῬΟΟΙ; Σ᾿δῃᾶ {π8ν ΕΥΘ ἔδοιηβ στϑϑΐ ἀἰβρΊ σαχο δἱ 

αὐτῇ 6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Άφετε 
ΠΘΓ. ΤὰΘ Ρυΐ 6515 βαϊᾶὰ σὲ τοὺ βΒῸ ΟΥ̓ 

αὐτήν: τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 
ΠΟΥ; ΨΥ ἴο ΦΥ͂ {χοῦ 165 τοῦ 816 μανὶῃρ 6 ϑί6 Ὁ 

καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί: 7 πάντοτε 
Εΐμλθ ἍΟΥΚ 586 ψογχγκρα ἰῇ τα; δῖνναν5 

γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ 
ἴοΓ 16 ῬοΟΟΥ (ο1165) τοῦ 8416 βανίῶββ ΜΙ 

ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε 
βθῖνε, δῃᾶ ΨΜΨΈΆΏΘΆΘνοΥ τοῦ ΤὴδΔΚ ΨΊΠ 

δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε εὖ ποιῇσαι, 
τοῦ 816 8016 ἴο [θὰ δἰ 5 Ψ61 ἴο αο, 

ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε: 8 ὃ 
8 θυ πού να τοῦ ἅζὰ δανίῃρ; ΨΜΈΏΪΟΒ 

ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν 
816 δά 586 αἹά, ΒὯ6 υπαάφτίοοις ὈΘΓοΟΣΤΕ ΒΑ ΠΩ͂ 

μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν 
ἴο Ῥαΐ Ρου  ιϑα οἱ οὰ ἴθ6 Ῥοᾶν οὔτηθ ἰπΐο {π6 

ἐνταφιασμόν. 8 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, 
ῬΌΣΙΔΙ. Αἴθ Ἀὰ 1 δὰ βαυίῃρ ἴἰο γοῦ, 

ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον 
ΏΘΥΘ ἱξανοῦ χλὶρμῦ 6 ργθϑδοροα ἴθ ρΡοοῦ ὕθννβ 

ΜΑΒΕ 14: 8--9 

“Νοὺ οὖ δ ἔδϑυναι; 
ῬΘΓΏΔΡ5 ἔζοσθ πχὶρηῦ 
ὈΘ6Θ 8ὴ ὈΡΓΟΔΣ ΟΥὗἨ ἴδ6 
ῬΘΟΌ]6." 

3 Αῃμάᾶ ψΏϊ6 ἢ6 νὰ 5 
αὖ Βοίμ  Ὡν ἰῃ [ῃ6 
ΒουδΘ οὗ 5ίηοη ἐμ 
ἸΘΌΘΙ, ἃ58 ὯὨ6 Ψὰ5 [16- 
Οηρ δὖ (886 1168], 
4. Μοϑὴ ΟὯ8 ΜΠ] 
δὰ δ ρδϑίοσ οαϑθ οὗ 
Ῥουξυθα ΟἹ, ρϑηὰ- 
ἴὴ8 Ὡδζᾶ, νου ΘΧΡΘῺ- 
Βῖνθ, Βγϑακίῶρ οὔϑῇ 
{86 δἰδρϑϑίθι οαϑθ 586 
Ῥορϑὰ ἴο ῬΟῸΓ ἰῦ ἸΡΟῺ 
ὯΪ5 Ὠδδαᾶ, ἀλ᾿λὺ ῃῖ5 
θγ6 ψοῖθ βοὴθ 6δχ- 
Ὀγοϑδίηρ ἰμαϊρηθύϊοη 
ΘΙΔΟΩΘ ὑμοηλβοΙγο5: 
“ΜῺΣΥ δᾶ ἰῃϊβ ψδβίθ 
Οὗ τἴμ6 ρουζαμηιθα οἱἱ 
δ κοὴ μ18ο69 ὅ ΕΌΣ 
015 ΡῬοεζαμπιϑθα ΟἹ 
σοι ἤᾶνο Ὀ6ΘῺ βοϊά 
ΖΓ ὈΡΜΜΘΙΑ οὗ ἴῶτοδ 
πυηματοα ἀδμγ ἰ 
δα. Ὀδθθὴ γίνε ἰο 
[ῃ6 ροοῦ!" Δῃμᾶ ὕμδν 
ἌΟΓΘ ἔθοιηρ ρστοϑαῦ 
ΑἸΒΡΙΘαΒΌΣΤΘ αὖ ὯΘΓ. 
6 Βυὺ “9655 βαϊᾶ: “τοὺ 
ΘΙ δίοηθ, ΨΨῺΣ ἄο 
γοῦ ΟὟ Ξἴο τζ8Κ6 
ὑΤΟΆΡΙ86 ἔογ ποῦ 5[86 
αἰᾶὰ ἃ ἔμ ἀδθρᾶ ἴἰο- 
ΨΜαγα τπ6. ἢ ΕἘῸΣΓ τοῦ 
ΝΘ δ 6 ῬΟΟΓΥ 
αὶ τοῦ, δα ψῃθ- 
ΟΥΟΣ τοῦ νϑὴὺ ἴίο 
χοῦ. 8 δἰναῦ ἀο 
ἴθι ρβοοά, Ὀυσὺ πι6 
χοῦ ἄο ποὺ Ὦδγνθ 8ἃ]- 
ΨΆ.5. 8 5:6 αἱᾶ πρδὺ 
506 οουπᾶ; 5ὴ6 υπᾶρΓ- 
τοοῖὶς ὈοΙοσθϑηᾷ ἴο ραῦ 
ρου θα Οἱ ΟἹ 
Ῥοαάαν ἰῃ νον οἵ {ῃ6 

Ῥυχίαὶ. 9 ΤΥ 1 58} 
ἰο χοῦ, Ῥθεονου ὑμ6 
σοοα ΘᾺ ἰβ5 ὈΓΘΘΟΒ ΘΩ͂ 



ΜΑΒᾺΕ 14:10---1ὅ 

εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν 
πο ΨΟΙΘ ἰβΘ ψοσᾶ, βδἰϑο ΨΒΙΟΩ αἱ 

αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον 
{15 Γννοῦ8}}ἢ ΨΗΠ0Ὸ6ΞΡΟΚοη ἰηΐο ΤΟΙΏΩΘΙΔΌΓΒΙΟΘ 

ΕῚ “ - 

αὐτῆς. 
οὗ μοχ. 

10 Καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ισκαριῶὼθ ὁ εἷς τῶν 
Αὐὰ 970ἀξδ85 Ἰβοδτὶοῖ 1ῇὼ6 οὔθ οξίμε 

δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 
ἔνεῖνα τνϑηΐ οἵἕ τον τὰ 1Π6 [Ὁ Ὁ} δ Ὁ ψί- 1} 

ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 
πῃ οτᾶυ [μαῖ ᾿ ἐλεεῖ Β6 τηϊρὴρὐ ξῖνα ον ἴο ἐπεὶ. 

11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ 
ΤῊΘ (05:65) μα Βεανίηρ Ὠρδσχὰ ΤΟ]οΪϊοθαὰ δῃᾶ 

ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. καὶ 
Ῥτοσχηΐβθα ἕο ΕἸ ΞΙΝΘΥ [ἸὨΟΏΘΚ.] ἴο βίνθ. Απᾶ 

ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως 
Ὧφ νν8 85 βϑροκίὴρ Βοῖν Ὠΐγηα.. δὖ ν»6Ὲ}} δρροϊηίθα {δ 

παραδοῖ. 
ὯΘ ταϊρ!ὲ!ξΐ ρσῖνα νου. . 

12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέ τῶν 
Αὐά ἰοΐδμε Ἐγβδὺ ἥμερα οΥ ἴῃ8 
ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα 

ὩΠΙΘΥτηΘ θα [0865], δι δεῖ Ξ)ο τὴ6 ῬΆΞΒΟΝΘΥ 

ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
{πον ΟΥΘ 58 ΧΙ ΠΟΙ, 8ΥΘ βασὶπρ ἴο Ὠΐτὴ [Π6 αἰθοὶρῖθ5 

αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες 
οὗ τα Ν᾽ 4919... 816 σοι υΥΣΠΠπ5 Πανὶ 50Π6 ΟΥ̓ 

ἑτοιμάσωμεν ἵνα ΄ τὸ - φαγῃς 
τνο Βῃουα ῬΥορασθ ἴπ οΟΥὐᾶου ἐμαὶ νοῦ ταρβῶ θοαὶ {ῃ6 

πάσχα; 13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 
Ῥδβϑονουῦ ͵Αῃᾶ Ἠδ 5ρη 5 ΟΚ᾽ ἔνο οὗ [ἢς6 αἰδοῖρ]ο5 

αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε 
οἕ Ὠΐγὰ 8π46 [15 βαϑνηβ ἴο πϑῖ Β6 σοῦ 5ΟΪΩΡ ὉΠἅάΘΥ 

εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
ἰαίο ἰ8ῇὴ6 οἰἷἱΐν, δῃα Ψ|ΠΘησοιηΐοῦ στοῦ χΆδαι 

κεράμιον ὕδατος βαστάζων: 
φασί δηννδῦα νϑ 5561 οὗ ψναῖθυ ΟΑΥΥΙδ; 

ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 34 καὶ ἐὰν 
Ζοϊονν τοῦ ἰο Ὠΐτη, δηα ξένοι 

εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ 
ἢ χρῇ! ϑηίοσ δῶν γυοῦ ἰο (6 

Ὃ διδάσκαλος λέγει 
ΤΒ6 ΘΔΟΒΘΥ 15 Βα 5 

κατάλυμά μου ὅπου τὸ 
διιθσί τοοσ οὔθ ΕΟ ἰῃ6 

μαθητῶν μου 
αἸΒΟΙΌΙ65 ΟΥ̓́τὴΘ 

δείξει 
1 5ῆονν 

ὅπου 
ΨΏΡΥΘ 

οἰκοδεσπότῃ 
ΒΟΛΙΒΘΒΟΙαΘΥ 

Ποῦ ἐστὶν 
γΏοΣα 5 

πάσχα μετὰ 
Ῥαβϑθονθὸ νυὶ ἢ 

φάγω; 15 καὶ αὐτὸς 
Ι τηϊρηΐ δαὶ Ἀπᾶ . 6 

ἀνάγαιον μέγα 
ὌΡΌΘΣΙ ΤΟΟΤΩ Βτοαί 
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1 8} 6 ψοχ]αᾶ, δὲ 
{π15 ψοχιϑῃ αἰᾶα 5881] 
Θἷθδο 6 ἰοϊὰ ἃ5. 8 
ΓΟΙΙΘΙΥΘΏΟΘ ΟΥἨ Ὧ6Γ,᾽"» 

10 Αηα 9.48.5 15- 
σαΥ 1 οὔ, ΟὯ6 οὗ ἴῃ 
ὕνοῖνο, μοῦ οἱ ἰὰα 

ἔθ οἠίοῦ ὑγθϑί ἴῃ 
ΟΥΟΥ ἰο Ῥοίχαν Ὠἰπὰ 
ἴο ἔμϑῶι. 11 ΜΨΏΘΩ ἰῆον 

Ὠραχάᾶ Ὁ, ἴδ} ζτο- 

Ἰοϊοθα δῃᾷ φργοχαϊβϑα 

[το οἷν Ὡΐἱ Β|ΚῈΣ 

ΤΔΟΏΘΥ. 50ὼ. Ὧ6. θόσϑῃ 

56 Κρ ΠΟ ἴο Ὀθύσαν 

Εἶχχ σοηνθηϊθηὐν, 

12 ΝῸ οὐ ὕπο Εγδὺ 

ἄδὺ ᾿οἵὗἱἨἁ αμπξοιτηοηϊοα 
ΘΒ ΚΟ5, ΨΏΘΗ ὑ8 67 
ουδίοπια τ! ν θοῦ βορὰ 

ἴθ. ρϑόβϑονθ ν]οῦτῃ, 

Ὠϊσ αἰδοίρὶθα βαϊᾷ ἴο 

δἰ: “ΜΏΘΓα ἀο γοὰ 

ψαρὺ τ5 ἴ ρΡῸ ῃά 

ὈΓΘΡΒΓΘ ἴοσ γχοῖ ἰο 
Θοαὺ 6 ρϑϑϑονθυ᾽ 

18 νι ὑμαῦ Ὧ6 βδοῃῤ 

ἔουίῃ ὕνο οἵ Ὧϊ5 αἰδ- 

οἶρ]θ5 δῃηᾶᾷ Βαϊ ἴο 
βου: “αο ἴηΐο {μ8 

οἰδν, δῃᾷα ἃ 8 681- 

τυ 80 ΘαΥ ΘΑ δ 
νΟΒΒΘῚ οἵὕὐ ψαίο 1} 
Θμσοπηὐθῦ υοσ, ἘΌΠΟΥ 
Ὠΐπιλ, 14 δηἃ ΏΘΙΘΨΟΣ 

ὯὮΘ βοὸς ἰηβίαθ 58. 

ἴο ἤμθ δου θοροῦ, 

ὝΏΘ ἸΘΔΟΠΘΙ 565: 

“ὙΠοΓΟ 15 ῃ6 ρτοϑί 
ΤΌΘ ΙὉΓ 186 ΏΕΘΙΓΒ 

ΤΙ τῶν οαὺ ἰῇ ὑβ85- 

ΟΥ̓́Σ ΨΙῺ τὰν αἰδοὶ- 

1659, ̓  15 Αηα 86 

Ἅ1Π βῇῆον τοὸῦ 8 
18 1ὦ 586 ΡΡΘΙ ΓΟΟΠ,, 

πρὶ ἀψεφννμννρενηγονημουραραρηαν 

ἱ 

νι γμορβονια βαρ άρρμαρι κῃ φήρειυλειχνθαιφαμννμ μλαλῃα ἀοσαφ μρει 

“ φαμβοῖθων 
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ἕτοιμον’ ἐστρωμένον καὶ ἐκεῖ 
τοϑαν; μανία Ὀθθα ξυγ θα ΔΩ ἴᾷχοχο 

ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 18 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 
ρέθρϑῦα τοῦ ΖΟΥ 8. ΑΠΩ6ῖ ννοῃΐ ΟΥἕ ἰὴ αἀἴβοῖριθβ 

καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς 
Δοὰᾶὰ οδτὴθ ἰπίο 16 οὐἵγὺ διῃὰ Φουπα ϑοσοσαάϊηβ 8.5 

εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
μΒ6 5διᾳᾷ ἴο ἔξει, δῃὰ δον ὑσερασχεαᾶ ἰῃῇ6 Ῥδβϑβοόονοσ. 

11 Καὶ. ὀψίας γενομένης ἔρχεται 
ΑΙΑ͂ οὐ ονθηϊηρ μανὶηρ Οσσιττϑα ἨΘ6 15 σΟΥΠΙΩΡ 

μετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακειμένων 
δ 15] 16 ἴνειῖνοἡ.υΎῪ ς Απᾶ Ἰν5 ὉΡ αἵ 

αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ ᾿Ιησοῦς 
οὗ θτὰ δηα ΘαΌΩΒ τὴ 6 7655 

εἶτεν ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν. ὅτι εἴς 
βαϊὰ ΑΘ [81 βδυ δ ἰο τοῦ {1} ΟὯΘ 

ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ 
ουΐ οὗ τοῦ 11 βῖίνθ ονὸσ τὰβ ἴδ (οπ6) 

ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ. 1’ ἤρξαντο λυπεῖσθαι 
εαἰΐϊ ΜΙ τηθ. Τῆον 5βἰασίρα ἴἰο 6 ρσυϊθνρα 

καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ εἷς 
8. ἃ ἰο θὲ βαϑνίπρ ἴο ίω οὔθ δοοοσαάιϊηξ ἴο : ΟὯ6 

Μήτι ἐγώ; 20 ὁ δὲ εἶπεν 
Νοὺ ν δὲ δ δὲ ΤἨμ6 (ΟΠ 6) Ῥεΐϊ βιὰ 

αὐτοῖς Εἷς τῶν δώδεκα, 
το ἴθι Ομδ8 οἵ [86 ἵνοῖνο, 186 (οπ6) 

ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ ἕν 
αϊρρΐηρ μὰ ν.215.ε Τὴ Θ ἰαΐο ἴῃ 6᾽ ΟὯΒ 

τρύβλιον" 21 ὅτι ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ῬΟΨΜΨΊῚ; ἐμαὶ ἴῃ 6 ἰῃδορα ϑοη οὗ ἐμ 6 ΤΑ 

ὑπάγει καθὼς γέγραπται 
ἰβ ΒΟ 5 λᾶου δοςογάϊηρ ἃ5 1: δ5 6 θὰ νυϊεΐθα 

περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 
δροῦξ -ἴτῃ, νοΘ νμιξ ἰἴο 86 ΤΩ8 

ἐκείνῳ δι᾽ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἰδαῖ. σου ψΒοσα. [86 50. οὗ π6 ΕΟΤΆΒΤΑ 

παραδίδοται - καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ 
15 δίῃ Ίν θα ονοσ; ξ5}.:1} ἰο ἈΠῸ 1 ποῖ 

ἐγεννήθη δ᾽ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
85 σειθυδίθα ἐμ 6 4} ε 1μ8ῖ: : - 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν - λαβὼν ἄρτον 
Ατμὰά εαὔπρ οξίμετα ΒΑΥ ΠΏ 5 ἴδιο [Ἰοδὲ 

εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν ἀὐτοῖς καὶ 
Βανίηρβ Η᾽οΞβεαῖ ΒΘ Ῥσοκα διὰ αν ἰἴο ἔθ ᾿5ηα 

εἶτεν Λάβετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 
5αἰἃ ἸΤάκο τοῦ, {15 ἦθ {6 ῬῬοὰν οἶχῃδ. 

23 καὶ λαβὼν ποτήριον 
Απᾶ δι 2} 91: δι 55} 4 -| ᾿ς 608 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν. αὐτοῖς͵ καὶ 
Βανί οξξοσϑα [8 8 5 6 βανθ. ᾿ ἴο ἔποῖα, ΕἸ ΟἹ 

ΜΑΒΕ 14:16--.28 

ἔασ ϊοα 1 ὈχΘΌ8- 
γΤαύϊοα; 884 γα 
ῬΤΘΌΔΙΘ ΤΟΥ 115. 16 50 
1:6 αἰδοΐρθ ψοηῦ 
οὔ, δῃα μον οηϊοτοᾶ 
[06 οἱύν δῃά ἔοπηᾶ [Ὁ 
᾿αϑῦὸ δἃ5. ἢ6. 5ϑοϊα ἴο 
ἴδοι; δῃᾶὰ μεν Ὁτθ- 
ῬϑΙγοα ἴογ [6 ῬϑϑϑΌΟΥΘΣ. 

11 Αἴΐοσ. δνϑῃΐϊηρ 
8 ἴδιο ὯΘ σδῆιθ 

ψῖὴ 6 ὑτθῖγνα. 
18 ΑΠα δ με ῦ Ψ6Ι6 
ΤΟΟΙ ϊ]ὴρ δῦ ὅμ6 8016 
ϑΘηα οοαὐΐηρ, σ96585 
βΒορᾶ: “ὙἼΤῸΣ 1 58. 
ἴο χοῦ, Οἱδ. οὗ τοῦ, 

ΜΏΟ ἰ5 εοδέΐηρ πὶ 
76, ΨΠ1 Ῥοῦσαν πιθ.᾿ 
19 ΤῊΘν 5ἰαγίθα ἴο ΡῈ 
τιονορᾶ δηα ἰο 580 

ἴο Ὠΐἰ ΟἿΘ ὮὉΨ ΟἿΘ: 
Ἱ 15. ποῦ 1, ἰ5 103 
Ὡ0ΗΘ καἰᾶὰ ἰοὸ {θ): 
ἍΤ 5 ΟἿΘ οὗ 6 

ὕνοῖνθ, Ὧο 5 αϊρ- 
ρἷῃρ χὰ 6 ἰπΐο 
08 σοι ΘΟ], 
21 Ὑτιδ, ὑπ. ὅοῃ οὗ 
δὴ 5 βοΐῃηρ αιὟΔΨ, 
πιδὺ 85 1 15 τυλίθῃ 
σΟὨΟΟΣΪ Ὠΐα, Ῥαΐ 
ἍΟΘ ἴο ὑοῦ 88 
ΦΆΤΟ ψηοπὶ 88 
Βο. οὗ τῆϑῃ ἰβ5. Ρ6- 
ἰγαγθὰ! Τὸ σψουα ἤδγθ 
Ῥδθὰ ΠΟΘΙ ἴὼ ὑμδῦὺ 
θη 1 Ὧ6 8 ποῦ 
Ὅσο ῬοτΩ," . 

22 ΑἸμα 85 ἴδον οοῦ- 
παρα φαὐρ, Ὧ6. τοοῖκκ 

8 Ιοδῖ, 58 ἃ 01655- 
ηὴρ, τοῖο Ὁ δηᾷᾶ ραν 

ὧς ἴο. [θ, δῃᾷ βδϊά: 
ἍΤ 8Κ6. 1, 15. ΙΏΘΘῺΒ 

τὰν. θοᾶν." 28 Δηᾶ ἰδ- 

ἴῃρ 8 σὑρ, Ὠ6 οἶἴοτρα 

ἐΔΏΚ5. δ 4 ρσᾶνθ 

1 ἴο. ὑβθὰ, δῃᾶ 



ΜΑΒ 14: 34---.92 

ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 24 καὶ 
μον ἄτϑηὶς οιΐ οὗ 1 811 ([π65}. 

εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά 
Ὧ8 βαϊα ἰο θὰ ἘΤὨΐ5 15 

τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ 
οἷο οσονθθδῦ ἰβαὸ Ῥραΐηρ ρουτχεᾶ οἂΐ ΟΥΕΓ 

πολλῶν: 25 ἀμὴν λέγω 
ΤΑΔῸΝ ; 

οὐ μὴ πίω ἐκ 
πο ποῖ ἴοι ἀτίηκ οαἱοῦ μα 

ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
πα ἀρὰ ῆς ἯΜΕΡΙ τῆδι 

πίνω 
1 τᾶν Ὅα6 αὐτο η 

- 

οταν 

καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 

αὐτὸ [υοῦ 
ΨΏΘΏΘΨΟΙ νον [ὉΠ] ὑμαὺ ἀῶ ψΏΘΩ 

248 

ον 81 ἀγβϑὴξκ οὶ 
Αμά [οἵ ἰὑ, 24 Αηὰ ἨὨδ βδϊᾷ 
ου [ἴο ὑξοα; “ἼΠῚ5 τ Δὴ5 

{86 ὈΙοοᾶ οἔτηα [ΤΥ “ὈΙοΟΩ͂ οὗ {886 οογ- 
ρηϑηῦ, ψὩΐϊοῦ ἰ ἴο 
ΡῈ ρφρουγοᾶ οὖ ἴῃ Ρ6- 

ὑμῖν ὅτι οὐκέτι | μ817 οὗἩ τηδν, 25 ὙΤῸΪν 
ΔΙΆΘΩ 1 ΔΙῺ Βαυΐπς ἰο χοῦ ἐμαί ποΐ γε [1 5} ἴο Υοῦ, 1 528} 

τοῦ γενήματος τῆς ᾿ῸΥ 2Ὸ τῆθϑῦθ αὐἹῺΚ 
Ὀτθάπος ΟΣ ἴδ8 ᾿ ΔῺΥ ΟΓ6 Οὗ [Ὧ6 ὑγοᾶ- 

Οἵ 86. νἱῆα 

Ι αὐπκ ᾿ὖ πον ἴὰ [Ὧ8 
Ὧδν ἴῃ ἴῇ8 Κἰηράοταη οἔἕπ [κΚἰηρᾶάοῃ οἵὗὐ Οοῦᾶ,᾽" 

θεοῦ. 26 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον [26 ΕἸΏΔΙν, αὔίον εἴτρ- 
αοά. Αῃμᾶὰ Βδνὶηρ ΒΌΏ5 Ἡστπῆβ ἔδπαν νεπΐ οἷ [ἱὴρ Ὀγϑῖδθα, ὑπο ν ποθ 

εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. ουῦ ἴο ἐμὲ Μμοιῃῦ οὗ 
ἰχο 86 Μουπηΐαία οἵ ἴὯ6 ΟἸἶνοβ. ΟἸΐνϑα. 

21 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι [ 2᾽ Αμᾶ σθβὰθ βαϊά 
Αμαά ἰ5 βασίηξ ἰο ἔβεῖὰ {μα οι ἐμαί [ἰο πο: “χοῦ Μὶ} 

Πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι [8 ΡῈ βιυπηριεᾶ, μ8- 
ΑΙ χοῦ Ψ1Π 6 βιτ]ςα, Ῥδόθαβο ἰ σϑθθ ἰὑ 15 ψυιίρῃ, 

γέγραπται Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ [1 ΜῺ1,) 5ύγ!κ {Π8 
1: δ5 Ὅδϑῃ ψσιθα 1 5181} βγηϊΐα {πὸ Ξμεορῃοσχά, διά ΒΗΘ Ποταᾶῖ, δᾶ {ῃ86 

τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται: 28 ἀλλὰ [βῆδοΡ ΜἘΠῚ0 ὍὈ6 5οϑὺ- 
τπ6 ΒΏΘΟΡ 711 Ὧς6 βορδίζοσεα ᾿ὨχουΡΗ; αὶ [{οτρα δροιΐύ. 285 ΒΒ 

μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ΘΓ 1 ἤδύθ Ὀθθῃ 
αὐίεῦ. δα ἰοβο γϑαϊθβεά ἃ τὴῶθ 1588} βὸ βεῖοτβ ἰσταϊβδοᾶ ὑσὉ Σ ΜΠ ρῸ 

ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 259. ὁ δὲ [ἃ ῃθδά οὗὐ ὑοῦ ἰηΐο 
χοῦ ἴο {86 811166. ΤὰΏ6 μὰ} (1811166." 29 Βυὺ Ῥεο- 

Πέτρος ἔφη αὐτῷ: Εἰ καὶ πάντες [6 5814Α ἴο 11): 
Ῥεῖεσ 5ϑια ἴο Εἶτα τέ 8150 81} “ἜΘ 1} 811} ὑμ86 οὐ ΘΓ 

σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 80 καὶ [816 βίυμαρ]οα, γοῦ 1 
ἴδον ΨἘΠῸ6 βία θᾶ, Ῥὰξ τοί 1. ΑΒΓ {ΠῚῈ ποὺ Ρ6. 8041 

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν λέγω ἐμαῦὺ “6515 5δϊά ἰο 
ἷς βαυϊὴ ἴο γα ἔπ6 ΔΙΞΕΙ Αταθὶ 1 81Ὼ ΞΡ Ηἶσ: “ἼὙΤΌΪΙ 586. ἰὸ 

γοὰῦ, Ὗοιι ἰοᾶδυ, ψ685, 

με [σοοῖ οσοῦν8 ὑνῖσθ, ούθῇ 

31 Βυΐ 

με [ἔπδοῖν: “ἼΓῚΙ ᾶγθ ἴο 
τὴς | ὅἴ6 ψἱ γοὺ, 1 Μ}} 

ΑΙΒΟ, 8411 {18 
οὔθ Ῥϑσδὴὰ βασνίηβ 

86 βαρ ὑμίησ, 

8250 δ ν σϑὴθ 

σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν 
ἰογοι ἰμαὲ σοῦ ἰοᾶδν ἰο 115 {μ6 πϊρμὶ Ῥθξοσα 1 ἐμ ηἰρηῦ, Ὀδίοσο ἃ 

δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς 
ἴδ ὑνῖοθ σοοῖκ ἴο δουμ!ᾷ ἴδταα ἰξπλεβ τὴθ ἰσγοὰ ΜΨἘἈΠΠπΛ αἰδοσαι 118 

ἀπαρνήσῃ. 951 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς [ἴχτεα {{1π|65.} 
σοὺ Ψ1} ἀΐδονναι. ἼΠῈ (οπ68) Ῥαδ οὐ Αραμ δον [6 Ῥοσδ ἴο 58..}ὺ ὕὑ͵Ὸ- 

ἐλάλει ᾽Εὰν δέῃ 
νγ85 βοὴ ρ Τέονοῖ ἀξ τῶϑν 6 ἈΘΟσσβδΥν 

συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. [ὮΥΡ ΠΟ τρλϑϑη5 αἰβόνῃ 
ἴο ἀἰΘ ΒΟ σοῦ, ποῦ ποῖ σγοὰ 1518] ἀΐδοννιι. ᾿σνο οι," 

ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 
Αϑ- μι. Ἀαϊ 8150 811 μον ψΨεσα βαυίῃδ. 

82 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ 
“Δῃᾶ ἴδον ὅτὰ σοχζηΐϊῃρ το βροὲ οὐ ψῃὶς ἐμβε [0 8. βδροῦὺ πϑδιμθᾶ 

Ὁ μφόιβνοι τυκκααρνα χρρμβμτος κβιδηνθυνυ υβάνενεο υσ 

ΒΝ 

“49 ΜΔΕᾺΚ 14: 33---40 
ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς [αδιἢ- ’8" Ἄρρις ᾿ Οἀοἰμββοθϑθηθ, δ: ἢ6 15 ανοκ το ΛΑᾺ Ὧ8 τὰ ἰο μῖς αὐϑα μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἕως [ρ165: “85] 5 ἀΙβοῖρΙ 65 οὗ Ηΐτὰ ΒΞ χοῦ ἄοννῃ δ} ἀπῇ ΗΝ ΤΡκαα ας αΤΘ 
προσεύξωμαι. 38 καὶ παραλαμβάνει [8 ἴοοκ Ῥδίοσ βδῃηᾶ Ι ΤᾺ Ρ Σ. Αμπά Ἀ6 ἔδκ65 8ΘΙοῃ δ ϑιλθα 8)η8 90 ΕΟ ΓΙ 
τὸν Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον [π|ῖϊὰ πίη, δῃᾶ. [8 8 τὸν ὴ , δὰ 88 ᾿ς Ἴἴδιμεθ [βίαγίαα ἴο 86 βέπημθα καὶ τὸν ῳάνην μετ αὐτοῦ, καὶ [ἃπα ἕο 6 Βοσεὶν ἐγοι- 8 ,κθ οἱ Ὥ Ἰὼ ᾿ Ἀϊὰ, δᾶ [μ]6ἅ, 34 Απὰ ἮὯθ6 κδαϊα ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, ἴο ὕμθηι: “ΜῈ δοὰ] 5 με 5βίασίβαἃ. ἰο ΡῈ βίυῃπεα δηᾶ ἴο Β6 ΒΟΙΘΙΥ ἰσου ]οά, ᾿ ᾿ ρον ργὶονρᾶ, 6 34 καὶ λέγει αὐτοῖ Περίλυττό ἐ γ΄ Βοιο Η Η 

Ο , Διά ἨΘ 15 βανίηρ ἰοὸ ποτα Ῥεερὶν ἐτίονθα ΜΝ τα μι ΩΣ ἤδτὸ ψυχή μου ἕως θανάτου: μείνατε ὧδε ᾿ ὅθ 501 οἵ τὴ 8 ὍΞῚ ἀφδία; ΡΝ τοῦ ἤδσα ΜΕΝ τὸ Αμα βοὶπβ καὶ » γρηγορεῖτε. 85 καὶ προελθὼν ἮΘ Ῥχοσθθᾶθα ἰο 781] 81 8 βίασίῃβ δύ αῖκο. Απα Βανίηρ ΒΌΠ6 Σουνγδτα ΟἹ [6 ρτουμᾶ βηά ᾿ μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆ ἢ Ϊ ἹΠ|68 [ἀϊδίδτιςς] ἨΘ νῦ85 ΖΑ ΠΡ ὌΡΟΣ ἘΡ ἈΟΝΝ ΩΝ ῬΡΟΣΤΩΒ ἐμαὶ, 
καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν [016, ἐῃ8 ΒοὺΣ παρεὶς δῃᾶά νγὰ5 ὑρσασψίηρ ἴῃ οχάον ἰμαὲ 1 ῬΟΒΘΙθΙΘ {ἐξ 5 

παρέλθῃ ἀπ᾿’ αὐτοῦ ὥ 36 καὶ τὶ ΡΔΞ5 αὐγὰ ἔτοχα Ἡΐγα εἷς ποίαν μόν 
ἔλεγεν ᾿Ἀββά ὃ πατή ΄ ᾿ πάντα [8 νγαβ βαυνίῃρ Αὖδα {πὸ Ῥαΐηαο, 811 (ἐμΐπρ5) 

δυνατά σοι: παρένεγκε τὸ ή ῦ χ Ὁ πο ἰον τοῦτ ῬΟΒΘΙΡΙΘ ἴο γο; γχϑίῆονθ 18 ταῖν τς 
ἀπ’ ἐμοῦ ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ ἥοα 16; Ῥαὲξ ποὲ ψμδῖ Υ 8 1 τ᾽ ἀλλὰ 
τί σύ. 87 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρί υρίσκει ΜΔ γψόοιῖ, Αηᾶὰ Π6 ΙΝ ΠΟΙ 8ηα ἰξ Ἐράπτα 

αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ ἔβοῖα β᾽δορίηρ, τὰ 5 βαυίῃβθ'͵. ἰο ἐμ6 
Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ 
Ῥεῖοσς 5ΙΟΣ, ΔΙΘ ψοὺ ΒΘ Νοὶ 

ἴσχυσας μίαν ὥραν ορῆσαι; σοὶ ἀϊᾷ Ὦδνο βίσουσίηῃ οὴθ ΠΝ ΜΗ ΡΟΟΣΙ 
4δ γρηγορεῖτε ὶ Ἶ . καὶ προσεύχεσθε 

Β6 τοῦ βέδψιηρ αὐγᾶῖκα ΕἸ εΤεῚ τῷ ὙοτΣ Τχαττας, 
᾿ς ἵνα ; μὴ ἔλθητε 
ἴῃ ογᾶδσυ ἐπδὲ ὩΟ γοῦυ ταϊσεὶ {52} 
εἰς πειρασμόν: τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον 

ῬΘΩ5 ΔΙΨΑΥ ΤΥΌΤΩ Ὠΐχῃ, 
36 Αῃμα ἢ6 χρὴ οἢ 
ἴο 580: “ΑὍϑα, ἘΔύΠΟΥ, 
811 ὑῃίησα δῖθὸ ροβ- 
ΒΙΌΙ6 ἴο γοὰ; χϑλογθ 
ἰπὶϊδ ΟΡ ἔσοιη 116, 
Ὑοῦ ποῦ ψΏδΟῚ ψϑηῦ, 
Ραῦ ψῇδῦ γοῖι πϑιΐ." 
51 Αῃα Π6. σϑῖηβ δῃηᾶ 
Σουμάὰ ἴμπθῖὰ βιθορίηρ, 
8 Ὧδ κ5αἰᾶ ἰὸ Ῥϑίδγ: 
“ΘΙΤΔΟΣ, 816 νου 5166 0- 
ἰὴρὴ Ὀϊᾶᾷᾶ γοὰ ποὲ 
ἤᾶνθ βύσθηρί ἰο ΚΘορ 
ου ἰῇθ ψϑίσῃ οὔθ 
Βουγῦ 88 Μθῆ, Κϑθρ 
οὐ ἴῃθὸ ναί βῃηᾶ 
ῬΓΑσίησ, [πη οτος ἰῃδὲ 
τοῦ ἀο ποῦ οοπῃα ἰηΐο 
ἑεταρ δίίοῃ. ΤΠ6 ϑρί τιν, 

ἰπίο ἐεχηρίαίίοη; ἐπ ᾿πᾶθοὰ ϑρίτι ΘΑΘΟΣ Οὗ ΘΟΌ186, ἰδ Θασθσ, Ρὰῤ ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 89 καὶ , [886 Βθβὴ ἰ5 ψϑακ." . αἱ πάλιν Θ Ραξ ΒΈΞῊ Ὑνοακι" Απάᾶ δϑϑῖῃ 99 ΑΒΔ Β6 ψϑηῦ ναῦν 
᾿ ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον 5.1 8Π Δ Ρχαγθά, ϑν]η 5 ΡΌΠ 6 ΟΥ̓ Ὧθ ῥσανϑᾶ 165 νὲὰὰὺν ψοιᾶᾷ ἰϑϑυΐηρ [6 5δῖηδ 
εἰπών.Ό 40 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν [ὕοτά. 40 Απά ἀραΐῃ ντηρ βαϊά, Δηᾶ δρδίῃ μανίηϑ σοσλα δ ἔοαπᾶ [Ὧ6 ΟϑΠΠ6. ΔΩΩ͂ Του πα 



ΜΑΒΕ 14: 41---ΑἹ 

αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ 
{πολ 5] οί β, ἍΕΙΘ ΤῸ οἔίποῃ [88 

ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ἤδεισαν 
ΘΥΘ5 Ῥείῃβ ννοισῃεα ἄοννῃ, απα ποῖ λον ΚΩΘΥ 

τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 43 καὶ 
τνδὶ ἴδον τσ ΔΞΥΝΟΥΙ͂ το Βἶτη. ΔΑηὰᾶ 

ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὧρ ἐβ σουυίηρσ ἐη)6 ἰμἰτα [{{Ὶ6] δηα 15 βα σὴ ἴο 6 τὰ 

Καθεύδετε τὸ λοιπὸν, καὶ 
Ὑοῦ 816 ΒΙσθΌΪ Ρ 1τ΄6 Ιοξίονοσ (8155) δ 

ἀναπαύεσθε: ἀπέχει" ἦλθεν ἡ ὥρα, 
τοῦ τὸ τοδί Ὁ; 15 αν ὴβ ΟΕ; σϑὴθ ἰπθ ΠΟΙΙΓ, 

ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἸΟΟΚ! 15 Ῥείὴρ βρίνθι ΟΣ 6. 5Ξοὴ οὗ ἰῃ6 ΤΆΘΙΙ 

εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 
μαΐο 186 Ὠδαβ οὗ ῃ 68 ΞΙΠΏΘΥΒ. 

42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν: ἰδοὺ 
Β6 τοῦ βοϊπιηρ υὉΡ θὲ τ 6 βοϊῃδ; ἸΙοοΙΚ! 

ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν. 
6 (οὔθ) δίνη ον 6 Ὧδ5 ἀγα ΠΘΆΣ. 

48 Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
Αρᾶ δῇ οὔῦςθ νοὶ ΟΥ̓ Βῖτα ΒΡΕΔΕΙΩΣ 

παραγίνεται ὁ ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα 
ΘοΙὰ65 δἰοηρθίαθ 6 “2πὅ85 οὴβ οὔθ ἔνεινε 

καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
δι ἢ ἶσα οσγονὰ ἢ ΞΜΝΟΤΟαΚ δηὰ 

ξύλων ᾿παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ 
πνοοάϑ Ῥ65: 48 τὰ 6 ΟΕΙ͂ΘΕ ὑτ]θϑίβ 8ηΩ 

τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 
188 ΒΟΥΙΌΘ5 δα {πμπ6 ΟἹΩ͂ΘΥ θη. 

ἀ4ἀᾷ δεδώκει δὲ ὁ “παραδιδοὺς αὐτὸν 
Ἡδᾶ βίνφῃ Ραΐ ἰδ6 ἜΝ Ὠΐτα 

σύσσημον αὐτοῖς λέγων ιλήσ: 
δθτοϑᾶ βίρσῃ ἴο μοὴλ Βα σίας ἜΝ ΚΟΥ τεῖν ΕΙΣ Κὶβ5 

αὐτός ἐστιν’ κρατήσατε αὐτὸν καὶ 
Ὧ68 1115; 56 1ΖῈ τοῦ Εἶτα δά 

ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 45 καὶ ἐλθὼν 
Ὅ6 γοῦ Ιϑϑδάϊῃρ ΟΕ ΒΔΙ͂ΘΙΝ. Αηα Πδν]η5 σοΙὴ δ 

εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει 
αὐ οὔσθ. Βδνῖὴξ σοτὴθ τοννδζα Ὠϊπλ Β6 15  ανίην 

. καὶ . κατεφίλησεν αὐτόν. 
δῃά δ6 Κἰββρα ἀουσιι Ἀλτα. 

δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ 
ΤΏ6 (Ομ 65) Ραυΐ τιγαβὲ Ὡροὰ ἐμ μαπᾶβ. ἰο τὰ 

ἐκράτησαν αὐτόν. 47 εἷς δέ τις 
ἐμὸν βεϊζεά ἈϊτΩ. Ομδ μι ΘΙ 

τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν 
Οὗ [86 (οχ.65) Βανὶηρ βίοοα Ρεβϑαθ. ανίηρ ἀσαυσὰ [86 

μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ - : ἀρχιερέως 
5ινοσα Εν 1} ἴΏῺ6 516νὸ οὐίμε ἽἊῖθὲ ὑτίοβὶ 

δἰ αέ ὌΝΟΥ 

κα ὶ 

δῃηᾶ 

950 

θλ β᾽θορΐηρ, ἴον 
ΘΙΙ οΥγὸ5 ΜΓ 

ψοῖρῃθα ἄονιι, δια 50 

ον αἰᾷ ποῦ Κπον 
ψαῦ ἰο ΘΏΒΨΟΘΙ Ὠΐχῃ, 

41] Απάᾶ 6 σϑῖῆθ [8 
τἰτὰ ππθ δηα βαϊὰ 
ἴο ὑβοὰ: “Αὐ 5ῈθΟἢ 
8 χηθ ἃ5 ὑπ τοῦ 
81Ὸ Βιθορίῃρ δηᾶ ὑδ]- 
ἴὰρ Ὑοῦκ στοῦ! Τὸ ἰκ 

ΘΩΟΌΘΩ! ΤῺ ΒΟῸΣ ὯΔ5 
σοΙμθὶ ΤΟΟΚ! ὙῺ6 500 
οἵ 8) 18 ῥοίγανρα 
ἰπΐο ἰῇ6 Ὠδηᾶβ οἵ 
ΒΙΠΠΘΙΒ. 42 αοῦ πρὸ, 
1Ιοῦ 8 ρο. ΤΟ! ΜΡ 
ὈΟΌΓΑΥΟΙ 85 αΥ̓ΔΎΠ: 
ΠΘδ,"ἢ : 

43 Απα ἱτητηθάϊδζοιν, 
ΜῺ18 Β6 Ψ͵ὰ85 γοῖ 
βρθακίῃηρ, συᾶδϑ, οὐδ᾽ 
οὗ [886 ὑψοῖνθ, δυγῖνθα 
8η Δ νιὶὺύῦ ἰ 8 
ογονα ψἱἰ 5δπογάβ 
δια οἷρ5 ἔγοσα {Π6 
ΟὨϊοΣ ρῥυὶθοὶβ δα [ῃ8 
ΒΟΥΪΌΘ5. 8η64 [ῃ8 οἱάρε 
Ιλθῃ. 44 ΝΟῸΝ δἰβ. Ρ6- 
ΥΘΥΘΙ δα ρίνοη 
θοῦ 8ὴ ΔρΡΙΘΘΩ͂ 5] 5η, 
βογίηθ: “ὙΝΏοΘανοσ ἰὖ 
ἷθ 1 Κι|βϑ, ὑῃἷβ ἴα δὲ 
[86 μίτσὰ ἰηΐο οἵιδ- 
ἰοᾶγ δῃᾶᾷ ]Ἰθϑδά ἢΐη 
ΔΤΘΣ 58,61." 45 Ατὰ 
Π6 σα βύγδϊρῃᾷ 
Ρ δἃῃα βδρρσζοδοηθᾶ 
Εἰσὶ δηάᾶ 5αἱᾶ;: “Ἐδθ- 
ΠΡ’ διῃᾶ κιϑϑϑοα Ἠϊπὶ 
ΘΙ ἰθηάουν, 4650 
ὑπο [οἱᾶ {Π6 1 δηάϑ5 
ὍΡΟΣ, Ὠΐ πᾶ ἰοοκ. 

Ὠΐὰ πο σαπύοαγ. 

47 Ἡοσανοσ, ἃ. οογίαίῃ 
ΟἿΘ οὗ ὑμοβα βίδηίηρ 

ὉΥ τον ΐβ. ϑνοσά 

διά κὕσοῖς μ8. 5|θῦθ 

οὗ [86 δῖρῃ γίθϑα 

Ν 

Ὑ μιλυαφρυρηρνου βαμμένο ὐτμϑε τάνψμφη δια γοημρημαμαμμω, φρνθῆμμηριρρνημμριρννφβανη ϑομρβινηνς ἐλσπι 

οὙρδοοαβο νον κνμρνρράραλ εν ει σε τε αν 
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καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ. τὸ ὠτάριον. 48 καὶ 
αὐὰἁό Ἰ1ξἰρᾶ ὰΡ ΟΥ̓ οἐ μία ἴᾷ6 1{{{16 687. Αμά 

ἀποκριθεὶς δ᾽ ᾿Ιησοῦς εἶπεν - αὐτοῖς Ὡς 
μαν δδ αυϑννοτρα {86 6918 δαί ἴο θὰ Α5 

ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
Ὡροὰ ΤΟΡΡΟΙ. τοῦ δήθ οὐδ ἢ βνοσᾶ δῃηᾶ 

ξύλων συλλαβεῖν με; 49 καϑ᾽ 
ὁ οοᾶβ ἴο δύγϑεῖ ταρῦ “Δοροοτγαάϊηδ᾽ ἴο 

ἡ μέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ 
{85 ἰοννατὰ γοῦν χὰ ἰδ ἰδᾶριθ 

ειἰδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατξέ με' ἀλλ᾽ 
ἔΠΞΕ ΤΟ. 0} 47:4 δ ποῖ χοῦ 561Ζρᾶ ΙΩ6; 19}: 

ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 
ἰὰ οτᾶου ἰδὲ ταϊσηΐ θ6 Ζ1811.ὁἅἡ τῃ6 Βοχίρζαχοϑ. 

ὅ0 καὶ ἔφυγον 
Απα ΒΑνΙῺΒ Ἰδὲ βὸ ΟΕ ἴδον Βα 

πάντες. ὅ1 Καὶ νεανίσκος τις 
8}. ἈΔιπᾶ σγΟΌΠΒ ΤΏ ἢ ΒΥ 

συνηκολούθει αὐτῷ 
85 Το Ποννίηβ τ ἸΒ ΓΈΡΩΝ 

περιβεβλημένος σινδόνα 
Βανὶηβ σον του ὨΪΤΩΞΘΙῈ πὸ Π6 ἢ βασταθαῖ 

ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτόν, 
ὭΡΟΩ ὨδΚραᾶ [ΒοΩ͂ν], δῃαᾶ. ἐπὸν 816 βει ΖΙ η 5 Ὠΐτη, 

ὅδ ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν 
{π6 (016) Ῥαξ Βανίηξβ Ιο δὲ θθμ: [32 7} 

σινδόνα νὸς ἔφυγεν. 
Βῃ6 θη βασγαθ Ὑὰ 

δᾷ Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν 
Αὐα {μεν Ἰδὰ οΗ͂ 6 2655 ἰοννασᾶ ἐπ 

ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ 
ΟὨΪΘΕ Ὀχὶοδί, δπα 816 σοχζαϊσρ ΟΡ ΠῈΣ 8411 ἴπμ6 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
ΟΠΙΘΙ͂ ρυϊοσῖὶ δή ἐπ οἱᾶθχ θῇ 88 ἴδ 

γραμ ματεῖς, 54 καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ 
ΒΟΥῚΡ65. Απα 1.1: Ῥείεσ - ΖτοχΩ. 

ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως 
Ἰοὴδ Μὰ» ΟἿ Το] ονοα ἴο Ὠἷτλ ἈΠῚ] 

ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ 
ἰπβίᾶθ ἰἷοὸ ἐμ6 οὐμκενοζα οὔ ἴῃ οὔ ΘΕ υυἱοβϑί, δῃᾶ 

ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν 
6 ψ}δὸ5 (ομ6) βἰἰἰρ ἰοσεῖμοσ τἱΐ ἰδ6 βιυροταϊηδίοβ 

δ οἱ 

3 ΑΙ 

αὐυτον ἀφέντες 
Ὠϊὰ 

μακρόθεν 

καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῷ 
δηἃ ὉΧΔΙΤΆΪΠΡ' ὨΪΤΏΒΘΙΣ ἰοννατα {πὸ φῶς. ΤΏ6 

δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον 
Ῥας οσμιθέ ργιοϑίθ δὰ ΨΏΟ]ΪΘ ἐμ ἘΞΕΟΥ εἴτιοῦ ν ε 

ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ μαρτυρίαν 
ΟΥΘ βϑεκίηθ ἀον ο 6 2655 υυλίμο 55 

εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ 
ἰηΐο [τὴ6 ἰορυΐ ἴο ἀδδίῃ Ὠΐτα, 864 οὶ 

ΜΑΒΚ 14: 48---δῦ 

δια ἰοοὶς ῖθ. 68. ΟΕ. 
48 Βυδ ἰῇ ΓΟΒΌΟΏΞ6 
655 5814 ἴο ὑπο: 
“14 τοῦ σορ οὐϊΐ 
ΜΠ ὅνοσαβ δα ΟἹΌΌ5 
8ἃ5 δρδίηδὺ ἃ ΤΟΡΌΘΥ 
ἰο διτεδὺ τῇϑ 49 Δ Υ 
ΔΙ ἀδΥῇ 1 τψὰβ λα 
ὙΟΠΤ ἰῇ ἰῇ ἰβρ]α 
ἐθϑοῃίηρ, δηα γοὺ χοῦ 
αἰα ποῦ ὕδκθ χὴβ ἴἰπ- 
ἕο συδίοαγ. ΝΕνΟΥΒ6- 
1055, ὦ ἸδΘ ἰῇ ογᾶοῦ 
ἰαῦὺ ὑῃὰθ6 ΒΟΥ ΤΟ Κ 
ΙΏΔΣ Ὀ6 ἐΜΠΗΠ6α.". 

δ0ὺΑηα μον 811} 
δδῃαοηθα.. ἃ δηᾷ 
Ηρα, 51 Βυῦ ἃ οὐγύαϊῃ 
γοῦηρ ϑ)ὴ ΘΑΣΙΩΡ 
85'΄ Ὧη6 ἴπρῃ δασχαθηῦ 
ΟΥ̓ Ὠΐ5 παρᾶ Ῥοᾶγν 
Ῥοσδὰ ἰὺ ΖΟΠῸ ὨϊῸ 
ἈΘΘΙΓΌΥ; δ8δῃα 67 
{π16ἃΛ ἰο 56ῖζθὸ ἩΪπΠι, 
δ2ρυῦ 6 ἰοῦ πἰβ 
Ἰπθη ραστηθηῦ ϑϊηᾶ 
Θὰ σοὺ ΔΎΘΥ πϑίζοᾶ. 

δᾷ ΤῊΘΥ τον δᾶ 96- 
ΒΒ ΘὟΔΥ ἴο πῃ ὨϊρΡὮ 
Ὀχὶθϑῦ, δῃᾶ 8} {ῃ8 
ΟἸΣΙΘΙ ὑτϊοθοῦβ δηᾶ 
86 οἷά θὰ μπᾶ 
(8 βουῖρθθϑ Δα θα. 
δᾷ Βαὺ Ῥοίοσ, ἔσοσι 8 
Βοοά αἰϊδύδῃσθα, 101- 
Ἰοψθᾶ ηἶπλ 85 [8 85 
ἷἴὰ μ8 οοιυγίγαζα οὗ 
ἰῃ6 ὨϊρῺ ῥχὶθϑῦ; δῃᾶ 
6 Μὰ δἰὐπηρ ἴο- 
σούμβοσ ψιῦῃ 88 
Βοῦδο αὐζομαδηΐα δηᾶ 
πιϑατηΐορ Ὠἰϊπιθ6 1} Ὀ6- 
ογθ. 8. ὑυὶρηῦ Ἐγδ. 
δ Μοεοιύίθ μα οὨἱθε 
Ὀγὶοδὺβ θα ἴπ86 ΨΏΟΙΘ 

ΞΘ Θ᾽ τὶ ΜΟΣΧΘ 
Ἰοοκίωρ ἴον ἰδ τ οην 

δραίϊηθυ ὕὅθθιβ. ὑο Ῥαῦ 

ἢ ἴο αἀδαύῃ, Ὀαὺ 



ΜΑΒΕ 14: ὅ6--θ4 

ηὕρισκον. 50 πολλοὶ 
Ἐπον Ψοστο δηδίης, ΩΝ ΤῸΣ 

32 3 - ΝῚ 

ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, καὶ 
νετὲ εἰνίτα 4156 Τλ.55 ἀἄονῃ ΟἹ ἶτα, 

ἴσαι αἱ -μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 57 καί 
ΘΑΌΔΙ1 (065) πα ἰρδβίχηοηϊθα ὥοΐ ΨΟΓα. ἃ 

τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν 
5ΟΙΔ6 Βδνίῃξ βίοοα ἃ 

3 - ᾿ σ ε φι ΕῚ 

κατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες ὅτι ὅ8 Ἡμεῖς ἠκ᾿ 
ἄονῃ οα τὰ βαὴ ἰμδΐ ψγε 

αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω 

ὮΘΔΓΣ, 

ΟΥ̓ Εἴτα ΒΆΊΩΣ τι ϑὲ 1 

ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον 
αἰνῖίπα μερί ἰαϊίοη 115 

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
ΔΩ͂ [4 χολϑττ ον ἴῆτεα ΠΕ 

ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω: ὅϑ9 καὶ οὐδὲ 
ηοὺ ταδᾶθ ἢ δα 1 5181] 0114; 

τὸν 58}, ᾿ 

5.811 Ιοοβα ἄοννῃ [86 | ἀονν ὑμῖ5 ΘΙ 16 ἰδὲ 

0 

γὰρ [δ ψοῖο ποὺ βηάϊηρ 
δ. ὅ6 Μδῆγν, ἱπᾶβθρα, 
ΘΓ ρἰνίηρ ζα156. τῖς- 

δια Ὧθ55 δαϑδίηδὶ Ὠἷτα, θαΐ 
ὑμὶν ἰοϑυϊλοοΐθα ΘΓΘ 
ποῦ ἰῃ δρυθοιλθηΐ, 
57 ΑΙδο, οδεΐδῖ ΟἿ 
ΜΟΙ τιδίηρ δὴ Ὅδδγ- 

“6 Υ6 σίνιοξ 8156 1 1655 πὰρ 18.158 Μ|ῚΌΘΩΒ 

οὔύσαμεν | δϑαΐϊησῦ ἰσα, ΒΆΦΣΊΙΩΡ: 
5δ8 “Ὕ΄})7θ ᾿ϑατὰ ἢΐϊῃ 

Ἵ 11 [τον 

85 τϑᾶθ ἢ ϑηαβ 
Ἐμ6 (ο}6) τῆβϑᾶθ ψἹἢ δτιᾶβ δηαδ ἴῃ ὑῆγθο αἀδΥϑ 1 

ἄλλον |ΧῈμΠὶ| 114 δηούμου τοὶ 
δηοίμου ᾿τηλᾶθ ὙΠ δηαβ.᾽" 

δοΒιυῦ ποὶ  . Οἢ 
Δ ποῖῖμου 6856 ΙΟΙΧΠΩΞ Μ85 

ὕ ἴ { ὑτῷ οὶ ὑδϑυϊ τ  ἰπ οὕτως ἴ ν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. : 
πάλας δα ΟῚ ὧν 1ὴ6 ἰρϑῦταοῦν ΟἿ ἔποζα. διστοουλθηῦ. 

᾿ Ὰ 8, 5 ὴ ΐ 60 ΕἘῚΠΘΙΙν {μ6 Ὠϊρἢ 60 καὶ ἀναστά ὁ ἀρχιερεὺς εἰς υ. ᾽ 
Απὰ Βανίησ ποσὰ Ρ {με ΚΥΡΝ ΡῬγίοδεέ ζαΐο  Ὀσ θοῦ τοθθ ἴῃ ὑμὶν 

μέσον ἐπηρώτησεν τὸν ᾿Ιἰησοῦν λέγων Οὐκ πιᾶδῦ ἀπ αμοδυϊοπρα 
τοϊᾶϑὲ ἱπαιιτοα ρο [Π6 6515 

ΕΣ [Ἁ ΕῚ ᾿ . γ΄ Ὁ ΄ 

ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου 
816 γοὰ δϑννουορ ποίησ ΔΓ {π656 

καταμαρτυροῦσιν; 61 ὁ δὲ 
ἅτ ἐβ νην ἄονντι οὐ 

καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ 
πὰ τοῖ ΕἸ ζοχοοῖ ποίμίησ. ΔΔρβαῖη 

ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει 

188 ΠΥΘΌΙΥ δὖ 81]. 

βασίηβ Νοὶ] 655, βαυίαρ: “0 ψοῦ 
5.) ποίμιηρ ἰῇ χτϑ- 

οὔ νου ] 01γ39 Νῃαῦ ἴ5 1 [8.688 
ἐσιώπα |ᾶτ6 ὑαϑυλίγίηρ, δρδϊηδὺ 

ἸΏ (ομ68) Ὀυὲ νγχῶϑ β θα νοι} 61 Βαὺ Ὧ6 Κορὲ 
ΒΙθηῦ δηα τηϑδᾶθ τὸ 

ἈΑρδὶῃ 
86 ΒἰρῺ ττγὶθϑδὲ Ῥασδῃ 

ΟΕΙΘΣ Ὀσίοϑὶ ττῶϑ χα σηρ ΠΡΟ ἴα δηᾶ 15 βαυίῃ] Ὁ αποδύϊοη Ὠἰὶ δηᾷ 

αὐτῷ Σὺ εἴ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 551 τ αἰπι᾽ “ΑΔ 
δἰδουφοόν ὦ τὸς δὲν Ἴποῦς ταν Ἐγὼ ὅπον" οἱ τμοη ὅδ, 
εἶμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου δὰ τοῦ ἜΤΟΣ 

2 ΖΝ Ω Ω 11] 5. 6. ΞΟῺ Ο) οὐζοε.͵, ρου δεξιῶν τω] αϑήμενον τῆς (ΜΗ 889 ἰδ βοὴ οἱ 
δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν {[τἰδῦ ποηᾶά οὗ ρου- 
Ῥοννοῦ δηᾶ {70} εξ εῖτ ψ ἐμ οἰουᾶβ 

τοῦ οὐρανοῦ. 68 ὁ δὲ 
ΟΥ (6 Πράνϑῃ. ἐν 41: μαΐ 

διαρήξας. τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει 
εἰδιαρήξας ἴῃ 6 [ΠΟΥ Βασσηθαΐβ ΟΣ Εΐχη 15 Βα Σ ]Ὡ8 | ΡΥ δ ηῦβ 

Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν. μαρτύρων; 
γα νεῖ ξεζο τοι ΙΒ 7 αν] 8 

64 ἠκούσατε. τῆς βλασφημίας; τί 
τσ Ἀρατγᾶ οΣ ἰβο ΙΔ ΘΙΩΣν ἢ ̓ 

ΕΓ δ8ῃᾷ οοσηϊῃρ σὰ 
ἀρχιερεὺς 088 οἱοιιᾶ5 οὗ ἈΘΑΥΘΏ." 
Εν ἐριοδὲ 63 Α΄ ὑμϊ15 ὕμ6 Βρἢ 

ῥσίοϑῦ Σἱρρθα Ὠΐϊ5 ᾿ΔΌΘΓ 
ϑΘη ἃ καϊᾶ: 

“,μαὺ ἔσγίμο προοᾶ 
Οἱ υυϊζη 5565)  ὧἄθὸ ψὸ μᾶνθ οἵ ψῖῦ- 

ὑμῖν [2658659) θά Ὑοῦυ ποαὰ 
μα ἰο νου  [Ὧ6 ὈΙΔΑΡΘαῖν, ὙΥαὺ 

αν. ῳμομρεσβν ϑοποντιυαν τυ ἀϑεν ἐμ αν ον 

ΝΝΝ 

ἀλλυυν ας μενα μη 

κμοραμβαθν φρο ἀφαήψαν. 

κμρμνΑνρεφμργ τοῦς νι τον 

958 ΜΑΒᾺΕ 14: 6--- 2 

φαίνεται; οἷ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν 
ΡΡΘδυβ᾽ ΤῊΘ (0Π 65) Ῥῃ 41 ἡιάρεα ἄονῃ Βίτα 

ἔνοχον εἶναι θανάτου. 65 Καὶ ἤρξαντό τινες 
μοῖά ἴπ ἴοΡῪ6 οἵ ἀσϑίῃ. ΑΠα ἰδία βδβοζὴθ 
ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ Βρί οὰ ἰο Ὡἷτπλ δηᾷᾶ ἴο θα οονοσίηρ δροιξ ΟΕ τω 
τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζεινν αὐτὸν καὶ {π6 ἔβοα δα ἴο ΡῈ Ὀυβέοιηρ ποῦ βδπὰ 
λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον, καὶ οἱ 

ἰο 86 5 15 ἴο Ὠΐτα ἘῬΤΟΡΙΘΒΥ, Δα 16 
ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον. 

Ξ“ροτσταϊμλϑΐοα ἴο 51805 οὐ; ἴῃ ἔβδοα Ὠϊτα ἴοοκ. 

866 Καὶ ὄντος τοῦ 

ἰθ δυἱάθηρ ἴο ὑψοῦ} 
ΤῊΘΡ 811 σοῃάοσχηπρα 
Ὠΐ ἰο 6 1ἰ8016 ἰο 
ἀθδαίῃ. 65 Δῃηᾶὰ βοχὴδ 
δίαγτίθα ἰο 5ρὶῦ ΟἿ 
δὰ 8δη4 βοπῖθ ἰὸ 
ΟΟΥ̓ΟΡ ὨΪΒ ΨΏΟΙΘ 7868 
δ ηἷ πῶ αι ῃ 
ΘΙ ἢδίβ 8δη8 58. 
ἴο Ὠϊη: “ῬΓΟΡΠΘΘΥ! 
Δηᾶ, βιδρρίηρ Ηἰσλ ἴῃ 
726 ἴδοθρ,ρ, ῃ6ὸ οουτζὲ 
οὐθρδηΐ ἰοοῖ ὨΪΐπ,. 

66 ΝῸΝ ψΏ16 Ῥοίοσ 
ΜΒ ὈΘΙΟΝ ἴῃ {ῆ6 
οουγύνγατα, οὯθ. οὗ 

ἴ Πέτρου κάτω ἐν τῇ Αμᾶ Ῥεΐπῃρὶ οὔθ Ῥφίεσσ Ῥϑῖον ἴω 188 
αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ οουσί σα 15 σοσϊηρ ομ6 οὗ ἔθ. βοσνδηΐ ΕἸΤῚΒ οΟΥἩ ἴῃς 

ἀρχιερέως, ΘΤ καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον [{π6 5ογνϑηΐῦ ρίτ]β οἵ ΟἾΙΘΕ ᾿νὶθϑί, δ Βδνίὴρ βθαθ ἰδῃθ Ῥεῖίεσ {{ῃ6 Ηὶρῃ Ῥυῖθϑὺ σΘΠ16, 
θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ [67] δῃᾷ, πβϑοίῃρ Ῥείδν ἩΨΆΣΙΏΙΩΡ ὨΙΤΏΒ6] Βαντην Ἰοοκεᾶ οἱ ἴο Εἶτα ὙΘΙΤΑἾΡ ἈΪΤ56Ι, 516 

Ἰοοκρᾶ βύχαίρῃῦ δ ἴτω 
διὰ βαϊᾶ: “Χχοι, ἴοο, 
ΜΈΓ ΜΠ {πμ6 ΝδΖ- 
δ΄ ΤΘηΘ', ἰῃϊ8 ὅοθβαβ." 
θ8 Βυὺ Ὧ6 ἀθηϊθα ἰὐ, 
ϑαγίησ: “ΝΕΙΟ αο 
1 ΚΩΟΝ Ὠΐ ΠΟΥ αΟ1 
πηαογδίδηα ψηδὺ γοὰ 
816. βϑυϊηρ," δᾶ ἢ6 
ψοηῦ ουῤδίᾷᾶθ ἴο {8 
νοϑῦραϊθ, 69 ΤΏΘτΘ ἐπ 
βεσνυϑὴῦ δἰ], δὖ {μα 
Βρῃν οὗ Ηΐπι, εἰδχίρα 
δρϑίη ἴο 58. ἴο ἐμποϑθ 
βίδιδίηρ Ὁν: “ΤὨΪ 15 
ΟὨΘ οὗ ῃοηλ.᾽" 70 Αρσϑίῃ 
ὯΘ6 ψὰϑ αἀρηγίηρ ἰὐ, 
ΑὨα ΟἿΟΘ ΤΟΥ͂Θ 816. 
δ'ἴ' 06 ΏΠῸ ἰῇοβθ 
βύδιαϊηρ ὉΥ Ῥδρϑῃ 
ΒΘ ἰο Ῥοίου : “σρυὺ- 
θην ψοὰ 816 ΟΠ6 
οὗ ἴπρηι, ἴοσ, ἴῃ ἔϑοῦ, 
ΨΟΙ͂ 8.6 8. 681:1:16 8. 
11 Βπῦὸ Ἠ6 Θογ ΘΠ ΟΘΩ͂ 
ἴο σ 86 δα σοῦ: ΚἸ 
ἄἀο ποῦ ΚπΟΝ ἐς σαϑ 
οὗ σοι γοῦ βρθδῖ." 
12 Απα ἱτητηθαία θοῦ 

λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ 
516 15 βασίηθ Απαᾶῖ νοὰ τὴΐῃ ἐπὸ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ: 68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων 
οὐἴπμο ὅδριιβ; 16 [σῦ8}1 Ῥὄ ἀφηϊοα ΒΒΨΊΏΒ 
Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί 

ΝΕΙΠΕΣΥ 1 μαννα Κῆο ΤῸ [ ηἀοχείδηα οι ψῃ δὶ 
λέγεις, καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ 

γΟὰ 816 βασίηθ, θα Β6 Ψψοπί οὐ ουϊξίαᾶθ, ἰηΐο ἐπ 
προαύλιον. 69 καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα 
Σοτε -οουχέ, ΔΑηάᾷ πα βοσχνδπὲ ΕἸΣῚ Βανῖῃβ βθθὴ 
αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς 
ὕτα βίαγίε ἃ δραΐθπ ἴἰο μα βαγίπρ ἰο ἔπ6 (0165) 
παρεστῶσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν 

ΒΑΕ βίοοα Ῥεϑίᾶθ {μὲ Τὶς (ομ6) ουξοῦ [5.1 

ἐστίν. 70 ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ 
ἶδ, ΤΠ6 (οπ6) Ῥὰξ δραΐῃ τῦδβ ἀδθηνίησ. Απά 

μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ 
ΕἸ ἩΈ6 [τ 6] ΕΣ .δ6 (ομθ5) 
παρεστῶτες ἔλεγον Πέτρῳ 

βανίης βίοοα μεβίᾶθ. τόσα ΒΆΨΊΏΒ Ῥεῖοι 
3 “ 2 3 - Ἂ Αληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ γὰρ 
Τγαϊν οὐΐοῖ τμοῖα σου ὅτε, ΣΟΥ 
Γαλιλαῖος ε΄ 11 ὁ 
σδῆϊοδα ψοῦ ἃσο; ἴῃς (οι 6) 

ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι 
ἴο θ6 συσΒ 8η4ἃ ἰοὈΘ βινεβυίησ 

οἶδα τὸν ἄνθρωπον 
1 μᾶνο Κοο {ἐπ ΤΩΘΏ 

λέγετε. 12 καὶ 
Τοῦ 8.6 βίῃ. Απὰ 

Ναζαρηνοῦ ἦσθα 
ΝΖασθὴθ ψοσα 

τῷ 
ἴο ἴπ6 

καὶ 
8150 

ἤρξατο 
βδἰδγίθα 

Οὐκ 
Νοΐ 

ὃν 
δ. 2419}. 

δὲ 
19.15.1 

ὅτι 
ἰμδὲ 

τοῦτον 
1815 

εὐθὺς 
δ΄ οσΘ 
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8 σοοὶς ογονϑα 8. 866- 
ομᾶ {ἰπι6; δῃᾷ Ῥρϑίδγ 
τοοϑ! θα ὑμ6 βδϑίησ 
ἰ88ὺ ὅΦοθὰθ ΘΡοΚθ ἰὰ 
Ὠἷα: “ΒΘΙΟΥΘ ἃ οοοὶς 
σόν ὑνίῖσθ, σοῦ Ὑ1|1 

αἰϊδθοσὴ 6 ὑΏΓΘΘ 

{ἰιθ5." Απαᾶ ὯΘ6 ὈΓΌΚΕ 
ἄονψῃ ρα βρῶνθ ΨᾺΥ 

ἴο ψοθρΐῃξ. : 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν’ καὶ ἀνεμνήσθη 
σοοκ βΒουχπαρᾶ; δηῃὰ στϑοδι]ρᾶ 

μα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ 
ῥῆμ ς Ξαϊᾶὰ ἰο ἴσα {86 

ἀλέκτορα δὶς 
σοοῖκ τυνὶσα 

ἀπαρνήσῃ, 
ϑγοὺ 1] αἰβοννε, 

δευτέρου 
βϑοομά [{{1Ὶ6] 

ὁ Πέτρος τὸ , 
1ῃ 6 Ῥείεσ 16 βαϑηθ 85 

᾿Ιησοῦς ὅτι Πρὶν 
ΨΦεβὰβ ἰδδΐ Ἐρίοχα 

φωνῆσαι τρίς με 
ἴο δουμᾶ ἴδτϑθ {ἰπ|6ὸ5 ξ9 41} 

καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν. 
Δα ανίη σον Ο ὯΘ γ)5 ΜΘ ΌΪΩ5, 

15 Καὶ 
ΑΔηᾷ 

Απμᾶ ἰπιθα δέον 
οῇ ἄδνὴ ὑδ8 

εὐθὺς πρωὶ 1 
δ΄ ὁμοΘ ΘΑΥΙΚ ἴῃ ἐᾷ του 5 

συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ [ςμ͵67 ρῥχτίοθίβ στη 
οομϑαθοη αν ταϑᾶθ ἰδ ΟὨΙ ΘΕ ὑτὶοοίθ 1 [88 ΟΙΔ6Υ τὰθη δη4 [ὴ8 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμμειτέων καὶ ὅλον Ξογίρεβ, θυθῇ [868 ΨΠΟΙΘ 
τὰς8 ΟἸαΘσ θ ἢ δᾶ ΒΟΙΙΌΘ5. ἐπα νΒΟΙΘ ΒΩ Ἠ6. τίη, οοπαποι- 

τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν ᾿[Ϊησοῦν 9.4. 4. σοπβυϊταίίομ, δηᾶ 
1125} ΞΘ ΘαΣΙᾺ αν ΡοΟυπΩ͂ 186 ΒΙΞΕΊΗΙ ἴμεν Ῥουμᾶ σδ5ξ 

ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πειλάτῳ. 2 καὶ «μὰ 16 Ηἰπι ΟΕ διὰ 
Ὀχοιβδΐ ΟΥ̓ βδῃά ΞΑνΘ ον το Ῥ.Πδῖθ. Δπᾶάᾶ Ἡβηδρᾶ Ηἰτλ ΟΥ̓ [0 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος Σὺ εἴ ὁ [Ὀῃκίο. 25Ξο0 ῬΙδίθδ Ραΐ 
ἰμαύϊχεα ροῦ Εἰ 86 Ῥηδίθ. ἴου 816 μὰν ἴπ8 ααδριίϊοι ἴο ᾿ἰμὴ" 

βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ ΚἈγ6 ϑοὰ ὑπὸ Κίπρ οἵ 
Κιπβ οὗ ἴῃ 6 {ον 5) ΤὯΘ6 (οη6) Ῥὰϊ [π8 σόν52᾽)" Τῇ ΘΏΞΌΟΣ 

ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγεις. ἴο πω 8 8644: “ψοὰ 
Βδνίηρβ δυϑυνοσοά ἴο Ὠἰτα 15 βασαρ Οὰ ψΟῺ 81 Ὸ ΒΘ ἸΏ. ψουγβοιῦ 580 ΓΙΕ1." 

ὃ. καὶ - κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς ᾿ἢ Βιξ ἐπα οῃϊδῦ Ῥγοϑὲβ 
Απμᾶ ΑΝ πα ΟΥ τ ἰῇ6. ΟΕΙΟΘΣ Ὀυϊοϑίβ Ὀχῦσθθ ἀρ ἰο βοοιβὲ 

πολλά. 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν, πὶ οὗ πιδὴν ἐπίπρε, 
ΤΑΒῺΥ (188). ΤῊΘ Ῥαΐ ἘΠαία ϑθδ1μ 4Νον Ῥίϊαίθ Ῥθβϑῃ 

ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ παδεύϊοπέτρ Ὠἰτα αραίη; 
νν85 Ἰμλαυίτ 5 ΡΟῺ Ηΐτα ΒΘ ΊΏΕ. Νοῖ βαιϑἴησ: ΞΕ γοι δὸ 

ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα. - χΡΡΙΥ ἰο τηβῖκθῦ Ξ8Ξ:68 
8χ6 σγοὰ δβυγΕσ Δ’ το ΠΕ} 566 ΠΟΥ, τπϑησ᾽ (8265)... Ὁ ον ΙΏΔῺΥ οὔδΥροδ 
σου κατηγοροῦσιν, ὅ ὁ δὲ | ᾿Ἰησοῦς ΠΕ) 818. Ὀτίπρίῃσ 

οἔ γοὰ ἴδεν Ὧτ6 Θοσυβιιξ, ΟτΒ6 Ραΐ ,1θϑι8 αϑδληδὺ γο.᾽᾿ 5 Βυὺ 
οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν Ζεσας τῆϑᾶδ δὸ ξατέμεΣ 
πού νεῖ ποίησ δηβινοσεᾶ, δϑ-θηα ἴο θ6 ψνοπμαοχη δ 

Ν ΒΏΒΥΘΙ, 50 ὑμαῦ Ρ1αΐ6 
τὸν Πειλᾶτον. 

Βδσϑ ὅο ΤΠ ΥΥΘ6]. ως ἐξα ῬΠαῖο, ᾿ 
τὸ δ. ἑορτὴ ττέ 6 ΕΙ1, ἔτοιυ ζαϑυϊ- 

5 Αοοκατος ἴο δὲ ξαραναῖ ΒΘ απένυεν ΟΡ Υ8]1 ἴο ζοϑῦϊνναὶ Ὧ6 ϑοὰ 

αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν 0 τεοίβαϑβθ ἴο ὑδπθπὶ 
ἴο ἐπεῖι ΠΡῪΣΝ Ῥοιπᾶ οὔδ ἙΒοχα Ὁ ὈΓΒΟΠΘΥ, - ΨΠΟΠῚ 

παρῃτοῦντο. { ἦν δὲ ὁ ὕμεν Ρεν!οηθᾶ [οτ, 
ἔλεον ψγετα ρο ΠΟ: ΣΡ ἔοτ. γ}ἋὟ᾽5 Ραξ {πὸ (ὁμοῦ [ΤΑ ἴθ ὑἱθ ὑμϑῖθ 

211 Ξ Ὰ τ ἂν ἰ 5 8 5ο0-οϑ]]θα Β81- λεγόμενος Βαραββάᾶ ετὰ τῶν. στασιαστῶν : ᾿ 
Ῥοϊπέ, Ἡεν σραρβᾶς ΙΕ - [868 ““ 5Βραϊοηϊθί Δ 88 ἂι Ῥομαϑ Ὑδι 

ξ ἵ δ Ω 4 Δ ἐπ πραϊ!οηϊδίβ, Ὁ δεδεμένο οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον [ἢ δῦ, 
ΑΥΙΩ5 ΠΥΝΝΝ Ῥόσηα με 9 ΠῚ ΜΝ βϑαϊέίοι. τσσχᾶσν [ἰὰ ὑποῖν βραϊίος. δὰ 

σαί νλμμς, μην ορνδνσαρυφωμψαιμημμλονυκμεμνμηρηρηηνφαην- ρον σία 

γμμφμριομε ἐνρνμν αρρηρδων ἀμ ν. ρὲ δὰρῃ. οὐρεῖν 

με μιμμμαῖμηῃμροβμρννΉδΗΡ ΡΝ με μι αμρθηβα ρον υὐτασμνὶν αϑὰ σθπλικ νῷ Ἰθθρίυθη τ᾽ " ἀφδιην ον. πρφῆρο μεφημ 

μετα νοκωμακανῳμμμμΕΙΒΉΒΙΘΜΗΘΘΝΗΒΝΒΝΌΝΟΝΝΝμπδιανμον νι μρτ 

ξ 
Ξ 
ἢ 

ξ 
ξ 
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πεποιήκεισαν. 8 καὶ 
{η6» δὰ ἄοῃα. 

Ψἤ ς 

ρζατο 
ἐπα κιρα 

ἐποίει 
με 85 ἀοΐῃξ 

ἀπεκρίθη 
δοϑννοσθα 

ἀπολύσω 
Ι 5ῃουα ἸΟΟ56 ΟΕ 

᾿Ιουδαίων; 10 
Ζεννδῦ 

ἀναβὰς 
Απα Βανὶπρ σοσῖθ ΠΡ 

αἰτεῖσθαι 
ἴο 6 Ῥϑιοηϊηρ, 

αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ 
ἴο ἴσα. ΤᾺΘ [191 

αὐτοῖς λέγων 
ἴο βοτὰ ΒΔ ἸΏ 

ὑμῖν τὸν 
ἴοσοῦ ἐπ6 

ἐγίνωσκεν 
ἘΔ νν88 Κπουν τε 

διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν 
[τοῦ ἢ εδὴνν δᾶ βίνϑῃ ον ἐσ Ὠΐτα 

οἷ ἀρχιερεῖς. -1 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
6. σΒΙΘΕ ῥχἱοβίβ, ἸῺΘ6 "μα οδίεερχίοϑίβ 
ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν 
βσσεᾶ ρΡ ἴῃ οτονψᾶ ἴπ ογᾶου μὲ χαΐβεσ ἐπε 

Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 12 ὁ 
ἘΒΔΓΔΌΒΕ5 Ἠ6 5Βοι)Ἱα Ιοοβα ΟΕ ἴο [ἄθτ. ΤῊΘ 
δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν 

ρΡεξ ἘΠδΐα δϑθϑὶλ ΒΑΝΙῺδ Θσυγεσθαῖ τὐδϑ Βα ΙΩΒ 

αὐτοῖς Τί οὖν 
το ἴδοι αὶ {μογοῖοσα 

λέγετε 

ὁ ὄχλος 
ἴῃ οτονὰ 

καθὼς 
ΔΟΟΟΓΑ,ῖΙΡ 85 

Πειλᾶτος 
Ῥπϑῖδ 

Θέλετε 
Ασο τοῦ Ψ1ΠῈΡ 

βασιλέα τῶν 
Κκίηῃβ ΟΥ̓ τὴ 6 

γὰρ ὅτι 
ΤΟΥ ἐμαὶ 

σοι 6 ταυτγάᾶρτ. 
8 50 ἰῃ8 ὀγοννᾶ οϑιὴθ 
ΟἹ ὮΡ 86 βἰαγίθα τὸ 
τδκ6 θϑυϊδίοῃ βοοογᾶ- 
15 ἴο δῦ μ6 δρᾶ 
ἴο ἄο᾽ ἔοΣ πρῃι. 9 ἘΪ- 
1806 Τοϑρομαθβα ἕο 
δμθ, βδυθσ: “Ὧο 
χοῦ ψδὲὴὺῦ τὴρ ἰο σο- 
Ι0856 ἴο του {6 
Κίπρ οὗ [μα σον5᾽᾽" 
10 ἘῸΓ 8 ψδὲ διψᾶσο 
ὑμαῦ ϑοδῖιβα οἵὗ δὴν 
6. ΟἾΙΘΙ ουίθδὺβ 
Π8α6 πδηᾶβθβα ΐχῃ 
οναῦ. 11 Βυὺ ἐπ οηϊδῦ 
Ῥγίθδίβ βυστθα ὑρ ἐμὰ 
ΟΙΟα ἴο Ὦδγθε Ὡΐη 
ΤΟΙΘΘ 86 ΒΘΥ ΘΡ΄ 085 
ἰο ὕμϑθιῃ, ᾿ἰπβύθϑα, 
12. Αβϑῖῃ ἰῇ ΤΟΙ ἘῚ- 
ἰαϊδ ψὰϑ βαψγίῃσρ ἴο 
μοι: “ῆϑὺῦ, ἰῆρῃ, 
5881 Τὶ ἀο τι Ὠἰχα 
ΟΣ, Ὑοὺ 081 {ῆθ 
Κιὴρ οἵ {πῃ σϑν59᾽ 
18 ΟσΘ τῇογθ. ὑπὸν 
στο οὐῦδ: “ἼΠΊΡ816 
ἈϊῺ!’ 14Βυὺ ῬΙδία 
μοῦ οὐ ἴο 56... ἴο 
θα: “ἍΏγ, τ ῇδὺ 
Ἀ8α ἰῃηΐϊηρ αἰᾷ μ6 09 
5.1 ὉῸ 7 οτἱθᾶ οὐ 
8} [6 πιόσϑ: “ἸΠΊ0816 
ὨΜᾺ 1" 15 Αὐ ὑμαὺ ΡῚ- 
Ιαΐθ, ψιβηΐηρ ἕο βαίλθ- 
ἔν [86 ογτονψα, το θαβϑα 
Βδι ΔΡΡα5 ἴοὸ {6 1})1, 
δῃᾶ, δἵδθσ πανίῃρ 
σοθ5 ψὨϊρροα, π6 
δηᾶθα πὶ οὐ ἰο 
Ὀ6 ἱππρϑὶθᾶ. 

16 ΤΠ6 βοϊΐϊουβ ΠΟΤ 
16. Ὠΐτὰ “ΟἿ ἰηΐο ἐμὰ 

ποιήσω ὃν 
ΒΠΟΌΪΙΟΙ ἄο [181] τ Βοσα 

τὸν βασιλέξα τῶν Ιουδαίων; 
Υοῦ 8ΓῈ 5 [δ6 Κίηρ ΟΥ̓ [86 716 νυνν857 

23 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον 
Τ6 (ο1Π65), Ῥπλ ἀραῖη οὐἱθὰ πὲ Ῥαΐ οχ 186 5βἴδικε. 

αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν. αὐτοῖς 
Ἀϊὰ. ΤΠ6 πὺξ ἘΠεαῖΘ “να ϑασὶὴρβ ἴο σὰ 

Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν; οἱ 
δαὶ (5) .21ὸΣς αϊα ΒΘ ἄο Ό»8α7 ΤῊΘ (ΟΠ 65) 

δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 
Βαΐ δριηαδηθν οτιθαᾶ οἂέ - Ῥαΐ οἱ {86 βίδικα Βλτη. 
1 ὁ δὲ ᾿ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ 

ΤῊ »αΐ ῬΕἤηδίθ ᾿ ΙΒ ἔο ἐβαὸ ογζοννα 

τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
8 (15) πβυβοϊοηξ ἰο ἀο Ἰοοβϑᾶ ΟἹ ἰο ἔβϑι 

τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν 
ἴῃ 6 ΒΔΙΔΌΡ8Β, δια ϑανθ ονοσ τι 6 

᾿Ιησοῦν ᾿ φραγελλώσας ἵνα 
ἘΙΕΙΡΕῚ Πανὶ ρ ΤΕΙΡΡΘα 1 οχᾶρσυ [μὲ 

σταυρωθῇ. 
Β6 ταϊσας 6 Ραΐ οὐ 18μ6 βίβκο. 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν : Ἴπθ6 ὰᾳξὲ ΒοΙαίοιβ 1 ο μὶπι ΟΟυγίγαΓά, ὑμαὺῦ ἰδ, 
ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστιν πραιτώριον ἰαῦο Φῃ8 ΒΟΥΘΙΠΔΟΣ᾽ 5 ἰλβίᾷβ ἐπθ. σοιτίνγαα, τ Βΐοη.͵. ἰβ Ῥχδϑίοσίατη, Ῥϑίδοθ; ᾿δηὰ ὑμον 

οδ]164 [6 ψΏΟΙ6 ροᾶγν καὶ συνκαλοῦσιν . ὅλην τὴν σπεῖραν. 
ΟΣ ὑτόορβ δορϑῦμοσ, ἃη4 ἐπον 6811 ἰοβείμεσ ψμοὶθ ἐπ Ῥοᾶν οἔ ἔσοορϑβ. 
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πορφύραν καὶ [17 διὰ ὑμον ἀβοκβὰ 
ΡυσΡρΙΘ δηᾶ ᾿ ηἷτιὶ τἰ ΡυΤΡΙ6 δηᾶ 

ἀκάνθινον | Ὀταϊάρὰ ἃ οἴονῃ οὗ 
ἸΔΟΤΩΥ ΤΟΥΤῚ δηα ρὰυὺ ἰΐ 

ἀσπάζεσθαι [οὰ Εἰγη. 18 Απα [πον 
ἴο Ὀ6 στθϑίηρ [οὐαγθα ρστϑοιίηρ Ὠἰηι: 

τό Ἴ ῦ ῶ ᾿ (ων | “ αν, γοὰ Ἐίηρ ὐτόν Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ιουδαίων: | “αοοά ᾿Σ 
δ τδὴ Ββᾳ τοϊοϊοίηρ, Κρ οξίδο ον; οὕ [ῃ8 ον!" 19 ΑΙἸδβ0, 

19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν [ὑΠ6Ὲ 7 ψουᾶ Ὁ πη 
διά {πὸν ΟΊΘ γα ἶπρ Οὗ τ [86 Βοδᾶ οὐ ἰδ μποδᾶὰ ἢ 8 

καλάμῳ καὶ ἐνέττυον αὐτῷ, καὶ τερά μά δρὶῦὺ ὉΡΟῚ 
ο τεβδὰ διὰ ὑψοῦ ΒΟ 5 οα Ὠϊτα, δηᾶ  ΐη 8η4, Ῥομῃμάϊηρ 

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν. ἐμοῖς ΚΏθθδ, ὑπ 8} 
Ῥ᾽δοίηθ [6 Κῆθεθ ἰδαν Ψοσα ἀοὶηδ Οροίβαησα [του] ἀο ορϑίσϑδησα ἴὸ 

αὐτῷ. 29 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, [πῖτα. 20 ΕἸΠΔΠν, ΨΏΘΩ 
ἰο Εἴτα. Αὐμὰ ψ πο. ἐπὸν τηδᾶς ἔπη οὗ 1ΠῈ 7 δᾶ τηϑᾶθ ἕπῃ 

ἐξέδυσαν πορφύραν καὶ [οΥἩὁ μέτα, {πὸ} βυγὶροα 
ἴδον Ξισρρεαᾶ ῬυσΡΙθ δα ᾿ τὰ οὗὐ [86 ῬΌΓΡΙΘ 
ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια δρᾷ μὰ δἰ ουΐες 

ἴδον οἱοϊμοαᾶ Εἷτα 18 οὐἴθτ βασταθ β ρΑγταθηΐδ ὍΡΟΙ 

αὐτοῦ. Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα Αμᾶ ὑμεῦ [δὰ 
οὗ ζω, ΑΑμῃᾷ ἔπον 1ϑδᾶ ουΊῖ Βῖτα ἴῃ ογᾶρυ ἰμβαῦ ᾿ἰ ον ἴο ΠΏΡΘΙΘ 

σταυρώσωσιν αὐτόν: 21 καὶ [21 ΑΙ50, ὑμπὸὺ ἰπι- 
{μεν ταὶ Ρὰξ ὁπ ἐπ6 5ί86 Ἀα; ΠΑ | γγοϑβθα ἰηῦο βου ο 6 8 

ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα  ῬδΑΘΟΓ-ὮΥ, ἃ οθγύδιῃ 
ἴμὸν ἱσῦρσϑββ μιίο βαυνίοβ βοΐηρ β6ϑιᾶθ δὴν λοι ᾿ πη οὗ ΟΥ̓ ΤΘΏΘ, 

Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν ττατέρα [οοχιΐηρ ἴτοιῃ [88 

17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν 
Αμᾶ πον ἄθοῖς Ηϊτὰ 

περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες 
ὉΪδΟΘ δγουδαᾶ 81:9 Βανίῃξ Ὀτγαϊαδᾶ 

στέφανον’ 18 καὶ ἤρξαντο 
ΜΘ ὐνλον ΔΩ, ἴδον βἰδτίςα 

αὐτὸν τὴν 
Βΐμλ τὰ8 

συσθαΐϑα οουης ἔτοιηθη βαιά, πθ ἔδίμθ Ἰρραηίσν, ὑπ6 ξαῦμοσ οὗ 

᾿Αλεξάνδρου καὶ “Ῥούφου, ος ἵνα ΑἸΘΧΒΠΩ͂ΘΥ δα ἘυΓα5, 
ΟΥ̓ ΑἸΟΧΘΉΘΟΥ δῃᾶ ΟΕ Βυξα5, ἴῃ ογᾶδν ἔπαὶ ἐῃηοξ ὯὩ6 5βοιᾶ ΕΠ 

ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. Ρ ἰδ ἰογύατα ϑδύβῖκθ." 
Ὧδ 5μοιια ᾿ξ ὰρ [86 βίδκα ΟΣ ἴσῃ. 25.850. ἐπε Βτουρῃξ 

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν | Ηίτη ἰο [Π6 ῬΙ86οθ 60]"- 
Αμαὰ ἔδπμον δ: Ὀθδυΐησ 140} 92} ὌΡΟΣ {π6 σοι ΐμα, ψΕΪΟΗ ΤΩΘΘΏΒ, 

Γολγοθὰν τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος | ψΏΘη ὑτϑηβὶαἰεα, 5ΚΟῚ 
αοϊβοῖμα ρῖϑδοθ, ΒΟ. ἰ5 Ῥείη ἰσϑαῃϑιαίρα ῬΙδοΘ. 25 Ηδῖθ 6 

Κρανίου Τόπος. 23 καὶ ἐδίδιιν αὐτῷ ὑπο ἴο ρἷνθ Ὠϊὰ 
οΟΥ 5ΚᾺ}1 ῬΊδοβθ. Απᾶ μον Ψουα βἰνῖηρ ἰο Ὠΐτα αἰ ἀταρροεά 1} 

ἐσμυρνισμένον οἶνον, ὃς δὲ οὐκ [τῃγττ, θὰ μ6 σψουἹά 
Βαανὰ ῬΘΘα ἀσαυρδοα Υν]Ὸ ΤΥ πο, )Ο πὲ ποὶ 

ἔλαβεν. 24 καὶ σταυροῦσιν 
Ὧθ ἴοοκ. Διὰ ἴον δ Ῥυϊηρ οὐ ἰδ 5ἴβδικθ 

ποῦ [6Κ6 10. 24 Απὰ 

ὍΘ᾽ ἱρὰ Ἀἰμὶ 

δρᾶ αἰδυγιρανοα ὨΪ5 3 Ἀ ἉἍ ᾿ Ἂ ε ᾿» 

αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια 
ἢ 854 ὃτ6 πιδενίσαιας 86 οὔΐοσ βαστηθηΐβ ΟΟΥΘΓ βασταθηῦβ ἈΥ͂ 
τοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς οαϑίϊηρ 6 Ἰοὺ οὐδῦ 

αὐτοῦ οντ 
ΟΣ μέτα, σαϑίϊηδ ὡ τ ὍΡΟΝ ἰδοὰ ψΜ8Ὸ) ὑθλ 8ἃ5 ἴ0 ΨῺΟ ἰδ Κ68 

" .- κα , ᾿ ἢ ΠΟΥ͂ τί ἄρ ῶ5 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ψῆδῖ. 25 Τὸ 88 
ναὶ τοϊρεὺ δ ἀρ. νας Ῥυΐ ποὺς ἰπίτᾶ δηὰ ] ὑπὸ ἰμϊτὰ Ποῦσ, δηᾶ 

213 566 ἴπ86 ΔρΡΡοπαϊχ υηᾶοσ Μαίζμονν 10:38. 
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ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 καὶ ἦνν ἡ 
{μὸν ρυΐ οἱ {δα βίδκο Πέτα. Διὰ νὰ ἰδ 

ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ 
ἘτοΧΕ δα ΕΣ Ἶβο [ἘΠ Ὴ 1 τ|Ὶ ΟΥ̓ Ηΐμὰ 

ἐπιγεγραμμένη Ὃ Βασιλεὺς τῶν 
μανίῃϑδ Ῥθοα τυχιθη προ ΤΏ Κίίησ οὗ [868 

᾿Ιουδαίων. 21 Καὶ σὺν αὐτῷ 
Ζονν5. Απα τοροίμον τ] Ε181}.} 

σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ 
186. δτθ Ρυΐϊηρ οἱ βίδιτεβ ἔνψο στοῦροσϑ, οὔθ οαΐ οὗ 

δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων 
τα -Ππαηᾶ [ῥρατίβ] δα ομθ οἷ 16 -Παηᾶ [ρδτγὲβ] 

αὐτοῦ. 29 Καὶ οἷ παραπορευόμενοι 
οὗ Ὠϊτα. Απᾶ ἐμ6 (ο}65) Ξοῖϊηδ ἴμ6Ὶν νὰν ΓΚ 

ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
ἍΟΙΘ ὈΙΘΒΡΏΘΥΟἑΠ 5 τον ἰδο 

αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ ὁ 
οὐ ποτὰ θὰ 

τὸν ναὸν 
π6 αἰνίῃα μαι ϑίϊοα δθᾶὰ δυϊάϊησ 1Ὰ 

ἡμέραις, 30 σῶσον σεαυτὸν 
ἄδυξ, 5ᾶν8 ΜψΟΟΓ͵ΙΞΟΙΩ͂ 

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 31 ὁμοίως καὶ οἷ 
τόσα, 15.1:} τ βίδκοϑ. δυν θα 

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς 
ΟὨΙΘΕ ὑσίοϑίϑ τααϊκῖιρ ἔπ τοτνατά 

μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον “Άλλους 
ψιΡ {π6 ᾿ ΒΟΣΙΌΘ5 ὝΘΥΘ ΒΘ ΊΠΕ ΟἸΒΟΥΞ 

ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι": 32 ὁ 
6 βανβθᾶ, Πΐπηβθ] ὃ ποῖ 6 15 8016 ἴο βᾶνβ; τ 

χριστὸς ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
[Ὁ τ 9 17 τη 6 ΚΙΔΒ Οὗ 5786] 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, 
16 Εἶχα σόα ἄονη πὸ ἤτοι ἐδο βίδικο, 

ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ 
ἴῃ οχᾶρσ ἰδδὲ νὰ ταῖσι βθα δα τηϊρῃέ θο]θνο. Αμα 

οἷ συνεσταυρωμένοι σὺν 
ἰᾷ8 (65) Βδνίηρ Ῥ6θα ρα ΟἹ βίακθ ἰοσείμεσς τ ἢ 

αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 
Ἀπ Ὅχοτὸ τορσχοβομίπρ, Ὠΐτη. 

38. Καὶ ενομένης ὥρας 
ΔιαΩ͂ μανΐαν ΟΟΙΩΘ ἴο θ6 ΟΣ σου τ ΕἸΣ 4. 

σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως 
ἄδυκηθββ οϑῖὴθ ἰο θ6 ὌΡΟΣ ΨΏΟΙΘ {86 δασίῃ Ὁ] 

ὥρας ἐνάτης. 84 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ 
ΒοΙΣ ἈΪΏΤΗ. ἈΑπά ἴο 6 ταί ὮΟΤῸΓ 

ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ 
Πα!Πθα οἂαΐ τῆ 7655 ἴο νοῖϊοθ δτϑαῖ 

Ἦρβϑᾶβ 

καταλύων 

ἴδτθα 

καταβὰς 

ἀλλήλους 
ΟἿΘ 8 ΠΟΘΙ 

ς 

ἕκτης 

βΒασίηρ - Ὑὲὰ: ΤΏΘ (ομ6) Ἰοοβίῃρ ἀοννῃ 

καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν 

Βδνὶὴρ σοχὴθ ἄοννῃι 

8150 {8 

ΜΑΒᾺῈ 15: 26---84 

μον ἰπρϑ]θα Ηἰχι. 
28 Απὰ [6 ἰπβουϊουϊοῃ 
οὗ ὕμβ οἤβσρε δρϑίῃηδέ 
ϊ ψ8 ὙΓιΘη 
ΘΡΟΥ͂Θ, “ἼΏ6 Κείηρ οὗ 
16 ὅδονβ." 217 Μοῖδ- 
ΟΥ̓ΘΥ͂, ΤΟΥ ἱπρϑ1θᾶ 
ὕνο ΓΟΌΌΘΥΒ. ἰ Ὠΐτη, 
ΟἿΘ ΟἹ Ὠἷ5 τὶρῃηῦ δηᾶ 
ΟἿΘΒ ΟἹ Ηἶἷξ. [Ιοεὲ. 
28 Α΄. 29 Αῃὴ ἰῃοβο 
Βοίηρ ὃν ψου]Ἱᾶ ΞρΘ8κ 
ΘΌΙΒΙνΟΙν ὅο Πΐ πη, 
ψασρίηρ ὑμθ Ὠρϑακ 
δὰ βαγίηρσ: “Β8Η! 
χοὰ ψου]α-Ὅ6 ἰτον- 
οΥ-ἀονῃ οὗ Π6 ΕἸ} 16 
Δα ΡΌΠΟΟΥ οὐ 10 ἰῃ 
σΘΘ δ᾽ ὑΐπλο, 
30 βᾶγθ γΟΙΓΒΘΙΣ ὉΥ 
οομγὶηρ ἀον ΟΥ̓ {ῃ8 
Τογίασο βύβκο.» 51 Τῇ 
ΚΘ ἸὨΏΒΏΏΘΙ 8150 ἐμ 
ΟὨἱοέ ρυιοϑδῖς ψΟΥα 
ταδκίηρ ἔχ διποηρ 
ὑπο βϑοῖνο ἢ {δ 
ΒΟΥΙΡΕ5Β. δηα βδνίηρ: 
“ΟΥ̓ΔΘΙΒ Ὧ6. 5ϑδνθᾶ; 
Βἰβοι πὸ σϑδηποῦ 
58.506! 32 Τιοῦ π ΟΠ σίϑὺ 
[Γ6. Κίηρ οὗ ΙΞ͵86] 
ΠΟ οοθΒ ἀονχῃ ΟΥ̓ 
[6 ὑοτύαγο βύδκθ, ἐμαῦὺ 
ἍΘ ΙΔ ἹΪΎ 566 δηα Ἀ6- 
δνϑ." Ἐνθ [μοβο 1π|- 
Ὀδ]θα ἰορσοίμοσ σι 

Ὠἷσὶ ΟΥΘ ΤΘΡΓΟΘΟΏΪηΡ 

Ὠΐτα. 

33 ΜΜΏΘΩ ἰδ Ὀϑοδιθ 
[86 5ἰχίῃβθ ΠΟ 8 

αἀδΥΚΉθο5. [61] οὐοσ (86 
ἍὮΏΟΙΘ Ἰδαπα 1 [Ὧ6 
ὨΪΩΡΏ ΠΟΙΪ͵Γ. 84 Αηᾷ 

αῷ 86 ἰῇ ἤΟὰΣ 

055 ΟΒΔ]]ΡΩ͂ οὐΐ 
χὰ ἃ Ιου νοϊσο: 

----ττ ὁθῸθῸὖῸ ΦΔΦΠοοοὀὌὋὌ Ὁ Θ ΘῸΘθΘ2ἰ{ΤΤΤΤΤΤΤΘΠΘΠι-ιτὉτὉὉὩὉὩὉὩὯὮὯὉ᾿ῤῤ᾿ῤ᾿ῤ᾿᾿᾽᾿᾽᾿᾽᾿᾽ΝΝι:..ςςςς δ 

28᾽ ΤῊΪΒ νΟΥΒ6 15 οτηϊξ θα ἴῃ ἐπα Ὑγβίοοιε δμᾶ Ἐογὲ ασθοκ ἰδχί. 
ἴ8 Αρρϑῃᾶϊχ Ὁμδο Μαϊμονν 10:38. 
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ΜΑΒᾺ 15: 8ὅ---4 

Ἔλωΐ ἐλωΐ λαμὰ σαβαχθανεί; ὅ ἐστιν 
ΕἸἰοὶ Εϊποὶ ἴασθα αθαϊοιίμπαπῖ ΨΈΪΟΒ ΠῚ 

εθερμηνευόμεον Ὃ θεός μοῦ ὁ θεός 
" μεῖς ἰχδηβιδίθα τΣνε Οαοα οἵτηθρΘ. {ὰᾷβα ἀοά 

μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 835 καὶ 
οἔταθ, ἰπίΐο ψμαὶ [οεΐ σοὺ ἄοννη ὰ τηθῦ Δα 

τινες τῶν παρεστηκότων 

ΞοΙῊ 6 οὗ ἔπ6 (ΟΠ65) Βανίῃρ βιοοα δἱοηβϑίαθ 

ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλείαν 
Βανίῃρ Ἀθδσά ὍΨΟΧΘ ΒΘ ΙΩΒ 566! ἘΠΠ7ΔῈ 

ὠνεῖ. 36. δραμὼν δέ τις 
ἮΘ 15 βουμπαάϊηξ ἰο. ἘΤΑΝΤᾺΒ ΤῈ ρυϊ ΞΟΙΏΘΟΙΘ 

γεμίσας σπόγγον ὄξους. 
Βανί ΒΠοα ΒΡΟΏΡΘ ΟΥ 5οι ΜΙ 8 

περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν 
μανίπῃρ ρα δου τοοϑα τῦ85 σδυπίηρ ἴο ἀν] ηῖκ 

αὐτόν, λέγων ἴλφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 
Ἠΐπι, βαϑίηρ Τοῦ χοῦ 5Ὸ ΟΕ οὐ υ5 5666. 15 15 σοχηΐηβ 

Ἠλείας καθελεῖν αὐτόν. 87 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἘΠ7848 ἴο ἰακῈ ἄονῃ ἴγη. Ἐμ6 Ρεςζ {76505 

ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 
ανίῃρ 1ο Ρὸ ΟΕ νΌΟΪΟα Ξτοαὶ Θχριστεᾶ. 

88 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 
Αμᾶ ἰμ6 ουγίδίῃ οὗ ἴῃ86 αἰϊνίης δαριϑίίοιι 

ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω. 
Ὑγ785 50 ἰηΐο ἔνο ἔγτοα αὔόονα ἀπ|1 ροῖον. 

39 ᾿[δὼν δὲ ὁ. κεντυρίων 
Ἡδνίηρ βεὸὰπ πὶ {μα σης 

παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας 
μανίηρ βϑἰοοᾶ δ᾽Ἱουβϑδίαθ οαΐ οἴ ορροβιίία 

ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν ᾿Αληθῶς οὗτος 
ἐπα ἰδ Ὧ6 Θοχρ χοᾶ Ξοῖὰ Τσαν 1815 

ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 
{8 ΤΏΒΠ Ξοὴ οξαοα 85. 

40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν 
γεσθ Ῥυΐ 4ἰδὸ ννοσῶθλ ἔχοιμ ΘΙ͂ΔΥ 

θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ ἡ 
νυν 8, ἴῃ ΜΏΪΟΏ ΟὯΘ5 8150 ΜΙΝ 1τμ6 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾽Ιακώβου τοῦ 
Μαξάδιθῃθ δρᾶ ΜδΥν τμ 8 ΟΥἩ ΤΑῖ65 186 

καὶ ᾿Ιωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, 
8.4 ΟΥ̓ οθοβ τοίου δῃηᾷ Θδίοχῇθ, 

41 αἵ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 
ΨΜΏΟ ΜΈΏΘΩ Ὧ6 88 1ῃ6 6 411166 

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, 
Ὁ 6χΘ Ζοῃμοννίηρ ἴἰο πὰ Δα Ψ616 βαυνίηρ ἴο τη, 

ἄλλαι 
οἰμουθ 

ὁ 
ἐδ (οπ6) 

αὐτοῦ 
ΟΥ Ηΐτὰ 

μικροῦ 
Ἡδ6 (ο6) 

1Ώ 

ς 
πολλαὶ αἱ 
ΤΑΒΏΝ τὴ68 [νοχ6 8] 

καὶ 
ϑηα 
.--͵.-  .-.ΠΠ’θ»θ ῦ γ.-.----.--""--ῸῸς-ς-ς-.--------ς--ς ρ----- 
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“ΕἸ, ΕἼ, ἰαΐπια. ξΞα- 

ϑασῖ ἐπα πὶ ΜΏΪΟῃ 
ΙΆΘΘΩ5, ΜΏΘΩη ἔἕϑης. 

Ἰαϊθᾶ: “Μν -οἄ, τῃγ 

αοά, ΜῊΝ δύο γοῃ 
ΤΟΥ ΚΘ πι69᾽ 35 Απὰ 
Βοὰθ Οὗ ὕποβθ 5ἰδηᾷ: 
ἴὴσ ὩΘΘΥ, ΟἿ Ὠθϑυϊηρ 

ἴ0, Ῥοσδῃ ἴο 58.0: “5668! 
ἨῊἫΘ6 ἰ5 οδἶησ ἘΓῊΝ 

5.8. δ Βυῦ ἃ ὁδι- 

ἰαῖὰ ΟἿΘ στῇ, δβοβιϑᾷ 
8 5ῃροῆρε ὙΠ ΒΟ 

ψίλα, ταῦ ἰὁ οὐ ἃ 

τροῦ, δῃὰ Ὀθρϑ ρἷν- 

ἴᾷ δῖ 8 αὑγηκ, 
ΒΆΣΙΏΡ: “ἼΕΥ -[ἈΪ] 
86: Τοῦ Ἐ5 566 ΜΏΘΙΕΡ 
ἘΠῚ: 26 ἢ" σολδ5 ἴο 
{8.6 δίχα ἀονη.᾽" 
81 Βυύὺ ὕσ655 θοῦ οι 

αι ἰομᾷ οἷν 8δπᾶ οχ- 

ρἱτρᾶ. 8 Α πα {δ 
οὐαὐτίαίΐη οἵ ὑμ 5810- 

ΩΣ Ψὰ5 τοῦδ ἴῃ 
ὑνο ἔγουμι ἴθ ὅο Ῥοὺ" 

οὰ. ὅϑ Νοψν, ψ ΘῈ 

{ῃ 6 ΘΔΙΊΩΥ ΟἿ σΟΥ ὑπαὶ 

ψὰ5 βίδηαϊηρ Ὁ ὙΠ Ὲ 
πῆ ἴῃ ΥἹΘΩ 58. δὲ 

μδ οχρίτϑα ἀπάδσ 

ἐῆθ65886. οἰτοιγιϑύθπσθϑ, 
Ὧ6 βαϊα: “Οογύβηὶῦ 

{πὶ δὴ ψΜὰδ Οαοὐξ 

ΞΟΠ." 

40 ΤΏΡΙα ΨΟῚ6 8150 

ΟΠ ν᾽ θὩΡ᾽ ᾿ ΤΟΙ, 

8 ἀἰδύίθδῃμοθ, ϑιηοὴδ 

ἐπθπὶ Μϑῖν Μᾶρ Ὧ8- 
Ιθὰθ 8ἃ5 Ψ6ῚῚ δ ΜΒ 

86 τλοῦύθοι οἵ ὕϑδθβ 

[086 Ιιθ85 δῃᾷ “0868, 

δῃᾶ 586 Ἰοθ, 41 80 

ϑοὰ ἰο δΟσΟΠΊρΡΒΠΥ͂ 
Ηἷλ 8 τοἰηῖδύοῦ 

ἰο ἷἰ ΜΘ δ 

ψὰ5 ἴῃ ΟΔΙ1:166, ἃπά 

ΙΏΘΩΥ οἴμθ ΜΌΏΘΙ 

35, 361. ἘΠῚ} ἢ, «Π11,18,31,. χῃραηΐϊηρ “ΜΥ Ασα 5. 968}.᾿᾿ 

ΝΥ 

ἀννηνην μπανφννκανιοραε ἐ αν μὰν 

“09 

συναναβᾶσαι͵ αὐτῷ εἰς Ιεροσόλυμα. 
μᾶν 28 ΒΟ 6 ἊΡ ΜΈ μ 81 ε πο ΖοτΌΒδΙ σα. 

42 Καὶ ἤδη ὀψίας ενομένης͵ 
Απμαᾶ διγθεαν οὗ δνϑητηδ μαυΐδα ΟΌΤΏΘ τό Ῥ6, 

ἐπεὶ . ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν 
Ξἰη68 τὸ νὰ 5 Ῥχορατζϑδίίου, δ ν.24}1ώ.] 15 

προσάββατον, 43 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ 
(οπ6) Ῥεῆοσθ Ὧθ ΒΑΌῬδίῃ, 

ἀπὸ ᾿Ἀριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής, ὃς 
ἐτοῦτα Ασϊσηδίηθα ΤΟΡΟ Δ Ό16 ΠΟΌΠΒΘΙΟΥ, νψνῸ 

καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν 
αἴὸ ΕΙΣ ΜὰΒ (026) ὙΔΊΌΩΡ 0 Υ 6 Κιηράοτχῃ 

τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν 
οὐἶμα Οοα, Βανῖηβ ἀδτεᾶῦ Βα ψϑηΐ ’ὰ ἰοτγασζά" [86 

Πειλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 
Ῥιδῖθ δΔηά ΔΒΚοαῦ, ῸΣ [ῃ6 Ῥοαγ ΟΥ̓ 186 

Ἰησοῦ. 44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ 
7658. ΤῊ6 μυἐ ῬμΠδαῖθ νοηᾶοτοα 1Ὲ 

ἤδη τέθνηκεν, καὶ 
ΔΙΓοδαν 6 Ὧδ5 ἀϊεα, διηᾶ 

προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα 
μδνίηδ σΔ1168 ἐονν τὰ ὨΪσηΒΕΙΕ Ἐπ 601 σοηξττοι 

ἐπηρώτησεν ἤδη ἀπέθανεν: 
86 ἱπαυϊτϑα ὉΡΟᾺ 1Ὲ διγεδαν Βε αἰδβᾶ; 

45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος 
8πηᾶ. Βδνὶὴβ Καπονὰ ἔσο [8 σραϊασίοῃ 

ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ ᾿ἰωσήφ. 48 καὶ 
με βτδηϊεα ἰβθ οοῦρβα ἴο ἐπ “Ζ2Όβθρῇ. Αὐα 

ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν 
δανίηβ Ρουρῃϊ Ἐὴφ Ἰἰποα Βανίηρ ἴδοη ἄονν 

ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ 
Ἠ6 ψχαρροα ἢ 6 Κπο δὴ οἷοί πᾶ 

ἐν μνήματι ὃ ἦν 
1 ΤΑΘΙΊΟΥΙΔΙ (ἰογ Ὁ) Ομ. τψὰ8 

ἐκ πέτρας, καὶ 
ουξ οὗ ΤΟΟΘΙΚ-ΤΏΔΒ5, ΕΥοῖο 

ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ 
ὭἼὭΡΟΩ 6 αἀοοὺῦ οξίμο 

δὲ Μαρία ἡ 
ρΡυΐ Μδιν τὰ 6 

᾿Ιωσῆτος 
οὗ Φοϑε5 

Βανί ηδ οοσὴδ ΦοΞΟΡ ἢ 

αὐτὸν εἰ 
Ὠϊτα 

αὐτὸν 
Εἰτὰ 

ἔθηκεν 
ρα 

λελατομημένον 
δανίῃρ ΘΕῸ αὐδυχὶδαᾷ 

προσεκύλισεν λίθον 
ἢ6 τΟΙ]]ΘΩα! ἰοναχα δίοτθ 

μνημείουι 41 Ἡ 
ποδ παῖ οι. ἐν 67: 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία 
Μοκασίοναι δοᾶ ΕΝ 186 εὖ ιμοι! 

ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. 
ΜΟΤΘ νον ΏΕΓΘ. 6 65 Ῥθοὴ ρα. 

1 Καὶ 
Αμα 

σαββάτου 
δαῦρϑίῃ 

αὐτὸν 
Ὠΐτα 

διαγενομένου τοῦ 
δνίηρ σογὰθ ἕο Ρ6 ᾿ὩΏτΟῦ ἢ οὗ ἴῃς 

ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 
16 Μδυν ἴἤ6 Μαράβδιθηθ δηὰ 

ΜΑΒᾺῈ 15: 42--.-.16:1 

ΜΏΟ δα σοὶ ὋῸῸ 
ἐοσούμοσ τὶ Ὠἰπὶ ἴο 
ΤΟΡΌΒΘΙΘΙΩ, 

Δ2ΝΟΝ δὃδ5 ἴὖὺ νδ5 
Θἰτοδᾶν ἰαΐθα ἰῇ ἰδ 
ΘΙ ποΟ, 8η4 βἴδοθ 
Φ 5 ῬῬΙΘΡΑΥΔΙΪΟΩ, 

{μα 15, (8 ὅδν ὈΘΙΟΓΘ 
[Ὧ6 βδρραΐῃ, 48 [θτ8 
σαθ ΦΟσΘΡῺ οὗ ΑΤο]1- 
τϑ Π6΄ἃ, ἃ. ΤΟρ ὐΘ 016 
ΤΠΘΙΏΆΡΘΟΙ οὗ ῃ6 581’'- 
Θ΄ ατὶπ, ΜΏΟ 8150 Ὠϊπι- 
561 ψὰβ τοϊῦϊηρ ΤῸΣ 
6 Κίηρᾶομῃ οἵ Οοᾶ. 
Ἐζ6 ἴοοῖϊκ σουταρα ἴο 5Ὸ 
ἴῃ Ὀοΐοσο Ῥιαίθ δρᾶ 
ΘΒ ἔοὺΓ (6 Ὀοάγν 
οὐ ὅθθιδ. Δ Βυὺ Ρὶ- 
1δΐθ ψοῃαογρα ψΏΘΠΟΥ 
ὯΘ6 ψὰ5 διγθαᾶν αθδᾶ, 
8ηα, δυμιμοηΐηὴρ [ῃ8 

ΔΙΤΤᾺΣ ΟΥ̓ΟΘΙ, Ὧ6 δεκθᾶ 

Ὠΐὰ ΜΆΘΟΙ 6 πϑ8ᾶ 
ΘΙσοδαν ἀϊρᾶ, 4550 
ΑΙΟΥ ταϑκίηρ οογίθλῃ 
ἔτοσα μ8 δύτὴν ΟἸΟΟΣ, 

ὯΘ ρσγϑηϊθα 8 σΟΥΌ56 
ἴο σοβορἢ. 46 Ασοοτά- 
1ΏΡῚΥ Π6 Ῥχγοιρῃῦ δα 
θη 8561 ἴοοκ Ὠἰἱπὶ 
ἄονψῃ, ψτϑρροᾶ Ὠΐπ 

πὰ ὑῃ8 ὅπη πο δηᾶ 
Ιϑἰϊὰ τὰ ἰὼ ἃ ἰοῦ 
ΨΜΏΪΟΗΉ ψ͵ὸλ απδιτὶθαᾶ 
οὔῦ οὗ ἃ ΤΙΤΟΟΚ-ΙΏΔΕΒ; 

δια ὯὨΘ ΤΟΙ] ρα 8. βύοῃῃϑ 
ρ.. ἰο ὑμβ6 ἄοο οἵ 
[86 τρϑυλοῦδ] ἰοϊη. 

41 Βα Μοῖν Μᾶρ ἀδ- 

166 δῃἃ Μϑδὺν [δ 

τούτου οὗ σ9Ο 65 σοῦ 

ὑπο Ἰοοκίηρ αὖ 

ΘΙ. Ὧ6 δᾶ θθὴ 

1α]ὰ. ᾿ 

1 50 ΜΘ ἐδ 6 580- 

Βδίῃ δᾶ ρδϑεθά, 

ΜδΙΥν Μδρ δ ἼδΏ6, δηᾶ 



ΜΑΒΕ 16: 2--ὃ 

τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη Μαρία 
αι δῃᾶ ϑ'δίοχῃβ 

ἡ 
Μϑδὺν [86 [ποΐ 6] οὗ ἴμ8 

ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι 
Ὀουσῃΐ ΒΌΪΓΕ5 ἀὰ ογάφυ ἐμβαῖ ἤανὶηδ σόα 

ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωὶ 
ἐμὸν ταϊρί σσεαθα χη. Απᾷ δχοθρθαϊ ν ΘΔΥΙΥ 

τῇ ιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται. 
ἰο ἔμ οὔθ [ἅ85}] οὔίῃε βδρραίηβ ἔδπδν 81ῸῈ ΘΟΥ Δ 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ 
ὍΡροὰ ἴῃ ΙὨὩΘΙΔΟΣΙΔ] ἰοΙ Πανὶ σἼβθ ἊΡ οξίῃμε 

ἡλίου. 8 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς 
ΕΒ Απᾶ ἰδοῦν ΨοΥα βασίῃρ ἰονψασα ὑμπουβοινϑδ 

Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς 
ΠΟ ΦΠΙ ΤΟΙ ανναν ἴοῦβ ἰδ βίοπμθ οὐδοῦ ἰδ6 

θύρα τοῦ μνημείου; 4 καὶ 
ΕΙο οὗ [86 ΤΩΘΙΩΟΥΊΔΙ ΤΟΙΔΌ 9 ᾿Απά 

ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι 
Ἠανίηρ Ἰοοκρᾶ ἃ {πον ἀχὸ νον 5 τὲ 

ἀνακεκύλισται ὁ λίθος, ἦν γὰρ μέγας 
885 Ῥ6θὴ σόϊ ]θὰ ασῶν ἴδε βίοηθ, ἰδνναβ ΦῸΥ βτεδὶ 

σφόδρα. ὅ καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ 
[45 ἀπο δ Διά Βανΐῃβ οηἰογεα 1ωΐο {μ6 

μνημεῖον εἶδον νεανίσκον 
ΧΩΑΘΙΟΓΊΘΙ ἰΟΩΔῸ δον δὲν ψουΩΡ ΤΆΒ 

καθήμενον ἐν τοῖς ο΄ δεξιοῖς 
Βἰ τ 5 1 1ῃς τὶ ϊ-δηα [Ρ]Δ665] 

περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ 
Ἠανίηδ ἑτοννιι δσουμα ΗἰΤΏΒΕΙΣ το 8 τ ϊΐθ, δμά 

ἐξεθαμβήθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς 
ἴμδν ννετὸ βθαμηθᾶ. ΤὨ6 (ο16) Ἀαΐ 15 βα σὴ ἴο ποτὰ 

Μὴ ἐκθαμβεῖσθε: ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν 
νοὶ Ῥε τοῦ βίῃππξδα; {6505 σοῦ 819 βροκίῃρ 18 

Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον᾽ 
ΝΑΖαοῦθ {με (οπ6) πανίηρ Ῥ6θα ῥπΐ οὴ [μ6 ἴδια; 

ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε: ἴδε ὁ τόπος 
πο 615 πούϑ;; 8566: ἰδῇ Ὀ186θ 

7 ἀλλὰ ὑτάγετε 
μιιΐ Ὅδ6 τοῦ βοῖὴβ υπᾶρχ 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ 
ΒΒ) ἰοίμα ἀἰϊβοῖριθβ οὐ Είτη δῃᾶ ἰοἷὰθ Ῥεῖεσ 

ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν’ 
ἐμαὶ δ 15 βδοίΐπῃρ θϑῖοσγαεα: χοῦ ἰπΐο ῃ6 ᾳδ1166; 

ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 
ἔβοσθ πίτα τοῦ 1566, δοςοχάϊῃβ ἃ5 ἢὨΘ 5814 ἰοὸ χοῦ. 

6 τν85 ταϊβεά ὑρ, 

ὅπου ἔθηκαν αὐτόν’ 
ὙΝΏΘσα μὸν ρα Βίχα; 

8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ 
Αὐμὰ Βανΐηρ σοὴθ οοὖὐδψώὀἠ ἴδον θα ΖΤοχΩ 16 

μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος 
ΤΩΑΘΙΊΟΥΔΙ ἰοαρ, Ὑγ85 αν ἴἔοῦ ἴπριη {χερί ηβ' 

200 

ΜΑΙ ὑμο σλοίμϑυ οἵ 

ὕαιηθθ, δῃὰ 5'84΄]ἸΟΊΩ8 

Ῥοιρῃῦ βρίσαθ ἱἢ οὗ- 

ἀρ ἰο οοθ 8ὃπὰ 

ρσύθαθθ Ὠἰπι. 2 Αῃηά 
ΨΥ ΘΔΙΥ ΟἹ ἴδ 

Εγϑὺ ἀδὺ οὗ [6 ψϑοκ 
πμ87ὺ οἂπθ ἴο {πῃ 

ΤΟΣ] ὑοῦ, ΜΈΡΗ 
«6. δ δᾶ υἴβθῃ, 
ὃ᾿Αηᾶ μεν Ψ6Ι6 ϑβ8γ- 
ἴὰρ οὔθ ἴο ϑϑούῃρι: 

“ΜΜῺΟ ΨΜἘ{ΠῚΓ ΤῸ] [ῃ8 

δἴοῃθ δαι'ΝΔΥ ἴσο [ὴ8 

ἄοοῦ οὗ [6 ΘΙ ΟΣ 8] 

Το [ῖΟΓὙἿἹ 5 48 

ΜΉΘ ὕμου Ἰοοκβᾶ Ὁ, 

πον Ὀρμοιᾶ ὑπαὺ [1.8 

βίοῃβ δά Ὀθϑῃ σ ]ρὰ 

δθν, ΘΙ μουρ ἰὉ γᾶ 

ΨΟΙΥ ἰατρθ. ὅ θα 

0μ 8 γ οηζϊεγοᾶ ἰηΐο [88 

ταθυοσαὶ το, ὑπ6 7 

588.» 8 γουρ πιδη 

οἰὐτϊπρ οἡ δ τὶρῃῦ 

5ἰᾶθ οἹούμβρά ἰῇ ἃ 

ΜΏΪ6 τοῦθ, δηᾷ μ6γ 

ψοτΘ βὐαηπρᾶ. 6 ῈΗ86 

βολὰ ἴο ὑμθῖι: “Ξῦορ 

μεοίῃρ δαμπθα, Ὑοῦ 

816 Ἰοοκίῃρ ἴοσ Φε6588 

ἐὰθὸ ΝῶζΖ' δ΄ τϑπθ, ψΠῸ 

νὰ ρ8]6α. Ἠδ 88 

Γαβαά ἃρ, Ὧ6 15. ποὺ 

Ποτρ. 5'66! ὙΠῸ ὈΪ808 

ψΜΏΘΓΘ μον 1δἰἃ Ὠἷμι. 

ἡ Βυὺ φο, [611 Ὠἱ5 ἀϊ5- 

οἶριθ5 δῃᾷ Ῥείθγ, Ἢθ 

ἰ5 ρσοΐῃρ ϑδιρθδᾶ οἱ 

τοῦ ἰμύο ΟΔ411166; 

ποῖ συοὸῦ ΨΜῚ1 860 

μΐπι, α8ὺ 85. 6 ἰοϊά 

του. 8 50 ΨΜΏΘΩ {Π6Υ͂ 

σϑῶθ οὐδ ὑμ8ὺ ἢθρά 

ἔτοια ὑδθ ταϑιλοσὶδὶ 

ἴοι, ἴοῦ ὑχθθ!ηβ 

γμκν μανμρινωνμιμμαν μρῳμημιυψμιυμής τί φδμηρῃρ μμνυρμριυδυηνα μαι μαμωθνλνκ υϑληρέμνμαμμις ρῆνι μηβηρυμηθηηβαρθινηρρ θυ μου Ραμ φυμῳρανυ Ὁ. δφύμεντυρ φρν φήμηρυ φααρμρνάσε οήννμρη. ὑσυλιε τε δ αϑεβ αν ἀυμμφ σύ αν ΤᾺ, 

4261 

καὶ ἔκστασις" καὶ οὐδενὶ οὐδὲν 
αὐμᾶ βοϑίδον; δηᾶ ἴο πο οὔθ ποίη 

εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ' 
(Π6Υ 5614, ἔμεν νγοσα ἔθαυίηβ ἔοτ; 

85 ΤΟΝῸ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ 

ΜΑΒᾺ 16:8 

δὰ βἰσοηρ διηλούίοῃ 
ΨΕΥΘ δτρΡΡίηρ {ῃθ1η. 
Απᾶ [μ8γ ἰο!ὰ ποροᾶν 
δ ΩΡ, ἰοῦ 6} 
ΟΥΘ ἴῃ ἔθ651.3 5 

Οσοτίαϊ ποίας τδη βου οῖβ (ΑΟὉ) δῃᾶ νεογυβίους (ὕεϑν5.) δἀᾶᾷ ἰῃ6 
(ον Ἰοπρ οΟποϊυβίοη, Ὀὰαΐ νΐο ΒΘ ΒΑσχα Οπιίΐ: 

[᾿Αναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαθθάτου 
[ΓΕ νης βἰοοᾶ ἃρ θυ ΘΌΡΙΥ ἰο ἢτεὺ [ἀΔ}}] οἵἨ βαρθαίῃ 

ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ 
μ9 δρρθᾶτοα Βυϑῦ ἰο ΜαΥΥ 8 Μαράδ]θηθ, "6514 6 

ἐκθεδλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10 ἐκείνη 
αῃοπὶ 86 ἢδα ἑῃτονῃ οὐἢ ΒΘΥΘῺ ἄδιηοη8. Τἢδὶ (089) 

πορευϑεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’ αὐτοῦ 
μαγ] Π8 09 ΘΓ ΡΥ ΓΘΡΟΣίΘα ὕδοῖς ἰο (μ8 (0658) ἰῇ δῖ 

γενομένοις πενϑοῦσι καὶ κλαίουσιν' 11 κἀκεῖνον 
ματη8 οοἴὰθ ἰὼ 06 τηουσηΐης δὰ ψϑθρίπα; δΔηᾶ (ῃο586 

ἀχούσαντες ὅτι ξῇ καὶ ἐϑεάϑη ὑπ’ αὐτῆς 
μαγίπς Ὠθατ {πὸ 6 γο3 αηΔ π|ὲ8 γἱθθῖ ὈΥ͂ 1:1. 

ἠπίστησαν. 12 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ 
ἀἰϑθο!1ογθᾶ, Αἴ ὰς [656 ((Πῖπ55) ἰο ὕψο οαΐ οὗ 

αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώϑη ἐν ἑτέρᾳ 
{Π61ἢ ψαϊκίηρ ἀῦοῦῦ 6 γαβ τη. τηδηϊοϑὲ ἱπ αἰ θχθηὺ 

μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν 1838 κἀκεῖνοι 
το ροΐηβ ὑΠΟῚΓ ὰν ἱπίο δρΙᾷ; ΔΩ [Π0856 (0165) 

ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" οὐδὲ 
μαγίηρ σῸη6 ΟΥ̓ τϑρογίδα Ὁδὸκ ἰὸ [Π6 Ἰδίζονοτ (0η65); ποί- θυ 

ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14 “ὕστερον δὲ 
τὸ ἐῃοϑα (0505) {ΠῈ} ΘΗ νᾶ, Τμαΐοῦ Ρυε 

ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα 
ἰὸ (0665) 1γ1Π5 ἃ ἴο ἐβεια (0 {ΓΠ6 ΟΝ 

ἐφανερώϑη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν 
18 85 ἸηΔ4θ τπιδηϊξοβί, ἅμ [6 γϑῃσζοδοηδά ἰπῸ [δεῖς οὗ 1} 

αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς 
οἵ (6 πὶ πη Παγαμθαγίθ η86858 Ὀθοδι159 ἰὸ ἢπ8 (0168) 

δεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγεομένον ἐκ νεκρῶν 
δγηρ γἰονϑα πὶ πανί θ66ὴ ταϊβοᾶ ρ οὐἱ οὗὁἨ (684 (0Π685) 

οὔκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
πος ΠῸ} ὈοΙογθᾷ. πὰ 9 βαϊὰ ἴο ὑπ8η} 

Πορευϑέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε 
Ηδνίηρ σοὴθ σοῦ ΨΥ ἰπίο {Π6 νου]ὰ 8} ὈΓΘΔΟἢ τοῦ 

τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 ὁ 
188 Βοοᾶ πΟῚ5 ἴο ἃ} ῃ9 ογσθαΐίοη. ΤὴΘ (0Π6) 

πιστεύσας καὶ θαπτισϑεὶς σωϑήσεται, 
μάγίης Ὀθ116γοᾶ αηᾶ Βαγίηρς 66 Ὀδρ(ΙΖΘΩ͂ Ψ11 Ρ6 βαγθα, 

ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριϑήσεται. 
ἴθ. (086) μυι μανὶὴρ αἰ 5061: 6 γ66 011} 9 }υἀρθα ἄονγη. 

17 σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ἀκολουϑήσει 
δίσῃς δι ἰοὸ ἐμ (οη65) πανΐηξ 6) ον ΜΠ ΓΟ]]ΟΥ 

ταῦτα, ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκθαλοῦσιν, 
ἵπεβθ, ἴῃ )ὼ 9 πᾶπθ Οοὗπθ ἅἀδπθῶβ ἰπῈ0 11] [ΤΟΥ͂ Οὐΐ, 

γλώσσαις λαλήσουσιν, 18 καὶ ἐν ταῖς χερσὶν 
ἰο ἰδῆξιθβ ἘΠῸΥ {0111 ΒρΘαϊκ, πὰ ἴθ ἰἢ9 παηᾶϑ8 

9 ΑΥ̓͂Θ Ὧ6. γοβθθ ΘδΥΙν 
οὐ {ῃης6 Ευβὶ ἄἀδν ΟΥ τῆ6 
ΘΟ Ὧ6. ΘΡρρϑαχϑρα ἢσϑβὶ 
ἰο Μϑὺν Μδρ' ἄβ-:1θη6, 
ἔγοσὰ Ψ ΠΏ ῃ6 δᾶ 6Χ- 
Ρϑ! θὰ βονεὲθ ἅσδιλοιβ. 
1 5 ψοης ἃηπα το- 
Ῥοχίφραά ἰὸ ἔβοξ. Χο 
Ἀδαά Ὅδθθὴ ὑἱἱὰ Ὠΐτ, 85 
ἐποὸν ΨΟΙΘ ΤΔΟΠΓΏΪΩΕΒ 
8ηἃ ψροορίηρ. 80} 
πον, ΜΏΘη (Θν ΒρΘοσά 
Ὧδ. δᾶ οσοὴθ ἴο [116 
Δα δὰ δθρὴ νἱθννθα 
Ὁν ΘΣ, αἰα ποῖ Ὀεῆθνα. 
15 Μογύθονθι, δείοσ [856 
ΤΙ σ5. ὯΘ6 ΔΡΡΘδΥεΕΩ͂ ἴῃ 
διηοίηοῦ ἔουγη ἰὼ ἔμνο 
ΟΥ {πρὶ ννδικὶηρ δΔΙΟῺΡ, 
85 ἴδον Ψψοτθ ΡΟ ἴπ- 
ἰἴο ἔπ σουηίσν; 13 δῇ 
ἴῇον οϑῦθ Ῥδοῖς δμᾶ 
γϑρογίορα ἴο ἐπα γχεϑβί. 
ΝΟΥ αἰᾶᾷ {μὸν Ρ6- 
μδνθ ἰῆθβ. τὸ Βυΐ Ἰδίου 
6 δρρθδιε ἴἰὸ {μθ 
ΕἸονθὴ ἐμοίβοῖνοϑ 85 
120} ψοῦα τϑοϊηϊηρ δὲ 
106 ἔδθ!θ, δῃὰ 6 τοὸ- 
Ῥιοδοβδὰ {μεθ δοῖκ οὗ 
ἢ δα ασγαμρεασίθα- 
655, Ῥθοβῖιβα ἐπον αἱϊά 
ποῖ ριον ἰβοσα ΠΟ 
μδὰ Ὀθῃθιᾶ ἢ πον 
ταϊβθοᾶ ἃρ ἔσο {π6 

ἄερδαᾷ. απ ἢ. 8] 
ἴο ποῖ: “ο [:ηΐο 31] 
16 νου δῃά Ὀσυθδοῦ 
86 ρμοοᾷ θὰ ἰο 811 
οτοδίίοη. 1986 ἰδὲ Ὀ6- 
ἤδθνεβ δῃᾷ 15 Ῥαρἐϊζοα 
ΨΜΜ11 ἫὯ6 5ανϑθᾶ, θὲ Ὧ6 
τὲ ἄοοα πολ Ῥεῖθνα 
ΨΜ11Ὶ ὍὈ6 σοπαριτῃμθᾷ, 
11 ἘΠΟαΥ ΓΠΘΥΤΆΟΥΘ, ἔμ 656 
ΒΘ 5 ΨΠ1|ι. δοσοῖλθβ- 
ὮΣ ἰβοβθὸ αν: 
Βν [Κῖἴ6 85. ΟΥ [Τὴν 

Ὥδϑῖη6 ἐδεὲν ΜΠΠ οὃχ- 
ὯΘ6Ὶ ἀσιλοῃϑ, ἐπὰν ΨΠΠ 

ΞΌΘΕΙ. νι ἰοηθθθδ, 
18 αῃηἃὦ ἢ (πος παρᾶ 
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᾿ ἀροῦσιν κἂν ϑανάσιμόν τι ἐμὸν ΨἘΗ1π Ρἱοῖς ἂρ 86Σ- 
εὗφεις ΚὮΘΥ ΠῚ Παρ 8ηᾷ ΞΠ ανὸσ ἄφαα!ν δυσί ηρ Ῥοπΐα, δια 1 ἧλον ἄτας 

πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς ὀλάψῃ, : ἐπὶ ΒΟΥ ΠΉΣᾺ ἜΡΩΣ μὴ Π 
[Π6Ὺ βου] ἄτης τον ᾿ν {π|0:|.} ι ἀ ἫΝ "ἢ Νὰ Τπὸν ΨΠῚ αν ΠῚ 

, - ; - : 
ἀροώστου. εἴρας ἐπιϑήσουσιν καὶ καλῶς υσιν. βαιά ρος βιοῖς Ῥδζς 
ΚΝ ἡλήνϑτη ΑΥΟΝ {89 Ψ 111 ἱροδο ἃπἃ Β'Π60}]}0 (80} Μ1μΜ Ώᾶγθ. 50η5, δὰ ᾿ ἴπι688 ὙΠ] 

Ν ἐν οὖν κύριος ᾿Ιησοῦς μετὰ τὸ [Ὀεσοτη6. ΜῈ]. 
19 τῷ ΠΥΆ ογοΐοσο Τοτὰ 2658 Αἰ ὑπὸ 19 50, ἔπϑη, [88 Τιοτὰ 

ἥ ὑτοῖ ή ὑ ἘίοΣ αν ΩΡ Ξρο. σ τοῖς ἀνελήμφϑη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ] 721658115, 8 . 
᾿α λῆσαι ΝΎ νγὰ8 ΤΑΡΟΩ ᾳιρ ἰηΐο [δ Βρᾶνθῃ 8ηα ] Κοὰ δ ἴβθτα, ὅσα ἴδκεὴ 

ἐκάϑισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ. ΕΥ̓ΝΩΝ αἱ ἴλὸ τισμὶ μεῖαὶ 
βδϊ ον οὐ οὗ τἰση- Βαμα [ρᾶτ(5] οὗ [86 Ο δ Το ἀοά. 0 ὙΠΟ, ἀν 

20 ἐκεῖνο δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, Ι ςοχαϊηρῖν, ψεηΐ οὐξ ὅπ 
πμοϑ9 (0π65) θὰ} αν ηβ ΒῸΠ6 οὐΐ Ὀτγθδοηθᾶ ΘΥΘΙΥΜΏΘΓΘ, ῬΧΘΘΟρ θα δνου ἢ Ἔζθ, 

ΜΏ1ΠῸ ἰὰᾷ6 Τιοσὰ νοχκρὰ 
ΜῊ ἰθθλ πᾶ Ῥδοκρᾷ 
Ρ ἐπ6 τάθϑβϑϑα [σου Ρη 

[8 δοσοῃρϑησίηρβ ΒΡ ῺΚΝ, 

οὔ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον δεδαιοῦντος 
οὗ ἐπ Ἡοτά σοτκίηρ αἰ ὅπ 19 νοτσζᾶ βΠἰσίπρ 

διὰ τῶν ἐπακολουϑούντων σημείων.77] 
τυχοῦσα 6 [1οΙονίης ροα 5ἰ6}8.1] 

ΞΘΗΟΒῚ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ 

ΞοΟΙΩΘ Ιαΐθ τ ποσὶ ρῖβ Δ Πα νουβίουιβ σοπίδὶη ἃ 

ΜΑΙ 16:8, 845 Τ9ΟΪ]]ονγ8ὲ 

5Ποσί σοποϊαβίου δΥζοΡ 

Βυΐ 811 {πὸ ἐπι ηθ5 ἰδὲ Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα 
[ ι [ΑΔ νυ [9 ((μ1} 68) Βανῖηρ ὈΘΘη σοπΔ 6 [ 8. Ῥ6ΟῺ σοχμτηθηαᾶρα 

τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. [ῃὸν χροϊαίθα Ὀτγι θῖν ἰὸ 
ἰο πὸ (0065) δῦουῦ (9 Ῥροῖοσ ὈτΙοΗν 10. το]αἐθᾷ, ἐμβόβα δου πᾶ Ῥείο, 

Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ Ἑαυτίμοι, δέίοσ ἐμ 6βὸ 
Αὔοσ δῖ ὑμοϑϑ (ἰμμη65) ἘΝ ἀρὰς πὸ ΩΝ ΩΝ ἐμπίηθβ, σοθὰβ ΒΙΠΏΒΘΙΣ 

ἀ λῆ καὶ χοι ὕσεώς ἀπέστειλεν υ ΝΣ 
ἀνὰ κι τς ἃ ἃ ὑῃ0}} νοϑὺ Ὧ8 βθηὺ οὐἵ οὐδ ἰὨτουσἢ Ἀυῦα σον ΝΣ Ὁ 

ὑτῶ ὁ ἱερὸν καὶ ἄφϑαοτον κήρυγμα τῆς 
πα ἴμο τοστοᾶ Ἀπ ἰποοχταρι! 6 γθαομίηρ οἴτμ8 [ ϑαβέ [88 ΠΟΙ δπά ἷπ- 

Ἰωνίου σωτηροίας.7] . ΠΟΣΤ ΠΡ 1016 ῬΓΟΟΙ ιηδ θη 
του αβιῖτς Ὡτηρίας ὦ οὗ δνουϊαβίδ 581ν δ οη, 

2 

Μαπαβοσῖοῦ 1, ((οὔοχ Βορίαβ, οὐ ὑπ 8. σοηΐαγν) σοπίδίηβ οί οοὰ- 

ΟἸυπίομβ δέ Μδῖὶκ 16:8; εἰνίηρ ἢτγϑέ [πῃ6 9ῃοΟσῸΣ σοποϊαβίοη δηᾶ {Πρη 

{ῆ6 Ιοηρον, ὑσθῆχίηρ ἴοὸ φδοῦ σοποϊαβίοι ἃ οΐθ τῸ βὰν {μπᾶ ἴπ856. Ρδβ- 

ΒΆΡΟΞΚ 81΄Ι6 σὐγτοηΐξ ἴῃ βοὴθ αὐδήίουθ, ΜΨΏ16 ον ἀθηθν ποῖ ΤΟΟΟΡΏΪΖΙηΡ 

ΟΙἸΓΠΘΥ σοποϊυβίοη 85 δυϊμογιίδίϊΐνο. . . 

ΟΣ 

μρμι ναι βαν υνρααε αν τ ρψν μμλην 

σελ μφὲ ἃ ηδρηνρον τῳ εημινυβρνντ μα 

ναρπῃρεαιν ἀντ νι προς 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ΑΟΟΟΒΕΌΙΝα ΤῸ {0κῈ 

πολλοὶ 
ΖΏΘΔΗΝ 

ΆΘΓΘΔ5. ΤἌΘΩΥ 
ἤδνθ πησογθϑ θη 

ἴο σοΙΏΡ 6 8. βἰδίθ- 
Ιηθηῦ οὗὐ 86 ἔβοϊβ 
ὑμαῦ δῖ6 σίνθῃ 8] 
οὐθάθῃοθ Θ:ΏΟΠΡ 115, 
Δ᾽ δ5 ἴῆοβθο 80 
ἔγοσα [086] Ῥορίῃηηίηρ 
Ὀθοθηθ δυο 5565 
8.4 οὐζοημαδηΐ οὗ [ῃ6 
Ἰχοδϑαροῖ ἀρ] νοτ θα 
μ686 ἴο 8, ΖΦ1 το- 
βοϊνθᾶ δἷἴθο, Ὀδοβϑῖδο 
Σ δῦ ὑτϑοθά 41] 
ὑμῖαρα ἔτομι 6 βἰαγί 
ιν δοσυτδοῦ, ἰο 
αὶ ὕΠΘηλ ἴῃ Ἰορίο8] 
ΟΥΤΩΣ ἰο γοῖ, ζηρβὺ 
ΘΧσϑι θοῦ ἘΠῸ6 ΟΡ ΄- 
1.105, 4 [παῦ γοῖϊ ΤῊΔΥ 
ΚΠΟΝ ΣΠΠ7Ὶ ὅῃθ οο- 
ἰαϊαν οὗ ὑπ ἐῃίηρϑ 
ἰπεῦ γοὰ πᾶν Ὀδθῃ 
ζαασῦ ΟΥΘΠν. 

5ΙῚΩ ἴμπ6 ἄδγϑ οἵ 
Ἡδτοά, κΚίηρ οὔ σὰ- 
θα, μοῖθ Βαρρϑηρα 
ὕο ΡῈ ἃ οογδίῃ Ὀσῖθεὺ 
πϑΙηθα ΖΘΟὮ “8 ὙἼ Δ.» 
ΟΥ [26 αἰϊνιβίοη οὗ 
Α΄ 174,5 δθᾶ μ6 δὰ 
8 Μία ἔσολ ἐῃ6 
ἀδυρηλοιθ οὐ Αϑ͵ΌΣ, 
Δα ΘΓ πϑδὴθ ΜῺᾺΒ 
ἘΠ σα οί, 86 ΤΟΥ Ῥοίῃ 
ἍΘΓΘ τἱσῃΐθουβ Ὀθέοτα 
αοα Ὀθοδιιβα οἵ σψε]κ- 
5 ὈΙΔΙΘΙΘΘΒΙΥ ἴῃ 
ϑοοοσὰ σὰ 81 [88 
σΟΙΆΙ ΘΠ αἀτηθηΐβ 8Πη8 
Ιθρῶὶ στϑαπῦπίτγοι δ 

ἐπεχείρησαν 
ἑοοῖς ἴῃ μεπᾶ 

ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν 
ἰο σοι ῖ!6 Βίαίθχηθπξ δροιυΐ τῆς 

πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν 
αν] 5 ῬΘΘῺᾺ οαΥεῖθα ὨΥΟΌΡῊ ἰο [Π6 1] Εἰ ο Ἴ5 
πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ 

ΟΥ ᾿αςίβ, ΘΟΟΟΓΑΙῺΡ ΔΒ Ξδνθ ΟΝ ἴο 5 {πὸ 

ἀπ’ ἀρχῆς - αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
ποὰ ῬΘδίηηρ ονενγίηθβθος απ σαρογζαίϊαδίθα 
γενόμενοι τοῦ λόγου, 8 ἔδοξε 

ΒΑΙΠΕΙ ὈΘοοὴθ οὔἷβα πνοτχά, 1: ββοιθα [8004] 

κἀμοὶ πιαρηκολουθηκότι ἄνωθεν 
4150 ἴο 6 Ἀδντὰ 5 ΣΟΙ] ονγοα ΟἸΟΞΕΙν ἔτοτα αρονθ 

πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς 
ἰο 411 (1155) ϑοουχαίθὶν δοοογάϊηρ ἰο Βα σοαῦθσησα 

σοι γράψαι, κράτιστε Θεόώφιλε, 
ἴογοὰ ἴο ψυεῖίθ, ταοϑβὲ ΤΙ ΒΤ ἘΒΘΟΡΏΙΠτΙ5, 

ἐπιγνῷς περὶ ὧν 
ἴῃ οτᾶου πὲ σοῦ τηϊρῃΐ κῆονν ροὸὰ ἀροὰς ΨΉΪΟΗ 

κατηχήθης λόγων τὴν 
γοὰ ἢδινα 6 ΘᾺ ἐδ ΟΥ̓ΔΙΠΝ οὗ νοτᾶξ ἴδ8 

ἀσφάλειαν. 
β58 ἤθ655. 

ὅ ὈἘἘγένετο ἐν ταῖς ἡ μέραις 
ἨδΡΡϑηδᾶ ο Ρ6 ἴἢὩ {6 ἅδυν5 

βασιλέως τῆς ᾿Ϊουδαίας ἱερεύς τις 
ΚΙῺΝ οὗ [Π)6 ΠΕ ΣῚ ῬΥΪοδ ΒΟΙΏΘΟΠΘ 

ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας 
ἰο ἤϑχθ ΖΘΟΒΑΥίΘ ἢ ουΐ οὗ προ -αἀδν' [5ουνΐςσ 6] 

᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν 
οὗ ΑΡΙ8ῃ, ΕΤ το ὍΟΙΗΒΙ. ἴο ὨΪχὰ οαξοῖ (ἢ6 

θυγατέρων ᾿Ααρῶν, καὶ τὸ ὄνο μα αὐτῆς 
ἀδυρηίοτθ. οὔ ασοη, δᾶ ἐπα ὭθηΘ ΟΥ̓ΠΟΡ 

Ἐλεισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 
ἘΠ ΖΑ οίἢ. Ὅσα Ῥαΐ σγτἱβῃίθου Ῥοΐῃ (Ομ 65) 

ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι. ἐν πάσαις 
ἰὰ ἔτοῦῦ οξίῃε Οαοα, ρμοὶηρ πος ΩΣ ἴῃ 8} 

ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν. 
ἴπ6΄ σογηγηδηδιηθαί ἀπά τἱσ δου σοαπίτοσαθη β 

1 ᾿Επειδήπερ 
5ίποσ ον 

Ἡρῴδου 
οὗ Ἐοτοᾶ 

δ᾽ ΤῊΘ τηθββαρο, ΚΒΑΤΙΤ, ΤΟΠονϑη 5 ψοσά, 718, δ᾽ ΖΕΟΠ 8] Δ, 6τι18,2:. 
ΖΔ. 8. Ὑἴ! 85, ΒΑ; Τηθδπΐηρ ᾿᾿ἘΒΙΠΘΙΙθοχρᾶ Ὁ. 78}. 56 ΔΑ. ΔΕ, 118,51. 
ΔΥΌ 8, ΚΒΑ; τηραπίηρ “ΜΣ Τδίμον 15 98}.᾿" 

2688 ᾿ 
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ι ἀροῦσιν κἂν ϑανάσιμόν τι ἐπὸν ΜῊ1 ῥἱος ἂρ 86 }- 
εὔφεις [5.1 ΠῚ Ηρ δμὰ ἰΓ δνοσ ἀθααιν δυσθυμίας ἰ ροιΐβ,. ἃὰ 1 ἅπαν ἀτίηὶ 

πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς δλάψῃ, : ἐπὶ ἈὐΣ ὩΣ ΤῊΝ Σ Η νη 
ΠῸΡ ὅπου ἄγῖηκ πού ποῖ 168} ᾿ . ΩΝ τ ̓ σον Ὑπεν {1 αν ἼΠΕΙΣ 

ἀρρώστους χεῖρας ἐπιϑήσουσιν καὶ καλῶς ουσιν. μδηᾶθ ὌΡΟΩ 5ἴοῖς ρϑῃ- 
“ας ΠΩΣ ΕΟ ἐΠ0γ 1711] ᾿Προ50 ἃηἃ ΗΠῈῚν {Π|60Ὁ 0111 Πᾶγθ. ΞΌΏ5, 8π8 ἐπα ὙΠῈ 

Ῥβοοσὴθ 611. 9 Ὁ ἐν οὖν κύριος ᾿Ιησοῦς μετὰ τὸ Ἱ ἼῊΘ τοδοδά ἐμθγθῖουθ Τιοτὰ 265..8 ΓΟ {π8 19 50, ἐἴἌρη, ἰμ8 Τιοτᾷ 

ῇ ὑτοῖς ἀνελήμφϑ' εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ | 765ι15, δξίετ ἈΑνΊΠΡ᾽ 5ρο- 
1 ΠΟῪ ΟΎΣΙ γγᾶϑ ἸΚΘΩ ων ἐπίο 9 θᾶγθθ δηᾶ [θῇ Νὰ ἔδθτα, γ78 5 ἴακεὴ 

ἐκάϑισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ ϑεοῦ. Υ̓ΑΝΟΝ δὲ ἐπὸ τιρῃὶ Ἠδιὶ 
βαὺ ἄονψπ ουὐ οὗἁἮ τιδρρ σις δ ξαι [89 Ὁ Δ [ΟΣ ὅὁ ἅ. Ὁ Του, μὰς 

20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, | φοχαϊηρ!ν, ψτοηξ οαξ δμα 
πο (0π65) ΡᾳΣ ϑν]ηδ ΒῸΠ6 οὐδ ῬΓΘΔΟΗΘΩ͂ ΒΘΥΘΙΥΜΏΘΓΘ, Ῥεθβομεά ΘΥΕΙΥ ΜΓΆΘΙΕ, 

ΨΏΣ1Ὸ6 ἐᾷ Τιοσᾶ τνοσϊκρ ῦ ῦ ὃν λόγον δεδαιοῦντος τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον τ Ὰ ἰλοα δρά μδοῖοι 
βία Ὀ1}1Ζ1ὴ 5 οὗ 9 Ιιοχὰ ποτκίησ ἢ πᾶ (89 πόογᾷ ἫΝ Φ οὰ 

- , 0 6 πλθββαβα ἴῶσου διὰ τῶν ἐπακολουϑούντων σημείων. ]7]} 5 Ὁ 
χοσρ [ἢ6 [ζοϊονίης ὑρῸπ 51618.1] ἴλ6 δοσοιλρδϑησίηθ 5 ΘῺ8, 

ΞΗΟΕΒῪῚ ΟΟΝΟΠΌΞΙΟΝ 

Ξοὴθ Ιαΐθ τπδηβοσῖοίβ δηα νου βίου σοπίδί ἃ 

Μᾶϑσκ 16:8, δ5. Ζοϊϊοννδὲ 

5ῃ ΟΣ σοποϊβίοη ΔΈΟΣ 

Βπξ 821 {ἰπ6 {πιη55 ἴῃδιὶ Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα 
ΓᾺ θυ} {88 ({81η685) Βανίὴβ Ὀθ66η οοἸαδηαθα [ 94. Ῥ6ΘῺ σοχρταϑηᾶοα 

τοῖς περὶ τὸν πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. πον χτοϊαίθα ὈχιθΗ͂ν. ἐο 
ἰο ἐι9 (0268) δῦοιῦ ἐδθ Ῥοὺθγ Ὀγίθῆν ἴΏΘΥ το]αιθά. ἐμβόβα ἀτουμᾷ Ῥϑέδι, 

Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ ’Ιησοῦς ἀπὸ Εὰτέμοτ, δέξο ἐμδδὲ 
Αὐοσ δυὺ υροϑὸ (μη) Ν ὕμνον Ἂν Τοδὰϑ ΩΝ ἘμΙη55, δεβθὰβ Βἰἴτηβοὶ 

ἀ ῇ . πυσεῶ αἀπέστειλεδν ᾿ 
ἀνατολῆς ἀρὰ ὙΚΉΙ. τοϑὶ 3 ὯΒ 5θηΐ ΟἹ οαξ ἰπτοιρῃ ἩΝΩΝ οὐ Ἰτομεν οἷα 

ὑτῶ τὸ ἱερὸν καὶ ἄφϑαρτον κήουγμα τῆς 
ἴδον, (πὸ ρθε ἀπά {ποοῖγαρεο]9 μτοιομίπρ οἵ ἐπ0} νεϑὺ ἰῆ8 ΠΟΙΡ δπᾶ ἰἴῃ- 
αἰωνίου σωτηρίας.77 σοΙτῸρΡ 1016. Ῥσχοοϊδσηδέίοῃ 

ΟΥ Θδνουϊαβίί σα νδισῃ, Ἐγου σης δβαϊγαῦοη.]} 

- 

Μαμαβοσὶρῦ Τὶ, ((οᾶθχ Εδρίαβ, ΟΥ {πὸ 8.8: σομίαγ νυ) σομίδίηβ θοΐῃ οοπ- 

ΟἸυδίοηβ δύο Μδεὶς 16:8; εἰνίηρ ἢτγθε [ῃ6 βῃοσίοσ σοποϊυβίοη δᾶ {πθὰ 

{0η6 Ἰοηβοῦ, ὑσθῆχίηρ ἴὸ δ Ὸ σοποϊαβίοη ἃ ποΐθ 10 δὲν {πᾶ ἴμι856. Ρδβ- 

5ΆΒ505 816 συγσγοηΐ ἴῃ βοσὴθ αὐδίίους,  Ώ16 νι θην ποῖ ΤΘΟΟΡΏΪΣΖΙΠ 

ΟἸΓΠΘΙ σοποϊ βίο 85 δυϊδογιίδίϊνο. 

ναλόθαι μκν διμμραρηφον ἀρ νας Κι μον λευπαν 

ὠρρηρέννν μον ον 

μα ανονμι λυ τον 

κι κῈ μεν αντῶ, 

γιαιονηεν τ δου αρνυς, 

ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ 

ΑΟΟΟΒΡΙΝα ἸῸ {0 κῈ 

πολλοὶ 
ΤΆΘΔΩΝ 

ἐπεχείρησαν 
Ἰοοῖς πὰ Βδηα 

ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν 
ἴὸ ΟΟΙΆΒΙ16 Βίδίθσηθηξ δροιέ 1ῃ6 

πειληροφορημένων ἐν ἡμῖν 
ΒΑν 18 ῬΘΘῺ σαΥγ θα Του ἰο {π6 Σ.1] δε} τ5 

πραγμάτων, 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ 
ΟὟ ζαοίξ, ΘΟσΟΥΙΏΡ 85 Θανθ ΟΣ ἰουὺβ {πα 

ἀπ᾽ ἀρχῆς - αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
ποτὰ Ῥοδίηπίηρ ονεννοθθο δα βυροχαϊηδέοα 

γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε 
ΒΑΨΊΩΒΞ ὈΘοοὴΘ οὔῇθ ψοχᾶ, 1 βεοσηθᾶ [5οοα] 
κἀμοὶ πιαρηκολουθηκότι ἄνωθεν 

αἶθο ἴο τὴϑ Βαντηρ ΣΟΙ] ον θα οἹοβοῖν τόσα ἈΡον 6 
πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς 

ἰο 811 (165) δοουσαίθν δσσοτάϊηρ ἴο βα ρϑοααθησα 

σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 
ἴο οι ιἴο ψΥῖΐα, τηοσϑβῦ τσ ατν ΤΠΘΟΡΒΙΠΙ5, 

ἐπιγνῷς περὶ ὧν 
ἴῃ ογᾶϑσ {πού σοὺ τϊρῃΐ Κηοῦ ὑροὰ δροὰξ ΜΈΣΟΝ 

κατηχήθης λόγων τὴν 
γοι δνα ὈΘ6 πα ἐδ! ΟΥΘῚῚΝ Οὗ ννοτάξ ἴμ6 

ἀσφάλειαν, 
β ἔθ 6585. 

1 ΏΘΥΘδ5 ΠΘῺΨΥ 
Ὦδνγθ ππαρουύακοη 

ἴο σοηθῖθ 8. 5ἰαίθ- 
Ιηθηῦ οὗ 86 ἔβοῦϑ 
ἰμαῦὺ 8186 οίνθρῃ 18] 
ΟΥθάθῃοθ ϑιηοηρ 118, 
Ὡ,αδῦ 85 ὑῆοθσθ ψῆ0 
ἔγοσα [88] Ῥθριηΐηρ 
Ὀθοδηθ δυον ἐ θ5585 
διηα αὐδοηάδϑηΐα ΟΥἨἁ μ8 
τ ϑαροῦ ἀρ]! νουθα 
686 [Ὁ τ5, 51 το- 
ΒοΙνραᾶ, 8150, Ὀθοδιδ8 
1 Ὥδνθ ἐὑγϑορᾶ 4811 
ὑπῖΏρΒ ἔσο ἐπα βία 
ΜΙ Θοουττϑον, ἴο 
ΥΪ6. ὑμθηὶ ἴῃ Ἰορῖοδὶ 
ΟΙΟΥ ἰὼ γοι, πχοϑδὲ 
ΘΧΟΘΙ]Θηῦ ὙΤΠΘ’ ΡΒ“ - 
115, ἀ ἰῃδὺ γοὰ ΤηδΡ 
ΚηΟΝ ΖΠ}7}0 π6 οοτ- 
ῥαϊλν οὗὐ [ῃ6 ὑμίηρβ 
ὑπαῦ γοὶ Ὦδνε Ὅθθῃ 
δασὺ ΟΥ̓] ν. 

5.Ὶ πὸ ἤδαγβ οἵ 
Ἡδτοᾶ, Κίηρ οὔ ὕπ- 
θα, ὕμπογα μδρρθῃθα 
ἴο Ὀ6 ἃ οσογύαίῃ ρσίθϑῦ 
ὩΘΙΏΘα ΖΘΟΠ - 8. 1 ΔῈ 
ΟΥ ὑὴ8 ἀαϊνίβίοῃ οὗ 
Δ΄ ΘΙΊΔ,Σ δῃηᾶᾷ 6 δά 
8 Μι6 ἔγοια {ῃ86 
ἀδαρ ῦοσα Οὗ Αβσοῃ, 
8Ἃ ΠΟΙ πϑὴδ. ΨἈᾺ5 
ἘΜ σαροίῃ. 6 ΤΏΘΥ Ροϊῃ 
ΜΈΓ τὶρηύθουβ Ῥϑίοτθ 
αοα ΡὈθϑοϑδίιβα οἵ ψεκ- 
ἱπῃρ ὈΙΔΙΘΙΘσϑὶν ἰπ 
ΒΟσΘΟΙᾺ τ 811 6 
οοτηϑησιχθηῦ δῃά 
1605Π81 ταῦτ θὐβ 

1 ᾿Επειδήπερ 
5ίησθ ὄονϑ 

Ἡρῴδου 
ΟΥ̓ ἩδΓτΟΩ͂ 

ἱερεύς τις 
Ῥστίοϑέ ΒΟ ΘΟῺ6 

ἐφημερίας 
Ὁροη-αδν [Ξουν]σθ] 

αὐτῷ ἐκ τῶν 
ἴο χὰ οἱμΐ οὗ ΠῚ 

τὸ ὄνομα αὐτῆς 

ἡμέραις ὅ Ἐγένετο ἐν ταῖς 
ΟδΥ5 Ἡδρρϑηρὰ ἰο Ρ6 Ὡ  ἐδ6 

βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας 
Κίηβ οἵ [ὴ68 Φυσᾶφρα 

ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ 
ἰο θὰ ΖΘΟΒΑΤί8 ἢ, ουὲΐ οὗ 

᾿Αβιά, καὶ γυνὴ 
οὐ ΑΡΠ 6, δᾶ ϑνοσῆϑιι 

θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ 
ἀδυσίοσ.. οἔαδγοῦ, βϑῃῆ ὀ᾿᾽ϊ ἐδ6 Ὥδϑὴθ ΟΥ̓ΠΟΣ 

Ἐλεισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι 
ἘΠΖΑΡ ίῃ. Ἅγεσαθ Ὀᾳαΐ τίρμίθβοιι Ῥοίῃ (Ομ 65) 

ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις 
ἰὰ το οἔίῃε Οοᾶ, βοίΐῃρ ἔΠΘῚΣ νὰν ἰπ 81 

ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν. 
ἴ6. σοταηδηδταθηία δπὰ τἱβηΐθοιβ τοαυ!σουθὴ 

2. ΤῊΘ τηθϑβαρθ, ΝΒΑΖΙΤ, ΤΟΠονδῃ 5 νγοσά, 7185. ΒΡ ΖρΟμῃ διτίΔῃ, 01-18,31. 
Ζϑοῃ..-8. -Ὑ|΄ 85, ΒΑ; τηθδῃΐηρ “᾿Ἐθιηθηθασθᾶ Ὁ. σα." ὅς ΑὝΡΙ 3216, 11-18,51. 
ΑἸΌΜα, ΒΑ; τηθαπίηρ “ΜΡ ἔδίμοσ ἴα σδῃ." 
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ῦ ΐ ἄ ὶ οὐ {- δομονθῃ." 78Βαι το κυρίου ἄμεμπτοι. ἴ καὶ οὐκ ἦν [0 3 
οὗ δε ΝΣ] υἱατηεῖοας (ομ65).. πᾶ ποῖ νν88 [{ῃδν Ὡϑα το ι εἰμδα, 

ὁτοῖ έ 6 ἡ 6 ἘΠΙΖΘΡΘΙῊ τὰς ῖ τέκνον καθότι ἦν ἡ [Ὀδσδϑ 
Ὁ διοτὰ σμἢα, ’ δοοογάϊηξ ἰο ΤΟ Μὰθ {86 ὈΔΥΤΘΏ, δηᾶ [ΏΘΥ Ῥοίῃ 

᾿ ά τ ὶ χμφό 6} ΘΟ ἴῃ λεισάβετ στεῖρα καὶ ἀμφότεροι | ΘΟΓΘ 
ξλεισάβε Ῥάγεθα, δῃηά Ῥοίῃ (05.865) 1 ψρϑγϑ. 

προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 5'Νὸν 85 ἈΘ6 γε 
{ροβι ἐαυαμο σα χὰ ἴῃ6 [ἈΕῚ οὗ θυ ἽΜΕΓΘ, δοίϊῃηρθ 85. Ῥιὶεβὲ ἰῃ 

8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ [[μ6 δεϑίσῃχαθαῦ ΟΥὨ Ὠϊς 
Τὸ Βδαρροποϑᾶ ἰο 6 Ῥυΐϊ ἴῃ [6 ἀἰϊνγιβίον. Ῥδΐοσθ σά, 

ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς [9 φοοοτάϊηρ ἤο [88 
ἴο 6 Βουνῖῃβ 85 ὑσίθϑδί ἈΠ ἴὰ ἴδε ογάφυ ὁ ἴῃς Βοίθισῃ Ὀσϑοῦϊοθ οὗ ἐῃδ 

ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ | μυἱερῦν οδῆσθ 1Ὁ 86. 
ρον ΔΗ [ϑοσνίσθ) οὔ χα ἴα ἔγοθξ οὔ ἐῇθὸ ἀ(οῦ σϑλθ δὶβ ἔστη ἴο 

9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατίας [οἴου ἱποθῆβα ΨΕΘῺ ἢ 
δοσογάϊηκ ο ἰῃ6 οἰδίοπι οἱ [6 ῬΥΘΒΌΣ οἴπορ δηΐογθα ἰπίο ἐμ8 58π0. 

ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι ἔπδΥΥ οὗ Φεπούδῃ;» 
ἢφ ονίδιἰηραᾶ ὃν οὶ οΥ μα ἴο οἴἶοσ ἰποθῆθθ 1θδηὰ 811 {π6 πιὰ ἰ- 

εἰσελθὼν εἰς τν ναὸν τοῦ ᾿ἰμᾶθ οἱ [μ8 ρβοῃῖο 
Βανὶὴβ οηἰοσρα ἰθΐο ἰῇ αἰϊνίης μδραίίοα οὗ ἰμ8 ψα5 Ῥτδσίῃρ οἰέδίαε 

κυρίου, 19 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ [41 (η8 Ποὺχ οὗ οἴει. 
Τιοτὰᾶ, δᾶ 811 6 τ ίαθ δὼ ΟΣ ἴδ6 ἰὴ ἰποθῆβθ, 11 ΤῸ 

λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ [πη σεμονθῃ 50 ΒΏΒΟΙ 
ΘΟ] ΠΣ Ἐπ Ὰ 2 21 οίδίάς ἴο τπ6 ΠΟ ἀρροαζϑᾶ, βἰαπαϊηρ εἱ 

τοῦ θυμιάματος 1: ὥφθη δὲ αὐτῷ [τῃ6 τὶρῃὺ βἰάθ οὗ ἰὴ 
οἵ ἴ 6 1λοΘη ΒΡ; Ἰώδι 5668 Ῥὰ ἴο ἀἴπ ἰποδῆξθ αἴξαῦ, 15 Βαὶ 

ἄγγελος Κυρίου ἑστῶς ΕΚ [ΖρΟοθ 8. ΤΙ Δ ὈΘΟΔΠΊδ 
᾿ν" εξ σὲ Τογά Μ ἤν 5ἰοοά πο ἰχοῦριθα δὖ ἰῃ8 βἰρῃηί, 

εξιῶν τοῦ υσιαστηρίου 
τίραι-μαμα [ρ]8665] ΟΥ̓ [86 ἈΠῸᾺΓ οὗ με Ἀπα ΤΩ κρταααι, τς 

θυμιάματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ] Δα, ᾿ 
ΘΏΡΕΟΙ 5814 ἴἰο δΐπι: 

“ἜἝΥν6 ὯῸ ἴδθϑι, Ζβοῆ- 

ΘΙ Ύ 8, Ῥθοδιδθ γοι 

ΒΘ σαίίου Ὧδ5 ὈΘ6 

ἔα οσϑ νγ Ὠρατᾷ, δμᾶ 

σου ΜΠ6 ἘΠ ΖΑ Ροίἢ 

ΜΙ Ὀθοοια τούμοῦ 

ἴο ἃ 800 ἴο γψοι, πᾶ 

γοὰ δ1ῖ6. ἴἰο 6811 Ϊ8 
θὰ σορπ. ἢ 14 Απὰ 

γοὰῦ ΨΜἘΠῈ0 πᾶῦθ ΟΥ̓ 

Διά ρυδαὺ ριϑάῃθϑβ, 

Αμα Ὀρφοδτὴθ σου] ΖΟΟΠΑΓΙΒΏ 

φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
ἘΘΕΥ 61] ον ἀροὰ ΒΒῖπι. 

πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ 
ἨΪΤᾺ τ 6 ΔΙΏ56] Νο 

διότι εἰσηκούσθη 
Ῥεσαῦξθο τνὰβ Ὠοδταά τὶ 

καὶ ἡ γυνή σου 
δα 6 ψογῆδὴ ΟΥ̓ γοῖ 

᾿Ελεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ 
ἘΠ᾿ ΖΑ ΡΟ ΜΙ βοηθταΐία 500) ἴονου, ϑηά 

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάνην: 14 καὶ 
ψοῖ ΨΠ|ΟΔ} ἐπ πὰρ ΟΥ̓ Πίτπα ΦΖομα; απὰ 

ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἰ κμα ἸΔΩ͂ ἍΠ [θ- 
ψΔΙΡΘ 0.» ἴογοι 58η)6 δΘχι] 8, Ο, 8543 ΤΏΘΩΝ 

Α : ΜΝ , 15. ἔσται Ἰοῖοβ οὐοῦ ἰβ Ὀἷτγίῃ; ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται" Γ ᾿ ᾿ 
ὌΡΟΣ ΚΕ ὙΡΕΤΣ ΟΣ Εἰτσα ΜΠ το͵οῖςθ; Βα νὶη θα 1ὅ ἴοΥ ὯὮ6 11 8 

᾿ΆσοΞΘ. 

ἰδών, καὶ 
πανίηδ βοῶ, δπα 

13 εἶπεν δὲ 
Βαϊ μα ἰοννδζᾶ 

οβοῦ Ζοχαρία 
.Ψ ἔβατίαδ, ἸΖΟΟΒΔΓΙΙΔΉ, 

δέησίς σου, 
(6. βυρρισαίϊίϊου οἵ γοιῦ, 

18. ἂν, 4 Φομονδῃ, στ, ἐπ6 Τιοχά, ΒΑ. 90 Τομονδῇ, 01-18. ἐῃ6 Τιοσγᾶ, ΝΒ 
ἫΝ Το ονΔ ἢ 5, σττιϑ,ιόταδ. Τὴ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΑ, 134 5ορ9 Μαίξῃμον 3:12, ξοοίποξεν, 

ΠΝ 

26 

γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ ΤΟΥ͂ Ετϑαΐὶ ἰπ ϑίρῃς ΟΥΤΪοτά, δά τυῖπο δοὰ 
σίκερα οὐ μὴ πίη, καὶ πνεύματος ΧΟ ΕΒ ἀΥΙΛΚ ποὺ ἢοΐ Βο χηϊρξ ἀσίηκ, ἀπ οὗ ΒΡ 

ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ 
ΒΟΙ͂ΥΣ Ἠ6ΨΠἼΠΙ 6 ΕΙ]Θα γοὶ ουΐ οὗ 

αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς 
οὗ Εἶτα, δηᾶ ΤΏΔΩΝΨ 

ἐπιστρέψει ἐπὶ 
Β6 ΜΠ σα Ῥ8 0 ἀροὰ 

κοιλίας μητρὸς 

ΟὟ ἴἿὩ6 βοὴ 

Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν" 

δα Β6 ΨΗΙ ο δῆθϑάὰ ἴῃ βίρῃί. οὗ τη ἰπ 
πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλεία, ἐπιστρέψαι 

ΞΡ τὶ ΔὨΩ Ῥοννοῦ ΟΥ ἘΠ]Δῃ, ἰο ἔσσῃ Τοῖς 
καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ μϑασὶβ ΟΥ ἔδίμουβ ὍΡΟΣ [2}2 8} 6 0:}}] δρᾶ 

ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει 
ἀἰδορβαϊδηΐ (965) 1ῃ ΒΘΏΞΙΡΙΘΏΘΞ5 

δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν 
οἱ εἰΒ θοῦ (65), ἰὸ ραεΐ Χεδᾶν ἰοϊιοσᾶα Ῥξορὶθ 

κατεσκευασμένον. 
δανίπϑ 6 ΤΌσ 15 ῃη6α ἀοννῃ. 

18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον 
Αμᾶ βαϊὰ Ζεοματγίθη ἐονγατὰ ἐπδ ΔΏΡΕΙ 

Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γά 
Δοροταϊηρ ἰο ψηδὲ ΘΠ Κῆον {152 ἢ ὯΩΡ 
εἶμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου 
Εν δρᾶ δῃᾶ τὰς οΙΏΔΗ ΟΥ τὴ 6 
προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19 καὶ 
Δαν ηθ ϑανδηςσα τ ἰῃ6 αδνβ ΟΥ̓ ΠΟΥ. Δηὰ 
ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ 

Βανπε δσνοσοα ἐπὸ ΔΆΡΟΙ 5814 ἴο Εἰταᾳ 

εἰμι Γαβριὴλ ὁ 
8ΓᾺ [ἘΣ ΚΞ] ἐπ (ο 6) 

παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ 
Ἀδνῖηρ θΘ θη βἰβηδὶηρ αεἰοηρβίᾶθ } βισὴμϊ οἵ 188 
θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ 
αοᾶ, δῃηᾷᾶ 1 ν)885 βθηΐ οὐ ἴο βϑρθαὰκ ἐονγαζὰ ϑου 8ῃᾷ 
εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα: 

ἴο ἀθεΐϑγο σοοα πϑννε ἴο γοὰ ἔμλοβο (ἐπίῃ ρ5); 
20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ 

ἃμα ΙΟΟΚ’ γψόοῖ ὙΠ} 6 (οη6) δίῃ θη δηάᾶ 
μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς 
ποῖ ῬΘΙῺΡ 4016 ἕο 5ρ68κ τ} ἢ] οὗ ψ ὩϊοᾺ 
ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ 

ἄδν Βμουά ἰδ ΡΊβοθ ἐπ656 ({8 1055), ἐωϑίθδα οἱὨ 
ς ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις Βίσῃ, ((ἰπρ5) ποΐ σόοι Βεϊϊενεά ἴἰο 6 ψοχᾶς 

1854 7ϑῃονδῃ, 17,8,10-18. 
ΒΑ, 17. ἘΠῚΔΠ’ 5, 

ΟΑΥΪ ΟΥ̓ ΤΩΟΥΒΘΥ 

τῶν. υἱῶν ᾿Ισραὴλ 
ΟΥ̓ ΙΞ᾽86Ὶ 

Το με αοά οὗ ἔπεα; 
11 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 

{π6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 16,17» σαπόνδη, 51:18; “πτιιθιϑι. γῃραπὶπρ "“Μν Αοα ἰ5 ὅδ." 

ΕΌΚΕ, 1:16---20 

δτθαΐ ὈθίογΘ ΤΟ μον." 
Βυῦ Ὧ6 χτχαϑὲ αὐῖηῖ 
ΠΟ ΨΩ δηᾶ βύγοηρ 
ΥΩ αὖ 811, δῃᾶ Ὧθ6 
Ψ1Π Β6 ΕΠεράΩ͂ πἰῇ 
ΠΟΙ͂ βρίγιῦ στἱρῃξ ἔτΟᾺ 
ΔΝ πηιούμοσβ ΨΟΙΩΡ; 
1θ πα τηϑὴν οὗ {π6 
ΒΌΠΘ ΟΥ̓ ἴ5Υ861 ΨΠΠΙ Β8 
σι Ὅ80Κ ίο Φεῖῆο- 
νὴ" ἐποὶν Αοά, 17 Δ1- 
50, ἢΘ6 ΨΠΠ ρὸ δϑίοχσθ 
ἢ πὶ ἘΠῊ Δ} 85 
ΒΡ ὅπα Ῥονου, ἕο 
ὑπ 86 Κ π6 Ὠϑαχὶς 
ΟΥ ἔαΐμϑυβ ἴο ομ]ΠἹγθη 
δορὰ {86 ἀϊδορραϊθης 
ΟΠΘ5 ἰο [286 γῬτδοίϊσαὶ 
νυ ἱβάοτη οὐ τστὶρῃΐθοιξ 
ΟἾΘ5, ἴο ραὺῦ χοδαν 
ἴο Φεμονϑὴῦ ἃ ῥχτθ- 
δια Ῥ6Ο0016,᾽ 

18 Αηἃ Ζθομ 8 τ 8 ἢ 
Βοα ἰο 886 ϑ8ΏΡΈΙ: 
“ἭΝ 82ϑ ὃ ἰο 6 
ΒΌΓΘ Οὗ {182 ἘΌῸΣ Τ 
δὴ ϑροά 8ηα [ἴὴν 
ὙΠ16 156. Ψ611 δίοῃρ ἰὰ 
ϑΘΑΥΒ.᾽" 1910 ὙΘΌΪΡ 
[6 ΘΏΡΘΙ βϑἰα ἴο Ηἰμα: 
Ἴ δ᾽ δ᾽ ὍΥϊ 61, γ8Ὸ 
βύδηαβ ΘΔ ὈΟΘΙΟΥΘ 
αοᾶ, 8η 1 ψὰ5 δϑῃΐ 
ἴοσίῃ το βροεακ ψίῃ 
γοὶ δᾶ ἀθοατα ἐμ 
Βοοὰ πο οἵ [ῆθϑθ 
ὑμίηρβ ὕο νοι. 20 Βιιὺ, 
ἸΟΟΚΙ γοὰ ΨΠ1 6 5ἰ- 
Ιϑὴῦ δηᾶὰ ποῦ 8016 ἕο 
βΌΘαΙς ὉΠῺ] τῃ6 ἅὰν 
[μδὺ ὑμθδδ ὑμἱηρα ἰδ κὸ 
Ρίδοθ, θθοβϑῖιδα γομ αἰα 
ποῦ ὈΘΙονΘ τὴν τοσγαξ, 

{16 Τιοχᾷ, 
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μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν 
οἔτηθ, ΨΏΪΘΗ ὙΨ11} 6 ἐμ181}16α 1ηἴο 16 

καιρὸν αὐτῶν. 21 καὶ ἦν ὁ λαὸς 
δρροϊη ρα τὰ οἱ ᾿οσὰ. Αηα νὰ ἴὰ6 ΡῬθΟρῚΘ 

προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον 
ΜΑΙ ΡΣ τἴῃ6 Ζεομδσγίδῃ, δηῃ Ψνοσα νοη Υ]186᾽ 

ἐν τῷ χρονίζειν. ἐν τῷ 
1ῃᾳ τῃ8 ἰο 6 ἰδικίμιρ [151 εἶσ χὰ {6 

Ω αὐτόν. 22 ἐξελθὼν δὲ 
Ὠΐμ. Ἡδνὶὴρ᾽ οΘοπῖθ οὐὐ υΐ 

λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ 
ἴο ΒΌ6 δ Κ το θσα, δπα 

ὀπτασίαν ἑώρακεν 
βιρθμα Ἠ6 πᾶ βεθ 

καὶ αὐτὸς ἦν 
ΔΩ [91] 85 

διέμενεν 
ψ)ὰ85 ΤΟ ΔΙ] 5 

ἐπλήσθησαν 
νοτα ΣΆ 1οα 

αὐτοῦ, 
οὗ Ηΐχῃ, 

ναῷ͵ἠ 
αἰνίπο Βα δι οἢ 

οὐκ ἐδύνατο 
ποῖ Ὧ6 νν85 ΔΌ16 

ἐπέγνωσαν ὅτι 
ἴδον σεοορηϊζοα ἰῶδί 

ἐν -τῷ ναῷ’ 
Ὁ ἰᾳ6. αϊνίηῃρ μαρι δίοι; 

διανεύων αὐτοῖς, 
(οη6) τιδκίηρ 55 ἴο θη, 

κωφός. 28 Καὶ ἐγένετο 
ἀυτη. Αμᾶὰ 1 Ὠδρροηθα 

αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας 
ἐπμθ ἄδν5 οὗ 186 ῬΌΡΕς βούνῖοθ 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
6 νεητοῦῦ ἰμΐο ἰῇ ἤοσβο οἵ Ὠΐπι. 

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν 
Αξίοσ θὰ μεθ [86 ἄδκνα σοῃοεοϊνοα 

᾿Ελεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ: καὶ 
ἘΠ ΖΑΡ Ια 1[57:} ὙΜΟΤΏΒᾺ ΟΣ Ὠΐτα; 8δηᾶ 

περιέκρυβεν ἑαυτὴν 
56 νν85 πἰάϊηρ τουμα ἀροῦς ἈΘΥβο]Ε 

πέντε, λέγουσα ὅτι 25 Οὕτως μοι πεποίηκεν 

καὶ 
διὰ 

ὡς 
Δ5 

ῆνας 
ποῦ ἰποήτης 
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ΜΗΐσῃ Μ1Π 6. 1816 
ἷἴὰ ὑπ ϑρροϊῃῦθα 
ἐλ 6.᾽᾽ 21 ΜΟΘ ΙΝ ὮΪ8 
[86 ΘΟ] σού παρα 

μψολῦῃρ ΤΟΥ ΖθΟ0Π :8ἃ- 
τ] Δ, 86 μον Ῥθρϑῃ 
ἴο ΜΟΠΩ͂ΘΙ δαὖ δὶδβ 
ἀοιανίηρ ἰῇ ἴῃ6 58ῃ6- 
ὕμπατγ. 22 Βαὺ ψ θὰ 
Ὧ6 σα οἂὖὖὐ Ὧ6 ψἃ5 
μοῦ 8016 ἴο 5ρθδκ ἴο 
θα, δῃᾶᾷ μον Ροὺ- 
σοίνρα ὑπῶῦ Ὧ6᾽ δᾶ 

δῦ 5060 ἃ βΒιροι- 
Ὡϑῦσσαὶ πἰσῃῦ ἰὼ [18 
βΒϑδιισύιατν; δα Ὧδ 
κϑρῦ τηδκίηρ βίρῃβ ἴο 
θαι, Ὀᾳὺ τριϑί θα 
ἄυμιρ. 28 θη, ον, 
086 ἄδνβ οὗ ἢἰβ Ρ0Ὁ- 
1ὶσς βϑύνίοθ. ψοθ ἢπ]- 

ΒΙιρᾶ, 6 μοῦ οΥῇΐ 
ἴο 15 ὨοΙπΘ. 

24Βυῦ ὐοσ θϑθ 
ἄδυν5. ΕἘΠΙΖΘΌΘΙἢ ὨΪϊδ 
16. ὈΘοδπΘ ὈΓΘΡ- 
Ὠϑηῦ; 854 5826 Κορὺ 
ὮΘΓΒΘΙΙ βθοιϊααρά ἴοῦ 

ἔνθ χῃοηθῆβ, ΒΘ ]Ώρ: 
20 “ἼΗΙ 5 6. ΨᾺΓ 
Φομβονδ" 85 αρδ]ῦ 
ΜῊ τ ἰῃὰ ὕζδρθϑβα 
ἄδυγβ ΜΉΘ ὯΘ6 88 
σίνθ 6 ἢἷβ δἰθῃ- 

ὕοη ἴο ἔβκθ αν ῦ 
ΧΩ ΥὈΡΓΟΒΟΏ Β8ΙΠΟΩΡ 

ΙΏΘ." 

Ἔνθ, βϑυηρ ἰμϑδὲ ΤῊᾺμΠ5 ἴοϊτῃθ ἢδ5 ἀοῃθ 

Κύριος ἐν ἡμέραις αἵ ἐπεῖδεν 
Τιογὰ ἴῃ δῶν 5 ἴο ψΏΪΟΙ ἢ Ἰοοκρᾶ ροὰ 

ἀφελεῖν ὄνειδδς μου ἐν ἀνθρώποις. 
ἰο 1 ὉΡ ΟἿ τοργόβοῦ οὔτ ἰὴ τῆ. 

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλ 
Ι1ῃ Ῥυΐ ἐμ6 τοηΐῇ [6 βἰκίθ ναϑβεῶΐζο 

ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς 
τμ6 ΒΘΏΒΘΙ Οδρτίοὶ ἔτο 6 αοαά [Ι1ηἴο 

πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἣ ὄνομα 
οἷἷν ΟΥ ἴ86 σδη]68 ἴο ΜΨΏΪΟΒ [οἰ] πϑήὴδ 

Ναζαρὲτ 21 πρὸς παρθένον 
ΝαζΖαύϑίῃ ἰοννατὰ νΡΒΊΩ 

ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ 
Βανί Ὀθθῃ Ῥτοσαϊβθα 1 ΤΥ Δ σα ἴο τὴ816 Ῥουβοῦ 

ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυείδ, 
ἴο νου δῶρ ὥώοόοβερῃῇ οιζοῦΈ ποῖιιθα οἵ Ὀδνία, 

20 ΠΩΙΓ,ῖ 5ἰχύῃ 
χηοηῦ 6 8΄ηρ6ὶ 
δ΄ ὉΥ1:61] Ψψ͵ὰθ δβαηΐ 
ἔοσίἢῃ ἔτο Οαοα ἴἰο 

ὃ οἷν οἵ 6811: 

168 ϑδιηθᾶ ΝΖ σοί, 

2͵Ιἴο ἃ νἱγρίη ὑσχοχω- 
ἰϑρα πὰ τηϑυτίαρο ἰο 8 

8 ὨΘΙΩΘΩ6, ΦΟΒΘΡὮ 

οὗ Ῥανἱᾶ᾽ 5 ΒΟοῦϑδ6; 

95ι Φοπονδῃ, 671π|8: {6 Τιοχᾶ, ΒΑ. 

τὐμλωνψμνβηῃρν νμηθυμμθι 

2961 

καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ 
δῃᾶ ἴὰ 86 πδῖὴβ οὐ ίῇθ νἱγρίῃ ἍΜᾶαΣν. Αὐα 

εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, 
μανῖμβ οαϊοσεαᾶ ἰονγαχᾶα δῦ Ὧφ 5βἰα Β6 ΤΟ]ΟΙ ΟΣ σ, 

κεχαριτωμένη ὁ κύριο (086) πανίπβ Ῥ6θῺ ΒΙΒΏΙΝ ἕανοσεά, ἰπθ τρια" 
μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ 
ψθ γψουὺ. ΤῊΘ (056) Ῥᾳξ ροὰ τὴ ννοκὰ 

διεταράχθη καὶ διελογίζετ, Ὁ 
τὴδϑ ἀδορῖν αἰβέχοϑα δηά 85 ἰελογίδει ουΐ 

ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 
οὗ Βα βδοῦὶ ψουᾶρθο ἰῃθ λυ λιφης τ 

80 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ οβοῦ 
Αλλά βαϊᾶ 6 δῆρει ἴο δ Νοί φοβοῦ, 

Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ 
Μίδιν, χοῦ ἔουσμὰ ἴον ἙΔΝΟΥ Ῥεβιάθ 186 

θεῷ: 351 καὶ ἰδοὺ συλλή ἐν γαστρὶ 
αοῦα; ΔΩ ἸΟΟΚΙ γψοὰ τα αμ σο 1ὰᾺ ὙΠΕΡ 

καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις δὴ γψοῦι Ψ}11} εἴνϑ υἱσίῃ ἰο βοῶ, βῃα ψοῖ ΨΜ1Π 6411 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 32 οὗτος ἔσται 
6. πϑῶθ οἔ τη 9296505. ΤῊΪΒ οθ6 Ψ1ΠΡῸ 
μέγας καὶ υἱὸς “Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ στεδὲ πὰ 8οπ οὗ Μοβὶ ἩΙΡῊ ΦΊΠΡα οΔ1Π6 6, δηὰ 

ἤ - ΝΥ τ [4 δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον 
Μ}11 βδῖνθ. ἰο χα Τιοσᾶ τὰβΒ.ἁ ὅαοά ἰπμθ. ἴῆσομο 
Δαυεὶδ τοῦ πατρὸ αὐτοῦ, 33 καὶ ΐ οὐ καὶ 
οὗ αν! ΟΣ [ῃ6 ΤΑΊ Σ δ» ΟΥ̓ ΓΝ δηᾷ 

βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς. τοὺς 
ὯΘ Ψ1} τϑῖρὴ ρου ἰῃς Βοῦθα οὗ σ8ΟῸΡ πο {πὸ6 

αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ 
8565, , ἃ οὔέἕδο Κη ράοχῃ ΟΣ τω ποὲ 

ἔσται τέλος. 
ΨΜΠ1Ὸ)6 επᾶ. 

84 εἶπεν δὲ Μαριὰ ὸ ὸν ἄ Ἴ μ- πρὸς τὸν ἄγγελον 
5αιά Ῥυὲ Μδσν τον ἰμ6 ὙΥΡΟῚ 

Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ 
ἮΝ Ψ1ΠΡῸΘ 15, Βίθοθδ χῆβϑ]θ ὥθσβοῦ Ὡοΐ 

γινώσκω; 85 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
81 αονν π57 Απά ΔΝ Δα ϑννοσθαᾶ με 

ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον 
ΔΙΏΒΘΙ. 5814 ἴο ἈΘῚ ϑρίσις ΠΟΙΨν 

ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις 
ἍΜ} σοσὰθ νοῦ ὌΡΟΣ ψοῦ, δηᾶ ῬΡονου 

Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι" διὸ 
οὗ Μοϑβὲ Ηβἢ ὙΠῚ ονουβῆδαονν σοι; ἸῃΧΟΌΞΗ. ΨΏΔΟᾺ 
καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται 
850 ἴπ6 ([Ὠ1Π5) Ὀείηρ βεπογδίθα ὨΟΙν κληθή σδηρα, 

ΤΠΌΚΕ 1:28---ὅ 

δηἃ (ῃ6 ϑῖηθ οἵ 
8 νἱγρίῃ ψ85 Μαγν. 
28 ΑΠα ψΏΘΩ Ὧ6 ψοὰξ 
Ϊὴ ὈΘΙΌΤΘ ὯΘΙ 6 5816: 
“Αοοα ἄδν, ΒΙΡΉΙΥ 
ἔανοσθὰ οὔθ, σϑῇο- 
νὴ" ἰ5 ἢ γοι." 
29 Βυΐ 58ὴ6 ψὰ 85 ἀθθρὶν 
αἰδύαθοα αὖ (ῃ68 58. - 
ἴὴρ΄ ΔΠα. Ὀδσϑῃ . ἴο 
ΤΘΆΒΟΩ Οὐὐ  ψῃδὺ βοχὺ 
οὗ ρτϑϑίϊηρ [Π15 ταϊρας 
086. 050 πῃ ρει 
5814 ὦ ποῦ: “Ἔδγνε 
ὯΟ ἔδδυ, Μϑυν, [Ι͂ῸΓ 
γοι Ὥδνθ ἔουπηᾶ ἔβϑνου 
ψΙ Οοῦ; 81 δῃᾶ, 
ἸΟΟΙ! γοὰ Μ11 σοῃοοίῖνα 
ΪῺ ΨΟῸΣ ΟΡ βδηᾶ 
Βῖνθ Ὀἰγίῃ ἰο 8, βοῇ, 
δα ψγοὰ 8.6 ἴο 681] 
15. ἌΒΙὴ6. 976585.» 
22 ΤῊΪ5 οὔθ ΨΠῚ Ῥ6 
δτθαῦ 8ΠπΛ ψΨ1]1 μ6 
4116 δοὴὰ οὔ {ῃ8 
Μοβύὺ ἩϊΡῺ; δηᾶ 06- 
Ὠονϑῶ Οοα Ψ1} σῖγα 
Ὦμπη {ῃ6 ἰτοηθ οἵ 
Ὀανίὰ δ ξαύμοσ, 
8 Δηἃ Ὧδ᾽ ψΠῚΠ σῸ]16 85 
Κιηρ οΥ̓ΘΥ 6 Βοῦβθ 
ΟΥἨ σῶσον ἔογδνοσ, δηᾶ 
[ΘΥΘ ΨἘΠῚΕ Ὅ6. πὸ ὁμπᾶ 
οἵ ἰδ Κἰῃράοῃι,» 

᾿ θά Βα ΜΑΙ 58!α ἴο 
ἴη8 8ῆρθι: “ον ἐδ 
ὑμϊ5 ἴο 6, 5ἴποα Τὶ 
δ Ὠδνὴρ ὯὩῸ ἰηΐογ- 
ΟΟΙΒΘ. 1 8. πλ81}2᾽" 
ΙΩ . ΒΏΒΞΜΘΙ ῃ6 
ΒΏΡΕΙ βαἰἃ ἴο Ποῦ: 
“ἬἭΟΙΥ Ββρέτὶῦ «11 
ΟΟΙΏΘ ΡΟ ψοῖι, 816 
ῬΟΝΘΙ οὗ ἰ(ῇ8 Μορὺ 
ἩΠΙΡῊᾺ ΨἘΠ|μι ΤΟνουβϑᾶον 
ψγοι. ἘῸΣ ἰμϑὺ γϑϑβοὶ 
αἰδὸ ψῆδὺ ἰ5 ὈΟΓῺ 
ΜΠ ὯΒ6 οδ]]θα ἸΟΪΨ, 

28. Τοῃονδῃ, {11τ14,16-18. 
ποίθρ, 829 Τομονδῃ, σ1-18- {πὸ Τιοτᾶ, ΒΔΑ. 

ἴ8 Ἰιοτᾶ, ΒΑ. 310 ὅθοθὸ Μαίξῃονν 1:21, 1οοί- 



1{Κ8 1: 86--44 

υἱὸς θεοῦ: 86 καὶ ἰδοὺ ᾿Ελεισάβετ ἡ 
5οπ οὗ σοᾶ; δῃᾷ Ἰοοκί ΕἸζαροῖῃ ἰμ6 τοϊαϊνα 

σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν 
οὗ ψοῦ 8150 ταν 506 Ὧ85 σοῃησεῖνεα 5δοῖ 

3 Ὁ ἌἍ - ᾿Ἶ 

ήἤρει αὖτ καὶ οὗτος μὴν ς ͵ 

ΜΉ ΝᾺ οἵ προ δῷ ἰηἷἰϊθ το 5ιχίῃ 15 

αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ: 381 ὅτι 
ἴο μΒόὸσ ἐπε ἴουθ) Ῥεΐηβ οαπθὰ ὈδΘΥΥΘΩ; 

ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ 
Ὑ{Ι 6 ἱτωροββίρθῖθ Ὀεβϑὶᾶβ 16 

ἣμα. 38 εἶπεν δὲ Μαριάμ ἰδοὺ 
ῥῆμα. ϑϑια Ῥυΐ Μασν Τοοκ! 

δούλη Κυρίου: γένοιτό μοι 
5ῖανϑ 5: ΟἿΤοτΤΩ͂; τῶεν Ὁ ἀκ ὉΪδο 8 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ 
δἼοοοσζάϊασ ἰο ἰῃε βδαϑίῶβ οὔψγου, Απὰ 

ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
ἔτοσα ὯῸ ἴδε ΘΏΒΕΙ. 

89 ᾿Αναστᾶσα δὲ 
Ἡδνίης βἰοοα ρ Ῥυΐ 

ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη 
ἄδνυ5 

οὐκ 
μοῦ 

Μαριὰμ ἐν 
Μδτν ἴῃ 

εἰς 
ἴτίο 

18 

ἴπεξε υϑηΐ ὯΘΥ ΔΨ 

ὀρινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς 
ταουπίβδίπουβ [σου 5} ὙΠ μαϑῖα ἴπΐο 

᾿ΙἸούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οὗ Φυάδῃ, δῃᾶ δαξοτϑα ἱπῖο ἴπθ 

Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν 
ΟΕ ΧΡ κῃ δ ῃα βΒτεοεϊοα τὰ 8 

41 καὶ ἐγένετο, 
Αμᾶ {παρρεμρᾶ, 88 

τῆς Μαρίας ἡ : 
οὗ τῆς Μῶν 186 ἘΠιζαροείῃ, 

» ’ ΓΑ Ὁ Ἀ 3 [4 

ἔφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη 
βρέφος ἘῚ ΜΝ ζςανϊν οὗ ΠΕΝ 8 Δ ννδᾶβ 8116 

πνεύματος ἁγίου ἡ 
ΟΣ γέ αν τ ΠΟΙ͂, 1η8 

ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ 
58ὴ6 βοιιπαρα πὸ ἴο οὐ Υ δτοδῖὶ 

Εὐλογημένη σὺ ἐν 
(Ομ 6) ανίπρ 6 θὰ Ὀϊεββρᾶ ψγου ἰπ 

εὐλογημένος ὁ 
(ομ6) βανίηβ ἰὐϑδὴ ὈΙΟσβαα τ 6 

σου. 48 καὶ πόθεν 
οἔ νου. Ῥιδετοι ΖΥΟΥΩ ΜΏΘΥΘ 

τοῦτο ἵνα ἔλθη ἡ μήτηρ 
τιῖβ ((μἰπ5) ἔπ οσᾶου ἰμαὶ βποι]ᾶ σογηθ ἰμ6 ταοΐϊδου 

μου πρὸς ἰδοὺ 
οἔτηθ ἰοννατὰ 

πόλιν 
οἷν 

οἶκον 

ἘΠΙΖα είἢ. 

Βρασὰ [6 

Ἰοδῃθαᾶ τε 

ἘΠΙΖΑΌΘΊΗ, 

καὶ 
ΔΩ 5δ]ὶα 

ὙνοΟσΆΘ, 

᾿ 
καὶ 
δᾶ 

κοιλίας 
σανὶῖν 

ττυϊι οὗ 

μοι 
ἴο τα 

τοῦ ἐμέ; 44 
τϑῦ {0.1.1} 

κυρίου 
ΤιοΥὰᾶ 

38. ΤΖομονα 5, 71-18: ἰη6 ΤοΓᾶ' 5, ΒΑ. 

τὴν [ἴῃ ὑῆ888 

ουβο συ 8}, 

᾿Ἐλεισάβετ. | οὐετοα ἰηΐο [8 ΠΟΙΩΘ 
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συγγενίς [αοἄ᾽5 501. 86 Αῃᾶ, 

Ιοοῖ! ἘΠΙΖαροῦ γοὺλ 

ἐν |τειαύίνα 85 8150 Ὧδγ- 

ἴΔ [5611 σοῃοαὶγοα 8 Β0ῃ, 

ἕκτος ἐστὶν ['ἴὰ ΠΟΙ οἱᾶ ἃ6ε8, δηὰ 
ΒΙΧΙΏ 

18 
{ῃἰ9 56 [88 

το ἢ ῸΥΓ ὮΘΣ, 

Ῥρδοδβθ ᾿ ρο- 16 ἃ ὈΔΥΓΘῺ ΜΟΙη- 

θεοῦ πᾶν |8π; 
οα ΕΘνοΥῦ ᾿αοά Ὧ0 

ἡ {0ἢ1 Ὀ6. δῷ ἱπιροβεὶ- 

ΤῺΘ 1 ΠῚ ν." 38 ΤΏΡ ΜΗ 

37 Ὀθσαθθ ὙΠῺῈ 
ἀϑοϊδγϑίϊοη 

δαἰᾶ: “ΤΟΟΙ! Φ968}0- 
ἴο τὴϑ ᾿ γα δ βίαν οἱὉ1} ΜδΥ 

ἀπῆλθεν [ἰὉ 
σνεπΐ ΟἿ ἴγῃᾳ δοσοσγαϊῃρ ἴο γου 

ἐαΚ6 ρἴϑὸθ δἰ 

Αὐ τὶ 
ἀδρασγύθα 

ἀροϊδγαῦϊοι.᾽" 

ἐπ 6. 8168] 

ταῖς | ἔτοτα ὮΘΓ. 

3950 ΜΩΑΥΥ ΤΟΒΘ 

ἄδυβ μῃᾶ 

ποῦ ἰηΐο ὕμ8 τομῆ- 

ἑαϊπουβ σουμίσν ἱ 

Ὠδβίθ, ἴο 8 οἷνν. οἱ 

4909 δῃᾷ 588 

οἵ Ζρομ  α τὰ πὰ 

ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν ᾿ργϑοούθα ἘΠΙΖΘΌΘΙΒ, 

, ὅτοοθη8. [4] Ὑ7611, 85. ἘΠ ΖΔ ίῃ 
᾿Ελεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ ἱπρατᾷ {μὲ φυθοθϊηρ 

οὗ Μβῖγν, 88 ἱπέδῃ 

ἴὴ ὯΘΣ ψομρ ἰσαρθᾶ; 

᾿ἘἘλεισάβετ, 42 καὶ δι ἘΠΖΘΌΘΙΒ Μ88 

απα ἘΠ6α ἰ ἢ ΠΟΙ͂ βρ τὶ, 

εἶττεν | 42 ἀῃμ 586 οδιθα ουὖὐ 

αἰ ἃ Ἰομ οἷν μὰ 

γυναιξίν, 5444: “ΒΙ6556α 8ἃῖ6 γοὺ 

ϑοαρ ΜοθΩ, δὰ 

καρπὸς τῆς μΙθεδθᾶ ἰδ ὑπὸ ἐπα 
οὗ γοὰγ ΨΜοΡ! 48 50 

ΟΝ ἰ5 1 ὑμαὺ (μ18 

[ὈΓΙΥΙΘΡΘῚ 15. 1126, 

ἰ(υ ᾶγα ὑμθ πιοίῃ- 

ΟΥ̓ οὗ ΓΔ Τιογὰ ΟΟΠθ 

Τιοοκ! ἰἰο 1169 44 ΕΌΓΣ, ἸΟΟΚΙ 

369 

ὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ 
ΟἹ 85 ΟὐσαΙρα 6 νοΐοσα οἵἕίῃεο ρυθϑίηρ 

σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν 
οὗγοὰαυ ἱπίο ἐῇξα δῦ Οοὔτηθ, Ἰεαρϑὰ π 

ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 
τα δ οι ἴῃς ἰμΐδηρ ἴθ (6 σαν ν οἴτηξδ. 

45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα 
Απμάᾶ ΠΔΡῸΣ ἰδ [οσ8ὴ} Βανίηρ Ὀο!ονοά 

ἔσται τελείωσις 
ΨΠ 06 σοι ρ᾽δίθ ὈΘΥΣΟσυήϑ 6 

λελαλημένοις αὐτῇ 
Βανίηβ ΒΘ θα ΒΡΟΚΚΘῚ ἴο ΕῚ 

ὅτι 
Ῥεοδῦβθ 

τοῖς, 
ἰὸ ἐμ (155) 

παρὰ Κυρίου. 
ρεϑιᾶ8 ΙΤιοτα, 

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ ἱμεγαλύνει ἡ 
Αμα παϊᾷ Μϑδυν Μαρβηῆςθ {μα 

μου τὸν Κύριον, 47 καὶ ἠγαλλίασεν 
οὗπθ ἴῃ8 Ιιοτά, δηα Θχαϊρα ἐῃ6 

πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου" 
βρίσις οὔτ ὡροὴ ἰδ αοα ἐδθὸ βανίοσ οὔτηδ; 

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 
Ῥεοδϑθ ΠΘ Ιοοκοα ΤΟΥΣ Ὡροὰ ἰῃ8 Ιἴοΐν ροβίϊοο 

τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ 
οὐ ἴΠ6 Β518νθ 5ΙΧῚ οἔ ἶσα, ἸΟΟΚΊ ἔὉΓ ἤτοι ἰῃ6 

νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ 
ὩΟΥΝΤ Ἅ1Ι ῬΡΥοΠΟΌς6 ΒΘΔΡῸΨ ΤᾺΘ 81 186 

γενεαί: 49 ὅτι ἐποίησέν μοί 
βοηθζαϊοηβ; Ῥϑδοβυβο αἰὰ ἴο τὴ 

μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ 
στοαὶ (155) ἰΐ6 ῬοΥΨΕΣΖᾺΙ (ΟὍη6), δηθὰ ΟΡ ἐπ 

ὄνομα αὐτοῦ, ὅθ καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 

ψυχή 
5081 

τὸ 

δθ οὗ ΕΗΕΐτῃ, δα ἴδ6 Ψτθσου οξῃῖτη ἰπίο 

γενεὰς καὶ γενεάς τοῖς 
δοιθυδίϊουβ δια ΘΘΩΘΥΔΊΟΩΞ ἴο ἴῃ (0:}65) 

φοβουμένοις αὐτόν. ὅ1 ᾿Εποίησεν κράτος 
ἐθαχίηβ Ὠΐτη. Ἐδ αϊά ταὶσμξ 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους 
Π6 βοδίξεσε,ξ.: δΌΡΕΟΕΙΟΥ (Ο65) 

καρδίας αὐτῶν: 8ὅ2 καθεῖλεν 
οΥ ρασχί οΣ ἐμοσα; Ὧ6 ἴοοῖκ ἄοννῃ 

δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 
φοϊθα αῖθϑ ἔγοσα ἐπ ΣΟΠ65 δα δχϑιίθα Ἰοννν (οσ65), 

δϑε πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 
Ἀυηρουίηρ (ο1.65.) Π6 8 πο οὗ οοά (165) 

ἐν βραχίονι αὐτοῦ 
ἴῃ ΔΓΤΩ, ΟΕ Ἀπ, 

διανοίᾳ 
ἰο αι το 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 
δᾶ (ο 65) θεΐπρ ΓΙ ἢ δ βοῃξ ΟΕ οἱέ οχαρίν. 

δ ἀντελάβετο ᾿Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
Ἐξ οϑτὴθ ἴο με αἱάὀ οἔἴδτδοι Ῥον ΟΥ̓ τα, 

{{{8Ὲ} 1: 4δ---δ4 

τοῦ ἀσπασμοῦ [85 ἰδ βουηά οἵ γοι 
βγθούίηρ 1611 ὩΡρΟῺ Τὰν 
ΘΑΥσ, ῇ6 ἰπΐδηῦ ἴῃ 
Ψ ΜΟΩΡ ᾿ϑραρϑᾶ 
ὙΠΠ ροτοαῦ ρἸδαηθ655. 
4ΈΉΒΔΡΌΡΥ ἴοο ἰ5 588 
ῃϑδὺ ὈρΙθνθά, Ῥδοδϑιιϑα 
ΠΟΘ ΜΠ] Ρ6 ἃ οοιὰ- 
θΙ]οία ρουτουσήϑῆσθ οὗ 
ὕοθβα ὑμΐηρα βΡΟΚΘα 
ἴο 6 ἔτο ὕὕ62ο0- 
γν 8." 

40 Αηα ΜϑΙν δϑίά: 
“ΜΨν 5001] ζσηβρΏ ῆθπ 
σθῆονδη, 47 δῃηῃᾶὰ τὴν 
Βρίσιῦ σδηηοῦ ΚΘΕΡ 
ἔγο Ῥϑίηρ ονϑυϊογθα 
αὖ Οαοὦ 1Ὼ})' Θδνίοσ; 
48 Ὀδοϑδϑα ἢ6 ἢ88 
Ἰοοκρᾶ πρόοὴ ἰῇ Ιοζ 
Ροσίοη οἵ ἢΐ5. 518 Υ86 
εἰσὶ, ἘῸΓ, Ἰοοῖς! ἔτοιι 
ΠΟ ΟἹ 8}} ρϑῆθγδ- 
τἰοβ ΨΜῈ1 ΡῬγτοποῦησθ 
6 ὨΔΌΡΥ; 49 Ὀδσϑιιβα 
886 ΡΟ ΘΓΓΌΙ ΟἿ Ὧ85 
ἄομθ ρυθαῦ αδϑᾶβ ἴὼῸΓ 
26, δἃμά ΠΟΙ ἰ5. ὨΪ5 
ὭδΟ; δὄθδηα ΟΥ̓ 
ΒΟΆΘΥΘΟΏ 5. ἴδοσ ρ6ῃ- 
ΘΥα ΟΩ5 ὨΪΘ. ΤΊΘΤΟΡ ἰδ 
ὍὭΡΟΩ ποθ ψΏΟ ἴθ 8 
Ὦζ, ΒΗΘ Ὧδ5 Ὠ6Γ- 
Τοσγηθα χρη ιν τῇ 
5 δύ, Ὧ6 Ὧδ85 
βοδίογθα δρτοϑδαά ὑῇοβα 
ΠΟ 81:6 παυρηΐν [1ἢ 
[86 ἰαὐδηὐίοη οὗ 6 
Ὠρᾶτύβ. ὅ2}8πο 85 
ῬὈτουσραῦ ἄἀονῃ 6 ἢ 
οἵ ῬονΘΣ [το ὑΠΓΌΏΘΚ5 
8) ἃ οχϑὶθα ἸΟΥῚΥ 
ΟμΘ5; ὅϑ 86 Ὧ85 {8Π]ν 
βου βῆ ΡΥ ΟἿΘ5 
αὶ σοοά ἰδῖπσα δηάᾶ 
ὯὮΘ Ὧ85. β5οὴὼῦὺ ἅν. 
ον ἰζοθο ψὯΟ δᾶ 
ΘΑ, ὅ4φ 7 ὸ Ὧδ85 
σοῦ ἴο Ὧ8. αἱἰα οὗ 
15.861 Ὡΐ8δ βογνϑηῦ, 

45, 481. Τοπονδῃ, 71-18; (86 Τιογᾷ, ΒΑ, 
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καθὼς ἐλάλησεν [0 084} ἰο ταϊηα ταθΡ- 
δοσοτγάϊηρ 85 6 500Κ6 οὐ, 55 δὲ 85 Π τοϊᾷ 

μνησθῆναι ἐλέους, δ 
ἴο 6811 ἴο λα ΟΣ ΤΆΘΙΟΨ, 

ὶ ὺ έ ἡμῶ ῷ ᾿Αβραὰμ [[ο οἵ ξοτοίδίμδιθ, ἴο πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ , 
ἱονατά τὰς ἔαῖουθ οὗ 15, ἴο με. ΔΌχαμδτα ἈΡτδῆδια δηᾶ ἴο ἢὶς 

ὶ ὦ πέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. ῬδυοΥ " 58 ὙΠΕΣ 
ἀρὰ ἰο με σ ἘΡΗ οὗ ἰὰ ἰπίό ἰῃῇ6 886. λραν κοιπαΐ ρα ἈΝ 

ΝΥ ΝῚ 3 κω 4. 

6 ινεν δὲ Μαριὰ σὺν αὐτῇ “ 
ὅ αρξινεν Ῥαΐ ΤΌΝ ἰορείμεν τὶ μοῦ ΠΡ 8ροχῦ ὮΓΘΆ 

ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν [τιοῃξῃ5, δῃα τϑυυιτηθα 
85 πο ἴξδγθο, δμῃά τεϊσσησα ἰηῖο {πθ6 ἰξο ΘΓ ΟὟ ΠΟΙΊδ. 

οἶκον αὐτῆς. 51 Ὑμ6 ὑΐῶθ Ὥοχ 
ἤουδο οξΒεῖ, ἐπλέσθ . Τ᾽ Ὀδσϑθ ἄπ ἴον. ἘΠῚ ζ- 

51 Τῇ δὲ ᾿Ἐλεισάβετ ἐπλήσ ὁ ΙΑΡΘίΒ ἴο σίγα Ὀἰπίη 
ἱ πε {πα Β Το ἰὰ8 Ῥαΐ ἘΜΖΑΡεῖα τήν νν ΔΠΑ͂ 5ηΠ6 ΒΘοσταδ τβοίῃς 

ὄνο τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 
Χρολου οὗ ῇςὀ ἐἔοβῖνα ὈΪΙΒ ἨΘΙ, δοὰ δ ἴο 8 ΝΑ 58 ἀπὰ 

, .Ζ ἢ " ΐ 6. ὩΘΙρηροΟΙ 80 ἐ σεν υἱόν. ὅδ καὶ ἤκουσαν οἱ , 
ΕΟ απ ἐκᾷ Ξοι. Δηὰα εἴ νοὶ 186 [ἸὯΘΣΥ τοϊαύϊνοο Ὠθαγὰ 

περίοικοι ᾿καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι [ὑμ8ὺ ΖΘ Ππονδη" δὰ 
ἈΘΙΘΉΡΟΥΒ ἃ {π6 ταοιϑίϊνοϑ ΟΕ ἰδὲ ταθρι θά Πἰδ ΤΏΒΓΟΥ 

ἐμεγάλυνεν Κύριος. τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ το ΠρΓ, δπᾶ (ΠΕΡ Ἠ6- 
ἔλεγε που ϑεῖτιοῖ Σιοτὰ , 16. 1ΘΣῸν τευ ΩΣ βθθ ἰο τοίοϊοδ σία 

ὑτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. αἱ 
μιν 8η4 ἴδον ἡ σο γοϊοϊοίπρ νὰ Ποτὶ Διηᾶ ὮΘΥ, 59 Αηὰ οἡ ὑμ8 

ἌΝ, Η ΝΜ 5 ὀγδό ἦλθαν Θἰση  ἀδὺ ΘΚ οϑηι ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ α' ᾿ ᾿ : Ἢ 
1 οσσαχτρα ἴθ 6 ὅθ με δἰβῃίῃ ἴπον δὴ Ὁ ΟΙἸΓΟΊΌΙΧΠΟΙΘΘ 8 

περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν γουηρ ΟὨΣα, δῃᾷ μον 
ἴο οἰτοισασῖβα {86 116 ον, δηα ἐμὸν οσα σδ]Π1ῃ[ νοῖθ ροϊῆρ ο 811 

αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 1} ἣν {μ πϑῖπθ ᾿οἱ 
[1 ὭρΡΟΩ 16 ὩΔΙΩΘ οἵ δε ἡ οἱ ΠῚ [5 ξαμου, Ζϑομ 8: 

αρίαν. 609 καὶ ἀποκριθεῖσα μήτηρ {...» ; ῃ- 
Ζαχαρίον Απᾶ Βανίηρ δασννοῖδα τ86. πιοίμος ΤΕ. 60 Βυὺ 15 ταοῦ, : 
ΜΕΥ Τ Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται ΕΓ δηϑιννοσθα δηα Βα]: ττεν ὐ . . 

αὐτοῦ ῬΑΔΗῚ νιχ " μαξ Β6 Ψ{ΠΙ 6 οδ]Ἱοᾶ ἰ“ΝΟ, ἱπᾶθρα! Ὀαῦ. 88 
Ἂ -“ » 

᾿Ιωάνης. 61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι [5881 Ὧ6 6616 σομη," 
ϑομῃ. Απμᾶαᾶ δεν βαϊά ἰονγασζά μο’ ἰβαξ [61 Αὐ (ἷ ἰμϑν βαϊᾷ 

Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς [1 ΠΟΙ: “ἼΠοῖθ [5 
Νο οὔθ 15 οὐ 5 ἴὰθ σχϑιδ οϑῃῖρ οἵ οι ννὰο ὯῸ ΟἿΘ. ΒποΩρ ϑΟΙΠ 

καλεῖται ὀνόματι τούτῳ. [γχοΙαύίγοβ ὑμπαῦ 15 
5 θη β σΑ116 ἐπ 241: . ἱ ἷϑ. οδΠδᾶἃ ὈΥ ἐμί5 Ὠδχι ε.} 

62 - ἐνένευον δὲ δῷς πατρὶ αὐτοῦ 65 Τμθὼ ὑπὲ} τψϑαὶ 
ἱησὶ ο ᾿ς - ττὶ ΤΥ Ψοσο ποααΐϊηῃ ἰῃ. Ὀὰ ο ἴπ6 ξαΐμοσ δοκίηρ ἐδ ξαῖποῦ Ὁ 

ἂν θέλοι καλεῖσθαι ἴσῃ ψρδξ μΒ6 ψαμίοᾶ 
ἸΚΟΙ͂Υ Β6 Ψοι]ᾶ 111 ἴο θὲ θεΐῃρ οδ]]ϑὰ | 518: 

ἴθ για ΚΕΙ͂Σ τ ἴο Ὀ6 οοἰρᾶ, 68 Δηᾶ 
αὐτό. 68 καὶ αἰτήσα πινακίδιον ἔγραψεν 

10. Απμὰᾶ μανΐπα δἰ δον Δ01ὲ μ6 ψτοίθ ὯΘ ϑδκθα τῸΓ 8. ὑβθὶθῦ 
πᾷ ψτούθ: “ΦοΏ ἰβ λέγων ᾿Ιωάν ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἢ : 

ΣΘ ΑΗ ΤΟ" 15 ἈΡΈΝΝ οἷ. Απὰᾶ 15. πεῇιδ. Αὖὐ'. [}15 

τῷ 
ἴο [8 

Ν 

τὸ τί 

58: σομπονδῇ, 071-18, {ῃὴ6ς Τιοσχᾶ, ΒΑ. 

στὸ μακάρι ιηρμβλθαμρε ρναφανημφε 

νρρυνρηνμοθηνοϑηνηγσατοι ἀττστο απρηπενον στ ο ησηηρον νημρυνυησαυσσ. ων υηηθησυσοτην μονα θερηκαση τι ταυστ συν ομμημμεημερσυνυν ουσενν ὑαμκινὰ ἄμμι μῦν α μρνμμρνρημόνμφορνμσμνι μοι αρερμενφ άφν 
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ἐθαύμασαν πάντες. θά ἀνεῴχθη δὲ τὸ [88 } 5811 χῃϑυνοὶθᾶ. ᾿νοηαοχραᾶ 811. Ὗγ85 ορεῃεᾶ βμαΐ ἐπ θά Τηρίβηξν Ηϊβ πο ἢ 
τόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ λῶσσα | Κ)εκ. Ορβθῃθά δηᾶ Ἠΐβ σις οὗ Ὠΐγα ἸΡΟΧΡῊΒ δῃᾶ ΝΜ Ὑασας ΤΟΏΒιΙΒ Ἰοοβθᾶ ϑηᾶ [6 

αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. ] υ9881ι ἴο 5ρθᾶκ, 816585- οἱ πα, πα Π6 τγᾶβ βρδακίηρ Ὀϊεββδίηβ ἰη6 αοα. [18 σα, 6 Αηά ἔδβι 161 ὌΡΟΩ 81 ἔῆοβθ θ6 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς |Ἰϊνίπρ ἴπ ἐποῖν ποὶρῃ- Αμα σδῦα ἴο ΒΘ ὌΡΟΣ 81 ἘΘΆΣ 18 Ῥοσμοοᾶ; δα ἴῃ ἔπ 
περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ {ΣΧ}Ώ016 τποπηξδίποιϑβ (ο65) ἀννο!Πἕἶηρ του πῆ ἴθι, 808 ἴῃ ψΠοΪΘ σΟΙ ΠΟΥ οἵ 9’ θ΄ ἃ ᾿ ΜΝ . ἢ Ἢ Ὁπ686 μίηρα Ὀ6- ῇ ὀρινῇ τ Ιουδαίας [8 τ ταουῃἰδβίηοιβ ᾿ἰσΟΛΈΓΥ] ΜΥΡΝ Ζυᾶρδα : ΒΒ ἴο 6 ὑδικοᾶ 

διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα Ῥτοαπα, βθθ δηά 811 τῦᾶ5 ὈΘΙΔ5᾽ ΒΡ ΟΙΚ αι ἐΠΥΟΌ ΡΒ Δ} πο βδγίηρϑ ὑπ, δα ταράρ ποθ 
ταῦτα, θ6 καὶ ἔθεντο τ᾿τάντε οἱ ἴσι ὦ μ ΠΥ͂ΟΝ δπά φῬυΐ 81 1μ8 (οη65) } 5188: “ὙὙπαὺ ΤΘΆΠῪ 

Μ11 ὑῃΐς. γοῦσπρ ΟΠ 
Β69᾽ ἘῸῚ {μ6ὸ μβδῃᾶ 
ΟΥἨ σεποναῃ τὰ ἴπ- 
ἀρρᾶ στ 1. 

ΟἿ Αηα Ζρθοθ 8.88} 
15 Ταύρου τῶ ἘΠ1οά 
ὙΠ ΠΟΙ βρίτιῦ, δηᾶ 
ἮΘ ῬὈγΟΡΘβἰθᾶ, βαγίηρ: 

ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, 
ΒανΊῺΒ μοδσὰά ἴὰ ἴπ6 παασί οὗ 6, 

ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; 
ΤΟΔΙν ἐμ 116 ΟΣ ἐπὶ ψ11062 

Κυρίου ἦν. μετ᾽ αὐτοῦ. 
ΟΥΤιοσὰ τὰ ἢ 11, 

λέγοντες Τί 
βασὶπρ ὙΜΈΗδι 

καὶ γὰρ χεὶρ 
ΑΠΑ͂ ῸΣ Βαμῃᾶ 

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη 
Αμα ΖΕομδσίδῃ ἐπθ Φϑίμου οὗἱξ τας ἢ Πρ 68 “ΒΙοββοᾶ δὲ σ68ο- 

πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων νϑὴ" ἐπθὸ οα οἵ οὗ βρί τ ὯΟΙΣ αδμπᾶ ῬΥΟΘ δα ΕΞ 1.1: 
1578.861, Ὠδοϑβα ὯΘ6 Ὧ85 
Ῥαγηθ ἃ Ωἷθ αὐξοθη οι 
84 Ρϑυτοσηθα αοὴν- 
ΘΥΘΏΟΒ τοναῖὰ Ὠΐδ 
ῬΘΟΒΪΘ. 69 Αμᾶα Ὧδ6 85 
Γαϊδοα ἃ ἃ ΠΟΙ οὗ 
ΒΘΙν ῦῖοη ΓῸΥ ἃ ἰἴπ 
[8 ποιδα οὔ Ὀανία 
15 βαύνδῃῦ, 7θ 15 
85 6, ὑξτοιρῃ ἐμ 
το οὐ Ὧΐβ6 ΠΟΙ͂Υ 
ΡΓΟΡΘΐβ. ἔσο οἵ οἱά, 
δ βροκθῃὴ ξοῖ ἃ 
δα Ιου ἔΤΟΙ ΟἿΓ 
ΘηΘλίθ5 δηα Ἷγοχ {86 
βδηᾶ οὔ 8481 {ποβὸ 
Πδηρ τ5; 1210 Ῥογ- 
ἔοι ἴδ τΘΓΟΥ ἴῃ 
οομχιθοίίοῃ. τὴ ΟἿΣ 
Του εδύμουβ δηα ἴο 
08}} ἴο πη Ὠΐπ ΠΟΙν 
σονοθηϑαῦ, 73 ἴὯ6 οδἷμ 
ὑῃαῦ ὯὮ6 5. οΥΘ ἰο 

08 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ 
ΒΙΘΘβρα Τοτά ἔμπα σοα οὔἐμο 

ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν 
ἢ Ἰοοκρα ρου Δα αἰᾷ 

τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 καὶ 
ἴο 8 6 Ῥϑθορὶθ ΟἿ Βΐτῃ, δηᾶ 

κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ 
ΒΟσ Οὗ ξαϊναϊΐϊοη ἴοι ἴῃ Βοῦβδ 

Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 1 καθὼς -ἐλάλησεν 
ΟΥ ΘανΔ ῬὍὸὼῸν οξδίῖτη, Δοσοχαϊζηξ 85. 6 ΒΡΟΪΚΟ 

διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος 
[σου ΤΟ οὔ 6 Ποῖν ΖΥΌΤᾺ 856 

προφητῶν αὐτοῦ, 71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν 
ΡῬγτορῃθί οἵ Ὠΐπι, Βαϊνδίίου οἷ ΟΥ̓ ΕΠΟΙΐο 5 

ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων. τῶν 
οἷυϑ δηἃ οὐδοῦ παπᾶ ΟΣ 811 ἴδ (οῇ" 685) 

μισούντων ἡμᾶς, 72 ποιῆσαι ἔλεος -- μετὰ 
δίῃ 115, ἴο ἀο ΤΆΘΙΌΝ ψΠᾺ 

τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης 
Ὧθ ξαΐμοιβ οὔτιβ δῃᾷᾶ ἴο 68}} ἰοὸ τηϊπᾶ Οὗ σονεπαπέ 

ἁγίας αὐτοῦ, 18 ὅρκον ὃν ὥμοσεν πρὸς 
ΠΟΙ οὗ Βίπ),  Οδἢ ὩΈΏΙΟΗ ΜΘ βϑουθ ἰοννδζα 

᾿Ισραήλ 
Ι5ΥΔΟῚ, ᾿ 

ὅτι 
βῬθοδαβο 

λύτρωσιν 
ἀεινσδῆσα 

ἤγειρεν 
ὃ6 ταῖβϑθα ἃΡ 

06, 68: Τοπόνϑῃ, 571-18: {π6 Τιοστά, ΒΑ... 



ΤὺκῺΣ 1: 74---ὦ Ὁ ἢ ΦῚΦ 

᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 14 τοῦ δοῦναι [ΑὈΥΘΏΔΤΩ ΟἿΪΓ Ζογδἕα- 
ΟΣ ἐμβ8 ἴο βῖνθ ὑπὸ, 1410 σγϑαδ 8, ἈΡΥΔΘ ἰῃῇθ Ζβίηεσ οὔ 5, 

ἡμῖν ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αἴίοτ 8 πᾶνε Ὀθρθῃ 
ἰο ὰϑ ΤΘΑΥΊΘΘΒΙν ουρΐᾷ οὗ Βαμα ΟΥ ΘΘτἾθ5  γοϑοιθα ἔσο ἐδρ 

ῥυσθέντας Τῦ λατρεύειν δηπαᾶπ ΟΥὁἩἨ ΘΘΠλΐ65, ἐδ 
ἴο ρὲ τε πάθγιπε βαοσθρᾶ βεσυνίςε {Ἵν ]θρα οὗ ΧΟ ΠΙΝΣ Βανῖηβ Ὀθθὴ ἄσαῃι 

αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ 
δα τἱρηΐθουβηθϑϑ 

ἐνώπιον τομἀογίηρ βϑοσθᾶ βοὺ- δικαιοσύνῃ 
ἴὴ ΒΒ} [νἱοα ἴο δὰ 17 σχίζῃ ἴο ἰλ ἴἡ ΙονϑΙν 

αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. 16 Καὶ σὺ ᾿Ἰογαὶν. ἀπὰ τιρηὐθουδ- 
οὗ ἴα ἴο 81 [ῃ6 αδυϑ8 Οὗ υ. Απά γοὰ [ Ὧρδ55 Βοίογθ Ὠΐπι 8] 

δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου [οὐὐ ἄδγβ. 16 Βυῦ 85 
Ῥυΐ, 1{ΠῸ Ὅον, φῬτορῃοῖ ΟΕ Μοβί ΒΊΡΗΕ | ἔου γοι, σγοῦηρσ ΟΝ, 

κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ γοὺῦ ΜΠ Ὧ6. ΟΔΙἸρ ἃ 
ψγοῦ νν 111 06 σα]6, γοῦὰ ΜΙ 8Ὸ σου νναν Ὀθέοσα ἴοὺσ ᾿ργορῃθῦ οὐ 8 Μοβὲ 

ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, ΗΘ, [ῖ0Ὁ0ΣὉὁ ψοΣ Μ} 
ἦὰ βίδῃ οΥοσᾶ ἰοτηβκθτοδαν Ψψ8)85 ΟΥ̓ Βίτη,] σὺ ἰὴ ϑάνβϑῃσθ ὈΘΊΌΤΘ 

71 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ || 6 μον" ἕο τη Κ6 ἢἰβ 
οδἵβ ἴο βῖνβα Κηον]θᾶθαε οὗ βδινδθο ἴο τη] γα να τοαᾶγ, 77 ἴο οἷν 

λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, [Κπον]εᾶσα οὗ ϑαϊῖνὰ- 
ῬΕΟΡΙΘ οὐ πῖπι [πὰ Ἰοέϊηβ βο οὐ οὗ βίῃῆβ ΟΣ μθτα,  ζογ) 0 ὨΪ5. ῬΕΘΟΡΙΘ Ὦγ 

ἴδϑ8 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν | ξοτρίνομθθβ οἵ ὑμϑὶγῦ 
σοῦ. ἐαίεβίϊπεβ οἔτασχον οξ ἄρά οὔ αβ, ἴῃ [β)ῃς, 78 Ὀθοδθθ οἵ 

οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, [πα ἴδμαθσ σοϊῃρδδ- 
ΜΒΙΟΒ ΠΠΊΟΟΚ ρΟα. 5 ἀδσργθϑκ οὐδ οεξ ἈδιθΒΐ, οἵρῃ οὗ οὖσ αοά, νι Ὲ 

19 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ ] ἐπἰδ [σοιῃρθβδῖο}} ἃ 
ἴο 5ῃίηθ ἀροη ἰο [868 (065) ἴθ αδυκηθθβ δηᾶ ἀδυ σα κ ΜΠ νἱδὶῦ 8 

τοῦ ἤτοι οὐ Ὠἰρῃ, 7910 σκιᾷ θανάτου καθημένοις, 
βῃδᾶον οὗ ἀδαῖῃ δἰ 5, ΟΥ̓ τῃ8 οἷν ᾿ἰρῃῦ ἴο ὑδοϑθ 

κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν  εἰὑὐηρ ἴῃ ἀδγΚΏΘ55 
ἴο βἰχαϊσΐθη ἄονῃ ἴμα ἔδεῖ οξὰβ ἰπΐο ΨΆΣ (30 ἀθαῖῃ 5 5,ΘΟΥ, 

εἰρήνης. ἰο αἰτγθοῦ οἷν. ἔθδὶ 
ΟΥ̓ Ῥβδςθ. ΡῬΓΟΒΡΘΓΟΌΒΙΥ ἴῃ [88 

80 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ [Χὰ} οὗ Ρξ6868." 
τὴς μαΐ μπὲ] Ὸν Ὅγὰ5 στοίαθ «πᾶ 80 μὰ 86 γοῦν 

ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ᾿ΟὨΠα ψοαὺ οα βτοῦς- 
νγ85 σού: τοῖρίν ἰο βρίτιῖ, δῃᾶ ἢθχ85 ἴθ. ἰπα | ἴὴρ δῃηᾶ σού βύσοης 

ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ | ἰῃ δρίτιῦ, δηᾷ 6 οοπ- 
Ὅλ ΟΥ̓ ΒΟΊΩΝ Ρ Οὗ Πίσῃ | ἐἰϊηϊιθα ἰὼ (δ ἀρϑονίϑ ἀεβοϊϑίο [Ὁ18665]1 Ὁ} 

ὈΠῸΠ] ἰὯ86 ἄδν οὗ βῇον- πρὸς τὸν ᾿Ισραήλ. 
ἰοννασὰ 6 Ι5786]. ἰῃρ ὨΪΞΘΙΕ ΟὈΘΏΪΥ ἴο 

ἜἘνέ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 1586]. ἢ 
γένετο ἐἑ ἐν ταῖ ἔραι κεί 

2 Τί Βδαρῃεῃβθαῖ: υξ ἃ ἐξα περ ἐβοβα Νον ἴῃ ὑποβα ἀαΥ5 

ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου 8. ἀδόγθθ ἅ8Π 
ἐξῆλι ουΐ «για Ῥεβίαβ Οἴδεβδυ ὡ Αὐραυβία [τοτύ ἢ ἔτγομι σεθδας 

3 οά ᾿ ὴ Ϊ ἐνῃν" Δα σαβα5. ΙῸΓ 411 ὑδ8 ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ᾿ ἱ 
το Ὀ6 βεϊιηρ τορι ϑίοσοα 841 {86 ἱῃμαριεα [φαγί 1; ᾿πΠ Παρ Σ δα εδυίῃ ἴο μ 

2 αὖτ ἀπογραφὴ πρώ ἐγένετο ͵ τεβίβῦοτθα; 2 (ὑμ15 ΠτΒ 
ΤῊΝ τα ο μα ἔνλὴλι οσουχτρά | τορὶϑυχανίοῃ ὑοοὶς ὈΪ808 

7θ65 ΦΖοἤονδῃ, “1:18: {η6 Τιογχὰ, ΒΑ. 

πανρμαιαῃ 

μμωρ κ σον μονῶν αν αημμαρι ριον υρυασουψη πρυγένναν. 

278 
ΕὔΚῈ; 23: 3---10 

ἡγεμονεύοντος τῇ ΐ , ᾿ 
ἐπὴν ΒΟΝΕΧΏΟΥΣ οὗ ἴα Συρίας Κυρηνίου: [θη ΘΙ Τ]1“ϑ τ 8.5 2 καὶ Θ᾽ Ξνεῖα φυϊγιλίαβ; [ ΡΌΨΘΓΩΟΙ οὗ 5γυὶδ;) 

Ἑπορεύοντο ᾿τάντες ] ὃ δια 811 ΡΘΟῸΙ δμᾶ , ὌΝ ΕΓΒ ΒΌΪΩΡ' ἐΠοΐσ νὰν 81 ς ὑχανθιίηρσ ἔ δ. τοργαῦ 
ἀπογράφεσθαι, ἕκαστο ᾽ . [[γϑα, ββϑο ΟἿ Ϊ ἢ ᾿ ε ᾿ς 6 ἴο δὶ ἰ0 86 ἐεἰϊπα ΤΟ ΕΙβίασεα, ββοῆ (οπὸ) ἰπτὸ τὴν ΚΝ οἱὔγν. 4 Ο ΩΝ 

ἑαυτοῦ πόλιν, 4 ᾿Ανέ ὲ Ἱ Ἰωσὰς [205ΒῈΡῈ. δἴβοὸ ψϑῆδ ἀρ οὗ Ηἰτ56 1} οἱέγ. αενέβη δὲ δἴδο μωσὴφ {τοὶ ΟἸΒΙΊ:166, ου οὗ 
ἀπὸ τῇ Γαλιλαί. Η Η ς Θ ΟἿ οἵ ΝαΖϑ- 
ἔγοτα ἐμῷ ἀαμμαο ὧκ,, πόλεως Ναζαρὲτ τοῦ, ἰπίο σὰ ἀ8Ὰ ἴο ᾿ς τὴν Ιουδα ε ϑυΐ οἔ ον  Ναζατϑίῃ 1 να 5 οἷν, ψΏοΒ ξἰς τὴν φυδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις [15 σα]6α ἘΘΙΒΊΘ: Ἀθηι, 

ἴ ἥ 68 ἰηΐο οἷν οὐ θανια νοὶ | Ὀθοθ86. ΟΥὨ Ηἰσ Ρείησ καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι! ὃ ΤΩΘΙΛΡΟΥ ΟΥ̓ ἢ6 ἰ5 Ῥεπιβ Ε ΒεἰΒΊθη θη, ἘῃχοῦΒη. ἐπὸ ἴο Βα ἔουδο ΕΝ ἘΑΥΑΣν οὗ 
αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ 5 , , 0 ρϑὺ Τορίβ- δαὶ οὐΐοε μρκοῦ ΚΟ χί εαὐτοτριᾷς «αυείδ, ὑθτρά Ἀτ ΜΑΥΥ, σχῆῸ ΝΣ ; ς " » [Ὧϑ' ΕΘ σΊνθ ὨΪ7) ὅ ἀπο ᾿ Α : μ πεῖρα ίασθαι σὺν Μαριὰλ τῇ ἰῺ ΤΑΘΥΥΙΘΡΘ 85 ὈΥΟΙ,- ἢ τρᾶ ἰοθείπεν ὙΠ Μᾶτν. ἐπ (οπ6) [βΒθᾶ, δὺ Ῥγθδοῃξ Ἦθδνν 

, ἐμνηστευμένῃ τῶ δ Μ᾿ ΟἿ ἱ μηνί ὕφοῆ δίνφη ἰκλρρντοσς ἔα, ΟσῚ ἐμὸν ααρῖς ὃ ΜΠ ἐνκύῳ. 6 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀανβ σϑτλθ ἴο ἐπ 1]] Ἡ Ων Τὸ ὁασουστθα Ραξ ἴὰ ἴ 8. ἴοῦθ. ἔβθὰ [1ῸΓ ΠΟΥ ἰὸ Βῖνθ ὈΙΣΤῈ ΟΝ ΗΠ πο ον “« ἴ6. ἄδγβ οἕίῃβ ἰὸ βῖνε διέ [0 ΠΕΣ βοῇ, ἐμ Εγοὶ- ἦν, 1 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸ ἦ Ῥογα, δᾶ 
: να πα 58:6 Ρουπαᾷ δοτ, δηά 588 θδνε Ὀἰσίῃ ἰο ἐῃβθ βοὴ οέβεὶὶ Ὠϊα ΕΠ οἰοίῃ Ρϑηαᾶκ τὸν πρωτότοκον, καὶ ξσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ 8: 1614 πη) ἴῃ 8 Ν ᾿ς 8ηα 588 βυνϑάαθα μππ δηα]} ΠΙΘΏΡΘΙ, ὈΘΟοθσα ἐβασδ εἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν [ἵ88Β 0 ΡΙδοθ ἔὸγ 846 τθοῖτ ἔτη μὰ ἸΉΘΏβΘσ, Ῥθοααξα ποὲ τγαβ [ὑμοῖα 1ἢ (ἢ8 Ἰοάρϊηρ αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. ΤΟΟΣ, ς ῬΙδΟΘ. 1 {86 Ἰοοβίηρ- ἄνα [ΡΙΔΟΘῚ. 8 ΤΏΘΙΘ ΨΈΓΘ 8.150 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἃ ἰμδὺ βδιὶθ σΟΙ ὗν τς Ῥ Θτὰβ οσΘ ἰ5 ἰῃ8 σουπίγν ἐπ6] ΒΠΘΡΒοτας πνὴρ οἱ αὖ τῇ εἶ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς | οὗ ἄοοτα δηα Κεοορίηρ τ 8 Ὦ ιΘ Βεῖά5 ΔΛ ρυδγάϊηνσ ναΐομοβ 1 γδίσῃθα ἰὴ ἐμ 4} 12 εἴη τῆς νυκτὸς Ἐπὶ τὴν ποΐμνην αὐτῶν, 9. καὶ ὈΥΘΓ ὑποῖν ἤοοϊκο. 9 Απὰ ἌἜΝΝ ᾿ ὌΡΟΩ ων Βοος οξίμεα. Αμᾶ Βα ΔΑΘῺΥ σΟΒΟνΒΗ 88 ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα [8861 5ίοοά ὃν ἐῃθπι, Ν ΟΣ, βίοοῦ θρὸθ. ποθ δᾶ ΕΊοΥΥ [8 ἃ σοΗονδ ἢ ἘΡ ΒΙΟΥ͂Ν ρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν | ΘΙΘαπιρα ἃτοιπα ἐῃθη,, ἴθετη, πα μὸν ϑρατεά | δῃηᾷ ὕπον Ὀδϑοδηλθ ΨΟΙΥ͂ 

οἐΤΠοσα σἸθαηθα ιοὰὺπα 
φόβον μέγαν: 10 καὶ εἶττεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος [ϑΆΣΓΙΙ, 10 Βαὺ ἐμ 
᾿ ᾿ ἧ ἣν ετϑαῖ; β Ἦν 5814 ἴο ἐμογὰ ἐπ 8ΏΡΕΙ ΘΏΘΒΟΙ κβαΐᾷ ἔο ἐθοχη: φοβεῖσθε ἰδοὺ ὰρ [Ἢ ᾿ 
᾿ ε, οὐ ὰ ΒΘ ὯῸ ἔθαγ οἱ δέξο ἘΟΣΣΗΓᾺ Ἰοοκ! γὰρ ΙΟΟΚΓ 81 ΝΑ λμΣ εὐαγγελίζομαι ὑμῖ ὸ ' ἱ Ι 

, μῖν χαρὰν μεγάλην 'ἴ 5 ἴο γοῦν ἅ1 ἀθοίδυίηθ Βοοα πος ἰο σοῦ Χ ἼΡΟ μ δτη " ὭΘΧΞ οὗ 8 Ετθδ, γον 
8. σοῃονϑῃ᾽ 5, 7τ-18,16,17- 
ἰογᾷ᾽ 5, ΝΒΑ, ᾿ 

ἴμ6 Τιοτᾶβ, ΜΒἘΑ. 95 Το Βονα μ᾽ 5, {1ι8,10-18.. [ῃ9 



ΤὈΚΕ 2:11---19 

ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 Σᾷὅτι 

ΜὨϊ ΨΠ1Ὸ0Θ6 ἴο 311 16. ῥῬρϑορίε, Ὀθαβῖιθ6 

ἐτέχθ ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἔστιν 

ψν 85 ΩΝ οἰπὸσ τοάδ ΘΑΝΊΟΥ ἍΜΈΏΟ 5 

ἐν πόλει Δαυείδ 12 καὶ τοῦτο 
ἴὰ οἷν οὔ θδν!ᾷ; δὴ τηϊ5 

εὑρήσετε βρέφος 
σοῦ Ψ1Ὶ πα ἀπέδας 

κείμενον ἐν φάτνῃ. 

ριστὸς κύριος 
Χ Οητο Τιογὰᾶ 

ὑμῖν σημεῖον, 
ἰο τοῦ ΒΕ, 

ἐσπαργανωμένον καὶ ἶ ἐ 
μανίην βρῇ βυννδα α]θᾶ δπᾶ δι 2 8 41:2 ἀπ ΤΆΘΏΒΘΥ, 

13 καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ 

Αμᾶ ἐξέφνης οαχθ ἴο θ6 ψὶ ἴπ6 ΔΏΒ6Ι 

πλῆθος στρατιᾷς οὐρανίου αἰνούντων. 
ΒΟΥΛῊ πτροτιος ὨΘΑνΘΏΙΝ - Οὗ (ΟΠ65) ὈΤΘΙΒΙΠΒ 

τὸδ͵ θεὸν καὶ λεγόντων 14 Δόξα ἐν 

{πμ6 σαοὰᾶ δρὰ ΞΘ 5 ΟἿΟΥΥ 1Ὰ 

ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη 

Ηϊσηθϑδὲ [Ρ]Δ 6651] ἴο αοά δᾶ ὕροῦ φαγίῃ Ῥθδοθ 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 
πῃ [41:9] ΟΥ̓́ΜΘΙΙ [ΙΠΚΊΏΡ. 

15. Καὶ 
Απᾶ 

ἀπ᾽ ἀπῆλθον 
ἘΧΟΤᾺ θεν ψνοηΐ οΕ 

οἱ ἄγγελοι, οἱ 
1868 8ΔΏΒ615, “Φ 

πρὸς ἀλλήλους 
ἰοννασζά Οὐδ δηοίου 

ἕως Βηθλεὲμ 

Τιοῦ τπι5 εὸ ΟΌΡΗ δοίην πΠ}} ᾿Ξ γ54Ε{:) 41:24] 

καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς 

δορὰ Ιοὲ 5566 {πὸ βδαϑίηξ (15. ἐπα Ἠδνὶὴβ οοουγχγεάᾶ 

ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ 

πο (6 Τιογᾷ ταϑᾶθ ο ἴο 15. Αμά 

ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε 
πον οϑὴθ μανὶπε ταϑᾶθ μαϑία δῃᾷᾶ Ζουπα ἂρ ἴπ6 δᾶ 

Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον 
ψἱη δ 

ὡς 
85 

ἐγένετο 
1 οοουχτθα 

αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἰῆεα ἰαΐο 16 ἤθδνθῃ 

ποιμένες ἐλάλουν 
ΞΘ ΘΡα5 ὙΟΥΘ 5ροδκίηθ᾽ 

Διέλθωμεν 

Μίδιν δπᾶ 6 ΤΌΞΟ ἢ Δα ἰῃ6 ἰδοῦ 

ἐν τῇ φάτνῃ: 11] ἰδόντες δὲ 
1ῃ 6 ΤΑΘΏΒΕΓΙ; Βανί 566 ἢ μευ 

ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ 
δον τοϑδᾶθ πον ὄρουὺΐ 1π6 Βα 15 ἀπ 61} 

λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου 
Ὠδνὶηβ ῬΈ Θὰ βρόκοῶ ἴἰο ποτὰ δροιΐ 6. ἘΠΕ ον 

τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 
1815. ΑΑμᾶ 811 186 (οτι65) μανὶῃξ οασὰ 

ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων 

“14 

ἐμαῦὺ 41 πῃ ὈθοΟρὶβ 

“1 μᾶνο, 11 Ὀθοδιβ 

{Ώογθ ψχὰ5 θοστ ὕο γον 

ἰοᾶαν ἃ βϑνίουσ, 0 

5. Ομ σὶδῦ ὑπ Τιοτᾶ, ἰὴ 

Ὁανα 5 οἷν. 12 Αμὰ 

ἐπὶ ἰ5. ἃ δ'βιεᾳ!. ἴοὸτ του: 

χοῦ ΜΡΠι πᾶ δὰ ἴη- 

ἕατιῦ Ὀουμα ἴῃ ΟἸοία 

Ῥϑηᾶθ διᾶ ἱϑγίησ ἴ 8 

τϑηροι." 13 ΑΠμα 58ᾶ- 

θην ὑμοσα οαθ ἴὸ 

β6 αι ὑῃ6 δῆρβ, 8 

τοαὰαὐιϊύμᾶθβ οἵ πὲ 

ΘΘΥΘΩΪ ΔΙΤΏΥ, ὈΓδὲβ- 

ἴὼσ Οαοα πᾶ ϑβδγ- 

ἴηὴρ: 14 “ΑἸοῦν πῃ ἰδ 

πμοὶρῃῦβ ρον ἕο (σά, 

δῃα ὑροῇ οϑυὺῃ Ὅθδο 

ποῦς ΤῺ ΟἹ φβορᾶ 

Μ}}}." . 

15 350 ψΏΘΗ ὑ88. 8ῃ- 

σ615 δᾶ ἀορδτβα 

ἔγοσα ὑπθαι ἰπΐο θᾶγ- 

θῇ, ὕμε. 5, οσαᾶςβ 

Ῥοσϑὴ βασίηρ ὕο. 0718 

ααοίμου: “μοῦ 5 ὮΥ 

811 Τθϑβ ΡῸ ΟΙΘΘΣ [0 

ΒΕΙΊΘ: θὰ δηα 568 

τηῖ5 ὑμίῃρ ὑμαῦ δδ8 

ἔϑκοθ ρῖϑοθ, ψῃΐίοῃ 

σον" μᾶ85 τϑᾶβ 

κΚοονῃ 0 5." 16 Απᾶ 

πον νοῦ νι μαβίθ 

δρᾶ τουμἃὰ ΜΑΙ. ἃ 

Ἅ611 85. ὕοόοβθρῃ, πᾶ 

[ὴ6 ἰπίαπὺ ἰϑἱπρ.- ἰὰ 

6 πιϑῆρετ, 17 θη 

[ΘΚ 580} δ, ὑμ 6} ταϑᾶθ 

Κηόν [88 βαϑίηρ ὑμαῦ 

μιὰ Ὀ66Ὲ ΒΡΟΚΘΩ 

ἰο ὑμθηὶ οοηοουπρ 

{πῖ5 σους ΟἈ114. 

18 Απμὰ 811 ὑπαὺ μβαγὰ 

ταϑυυθιθᾶ οὐοσ ὑμ6 
τπουάοσοᾶ δροιὲ δα (ἰ: 55) Βανίηβ ΕΘ ῃ ΞΡΟΚΟΘΩ 

ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς, 19 
Ὄν με βῃρορῃοσαᾶβ. ἰοψασα {πῃ 601, 

ἡ δὲ 
{π 6 »υΐ 

15. Τοβόνδῃ, σ78,10δ. ἴη6 Τιογᾶ, ΚιΒΑ. 

ἐμϊηρβ ἰοϊᾶ ὑμαπῖ. ἈΥ͂ 

86 ΒΘ ΘΓαβ, 1900: 

τῳ 

21ὅ 

Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα 
ΜΔΙΥ 81 τνᾶβ ὑγοβούνίηῃρ ἴῃ 6 βδαυίηθθ ἰδθβα 

συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ 
[ΤΟ ῚὯ5 ἰοβεῖμου ἰὰ 6 Ὠθασὶ οὗ ἵμς Δῇάᾶ 

ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ 
ξυγτηφα ὑπᾶθῦ 6 ββθρῃοχαβ ἘἸΟΥὴ5 δᾶ 

αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς 
ΠΥ ΣΡΕΣΉΞ 1. αοαὦὐ τὡρὸὰ 81) ([μϊἰπ55) ψΏΪΟἢ 

ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη 
{η6. ὨρδΊὰάῦῖ δὰ δὼ ϑοοογαϊηῃρ 8θ ἰΐ νγ85 ΒΡΟΚθὴ 

πρὸς αὐτούς. 
ἰοψατά ἐβοῖα, 

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ 
Αμα ΨΏΘη τνοσα δ]ΠΠ]60 ἃ ἄδὺν8 εἰβρΐξ οὗ ἴῃ6 

περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα 
ἰὸ εἰσουσαςῖβα Ὠΐτῦ, δια ννᾶβ οδ! εοὰ ἰῇ ᾿ϑη16 

αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ 
οἵ ἈΪτὰ 6515, {86 [8126] [{{Π }}{π|ὸ] Ὁ» 86 

ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ 
Δ 5581 Ῥϑέοτθο ἴμλ6 ἴο 8 σοῃοοδϊνεα. πὰ ἴῃ ἰμ6 

κοιλίᾳ. 
οανίν. 

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ 
Απα ΜΉΘ ψψοτ ἔπ18Π2 ὁ ἰἢ6 αἀδὺ5 οὔτμθ 

καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον 
φυτὶδοβίοι ΟΣ ἴδ δβδοοογάϊηβ ίο ἐπα Δ 

Μωυσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
ΟΥ̓ Μοβεβ, {μον θοᾶῦθρ ἢ ἰπίο Φογ 58 Ίθτὰ 

παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 233. καθὼς 
το ὑτεβειΐ ἴο ἴῃ 6 Τιοτᾷ, δοσοχαϊηβ ἃ5 

γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι Πᾶν 
 Ὧδ5 Ῥθθὴ νυυϊθη ἃ ὼν ΟΥΤοχᾶ ἰμαὶ Ἐνουν 

ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ 
τῆδῖ 6 ΟΡΘΏΙΠ᾽ ὙΧΟΤΆΡ Ὠοῖν ἴο [86 

κληθήσεται, 24 καὶ δοῦναι 
ΜΠ1ΙῸ06 σ8]16α, δῃδὰ ΟΥ̓ [ῃ6 ἴο βῖνε 

κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ 
ἀοσοτάϊηρ ἰο ἐπ δνὶπε 6 Θ παι ἰῇ [16 ἰδΨ 

κυρίῳ 
Τιοτά 

θυσίαν 
5ΒΟΓΙΗ͂ΘΘ 

τοῦ 

Κυρίου, Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς 
ΟΥΤογᾷ, Ῥαῖχ οὗ τὰ ]ράονοα οὐ ἧννο Ὡθϑί! 8 

περιστερῶν. 
οὗ οἱ σοῦ. ᾿ 

25 Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ 
ἈΑπα Ἰοοκ! ΤΙΆΒΕ νγὰ5. ἴῃ Β [ΞΡ ἘΠ 0) οοὴ 

ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ἰοἤο Ὠβὴδ ΞΙΏΘΟυ, 85 ἰδμ6 ΙΔ 

οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενο 
115 τἱρίθουβ δηα Βο]αϊαρ ὙΓΕΊΙ, τα 5 ἴὸς 5 

ΓΌΚΕ 3: 20--.-9ὅ 

ΜΑΙ Ῥαθσδ ἴο 7186- 
5ΕΥΥΘ 811 [656 βϑυ] ρ5, 
ἀγα ρ ΘΟΠΟΙ 51 ΟῺΒ 
ἴῃ ΘΓ Ὠδαχῦ. 20 ΤΏΘΩ 
68 βῃθρηθσαβ τορῦ 
Ῥ8οκ, ρ]οσιξγίηρ διά 
ῥγαϊδίηῃρ Οαοα [ῖ0ΟΓ 81} 
[Ὧ6 ἰῃΐηρβ 6 77 πϑαχὰ 
διηα βῶῖν, δῦ 85 0.686 
δὰ Ὀθθὴ ἰοϊἃ ἐμ. 

21 Νοῦν ΜΉΘ οἱρσἣῦ 
αδΥβ σα ἰο ἔμ δ] 
ἔοΥ οἰτουχηοϊδίηρ ΠΪΤΩ, 
Ηἰβ Ὡϑὴθ 85 8150 
Ο8116ἃ 9655," ὑ8 
ὭΘΔΙΩΘ ΟΔΙρα Ὧν {86 
ΒΏΡΘΙ Ὀδΐοσθ Ὧ6 85 
σοπμσοίγοῦ 1 ἐδ 
ὙΤΟΙΆΪ. 

22 ΑἸδο, ψΏΘΡη [6 

ἄδυνβ ἴῸὉΓ Ρυτίνῖηρ 

θαι δοςοσγαάϊζηρ ἴο ὑῃ 86 

ΙΔ. οὗ Μόοβθα σϑῶθ ἴὸ 

ἐπ 11}, ὕθν Ῥγουσρῃῦ 

Ὠΐὰ Ὁ ἴο δου βαῖθα 

ἴο τὈχγαϑδθὴῦ Ὠΐὰ ἰὸ 

Φοθονθῃ, 28 158ὺ 85 

Ὁ 1ῖ5 ψτὶϊθῃ ἰῇ 5986- 

ΒΟΥ 55 ἰᾶ: “ἜΨΘΥΥ͂ 

ΧΏ816 ΟὈΘΏΪρ 8 ΜΟΠῚΌ 

τὺ Ὀ6. ΟΔ81|6 ΠΟῚΥ 

ἰο ὅδῃονδῃ,» 24 διὰ 

ἴο ΟἿΣ βδοσῖῆοθ 86- 

οογαϊηὴρ ἰὼ δῦ ἰδ 

βοὰ ἴθ 8 ἰᾶὰΐ οὗ 

σον: “ΔΑ ρϑὶν οἵ 

ταχύ άονο ΟΥ᾽ ὑχο 

ψγουΡ᾽ ΡἰσΘΟ 5." 

“25 Δηά, ἸοΟΙ! ὑῃοτα 

ΑΒ. ἃ ἸΏ8 ἰἴὰ 96111- 

Βθὰ Ὠϑηθα 5:15χ6- 
Οὔ, 808 {πὶ ΙΔ 

ψ5 τἰσύθου δηᾶ 

χονουθηῦ, νϑϊθηρ ἔοΥ 

215) ὅρθὸ Μαιίζμον 1:21, Τοοϊποίθν, 
ἈΒ 283: ΤοΠΌνδ 5, “171-18. [ὴ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΑ. 

22, 23, 2άν Το μόνῃ, 0118; η6 Τιογᾷ, 



ΕΌΚῈ; 2: 36--54 
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ἦν [15Γ861᾽8 ΘΟΠΒΟΙ]ΔΙΪΟΩ, ᾿Ισραήλ, καὶ πνεῦμα ΝΟ 8δηά ΠΟΙ βρίτιῦ ΜῈ 5 παράκλησιν τοῦ ᾿ τ 
οσομβοϊαύίοθα οὗ ἴδε.  ἦϑτϑεὶ, βηά ΒΌΪῚ δον ΠΗ ὨΟΥ ἀρ ΤΕΣ 

ἅγιον ἐπ αὐτόν ξ6 τοὶ ἣν τὸ έτη το, Ὁ δὰ Ὀβθθὴ 

μοῖν ΡΟΣ δῖ; δηά δΒ , ΑἰνίθΙν τουθαὶθᾶ ἴο 

ἔ ὑπὸ πνεύματος 1 ̓ϊπλ ὮΥ͂ [6 ΠΟΙ͂ Ξρὶ τ 
κεχρηματισμέενον ὑτὸ τοῦ το Ηΐτω ὮΥ͂ 

μανΐηθ ὈΘ θῶ ἀἰνίλαν τονοδὶςαά ὉΡ 1πθ ΒΡ ἐπας Ἠδ ψουϊᾶ ποῦ 868 

τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἰᾳρρίῃ Ῥαΐοσθ Ὡ8 πὰ 

ἰο 5.06 ἀφραῖϊμβ ρτίοσχ ἴο οσ 1 3017 

οξίμθ ΠΟΙ͂ τὸ βϑϑ ὑμα Ομ τίβδὺ οὗ 58- 

ἴ τὸν χριστὸν Κυρίου. 21 καὶ ἦλθεν ᾿ποναῃ." 21 πον [ἢθ 

Β6 ΠΝ 866 ὯΝ ΧΟ Κπει οὗ βοτά: Αὐά ἈῈ οδὴθ Ῥοσον οἱ π6 βρίτιξ 

ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν καὶ ἐν τῷ [ἢ6 πο οϑπιθ ἰηΐο 
το ἴὰ6 ἴδίαριθ; δᾶ ἰπ {6 

γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν 
φαχϑΐβ ἴδ {1 ΤΟΥ͂ ΒΙΞΕΡΕΙ 

αὐτοὺ κατὰ τὸ 
ἀμοσν" δοοοταϊηρ ἴο {μα (186) 

Ε γ͵ 
- ᾿ὕ Ἄ 2 - 

εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτου 

μανΐπξ ῬΘθα λα οὐδίοτα οὐἴμα ἰδὲ δροῦΐ ᾿ Ν᾿" 

28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας 

αὐ Β6 ὡ τοοοϊνεσα [τὲ ἰμπΐο [28 8ΓΤῚ5 

Ἂ Ε. ΄ Ἂ Ἂ Ἂ 929 Νῦν 

καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν 

ἀπά ἰοιουὰ 126 αοῇὰ δ βαὶὰ Νον 

ἀπολύει τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

ψοῦ δῖ8 Ἰοοσῖπε οὗ ἰῇ σαν οἔγϑου, βονοσβίβῃ τιοτά, 

βρίσις [πὸ ἐθπιριθ; 8πα δ5 [Π8 
ραγθηὺβ χουθῦ [Π8 

γουὴρ Ομ] 9655. ἴῃ 

ἰο ἄο ἴοσ. 1 δοσογᾶ- 

Δὰν ἴο μ8 ουὐβίοθ 

φγϑοίϊσα οἵ με ἰδ, 

98 6 ὨϊΆΒΘΙΣ τϑοοὶνϑα 

τ ἰηΐο Ὠἰβ δ.πι5. δηᾶ 

μΙοοθοᾶ αοᾶ δῃᾶ 88: 

29 “Νον, Θονοτ θη 

Τιοτᾶ,» γοὰ 816 θην 

γοὺ 5ἴδνθα βΡῸ {τ88 

ἰὰ Ῥϑϑοθ δοοοσζάϊῃς 

ἀπ {π6 

εἰσαγαγεῖν τοὺς 
Θὰς 1 6 

τοῦ ποιῆσαι 
οὐ τὰ 6 ἴο ὅο 

κοοατας ἴο Μὴ ῥῆμά οἶϑοα ὰ ἴροαθο τὸ ρας ϑοοατθασο
 

ἴὰ ΟΝ εἶδον δ ὀφθαλμοί οὗὔτσο ΝᾺ ΤΉΝΕ ΝΥΝ τ πτῇ ἀρορος 

ιεσωτήριόν ΝΕ οἶφου Ἵ ΒΝ γον τιθάο ταν ὮΒΝΘ τ 
ἐᾷ 

«ρον ατὰς ἰο τρ ὄσωπον τὰν ΑΝ τῶν ΚΟ Ῥεορίβϑ, ὅ2 ἃ πιθανὰ 

82 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν ΤΟΠΟΟΥ ΠΟ, ΠΔΟΠΒ τά 

ρας ἰπίο ἀποονοχίηρ οὗ πδέΐοσιβ δῃᾶ ΒΊΟΥ 

ῦ "Ἰσραήλ. 33 καὶ ἦν ὁ πατὴρ Ν 

ΟΝ σξγου οὗ ΤΡΥΔΟ,. Απὰ πίὰθ μα ἑαίμον ΡΪ8 5188]. 89 Απά 

΄ πον [15 ΤΟΏΘΥ δᾶ τοίῃ- 

ὑτοῦ ὶ ήτ θαυμάζοντες ἐπὶ “ 

αὐτο πὰ ὡς ΗΝ ἘΡΠΘΕΣΙΣΕ ἀρο ΟΥΓ σομυϊηπθά δ νόει 

Ζ ᾿ "τοῦ εἰἰῶρ δὖ ὕμθ ὑμῖηρδ 

Ἵ λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ Ξ Ν 

ἔΉὉῚ Τβιῆισο) Ῥαίηα ἐπυνιὴ δρουΐ {, Απα Ρδίῃρ βρόκθῃ 8008 

Ν ὶ αν Ὁ. 34Α15ο0, βίαν θι οι 

ὑλό ἡτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς 

εὐλόγησεν αρτονο ΞΎΥΤΝ δαΛἪ βαἰϊᾷὰ ἰονασα Ῥ1ο55οα ὑποῖα, ὉὈσὺ 

"τοῦ ἢ ὺ βοεϊὰ ἴο ΜΒΘΙῪ [ἐδ 
ὸ ὴ έ ὁὑτοῦ ᾿Ιδοὸὺ οὗτος Ὁ κα, 

Μαριὰμ πε ας “Σ Ἢ τροοκὶ ὙΤμΐβ (016) [τπαούμοῦ: “ΠΟΟΚῚ τῊὶβ 

Ϊ ΐ {88 
Ϊ ὮΝ ὶ ἀνά αυ οθ ἰ5. ἰαἰὰ ἴοτ 

ἴτα πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν οὖ 

ΠΥΝΝ ΠΝ 3811 δᾶ κιδῃᾶάϊῃρ Ρ Οὗ δ Δ. μά 8 σίβίῃβ 

ὶ ἰ ἧ αἷῃ ΟὗὨ ΤΊΘῺΥ ἴῃ 15- 

ἐ δ ᾽ ὴλ καὶ εἰ σημεῖον ] 88 ᾿ 

τὰ ΝᾺ ἰσραὴ 88 ζῶ βἰρὰ ΙὙ861 δῃᾶ [ῖῸὉῸΓ 8. 5168 

ὅ6ι ΤΖοβονδῃ, 971-18; 1Π6 Τιογτᾶ, ΒΑ. 29" Θονοεοίρῃ Τρτγᾶ, ΚΒΑΣ, 

Ὠονδῶ, 5.18, 

8, ῬΊΟΥΥ οὗ γοὰ Ὁθ0- 

76 

ΦΥῚ 

35 καὶ σοῦ 
διὰ οἔνοι 

ἀντιλεγόμενον, 
Ρεὶη 85 ἰ1Κε6α δρδϊπϑβί, 

υχὴν διελεύσεται ῥομφαία 
ΨΟΧῚ Ψ}1 ὸ σοῦ ἸοΩ 5 ϑινοτα, 

ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν 
ἩΚΘΙ͂Υ ΙΔΥ 6 πποονοσοα οὐδοῦ ΤΉΔΩΥ Ἀρατίβ 

διαλογισμοί. 
ΤΟΔΘΟΠΙΏΒ5. 

86 Καὶ ἦν 
ΔΑμᾶὰ νγὲὰβ 

τὴν 
τῃ6 

ὅπω 

αὐτῆς 
ΝΟΥΣ 

θυγάτηρ 
αἀδαρμίου 

αὕτη 
115 

ζήσασα 
Βδνὶηρ ᾿ἰνοα 

“Ἄννα προφῆτις, 
ΔΉπδ Ῥτορηϑίεββ, 

Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, 
οὗ ῬΏΔΏΠΕΙ, ουΐ οὗ ἐχῖρθα ΟΥ̓ ΑΒΠΟΣ, 

προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, 
μανίῃπξ δἀνδησοα ἢ αδὺβ ΤΩΔΙΗΨ, 

μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας 
Μη ΤῊΔ]16 ῬΘΥΒΟῚ Ψ ΘΔΥΒ βονθ Τσοσὰ 16 νΙσΊν 

αὐτῆς, 81 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν 
οἱ ΘΙ, δῃαᾶ 588 νιον ὉΠΊ1 ΨψΕΔΥΒ 

ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ 
εἰρη - ἔοτσ, νο Ὡοΐ 

ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ 
ψ785 ΤΙ σοῦ 6 ἰδ] ἴο ξαϑηρβ δπῃᾶ 

δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ 
51 ΡΟ ΊΙΟΩΒ ΤΟΠΟΘΣΊΩΒ βδοτεα βουνῖοα ὨΙΪΡηΣ δμῃᾶ 

ἡμέραν. 38 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
ἄδν. Δηὰ ἴο νοοῖ ἐπ 6 ΒΟῸΣ 

ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ 
βανὶπϑ βδίοοα ὉΡΟῺ ννᾶ5 το ΣΤ ]ρ Δ. ἰο ηΠ6 οα 

καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς 
δη8 νγὰ5 βροακίηβρ δροχὲ 1 ἴο 81 {ἐπε (ΟΠ 65) 

προσδεχομένοις λύτρωσιν ᾿ἱερουσαλήμ. 
υδιῦ τὴς ἕο αἀοινοσαπσα οὗ σοσυβδίοσζη. 

39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ 
Δηὰ 885 ἔδον παρᾶ 81] 16 (1π|55) 

κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ἐπέστρεψαν 
δοοροταϊηρβ ἰίο ἰδ6 ΔΨ ΟΥΤοτα, ἴμον σοϊυσγηρα 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν 
ἰηΐο ἰδ6 8168 ἰηῖο οὖν ΟΣ Ἰμοχηβοῖνεβ 

Ναζαρέτ. 4'Ὶ Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν 
Ναζδγοίῃ, ΤῊῸς Ρυΐ τΠ6 ΡΟ νν85 ΒΥΟΙΩΒ 

καὶ ἐκραταιοῦτο τιληρούμενον 
ἃπαᾶ τνᾶβ βου ηρ τοϊσηῖν Ῥϑιηρ ΒΙ]εα 

σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό. 
ἰο ψἰβάοσα, 86 ἔβανοῦ οξαοᾶῦὰ 8 ὌΡΟῺ 1. 

41 Καὶ "ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
Απα ΨΜεῖδ βοίΐηρ ΟῚ ͵ὰν 186 Ῥδεαῖβ Οὗ Ὠἰσὴ 

κατ᾽ ἔτος εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ 
ἀζοογαίϊηρ ο γΘΘΥ πο Φογαβϑίθη ἴο ἰῃ6 ἐθϑέῖνϑιὶ 

ΧΌΚΕ, 23: 8ὅ---4Ἱ 

ἰο 6 ἐαϊκοά δρϑίῃϑὺ 
85 (γ68, ὃ Ἰοὴρ 5ψοσζά 
Ἅ11 6 στὰ ΓὨτΟΌυΡῺ 

50 μαι 6 501 οἱ νοι ψοὺγ- 
561), 1 ΟΥ̓͂Σ μαῦ 
0Ὁὴ6 τδδϑοῆΐϊηρδ οὗ 
ΤΏΘΩΥ δατΐβ Δ᾽ ὈΘ 
πποονοσχϑᾶ, 
0 ΝΟ ὑβοῖθ τ85 

ΔΑ 8 ῬὈτορθῦθϑϑ, 
ῬὨΔΠ 1615 ἀθαρτζοσ, 
οὗ ΑΞΠ ΤΥ ὑσὶ (ἐμ ΐ8 
ΜΟΣΏΘῺ ΜῸΒ Μ611 δΙοὴρ᾽ 
ἰχ ψϑδᾶσβ, δ): δᾶ 
νθα πὶ ἢ ἃ μαϑρϑηά 
ΤΟΥ͂ Ξουθ ΥὙΘΔΥΞ ἔΤΟΤῚ 
ὮΘΥ νἱγρίηϊίν, 37 δὰ 
ΒΏ6 ψῶ5 ἃ ΜΊΔΟΥ ΠΟ 
αἰρηὖν -ἔΟῸ  γΘαΥ 5 ΟἹ), 
ΨΜΏΟ Μὰ ὩΘΥΕΥ ᾿1155- 
ἴῃ ἴσο ἴῃ ἰθπι- 
Ῥ]Ι6, τοπάογίηρ σϑογρᾶ 
Βούνῖσοο ἢἰσῃῦ δῃᾶ 
ἄᾶαν ψιύῇ ξαδύϊηρ5 
δὴ ΒιροΙσδύξοι 5. 
8 Δηᾶ ἰῇ ὑπαῦ γΟῚΥ 
ὨΟῺΪΓ 506 Οοϑὴθ ΠΟᾺΡ 
δηα Ῥδρσδὴ τοίυσηΐϊηρ 
ὉΏΘΏΚ5 ἴο οας βηᾶ 
Βοθακίηρ, δροῦς [{1Π6 
ΟὨΙ]Δ] ἰὼ 81 ἐοϑδ 
ψοαλθηρ ἴὉΓΪΥ ὥογιϑδ- 
16 }5 δ νυ η66, 

3955 0 Θὰ ὑδον 
δᾶ οδιυϊθα οὐδ 811 
{86 ὑμίπρα δοζογάϊηρσ 
ἴο με ἴᾶὰΐνν οὗ 26}ο- 
νΔΏ," [Ώ6Υ τοῦ δος 
ἰπῦο σ811166 ἕο ὑποὶσ 
ον οἷν ΝαζΖ Ὑτϑίῃ. 
40 Αῃηαὰ Ὧ6. γοιμπηρ 
οὨἱ]α οσουϊπαθα στον- 
ἴῃρ δῃᾷᾶ σοίϊηρ οὑσοηρ, 
Ῥοίὴρ ΠΙΙρὰ ἢ ψνῖ15- 
ἄομ, 8η4 αοὐκὶ ξανοσ 

σοηὐίηθυθα ἀροὰ Ὠἷτὰ. 

4 Νον Ὠΐἱ5 ρδυρηΐβ 
ΜΟΙΘ δοοαδίομηρα ἰὸ 
5Ὸὼ ἔσοῃ γ68 ἴο 
ΘΔ ἤο σοΥΌ58Ι 6 1 
ἔοσ 8 ἔρθβοϊναδι 

881. οα, Β718: Τομποόνδῃ, σ71-θιτιτιδ,τ, {η6 Τιοχᾶ, ΑΥ̓Έ ΒΞ 5:». 

ταβ, τῃὴ6 Τιοχᾷ, ΒΑ. 
890 Τοπονδ, 



ΠῚ 2: 42--.80 

τοῦ πάσχα. 42 Καὶ ὅτε ἐγένετο 
οΥ [ῃ8 Ῥδϑββόονϑσ. Διηὰ ΨΏΘΩ Β6 σδῆλθ ἰὸ 6 

ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν 
ΟΥ γε 8χβ ἔνεῖνε, ΕοΙη5 πΡ ΟΥ [θὰ 

κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 438 καὶ 
δοσοταάϊηρ Τὸ 6 οὐπίοαη οὔ ῃθ ζεβίναϑὶ) διὰ 

τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν 
μανῖηξ Βηϊβηθα 6 ἄδυβ, 1ὼἢ ἴδ ἰο ΡῈ τοϊυσηΐμϑ 

αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν 
ἴδε γχϑιηδίηθα ὈΘῃΪΠα “655 16ὮἴὮἝἷ ὈΟ» ἴῃ 

᾿Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς 
ΒΙΞΣ ΣΕ {τὰ 268, δᾶ ποῖ κηρνν [710ὼ 6 ρϑδύϑηΐβ 

αὐτοῦ. 44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν 
ΟΥ̓ Ὠϊτ. Ἡδνίηδβ ορπεαὰ Ραΐξ ΕεἘε 1} ἴῃ 

τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ 
ἴῃς σορδὴν {πον οδλα οὗ ἅδ᾽ ΑΝ δῃᾶ 

ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς 
ἴσοσο βεοκίὴρ Ὁ Ἀΐγὴ 1:2} τὰς 

συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, 4 καὶ μὴ 
τοιϊαϊνοξ Διά, {6 δοπαϊηέβϑποθϑ, διὰ τοὶ 

εὑρόντες . ὑπέστρεψαν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 
πανίηρ σα ηα πον τοϊασηεα ἰηίο ΙΕ ἘΤἘΓΞΙρο 

ἀναζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μετὰ 
βϑοιίμξ ᾧἃὉ τα. Απμα ἔ οσουχτεα ΔΕΟΥ 

ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
ΕΝΕῚ ἴσο ἴδον ζΖουπμα Ηἰτὰ ὰ μα ΓΚ ΈΥΝΙ 

καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ 
ΕἸ β οτΞὰ 1 τηξᾶβέ οὔ τμθ ἰδ Υ 5 δηα 

ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς; 
ΠΘΑΥΪΩΚ5 [32 75} 22] δα ἱπαιίρ ὉΡΟῚ 1Π 6 1; 

41 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ 
νοΓ6 ῬοΙρΡ᾽ διηαζεαᾶ Ριΐ 41 186 (ο1Π.65) 

ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ 
ἘΡΤΞΕΥ ΣΥεγΞ Εἴτα Ὥροη ἰμ6. υπαουβίδησίηρ δηᾶ 

ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες 
16 ΔΕΒ ΘΥΒ Οὗ ἩΪτὰ. Αλα πανί 5οοῃ 

αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς 
Ἡΐτὰ μον ννοτα δϑἰουπαᾶρα, δηᾶ 561αἃ ἰἰοννδζᾶ 

αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας 
Ἀπὰ ἰὰ6 ποίου οὔ μίτζτη ΟὉμῃ]ᾶ, ΨψῈν αϊά νου ἄο 

ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ 
ἴσου ἰπ57 ΤΟΟΚ! ὙΠῸ ἐαίμοῦ οἴνου δ 1 

ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπεν 
Ῥοίηξβ Ρρδϊπϑᾶ ννα 816 βθοκίῃρ σψόοι. “Δα Β6 βϑίίὰ 

πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; 
ἰονναῖά ἔβα ἍΜ πα τοῦ όσα βοοκίηρ το θοῦ 

οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ 
Νοΐ Βαᾶ τοῦ Κῆονηι. ἐπα ἴθ ἰδε (55) ΟἿ ἐμ 

πατρός μου δεῖ εἶναί με; δθ καὶ 
ἘΔΊΠΟΥΣ οὔτηθ 1015 Πρσθθϑῦν ἰο 6. χη67 Δῃά 

218 

Οὗ [88 Ρδϑϑβονδχ, 
42 Αηαὰ ψΏΘη Ὧδ6 Ὁ8. 
Οοϑ6 ὕ ΘΙ γΘΔΙΒ ΟἹ α, 
ὕμον νοῦ ἀρ ϑορσογά.- 
ἴὰρ ἴο 86 σαβίομῃ 
ΟΥ̓ 6 ἔοδῦναὶ 48 δης 
οομη!θίθα (6 ἄδϑγε, 
Βα ΘΗ ὑμο νῦν ψδγρ 
τοῦτ ἷηρ, [6 ὍΟΥ 6.- 
ΒᾺΝ τοιϑίηθα ὈΘὨΪηά 
ἴὰ σοτβϑοτ, Δ Πα ἰξ 
ραζϑρηΐβ αἱα τοῦ το- 
(ἴσα Ὁ. 44 Αβϑαμηίηρ 
ἰαὺ Ὧ6 δ ἰῇ {δ 
ΘΟΙΠΌΒΩΥ χα! ηρ ἴο- 
σούμθσ, μαν οονψογεᾶ 
ὃ αδν5 αἰδίδῃσθ βηᾶ 
θη Ῥόορὰ ἰο Ὠππηΐ 
σι ἊΡ - ϑῆοηρ [ῃ8 
ΤοΙαύϊνοβ δῇ 80- 
αὐυϑίηδϑηοθα, 45 Βαϊ, 
ποὺ πάϊηρ Ὠἰπι, 86 γ 
τούασηθα ἰο ὅργιδδ- 
θὰ, τηϑκίηρ ἃ αἱ - 
Βοηῦ βοασο ἔοσ ὨΪη, 
46 ΨΨΘ6Ι1, αὐδοσ ῃγθβ 
ἄδυ πον Τοιπᾶ  ἰα 
ἴῃ ὕμ8 ἴδχλρῖθ, βἰυυϊησ 
ἴῃ [6 τξᾶθὺ οὐ {π6 
ὕθϑομθῦα ϑηᾶ 11ϑὐθηΐησ 
ἴο θὰ 8πηα α68- 
ἐϊοηίησ ὕπο, 47 Βυΐ 
811 μοϑθ 1ἰϑυθηϊηρ ἴο 
Ὠΐμὶ ΜΕΥ 1 σοῃδύδηῦ 
δΔιηθσοθαθηῦ αὖ Ὧἰ5 
ἁπαογβύθπμαϊηρ 8η4 Ὠἰδ 
ΒΏΞΨΘΓΙΓΕ. 48 Νον ΘΗ 
ὑὯΘΥ 58Ὲ.ὕ2 ῃἰσὰ {πῸΡ 
θῚ6 δϑίομηαρα, πὰ 
Ὠΐἰσ τοῦ δια ἴο 
Ὠΐα: “ΟὨΠα, ψῺν αἰά 
ψοῦ ἰχϑϑῦ τι [15 αν ῦ 
Ἔργα γον ξαῦθου δρᾶ 
Ι ἴῃ ταϑηΐᾷὶ αἰδύχοϑϑ 
Ὦδνθ Ῥθθῃ Ἰοοϊςὶσσ ΤΟΥ 
γψοιι." 49 Ἐυ Ὧ6 58. 

ἴο ἔμ: “ῺΣ ἀαἱά 
χοῦ ὮδΥΘ6 ἴο ρῸ ΙοΟοΟΚίηρ 
ΤΟΣ τὰθῦ Ὠ]α σοῦ ποῦ 

Κῆον ἰμαῦ 1 τιδὺ Ὀδ 
ἴῃ Ὧ6 [Που56] οἵ [ΏΥ 
ἘΘΙΏΘΥ9)" δ09 Ἠονονοῦ, 

πσμρνεορμιβ ηποβριρρονηρυρηρυμθρθνφηρωμα 

29 

τὸ ὃ 
1λ6 δ 22 }1.}9] 

3 
ου αὐτοὶ συνῆκαν 
ποὺ ἘΠ 67 ΠΟΙ ΡΥ ΠΘηΘθαΩ͂ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς. 
86 5ΒΡΟΚΘ ἴο ῃϑζῃ. 

51 καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν 
Αμα Βα ψνεηΐ ἄοννῃ 1 πολ δῃηάᾷ δβδιηθ 

εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος. 
ἰοΐο Ναζδχϑίῃ, 8η6 6 νυδὰ8 (0Π6) β Θο ηρ ὨἰχΩ561Ὲ 

ῥῆμα 
ΒΑΣ ΙΩΒ 

αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
ἰο ἐμοιι. Απὰ 16 ταοίῃοθτ ΟΣ Ὠΐχτη 

διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ 
85 ἸΠΟΥΟΌΒΞΏΙΝ ἘΘΘῚ 811. πῃ βϑαυίρδ ἰπ {6 

καρδίᾳ αὐτῆς. ὅ2. Καὶ ᾿Ιηπσοῦς προέκοπτεν 
μοασΐ οἕθβοσ. Αὐὰ ὅεβὰβ ννϑβ οὐ Πρ Ῥοξόστα 

τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι 
ἰο ἴῃ νυν ιβάοσγα δῃηά ἰο Ῥῃνϑίσδὶ στον δα ἴἰο ἔδνοσ 

παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 
μεϑίαᾶθ οᾶ δῃά ΧΏΘΠ. 

3 Ἔν ἔτει δὲ. πεντεκαιδεκάτῳ ς 
ΤᾺ ΝΞ πα ἔνο δῃὰ ἐθηίῃ οὗ τΠ6 

ἡγεμονίας Τιβερίου Καΐσαρος, 
ΞΟΝΘΥΔΟΥΒΏΪΌ ΟΥ ΤΙΊΡΟυ 5 Οβθϑϑσ, 

ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τῆς 
ὈΘΙΠΒ ΞΟνΝΘΥΏΟΣ οΟΥ Ῥοπίϊιϑ ῬΠαῖδ ΟΥ̓ ἴῆ 8 

᾿Ιουδαΐας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας 
ὕυαρα, δῃ Ῥοίηρ ἰθοίσασορβθ οὔίῆπθ Ο81166 

Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
οὗ Ἰοτοά, ΟΥ̓ΡΒΙΙΡ Ρὰ ἐπ Ῥτστοίπο οὔ ΐτη 

τετρααρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίΐίας καὶ 
ΡαϊὶΒ Τδσαυ ἢ οΥ ἰδ 6 ταταθα δηαᾶ 

Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς 
ΟΥ ΤΥΔΟΒΟΙ 5 ΟΥ σοῃηέγν, δῃαᾶ ΟΥ̓Τ ϑϑηΐδα ΟΥ {πΠ6 

᾿Αβειληνῆς τετρααρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως 
ἈΔΌΠΕΠΘ. Ῥοΐηρ ἰοίσδσοῃ, Ἴρου ΟὨ ΘΕ ρῥσυϊοϑὲ 

Ἄννα καὶ Καιάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ 
Δῆμ 84 ΟΔΙΌΡΠΑΒ, σϑζὴθ ἴο 6 βαϑιηθ οὗ αο 

ἐπὶ ᾿Ιωάνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ 
ὌΡΟΣ Β[0)9}6} 16 οὐ Ζϑοββυῖδῃ 500. ἴΏ Ἂπ6 

ἐρήμῳ. 
ἀθβοϊαίθ [1866]. 

3 καὶ ἦλθεν εἰς 
Αῇα ὨδΘ οβϑσὴθ [ἴηΐο 

᾿Ιορδάνου 
Τοτάᾶδῃ 

εἰς 
1αΐο 

πᾶσαν 
811} 

κηρύσσων 
ῬΥΘΘΟΒΙΩΒ 

ἄφεσιν 
1ο τη δὸ ΟΕ 

περίχωρον 
σουαῖσν δγουπα 

βάπτισμα 
Ῥδρ ϑτῃ 

ἁμαρτιῶν, 
Οἵ βίῃηβ, 

τοῦ 
οὗ ἰὰ 6 

μετανοίας 
οὗ τοροιπίδησθ 

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων 
85 1 Ὧ85 Ῥθϑὴ σι ΐθη [πὰ ῬΟΟΙ οὗ νοταᾶβ 

Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος 
ΟΣ Ἰβαίϑδβῃ [πῃ 6 φρσοόορῇῆοὶ Ψοῖοθ οὗ (οπ6) σϑ!Πἕπρ οἱ 

ΓΠΟΚῈ; 2: ὅ1---8: 4 

ἴπϑν αἰάὰ ἢοὐΐ θυύ88Ρ 
6 ϑαγίηρ ἰπ8ὺ ὯθΘ 
5ΡΌΟΚΘ ὅο ἰζρχῃ. 

51 Δηῆηὰ πὸ σοηΐ 
ἄονχα Μὰ ἔθ δῃᾶ 
σϑὴθ ἴο Νααζ τῇ, 
ϑηα Ὧ6 σοῃυϊητιδα 510- 
θοῦ ἰὼ ἴχθ. ΑἸἾδο, 
ἨΪΒ τηούμου ΟΔΥΓΘΙΆΧΠΥ 
Κορὺ 811 ἴμποεθ β8γ- 
ἸΏῺΡ5 'ἴὰ ὯΘΙ ρα. 
δῶ Αμα “655 τοῦ οἱ 
ὈΓΟΡΤΘϑδίηρ ἴῃ τ ὶῖδ- 
ἄοτῃ δηᾶ ἴθ ῬὮγΞΙΟΆΙ 
ργονίῃ δηᾶ ἰῇ ἔδνοῦ 
ΜΙ Οοα δα πιδῃ. 

χὰ [86 ἤὐίθθηθῃ 
γῶν οὗ ἰὯθ ζγϑῖρῃ 

Οὗ ΤΊ ΡΘΎΣ 5. Οδοόδι, 
Ψ θη Ῥορύϊαβ Ἐ1δὺθ 
ΜᾺ ΡΌΨΘΓΠΟΥ Οὗ ὅπ- 
θα, δῃηᾷ Ἡδργοᾶ 88 
αἰδύσιοῦ τυ] οὗ (α]'- 
1.166, Ὀπῦ ῬΏΪΠΡ Πΐ5 
Ὀγσούθο ψᾶβ. αἰδύγλοὺ 
Χο οὐ [6 σου 
Οὗ Τῦ ὙΥ86΄8. δᾶ 
ἸΓΘΟΏ ΟἾΠἰ {ἴ5, δα 
1 58. 1 85 νὰ αἷδ- 
ὑσϊοῦ ΤΌΘ. οὗὁἨὁ Αδϊ- 
Ιδ6, 21 (6 ἀδὺ5 
οὗ ΟὨΙΘΥ ρῥυἱοσῦ ΔΩ 85 
δηα οὗ Οδ'1δ Ρ885, 
αοα᾽Β ἀδοϊδγδύϊξοῃῃ 
ΟϑαῺ6 0 9ΟΠ ὑὯ8 508 
Οὗ Ζροοῦθ "8 ὙΤΘᾺ ἴῃ. [8 
ΜΠΑΘΥΤΙΘ55. 

350 6 σϑῆδ ἰηΐο 

811 [δ σον δου μα 

[88 Ψογᾶάβθ, ὈγΘϑοῦ- 

ἴῃ Ῥαρύϊθα [1 5ιυχὰ- 

ὈΟ1]1] ΟΥ τορδηύδῃσθ 

ΟῚ Τογρίνθηθοβ οὗ 

5.5, 47υδϑὺ δ5 Ὁ ἰδ 

αὐτὶ ἴῃ (286 Ῥοοὶς 

οὗ [86 ψογαβ οὗ Τβϑῖδϑῃ 

[ὴ)6 Ῥγορῃθὺ; “1ἠδύθ 

ΘΟΙΠΘΟΏΘ. 15. οὐνίηρ οαῦ 



{ΚΕ} 8: ὅ--- 

»΄ 3 ᾿ « » Ἂ ἊἋ 

ἐν τῇῷ ἐρήμῳ Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
ΠῚ ὯΝ ἀεροϊεία [018466] ΜδκβΕ τοῦ γτβεαεοᾶν ἰἴῇε νῶν 

Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε. τὰς τρίβους 
ΟΣΙοτά, πβἰχαίσῃς δ τοῦ τυ δκίηϑ τὰ6 τοδαᾶϑ 

αὐτοῦ. ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ 
ΟΥ Ηΐτ, Ἐν οΥν ΦΟΡΩΣ - Μ1}1 Ὀ6 Πρ δρᾶ 

πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, 
δνοσν ταουηΐδίη πᾶ Ὧ11 Ἅ1Ι Ὀ6 τηδᾶφ ον, 

καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας 
δῃᾷ ΨΠ1ὈῸ ἰδ ογσοοκρᾶ (ἰη 55) ἰηἴο σαῖς (ο65) 

καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας: 6 καὶ 
δηᾶ {8 τουσι (οη65) ἰμίΐο ννᾶνβ ϑ5ιηοοίῃ; Εοτοὶ 

ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 
ἘΑΤΟΝ 811 σὰρξ ἴθ βϑνὶηθ ΤΘ85 οὐ πῃ Οοάᾶ. 

1 Ἔλεγεν οὖν τοῖς 
ἘΦδ νγᾶβ ξδαυὶὴβ ἰπουϑέοτα ἴο ἴμ 6 

΄ Ἐς “ ς 3 

ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ 
βοΐ Ἴβεῖς μὰν ουἵῖ στον ἰο ΡῈ θδρεζεοᾶ ὉΡ 

αὐτοῦ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
τὰ Οφμηογδίθα (065) οὔ νίρειβ, 3 ὺ μον οᾶ 

ὑμῖν υγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 
οἴνου ες ΖΟ 6 δρϑουζίορε ψυσδίμῦ 

8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς 
Μακὸ τοῦ ἰούθξοτα ἔγαϊῖβ νου οΣ ἴδ 

μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν 
τορθηΐϑηςοο; βδῃα ποῖ δία γοῦν ἴο 6 5 τη 

΄ 4 μ᾿ Ε2 ᾽΄ 

ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ, 
56 Ινθ5 ὃ Ἑδίμθυ τ ἃ Ββανίηῆῃβ'͵. ἰῇ ΑὈΥΘΏΒΙΩ, 

λέγω ἃρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς 
Ι1 δὰ ΕΝ Ὑοξ ἰοτοῦυ μα 5 8016 ἰᾷς Οοᾶ 

ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ 
οὐΐοῦ ἰδ βίοῃεββ ἴμοβδθο ἴο γϑῖϑθθ τῷ σπάσῃ ἰο {πὸ 
Ν " Ά Ν ΜῈ Ἡ 
᾿Αβραάμ. 9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς 
Ἀβραάμ ΑἸγτοααν Ὀπΐ 8150 ἴὩ 6 ὃδὃχζ ἰοννασγὰα 

τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται᾽ πᾶν 
τη6 τοοῖ. ΟΥ̓ ἴῃ 6 ἔχθοβ 15 ἱγτη8; Θνουν 

οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν 
ἀποσοζοσθ ἔτθο ποΐ τὰδκίηρ ἔγυϊὶ πὸ 

ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 
5 οί σαξοαϊ δὴ ἱπΐο γα 5 Ῥείηρ ἴσον. 

10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι 
ἈΑμᾶ Ψψαχο ᾿παυίσίηρ ὑροη Ἀἰ ἴῃ ογονγαβ 

λέγοντε τί οὖν ποιήσωμεν; 
Ἡέναν, ὲ Δ ἘῚῚ ἐπογοΐοσα 5ῃηου να 03 

1: ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς 
Ἑδνίῃρ δβννοσθοα θὲ Π νν»88 βασίη ἴο ϑχὴ 

ἣ ἔχων δύο χιτῶνας 
ΤΟ (ΟΠ 6) Βανὶηβ ἔνο τλᾶουβαστηθηὶβ 

3 

εν 
1ῃ 
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ἴὰ ὑμ6 Ψ]]άΘΡΏΘΑς, 
ῬΥΘΡΑΙΘ ὕμ8. ψ8γ 
ΟΥ ΖΘ} ονϑῃ,} ὙΟΤ Ὁθο.- 
Ὁ16, 8 κὸ 56. τοδᾶς 
βυγαιρ ῦ. 5 ἘΝΘΙῪ αν 
ταῦδϑὺ 6 811εὰ τρ, 
ΒΔ ΘΥΟΥΥ πιουηΐξαίῃ 
δια ἈΠ]1 Ἰενεῖθα ἄοψῃ, 
δα ὑμῃ86 ουγνθδ πλιὰ 
Ὀδοοη8 βίγϑίρην τὰγς 
8 ἃ ὑῇδ το ἢ ὈΙϑοδς 
βαοοίῃὨ Μ8ῦ5; 6. δηᾷ 
81} 165} ΨΜΠΠλὋ 568 
[μὰ 6 βανίηρ ὩΊΘΘΩΒ 0 
αοᾶ." : 

7 ΤὨΘγθίοσθ Ὧ6 Ὀ8- 
σϑ ἴο 58.Ϊ, ἴο ἴῃ8 
οὔοναβ οοϊιΐϊηρ Οἱ ἴο 
6 ὈδρυΖρα Ὁ Ἡϊμη: 
“Ζοῦυ ΟΥ̓ οὗ 

ΨΊΌΘΥΒ, ΜΏΟ ὯΔ5 ΒΟ 
Ὑοῦ ΒΟΥ το ἢθθ ἔγοϊῃ 
0886 οομΐῃρ ταύ 
8 ΤΏΘΙΘΙΟΥΘ Ὀχοᾶμπορ 
ἔτυϊθθ ὑμαὺ Ὀεδῦ τϑ- 
ρϑηύϑησθο, Απμᾶ ἅὸ 
τοῦ βὐαγὺ ϑαγὶηρ ψὶ- 
'ὰ ψοΟΌΓΞΘΙνΟΣ, ᾿ἊἋ5 ἃ 
ξαΐμοῦ 6 δύ ΑὈτἃ- 
Ὦθη.᾽ ΕῸΤΓ 1 560 ἴο 
χοῦ ἰμαὺ αοά 88 
ῬΟΜΟΙ ο Γϑῖδθ ἃ 
ΟὨΣΙάσθ ἰὼ ΑὈΥ̓ΒΏΔΙΩ 
ἔσο ὕμοϑδθ βύοῃββ. 
ΘΙπαρορα, ὑῇθ δἃχ 18 
ΘΙτοθαν ἴῃ Ὀοσβιυοη, αὖ 
{π86 τοοῦ οἵ ὑμθ ὑγϑθϑ; 
αν ἴγ66, ὑμουθοτο, 

ῃοῦ ῃΡ»τοάποΐηρσ {16 

ἔγαϊ ἰΒ ἴο ΡῈ οὦἱ 
ἄονψῃ δα το ἴῃ- 

ἰο ὑπ Ετθ,᾽ 

10 Δηὰ ἐπ ογοναϑ 

ψουα δὶς ἰτα: “ὙΝΒαῦ, 

ὑμθ, 5881 ψὸ ἀ03" 
Δ1ΊΤΏ ΔΟΡῚ Ὧ6 ψοιμὰ 
58) ἴο ἔμεὰ: “Ποὺ 
[ὴ68 χῖϑὰ ὑμδαὺῦ Πᾶβ 
ἔψο υρδουραγθηῦβ 

4. ΤΘῃονδῖ, 01-10,12-16,17,18. {ῃη6 Τιοχά, ΒΑ. 

πο κετοα ποτ κου κυυουκευκουσουανν πκδιλονλοφαι ὐσηκν  θυμενπω τ πασηρρθανοσαρο μητέρος. σπικ αν απ μαι καηαμερυμο υθρυι εμγά κων 
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μεταδότω τῷ μὴ 
τοῦ μέτα 5Βῆδσθ Ψ] ἢ [πῃ (6) ποΐ 

ὁ ἔχων βρώματα 
Βανίηρ τη 65 ἰο δαῖ ΕΗ ἘΦ ΦΈΤΞΙ 

12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι 
απ Ῥαὲξ 8150 ἰδχ σοδοΐουβ 

καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν 
δΔ ἴδον βαεϊάὀ ἰοψναχά Ὠἷτὰ 

Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 18 ὁ δὲ Ἴδδομοσ, δὶ βῃοιμᾶ ννε ἀοῦ Ἴ86 (οὔμθ) Ῥαυΐ 
εἶπεν πρὸς αὐτούς μβηδὲν πλέον παρὰ «αἰὰ ἰοννατὰ ἴϑηι ΝοίΒΙΩΡ ΙΏΟΥΘ Ῥ6βιᾶς 

τὸ διατεταγμένον ὑμῖν 
186 (108) Βανίηρ Ῥθθὴ ρζοζαίθα ἕο χοῦ 

πράσσετε. 14 ἐπηρώτων δὲ Ὀ6 Υοῦ ῬΘΥ οστΆη 5, Ὕγεγα παύση ἀροι ῬΡαΐ 
αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες 
Βΐτα δῖβοὸ [1160] βεσνίηρ ἰῇ [Π 6 δύτων ΒΩ 5 
Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶττεν αὐτοῖς ψηαῖ βου ὅο δἰδὸ 62 Αμπᾶ Β6 βαίᾷ ἴἰο ἐμοχὰ 

Μηδένα διασείσητε μηδὲ 
Νο οὔδ τοῦ 55οια ὨδΥδ55 ΟΡ 

συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε 
Βδοι ἃ χοῦ (8 κ ὉΚ ἘΒ-5ποννη8θ, πὰ 6 τοῦ βαϊϑῆθα 
τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 
ἰο 6 Ὁσγονιξίοηβ οἵ χου. 

ἔχοντι, καὶ 
Βανίῶσ, δῃὰ 

ὁμοίω 
[86 (οὩ6) μ ς 

ποιείτω. 
τοὶ Βίχα 6 ἀοίΐϊηρ. 

βαπτισθῆναι 
το Ὀ6 ὈαρίιΖροα 

15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ 
ἘΙχρεοῦπρο Ῥυξ οἴῃβο ρβξορῖὶθ. δᾶ 

διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις 
ΤΟΘΒΟΏΣΩΡ ΟΥ̓ 81} (065), ἰὰ ἐπ ᾿Πραγὶβ 

αὐτῶν περὶ τοῦ ᾿Ιωάνου, μή ποτε 
οἔίδβοω δροὰξδ πο ΦοΏ, ποῦ δὲ βοπιϑύϊηρ 
αὐτὸς εἴ ὁ χριστός, 16 ἀπεκρίνατο 
6 ταῖν 6 ἐπα ΓΒ σίϑβί, ἢ δῃϑινοσοα 

λέγων πᾶσν ὁ ᾿Ιωάνης ᾿Εγὼ μὲν 
ΓΕ ΤΕΣ ἴο 411 ἐῃ8 Β (0): Ι 1πᾶφεα 
ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: ἔρχεται δὲ 

ἰο γνναῖοῦ δὰ Ῥαρἐϊζίηρσ σοῦ; 15 σου 5 με 

ὁ ἰσχυρότερός μοῦ, οὗ οὐκ εἰμὶ 
ἰῃ6. (σΠ 6) ΒΙΓΟΣΒΟΥ ΟΥτηβ, ΨΏΟΞΟ ποῖ ΤΓϑτὰ 

ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 
βυαβοῖθξ ἴο Ιοοϑεὰ 6 Ιδοθὸ οὐ ἐμ6 581 6815 

αὐτοῦ: αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι 
οὗ Ὠίτη; 6 χοῦ ΨΙΠγΒΝδρίϊΖζα ἴῃ Βριτῖ 

ἁγίῳ καὶ πυρί: 1 οὗ τὸ πτύον 
ΠΟΙ πα 8το; ψΜΏοβΘ ἐμθ ον ρ 5Π ον 6] 
ἕν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἰ τὴ6 Βαμα οὔ πη ἴο οἵδ ΤΒοΥΟΌΡΗΙΣ {πὸ 

ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον 
ἰβγθβῃτηρ ΒΟΟΣ οὗ Βίτη δῃηά 

ΓΌΚΕ 8:12---Ἰἴ 

ΒΏΔΙΘ ὙΠ {μῃ6 τ80 
ἰμαὺ Ὧδ5 πόῦθ, δηᾶ 
ἰδοὺ ἢ ὑπαὶ 85 
ὑμὴρβ ἰο δαὺ ἄο ἐμ 
ΒΆΙΏΘ,᾿᾿ 12 Βυὺΐ δνθὴ 
ἴδχ σοι θοίουβ σϑη8 
ἴο Ὀ6 ὈαρύϊΖοα, δῃὰ 
7 βεϊἃ ἰὸ Ἡΐ: 
ὝΘΒΟΠΘΥ, ψῆδὺ 5141] 
8 ἀοῦ᾽ 138}816ὸῸ κβδϊά 
ἴο ὑπριι: “Ὧο ποῦ ἀ6- 
ΙΆΔα Θηνυΐηρ ΤΔΟΓΟ 
ἴδῃ (86 ἰὰχ γχαΐθ. 
14 ΑἸδο, ὑβοβθ ἴῃ 11]]- 
ΕΔΥΥ Βούνίοθ πομΙᾶ 
δὶς Ἡἷτι;: “Μηδ 50.811 
ΜΘ αἷδὸ ἀοϑ᾽ Απαᾶ Ὧδ 
βορὰ ἰο ὑζοὰ: “0 
Ὡοὺ ΠΑΥΒΕ ΘΏΨΡΟΩ͂Υ 
ΟΥὁ δοοθθ ϑηνθοῦνΥ 
ἔα ΊΒοῖγ, αὖ Ὅ6 5605 Ὲρα 
ΜΙ Ὑοῦκ ῥτον 5] 05, 

15 ΝΟῸΝ 85 88 ρβο- 
ῬῚ8 ψδῖθ ἴῃ οχρϑο- 
ὑαῦ θοῦ δ8η4 81 τοθτθ 
ΤΘΘΒΟ Ωρ ἴῃ {πῃ ὶγ 
Βοαχύβ δροιῦ ΦΟ0ΏΩ; 
“ΜΔ, 6 ῬΘΙΏΔΡΒ. 6 
ἐμ ΟὨ τ᾽ 16 90.) 
θδγ86 [8 ΒΘΏΒΜΕΘΙ, 58}- 
ἴῃὴρ ἴο 811: “Ἵ, ἴοσ 
ΤῺ δύ, Ὀϑρύϊζε χοῦ 
ψι ψαίοσ; ας ὑμ8 
ΟὯΘ Κσοηρου δὴ 1 
8 8 οομιίηρ, ἰῃθ6 
Ιδ08. οὗ ψΏοβο βϑῃᾶα]α 
1 δὰ ποὺ εὐ ἰο πη- 
ἐἰ6Θ. Ἠδ ΨΠῚ2 Ὀδρύϊσθ 
χοῦ Ῥθορὶθ τὶ ΠΟΙΥ 
ΒΌϊτ δῇ χορ, 17 ΗἨς 
ΜΊΏΠΟΝΙΩΡ ΒΏΟΥΘΙ ἰ5 
ἴὰ Ὠΐδ Ὠϑηᾷᾶ ἴἰο. ΟἸ6Δἢ 
ὉΡ. 85. ὑμτοϑῃίηρ ΗοοΣ 
ΘΟΙΩΘΙΘΙΘΙΥ δα ἰο 

ἴο Ἰθϑδὰ ἱορβίμοσ ἐῆ γμεαὶ ἰ ραύμου μ6 ψῃϑαῦ 



ΓΕΚΕ 5:18-.0Ὀ06 

ἄχυρον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ 
ΟΠ ΔΕΣ ἰαΐο ἰδῇ βίοσρῃοιιϑβόε οί, ἱὰοεο ὑαΐ 

κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 
Ὧ6 ΨΗΠΡυχα ἄονῃ ἴο ἔτθ 1θοχε ΡΞ ΔΌΙΘ, 

18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα 
δον [55] ᾿ηδοςα {πογοέοσο δηᾶ αἰξξογθηΐ 

παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν 
Θχμουίηβ Ὧφ ν͵)85 ἀθοϊδσίης βοοα ΠΟ 5 ἴο {με 

λαόν: 1. ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, 
ῬΘΟΡΙΘ; ἴῃε »υΐ Ἡδτγοά {π8 ἰαίγασοῃ, 

ἐλεγχόμενος ὑτ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς 
Ὀοίπσ τορσονρα ΡΣ πὰ δροῦϊΐ Ἡδτοῦϊδ5 16 

γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ 
νο8 ἢ ΟΥ̓ ἴὰ6 Ὀτοῖμον ΟΥ ἢ δα δοροιῖΐ 

πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν 
81} οὗ ΨΏΪΟΩ ἀϊὰ οὗ ψ ςκΚεα (165) 

ὁ Ἡρῴδης, 290 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ 
5.1: ΕΙΣ ́ δἄᾶρα 8150 (815. ὕὑροῇ 

πᾶσιν, κατέκλεισεν τὸν ᾿[ωάνην ἐν φυλακῇ. 
811 [ἀφ 645], δ Ἰοοϊκρα ἄοννῃ 6 Το ἴῃ ῬὈΕΐβοη. 

21 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι 
Τί οσςχτγοᾶ πὶ ἴῃ τῃ6 ἴο 6 Ὀδρ ϊΖοα 

ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ ;Ἴ ησοῦ 
84 τὰ8 ῬΘΟΌΙΘ δἰϑὸ οὗ 9655 

βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου 
μανίαρ Ῥ6θ ὈαρἐϊΖϑα δῃᾶ ῬΤΑΥΙΠΕ 

ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 22 
ἴο 6 ορϑῃρα {86 ἮἈθανθα 

καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ 
ἴο σοπὶρ ἄοννὰ 6 βρῖσις ἴῃ 6 ΠΟΙ͂Υ ἰο Ῥοῦν 

εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν 
ΞΏΔΌΘ 85 ἄονθ Ὥροηα Ὠΐχὰ, 8δηαἃ νοῖΐορ 

ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ 
οὐαΐ ΟΥ Ἀθᾶνθῃ ἴο οογηϑ ίοῦθ ον ὃἴὔὺ ἔδμ6 

υἱός μού ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 
Ξοιλ οἶτηθ. {μ8 Ἰονεά, χὰ τοι 1 ἰποπρῃΐ ΨΜΕ]]. 

23 Καὶ αὐτὸς ἦν ᾿Ιησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ 

περὶ 

καὶ 
δια 

Απαᾶ 8 ἍΕΆ5 ὥοθαθ σΟΙΩΤΏΘΠΟΙΩΡ 88 1 

ἐτῶν τριάκοντα, ὧν υἱός, ὡς 
οὗ γνϑδῦβ «εἰσίν, ῬοΙπΚ5 50, 85 

ἐνομίζετο, ᾿Ιωσήφ τοῦ Ἡλεί 
ἀξ τυϑβ μοί ορἱ θᾶ, ΟΥ Φοβορῷ οὔἴμβε -. ἘδΙὶ 

24 τοῦ μβατθάτ τοῦ Λευεί τοῦ ἱμιελχεί τοῦ 
οὗ ἴῃς. Μαίϊμεαϊ οὗ πὸ Τιονὶ οὗ 6 ΜεΙσΏΣ οὗ ἴπ6 

᾿ΙἼανναί τοῦ ᾿Ιωσήφ 2ὅ τοῦ ῥβλατταθίου τοῦ 
σαληδὶ οὗ ἰῆῇὴ6 ΦΌΞΟΡἢ ΟΥ ἴ1ῃ6 Μαίίαίμαθ Οὗ ἴῃ 68 

᾿Αμῶς τοῦ Ναούμ τοῦ Ἐσλεί τοῦ Ναγγαί 
ΔΙὰοβ οἔίδεο Νβῆσσα οὔθ. ἘΞῊ οὔποθ Ναβξαεαὶ 

25 τοῦ Μαάθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεείν 
οΥ ἐμ Μϑεαίῃ οὗ 6 Μαϊἰδίμίθβ οὗ Ὡς ϑεηλθὶῃ 

282 

ἰπο ἰδ ϑὐούθῇοαδο, 
Ρεὺ 026 δ Ὧ6 Ψ1] 
ὈΌΓΩ ὉΡ ψΊ ἤγα [δὲ 
σαπηοῦ Ὀ6 ρμαὺ ουῦ.» 

18 ΤὨογοἔοσα 6 8]- 
580 5806 δὴν ΟὗΘῚ 
οχῃογίαδιουϑ δα σοῃ- 
ὑϊαιρα ἀροϊαγίπηρ σοοᾶ 
θὰ ἰὼ 8 ῬΘΟΡΙΪΟ, 
19Βυῤ Ἡδτοᾶ [88 
αἰδύυσιοῦ τα] Υ, ΟΣ Ὀ6.- 
ἴὴρ τορτονθα ὉΥ Ὠϊἰπη 
οοποογηΐηρ ΕΘ το αἰ 85 
[86 ψι16 οὗ ὨΪ5 Ὀτοίῃ- 
ΕΓ δῃᾷ σοῃοθγηΐηρ' 8]] 
[86 ψὶἰοκδᾶ ἀθοᾶβ ἰδαϊ 
Ἡετοᾶ αἰᾶ, 20 δααρὰ 
8150 15 ἴο 811 ποξθ 
[ἀ6ρ457]: 86 Ἰοοκρά 
σΦο Ὁ ἰῇ ργΐβϑοῃ, 

21 ΝῸΝ ΨΏΘΩ 8}1 [ῆ8 
ῬΘΟΘΪΘ ψατθ ὈδρϊΖοᾶ, 
σοθὰ5 8150 5 Ὀ8Ρ- 
υἰσβᾶ οῃᾶ, ἃ5 ἢ6 τ 88 
ρταυίησ, ἴῃ6 Ὦρθδνθη 
5 ΟΡΘΠΘα ὉΡ 22 δῃᾶ 
(86 ποῖν 5ρίσι ἰη 
ῬΟαΝν σῆδρε {κθ6. ἃ 
ἄονο οθ ἀονῇ ὩΡΟΩ 
Ὠἶμλ, 8δηα 8. νψοΐσθ 
σϑῖὰθ οἷὖὖὐ οὗ Ὠθδαυθῃ: 
οι ΔΓ Τὴ ΘΟΏ, [Π8 
ὈΘΙονθᾶ; Τ ἤδνθ 80- 
Ῥχονϑᾶ γψοι." 

28 Ἐπτ  ουγοσο, 96- 
5115 ὨΠΏΒΘΙΣ, ΜΏΘΠ 
Ὧ6 οοθησθα [ΐβ 
ΜΟΣΚΊ, 5 δρουΐ 
ΓΙΟΥ͂ γθαῖ5 οἱα, Ρ6- 

ἰὴ ὑῇθ βοῇ, 85 [88 
οὈΐοΐοθ ΨΜᾶ5, Οὐ 90- 

ΒΟΡΏ, [501] οὗ ἩΗδΘΈ, 
24 [50}}] οὗ Μαῦὑμϑῦ, 

[500] οὗ. ΤιΘ νἱ, [508] 

οὐ ΜοΙοΌΒΙ, [502] οἱ 

σα. "ἷ, [5001 οὗ ὅ0- 
ΒΘΡΏ, 25 [508] οὗ Μαϑῖῦ-. 
αι 845, [5021 οἵ 

ΑἼΩΟΒ, [5021] οἵ Νῶ- 
Ἀσχα, [508] οἵ ἘἸΘΊΝ; 
[850}1 οὗ Ναρ΄ 8], 
26 [5001] οἵ Μϑιί αἰδῇ, 
[5011] οὗὐ Μαὺ" αἰ ϊ- 
85, [501] οΟΥἨ ΞΘ, 12, 

κ)5 τωρνμνοθηρΗαΗΝΝΡΗΝΝΙΡΉΘΉΝΙ͂Ν 

ὁνησμι απρλνρμρυσεοδν σρονσενρ α νμμήριμ ἀσφον ραασ εν Κ1ς κατ 

κ δρενα στρα τ θριοκον Αννα ψαριαρ γυκότ 

πα ιν 
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τοῦ ᾿Ιωσήχ τοῦ ᾿Ιωδά 27 τοῦ ᾿Ιωῳανάν 
οὐίβο Φ2Ό5θ οὔίῃθο 7048 οὔθ 20δῆδῃ 

τοῦ Ῥησά τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιήλ 
οὐίβθο Ἐμοθα οὐτῃῇ Ζοιαῦρρθαροὶ οὐἰῃθ ΘΉΘΑΙ ΘΙ 

τοῦ Νηρεί 28 τοῦ Μελχεί τοῦ ᾿Αδδεί τοῦ 
οὐδε Νοχὶ οξίμαε Μοιοβὶ οὐίῆθ Αἀαὶ οὗ δ6 

Κωσάμ τοῦ Ἐλμαδάμ τοῦ Ἤρ 239 τοῦ 
Οοβα ΟοὟἶμθ ἘἸγηδᾶδ) οὔίῃε ΕἸ ΟΕ ἰμ8 

᾿Ιησοῦ τοῦ ᾿Ελιέζερ τοῦ ᾿Ιωρείμ τοῦ 
Φοϑὰβ οὐΐἴβοὸ ἘΠίοζευ οὐΐβο δοη οξἑδαε 

Μαθθάτ τοῦ Λευεί 380. τοῦ Συμεών 
Μαϊμαι οὗ ἐμ6 Τιονὶ ΟΥ ἐμ 5 τώθοῦ 

τοῦ ᾿Ιούδα τοῦ ᾿Ιωσήφ τοῦ ᾿ ἰωνάμ τοῦ 
οὐίμῃα ὅυᾶάβδβ οείῃ 9Ζοβθρῃὴ οἕίῆθ Ζοῆβηὶ ΟΣ ἐμ 

Ἐλιακείμ 81 τοῦ Μελεά τοῦ Μεννά τοῦ 
ἘΠ Κῖτα ΟΟΥΏ6. Μοῖθα οὗἐπθ ρῆμα οὗ ἰῃθ 

Ματταθά τοῦ Ναθάμ τοῦ Δδαυείδ 
Μαϊαίδ [5 27} Ναίμδῃ ΟΥ (86 Ἀδντᾶ 

δὲ τοῦ ᾿Ιεσσαί τοῦ ᾿Ιωβήλ τοῦ Βοός 
ΟΥ ἴΏ8 ζε 556 οὔ 6 Ομρϑρὰ ΟΥ ἰῇ86 ΒοδΖ 

τοῦ Σαλά τοῦ Ναασσών 88 τοῦ 
οὗ ἴῃ 6 ΒΔΙΙΏΟῺᾺ ΟΥ 86 ΝΑΒΒΟΣ οὗ ἴδ 6 

᾿Αδμείν τοῦ ᾿Αρνεί τοῦ Ἑσρών τοῦ 
Ατωσοϊηδᾶαθ οὗ 6 Ατὴὶ οὗίδο Ἡδζεοῦ οὗ ἰῃ8 

Φαρές τοῦ ᾿ἰούδα 84 τοῦ ᾿Ιακώβ τοῦ 
Βεῖθζ οξίῃο “068 οὐἷῃο ὅὕὅβδοοῦ οέμο 

᾿Ισαάκ τοῦ ᾿Αδραάμ τοῦ Θαρά τοῦ Ναχώρ 
ἴβδαδας οὐ ἴθ ΑΌυδμϑδσα Οὐ ἔμ ΤΟΥΔῺ Οὗ ῃ6 ΝΆΡΟΥ 

8ῦὅ τοῦ Σερούχ τοῦ Ῥαγαύ τοῦ Φάλεκ 
οξίῃβο ϑοσὰξ οξίδο Ἀδὰ οὗ ἴῇ ς. Ῥεῖορ 

τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλά 836 τοῦ Καινάμ 
οἴῃ ἘΡρῸσΣ οὔίμπε Θ,ΘΙΔΏ οὔθ Οδβίηβη 

τοῦ ᾿Αρφαξάδ τοῦ Σήμ᾽ τοῦ Νῶε τοῦ 
οὗἴῃῆθ Αυρμαχϑα οὗ [6 μία οἱ ἐδ Νοδϑᾷ οὔίῃε 

Λάμεχ 57 τοῦ Μαθουσαλά τοῦ. Ἑνώχ 
ΤδΙΆΘοἢ ΟΥ̓ ἰὰ6 ΜΟΙ 5ΘΙΔΒ οΥ ἴ 6. ἘΠΟΟΗ 

τοῦ ᾿Ιάρετ τοῦ Μαλελεήλ τοῦ Καινάμ 
οὐίῃθ Ζεατεᾶ οξίῃθο ΜϑῃδΙβΙθ6Ὶ οὔίμε Οβδίηβδη 

ὃ8᾽ τοῦ Ἐνῶώς τοῦ Σήθ τοῦ ᾿Αδάμ τοῦ 
οξίμα Ἐπὸοβ οὐἵἴπα ϑοίῃ οὐδ Αἄβδχὰθ οἵ ἐμ 

θεοῦ. ᾿ 
αοα. 

295 916β05, ΕΥ̓ ΞΘ 5718; Ζο’ 56 (5), Ασηϑιξνν, 

ΓΌΞΚΕ 3: 91---88 

[500] οὗ σοΈΘΟΙ, [500] 
Οὗ 9οἄδ, 217 [500] οὗἁ 
ΦΖο 8 ΔΉ, [8001] οἵ 
ἘΏΘ 58, [50}}] οὗ Ζθο- 
ΤΌΡῬΌΘ: "61, [502] οὗ 
ΒΘ. ΘΕ 1:61, [500] οὗ 
ΝΟΘΎΪ, 28 [50}} οἵ ΜεΙ"- 
ΟὨἑ, [502] οὗὐ Αἀᾶϊ, 
[505] οὗ ΟΟἜϑαα, [501 
οὗὐ ἘΠ᾿ τα ἄδῃ, [8001 
οὐ ἘΠ, 29[350}] οὗ 
Φεβιιδ," [50] ΟΥ̓ ἘΠἃ- 
ΘΖΘΥ, [50] οὗ σ00΄- 
Τίγη, [5081] οὗ Μ,αν- 
ὑῃδῦ, [5007. ΟΥ̓ ΤιΘυἱ, 
30 [5021] οΟΥἩ Θ'γἸΩΘ ΟΏ, 
[508] οὗ Φυάδδ, [508] 
Οὗ Φοβθθρῇ, [5018] 
Οὗ σοΏδηλ, [50] οὗ 
ἘΠ-11΄ 8. Κίτη, 851 [501] 
Οἵ ΜθροΊΘ:8, [50η1] οἵ 
ΜϑηΘ, [5081] οἵ 
Μαϊταῃθ, [50] οὗ 
ΝΑΙΠδΏ, [502] οὗ 8- 
νἱᾶ, 82 [500] οἵ “65Έ6, 
[508] οὗ ΟἿ Θά, [50}} 
οὗ ἘΒοδΖ, [500] οἵ 
Βαϊ ο, [500] Οἵ 
ΝΔΆΒΠΟΙ, 38 [500] οἵ 
ΔΙᾺ ΤΑΙ δ.ἀ8Ρ0, [500] 
οὗ, ΑΥ̓ὯΪ, [508] οἔ 
ἩδΘΖΎΟΩ, [500] οὗ Ἐθ'- 
ΤῸΖ, [8500] οὗ σπάδῃ, 
84 [580}}] ΟΥὮὈ σβοοῦ, 
[5052] ΟΥἨΊΞαθο, [50}} 
οὗ ΑρΥϑῆϑῃ, [5001 οἵ 
ὙΘΎΘΔΗ, [5081 οὗ Να- 
ΒοΥ, 35 [5Β0}}] οὗ 5:6΄- 
Γασ, [5008] ΟΥὁ ΒΘ, 
[508] οὗὨἨἁ ἉΡΘΊΘΕ, [50}] 
Οὗ ἘΠΌΘΡ, [5002] οὗ 
ΒΒΘΊΔΩ, 30 [50}}] οὗ 
Οδϊ δ, [50}] οΟΥ̓͂ ΑτΓ- 
ῬΒΑΧχ' δᾶ, [5081 οἵ 
ΘΏΘα, [500] ΟὗἨὨἁ ΝΌΔΗ, 
[501] Οὐ Τιϑ ΘΟ ἢ, 
31 [50}} Οὗ Μοιμα86- 
Ι8 ἢ, [5021] οὗ Ἐ“ΏΟΘὮ, 
[502] οὗ σατοα, [5081 
οἵ Μϑ8: 811816-:61, 
[500}] οὐ Οδ' 1: 82, 
38 [500] Οὗ ἘΠΏΟΒ, 
[500] οὗ Ξθι ἢ, [580}]} οὗ 
Αἄθχ, [500] οΥΣἨ Οοά. 



ΤΌΚΕ 4:1-- 

᾽ - . ΄ χ ε. 7 
4 Ιησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου 

2658 Ῥυΐ 5.11 οὗ βρ στὶς ΠΟΙ͂ν 

ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, καὶ 
τασῃηθα πηαοΥ ἔτότα 16 Ζοτᾶβϑῃ, δηᾶ 

ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ 
ννὰ5 Ὀοΐηρβ ρα 1Ὰ {86 ΕἸ τ)  ν χὴ 1 ἐπα 

ἐρήμῳ 2 ἡμέρας τεσσεράκοντα 
ἄἀδεοϊαίθ [Ρ 1866] αἀδ.5 Σοτῖν 

πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ 
Ῥϑιῖς ἰρχηρίθα [.λ τὰ 6 Ὧδν1}. Απα τοὶ 

ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ 
τὰ ἄδν5 6 οἷα ΄,. ποίησ ἴῃ ἔμοβο, δῃᾶ 

συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 
Βανίῃϑ θ6θ σοποϊααθρα ΟΣ πόσα Ὧθ βροὲ ΒΌΏΡΥν. 

3 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ 
5αια αὶ ἰο τα ἰῃ8 9.6 ν}} 1 βοὴ σψοὰ 8.6 

τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα 
οὐὗίῃθ αοᾶ, βδὲὼν ἰο δε βδίοῃηθ ἰμϊβ ἴῃ ογᾶδφν [πδὲ 

γένηται ἄρτος. 4 καὶ ἀπεκρίθη 
1 τὴδνν Ὀθοοτῖθ ἸΟΔΣ [οὗ Ὀσθδᾶ]. ὡδἀπμᾶ δηβυνοσεᾶ 

πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿[ησοῦς Γέγραπται 
τοννασα ὮΠῚ ἴδε 7655 1 Ὧ85 Ῥδϑὴ νυσυιῖθῃ 

ὅτι Οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ 
τὲ Νοΐ πρὸ Ὀτθαᾶ δίοῦθ ΨΠπ1Ήν6 1ῃ6 

ἄνθρωπος. 
Τῆ8.. 

αὐτὸν 
Ὠΐπὰ 

τῆς 
οὗ τῆς 

ἔδειξεν αὐτῷ 
Ὧφ 5βῃοννοᾶ ἴο Εἰτὰ 

οἰκουμένης 
1 ΔΟ 64 [ΘΑΥΓὮ] 

ὅ Καὶ ἀναγαγὼν 
Δηράα δνίῃς 166 ΠΡ 

πάσας τὰς βασιλείας 
84} 16 Κκίηραοπιβ 

ἐν στιγμῆ χρόνου: 6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
ἦἧκχ Ῥυαῃμοίΐσσχαε ΟΥ γ6; δᾶ 5814 ἴο τσ {6 

διάβολος Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην 
ον Τὸ νγοὰ 1 5081 βῖνθε ἴῃ 86 δι ίμοσιν {815 

ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ 
811 8η4 ἴῃ ΒἼΟΥν οξίμετη, Ὅδοδῦξσθ ἴο 6 

παραδέδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω 
10 Β85 Ῥθϑὴ βίνθῃ δῃά ἰο ννοσα ΚΟ 1 δῖ ΠΝ 

δίδωμι αὐτήν" ἐὰν 
Ι δὰ βἰναθ 1; σ“ου Ἰμοσοῖοσα 1 ὄν εὺ 

προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ 
ψοῖῦ 5ῃΟΙ Πα νου ]Ρ 10 σἰσ  οΟἔτηθ, 1106 οἵ γοῦ 

πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
811. Απὰ Ἀδνίηρ ϑηβιυνογεα ἴῃ 7655 

εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν θεόν 
5814 ἴο Εἰχῃ 1 85 Ῥθεὴ ψυϊθι Ιοσχὰ ἰδ Οαοῦ 

1 σὺ οὖν 
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4 ΝΟῊΝ “2655, [01] οἵ 
ὨΟΙν δοϊγιῦ, ρα 

ΘΊΝΑΥ͂ ἔτσι 6 σογάϑῃ, 
δια Ὧ6 ψ85 6 δρουὶ 
Ὧν 8 βρίσγιῦ ἰῇ ἴῃ 
ψ]άσσθθ5 2 ἔοσ Σου 
ἄδνβ, ΨΏΪ16 Ῥαίηρ 
ἐῥοηϊοϊθα ὉΥ 6 6 ν]]. 
ἘΠΙΏΘΥΙΠΟσΘ, ὯΘ6. δἰ 

ποίμίηρ πῃ μοβα δε, 
διὰ 850, ΘᾺ μου 
ΜΟΙ σομοϊπαρα, Ὧδ 
ἔοι ρΥΥ. 3. Αὐ (Πϊ5 
ζῇ 8 ΤΘΥΪ πβοϊᾶ ἴο 

Ὠΐη: “ἼΣ γοὰ 816 8 

50. οἱ Οαοἄ, 6}1 {τὶ 

δίοῃθ ἰὼ Ὀθοοθ ἃ 

1οδῖ οὗ Ὀγρδᾶ." 48 

Ζοβϑιβ τορ!]δα ἰο Ὠἰπλ: 

“ὸ ἰ5 ψιιρθ, Μη 

ταῦθιδῦ ποῦ 1να ὉΚ Ὀτθδὰ 

8ΔΙΟΙΘ.᾽ "ἢ 

5 50 86 Ὀσχοπρῃῦ Ὠΐ 

Ρ δῃὰ βῃονθα Ὠϊπὶ 

8} 6 Κιηραάοηιλδ οὗ 

786 ᾿μμϑοϊ θα φαγῇ 

ΪΏ 8ὃ82ὲ ἰμδύδηῦ οἱ 

ἐϊιθ; 6 δῃᾷ {πε Τ6ν]] 

Βοῖία ἰὸ Ὠΐα: “ἋΣ 1} 

δῖνα γοὰ 811 {πὶ δ" 

ὑμοῦῖῦν δα [δ6 φ)ΟΥ͂ 

Οὗ μθι, ἤδοδῖιθα ἴὖ 

85 Ὀθ66Ὼὴ ἀριϊνοσβὰ 

ἴο τ, δηᾶᾷ ἴο ψῃοὰ- 

δον 1 ψἱϑ 1 ρἷνα 

Ὁ. ΤΎΥου, ὑμθσθζογθ, 

1 γον ἄο δῷ ϑοῦ 

Οὗ ΜΟΥΙΒΕΐΪΡ ὈΘΙοστΘ 

6, ὦ ΨΜΠῚ2Ι 8411 8 

ΨΟΙ,͵Β.᾽" 810ὴ ΓΘΡΪΥ 

Ζ65115 βδϑἰἃ ἴὸὼ Ὠϊτα: 

Τὸ 15 τυτιζίρη, “Ἰὸ 15 

σον» γοὰΣ Οοῦ 

4ἀλ ΑὌΝνρϑυν εδεἀά: “Βιαξ ὉΥ ονοὺν ννοσαᾷ ὁ Οοα.᾽ {77,8,10.14..,15,.117 ααᾶ: (υΐ 
ΨΥ ονοσυνίῃῖπρ Ῥγοσθοαϊηρ ἔσοῖὰ ΦΟΠονδ ἢ 5. ταουτῃ.᾽)}) 80 σοθόνδῃ, {2 
1πὸ Τιογᾷ, ΒΑ. 

ΟΝ 

ἀρακιμνσα κινρρνμο, τα Ἀ μα τον κα ἀκλρ δ α τ κομαΣ 

νι μμν μον, 

᾿λνροιηινμπο αρρϑυμαβουρμι τα αναμιυυμήρυακταυ[ ὁ ἁφο; μὴν "τα τον 

ἐπεκιδυράρεν γαράμρννν, εἰμ φιαφρφοηαρ νι τθῆμκήρς φουντθναθημμμι να Ἡδρηντκ αν μραρνυ φομι μνκωυ υρυφιάνρυ:: 
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μόνῳ 
8Ί΄0ῃ 6 

αὐτῷ 
ἰο Βέτῃ 

καὶ 
δΔηά 

προσκυνήσεις 
ψοῦ 5881] ννοσϑρ 

λατρεύσεις. 
γοῦ 5881} τϑογ βδογεα βασνίσα. 

σου 
οὔ γου 

9 Ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ 
ἨεοΙρά νυ με ἱπίΐο ΦΖογαβδίθα 8πηα 

ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
οἰα ομθα ρου ἐπα ΩΝ οὗ [6 ἰθσῶρ]6, δηᾶ 

εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε 
βὰ ἰἰομα 1ὲ βοὴ ψγοῦ δῖα οδίμε αοα, Βυτὶ 

σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω: 1 γέγραπται 
ΨΟΌΓΒΘΗΣ ἔτοϊῃ ἤθσα ἄοναῃ; 1 85 Ῥθθὰ ττιϊέρη 

γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
ἔπ) τμδὲ ἴο τ 68 ΘΔΏΒΘΙ5 ΟΕ Ὠΐτὰ 

ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι 
με ἘΠ ῖνθ στρα ἀροὺὰδ γοὶ οὗ {ῃ6 ἰο βιυδχαᾶ 

σε, 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε 
ψγοῦ, 8ἃπα ἐμαί ροὰ παρᾶς ΠΟΥ Ψ1Π᾽ῚΠ7Ὶ σοὺ 

μ ποτε. προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν 
πο δ δὴν ηθ ψοῦ 5ῃο 1] βίγῖκα ἐονναζαά ϑίομα ἴθ 

πόδα σου. 12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ 
Ζοοῦ οἴου. Αμὰ Βανΐῃρ δηβυνεσεὰ βαϊᾶ ἴο ὨΪπὶ 

ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι Εἴρηται Οὐκ 
[128 {6505 τα 1 845 6 θῇ 5δ]α Νοί 

ἐκπειράσεις [Κύριον τὸν θεόν σου. 18 Καὶ 
γοῦ 5ΏΔΗ ἰδοϑέ οὐ ὀ Τιοτά ἴῃ Οοάᾶ οἔγου. Απμαᾶ 

συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ 
δανῖηξ σοΠο] θα 8} ἰετωρίδίιοσι ἐπ 

διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι 
ΕΒΙΑ 2}} Βίοοα ΟΕ ΖΥΟΤῺΩ τὰ Ὁ211 

καιροῦ. 
δοροϊηϊοα εἶθ. 

14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ᾿[ησοῦς ἐν τῇ 
Απα τυτπρᾶ μᾶς {πὸ 655 Δ {μα 

δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ῬοΟΨΘΙ οξίῃμα ΒΌΣΙς ἰῖο τῃ6 (8116 6. 

καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς 
Απᾶ [βο004] ἰ81κ τ οοΐῦ οὐδ ἄονσῃ ἑβτουρ νοὶ [6 

περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς 
Βα ΟΣ 5 σου σν ἀρου ἨὨΐτη. Απμᾶ Ὦ6 

ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
ὑγ85 Το δοιῖηρ, 1π τῃ6 5) Δ 5ΟΒῸ 65 οὗ [μοχὰ, 

δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 
θείη βοῆς Ὁν 811. 

16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν 
Ἀμᾶα δ σϑίηθς ἰπΐο Ναζβϑιοίῃ, ψΏΈσΟ Β6 ννδ5 

τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ 
Βανίηρ ὈΘΘ χαρά, δῃηα πὸ νϑηΐ 'π δοςοχάξηρ ἰο ἴδ 6 

ΓΠΌΚΕ 4: 9---16 

σοι τδῦ ΜΟΙΓΒΏΪΡ, 
δ᾽ ἃ ὁ 15 ἐο Ὠΐχὰ 
ΒΙΟΩΏΘ γοχ ται στϑη- 
ΟΡ 5ϑούθαᾶ βϑυνίσα. " 

ΘΝΟΝ Ὧδ6 ρα Ὠἰϊηι 
ἰμΐο ΦοΥ 5816 8ηᾶ 
βὐαύϊοηθα Ὠΐ ὍΡΟΣ 
Ὃ6 θαυ θιηθηῦ οὗ [6 
[ΘΙ 16 δηῃᾷ βαϊᾷ ἰο 
Ηἷἶπι:;: “ἼΪ γοὰ δἵὲ 8 
500 οὗ σά, ΠΌΓΣῚ γου- 
561 ἀονῃ ἔσο ΘΓ; 
1010. ὁ 5 τυϊίθῃ, 
Ἕδθ ΨΜι11 σίνθο Ὡἰπ 
ΘΏΡΘΙ5 ἃ ΟἾΔΙΡΟ 60ῃ- 
σογηΐηρ γοι, ἴο ῃτ8- 
5ΘΓ6. νοι, 11 δῃηᾶ, 
ΤΟΥ ΨΜΠῚ ΟΔΥΓΥ 
χοῦ οἡ ἐμοὶ ϑηᾶϑ, 
δῦ ψγοὰ 8.7 8δὖ ὯΟ 
ἀπ δύσῖκο γοὰν Ιοοῦ 
δθραϊηδὺ ἃ δΒὕοῃβ. ᾿᾿ 
121ὴ ΔΗΒΘΟΙ σ65115 
5 ἰο Ὠΐὰ: “Τὸ 15 
βΒοϊᾶ, “Χο τασϑὺ Ὡοΐ 
ΡρΡαῦ σοβονδῃ" γΟῸΓΣ 
αοά ἴο ἐμ ἰδδὺ.᾽ 
13 5ο ὑπ Τδῦλ, μᾶν- 
1ὴρ σοῃοϊμᾶρθα 411 [86 
ἰοιηὐδύυϊοη, τϑὐυϊγοα 
ἔσο Ἀΐπ ὉΠ] 8ῃ- 
ΟΥΟῚ σοηγϑηϊθηῦ ὑϊπιθ6. 

Ἰά4Νον 96515 σϑ- 
ἰπσηϑα ἴῃ ἴῃ Ῥον 
ΟἿ 8 βρίσιὶῦ ἰηὔο 
6411:1286. Απμᾷ ροοᾶ 
ὕ81ΚΞ σοῃοογηΐηρ 
Βργθδα ουὖύ ὑγΟΠΡὮ 811 
[06 βυττουηαίηρ σου - 
ὑσν. 15 ΑΙβο, 88 Ῥδρϑὰ 
ἴο ἰθϑοῦ 1 Ποῖ" 5γ- 
δδορίιθσ, Ῥοίῆρ ὨοΙᾶ 

1 ὨΟΠΟΥ ὮΨΥ͂ 8}. 

16 Απὰ Ὧδ6 σϑδιὴθ ἰὸ 
ΝαζΖ τοῖῃ, ψΏΘΘ Ὧ6 

μΒεδᾶ Ὀθθὴ σβϑϑυθᾶ; 
δηα, δοοοζάϊῃρ ἴο 

σπ--------------- ὁ Ὁ . ὁ ὁ ὃ ῦὖὅ ΄΄΄ὁὃὁἣἕΐῬὅοΈἙοἝλ..... 

124 Τρμονδῃ, 751-19; τὴ6 Τιογᾶ, ΒΑ. 



ΕΥΚΕ; 4: 11---28 

τῶν 
οὗ 16 

σαββάτων 
ΒΑΘ 5 

καὶ ἀνέστη 
δᾶ Ὧδ6 5ἰοοῦ ὼὉΡ 

ἐπεδόθη 
τνᾶ5 σίνθηα Ὡροὴ [86] 

᾿Ησαίου, καὶ 
βαϊδῇ, δηᾶ 

εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
οἰἰδίοπι ἴο ἰτα πὰ 16 δ. 

εἰς τὴν συναγωγήν, 
ὑχνῖο τὴ6 ΒΥ ΏΔΒΟΡΌΘ, 

ἀναγνῶναι. 11 καὶ 
το γτϑϑδᾶ. Αμᾶ 

αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου 
ἴο πὶ 50ΧῸ}1 οὔίῃα Ῥτορῆρί 

ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον 
Ὠδνίηρβ οροηθαᾶ {16 50ΥῸ}1 Βεζουμμα τῃὼ6 Ὀΐδοα 

οὗ ἦν γεγραμμένον 18 Πνεῦμα 
δ 2 11:}.] τ γ)ἃ5 ανξαρ Ὀθοὴ τυτὶυίθῃ Ξοϊσις 

Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεικεν 
ΟΕΤοτα ὌΡΟΣ ΤᾺΘ, οὗ ΨΏΪΟΒ ΟἹ δοοοιιΐ 

ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, 
6 δηοϊηϊθᾶ τὴρ ἰὸ ἄθοϊδσα βοοα δννβ ἴο ῬΟΟΣ (Ο 68), 

ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις 
ὯΘ Ὧ85 5ϑῃΐ ΟΕ ΤᾺ ἴο ὕες ἴο σαρενεβ 

ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 
Τούρ Ρὸ οΟΥὐἑ διά ἴο ὈΠ Πα. (ΟΠ. 65) Ἰοοϊκκίτηε αϑδΐῃ, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 
ἴο ΒΕ} ΟΥἹἨ (ΟΠ 65) ΒΝ] 5 ὈΘΘῺ ΟΥ̓ α 1 σϑίθδβα, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 20 καὶ 
ἴο Ὀσθδο ἢ ΕΓ. ΣΙ ΟΥαΑ͂ δοσθροίδο!θ. Απμὰᾶ 

πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς 
Βανί το] δα ὰὉ 16 ΒΟΓῸΟῚ Βανὶηδ σίνθϑ Ῥ8 0 Κ 

τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν: καὶ πάντων οἱ 
ἴο ἴ 6 βυροχαϊηδαίθς Ὧθ βδαὲ ἄονῃ; δρᾶ οἵδ {με 

ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἧσαν 
Θν 65 1π 131: 5.) ὭΔΕΟΒΙΙΘ ΟΣ 

ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ 
Ἰοοκίορ θα αν ἴο τὰ. Ἐδ βίασίβα 12}: 

λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον 
ἰο Ὀ6 βασίβξ ον δια τ θὰ τὲ Ἰούδαν 

πεπλήρωται ἢ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 
85 ΘΟ ἘΠ]151Π16ο4 ἰὴ)6 βοχιρίασθο {πὶ ἰπ {ὰ6 Θδὺβ8 

ὑμῶν. 
οὗ του. 

22 καὶ 
Δηα 

ἐθαύμαζον 
ψογ ψοπάουηρ ὭΡΟΙ 

χάριτος τοῖς 
Ετδοϊοιιβθϑβ ἴο ἴὰ6 (065) 

τοῦ στόματος αὐτοῦ, 
1π6 τι οπίῃ ΟΥ̓, δ ὍΣΟ βαυῖηδ Νοῖ 

υἱός ἐστιν ᾿Ιωσὴφ οὗτος; 28 καὶ εἶπεν 
50 ἷβ οὗ Φοβορῃ {πῖ5 (οὔ 6) 2 . Δπα 6 βεϊα 

καὶ 
διὰ 

τῆς 

ἐμαρτύρουν αὐτῷ 
νοσα υυἱποβϑϑίησ τὸ Πίγα 

τοῖς λόγοις. 
ἴπα ὑνοτᾶβξ οὗ ἰλ8 

ἐκπορευομένοις ἐκ 
Ῥτοσθράϊηρ Σοσίῃ οὐ οὗ 

καὶ ἔλεγον οὐχὶ 

πάντες 
81 

3 ΝῚ 

ἐπι 

286 

Ὡἱβ οὐδίοσ οὐ [Π8 
Βαθαί αἀδν, Ὧ6 δὴ- 
ἰργθὰ ἱἰπίο [π6 5 ὴ8- 
θοριθ, δηα [6 5ἱοοά 
ἋΡ ἴο ταϑδᾶ, 17 50 ἴδ 
5ΟΙῸΙ ΟΥἨἁ [6 ὨτοΟρ δὲ 
Ιϑαϊδὴ ψὰ59 Ὡϑηᾶρᾷ 
Βα, δη Ὧ6 ομϑηρ 
86 5ΌΓῸΙ δᾶ τομπᾶ 
8 ΐδοαβ. ψῇοτ αὶ 
5 στο: 18.86- 
ΠΟΥ 55 βρὶσὶῦ ἰδ ὉΡ- 
Οἢ ἴῖ6, Ὀθσϑιιθθ Ὧρὺ 
δηοϊηϊθα τὴ8 ἴο ἅδ- 
Οἷα ροοὰ δ ἴο 
ἴθ Ῥοοῦῦ, Ὧ6 βοῃῦ 18 
Τοῦ ἰὼ ὈΥΌΔΟ ἢ 8 
ταίθαβα ἴο 8 οδρύϊνοα 
8ηὴ ἃ 8 ΤΘΟΟΥΘΙΥ οὗ 
δσῦ ἰο ἴῃ δ] ηᾶ, 
ἴο βοῃᾷ {6 οὐὔιιϑῃρα 
ΟἿΘ5 αν ψὶῦὰ 8 Ττὸ- 
188456, 1900 ὈΓΘΔΟῊ 
Φομονδ 55 δοσθούβ!δ 

γοατ." 20 νυνί ὑμδὺ Ὧ8 
ΤΟΠΘα ἘΡ ὑμ6 ΚΌΤῸΙ; 
Βαηᾶρᾷ ὁ Ὅβοῖκ ἴἰο 
[86 αὐξοηάδηῦ δηᾶ βαῦ 
ἄονψῃ; δρᾷ 6 δυρᾶ 
ΟΥ 811 ἴῃ τἢ6 5υῆ8- 
δοσῖιθ ψ{6 16 ᾿ὨΥΘΆΟΙΥ 
ΣΧ ἀροὰ Ὠϊπα. 

21 ΤΏΘΩ μ6 βίαγίθα ἴο 

ΒΒ ἴο ἐξοὰ: “Ἰοῦδὺ 

815 βουϊρύστα ὑμαὺ χοῦ 

7αδὺ ᾿ϑασζᾶ ἰ5 18 }168, 

22 Αῃά [6 } 811 Ρ6-: 
σα ἴο οἷν Ζαινόυϑθὶδ 

αἰύηθ55. δροὰῦ. Ὠἰα 
δια ἰο ΙΘΥΨΘΙ αὖ [88 

ΜΏΒΟΙΩΘ ΜΟτὰΒ ὕτοὸτ 
οοραάϊησ οὖἷὖῦὺῦ οὗ δἷ5 

ταοιῃ, δα μον ψοτθ 
βορ: ΤΏΙ 15 8. 508 

οὐ σοβΘΏ, ἰ5. ἰὸ ποῦ 

23 Αὖ πὶ 86. βαϊίά 

185 ξοῆονα᾽ 5, {τι12,15,1π,λϑταατκία,ιθ. {6 Τιογ᾽ 8, 
μόνϑῆ, σ18πιατεῖι, 

ΝΒΑ, 18» 8|ο, 
19. Τομονϑ ἢ 5, ὅ1-|9.. τὴ)6 Τιοχᾶ᾽ 5, ΒΑ. 

ΒΑ; 96. 
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πρὸς αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ μοι ἰονατά ἱμποῦλ Αἱ 81} δνθηΐβ χοῦ ὙὙ111 88. ἴο 6 πε χοῦ «11 ΔΡΌΌΙΥ {Ὠϊ5 παραβολὴν ταύτην ᾿Ιατρέ, θεράπευσον |{ΠΠ|ϑὐταύϊοιν το τη8, ῬΆΤΘΌΙΘ 1815 ἘΓΘΘΙΘΙ, σατο ῬΑ βἰοίδη, σαγα γοιτ- σεαυτόν" ὅσα ἐκούσ. 561; {86 ἰῃίηρβϑ ψὲ 
ψγΟΌΣΞΘΙΕ; 85 ΔΩ ([Ὠ 165) 85 μας ΠΑΝ ᾿ιρδτὰ 885 ̓ αν Ωρ μδρ- γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον δι ἩΡΡΡ ῊΣ ΒΑΝΩΒ ἘΒΡΡΘΙΘΑ ἴχαἴο {μὲ Ὀαρασπαιπαις ἀσ γα ὙΟαΣ ποτ ορτετεν ̓  » 
καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 24 εἶπεν |24 Βυῦ [6 55,4: “ὙΠΙΥ 8150 ; Εαβ ἴῃ ἴῃ ξϑίμϑχ [0186 6] οὗ ψοι. Ἡββαά [1 [681 τοῦ ἐμαὶ ἢ δέ ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης | ΒΓΟΡΒΘΟ 15 δοσδρεθα ἴῃ Ὠΐὶβδ ὨοχΘ ὑθυσίίοσν.. 
μυΐ ΑἸΙΏΘΩ 1 81Ὼ βαψίπρ ἰο ἡγοῦ ἐμαὶ ἢῸ [2541] 

25 ἘῸΣ ἰμβύδησο, 1 {ε]]} 
Ῥτορῃοί 

δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι ὑτοῦ 
δοσαρύϑ!6 Ὶ τὰ ΚΟ ταὐπιοτ(ρΙ 06] ἀΕ γα, ΜᾺ τὸ έσσῖιν, ΤΏΕΘΓΘ 28 ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέ ὁμῖ ἍἘ:" ἵμα ἀονὶ δὲ ὝΩ ὑμῖν, πολλαὶ [1ΕΤΔ6] ἱ ραν ἢ [πὰ ϑεηε Ῥπὺ 1 81 βασυὶηβ το τοῦ, ΤΩΒΏΝ ἘΠῚ ΔΕ, ἴο ὧδ το ΟΣ 
χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ [πραγϑῆ ς ὙΠ ΟννΒ ϑμδὰ τὰ ἴδε ἀαν5 οὔ δ ἴθ {ῃ8 ζῆτοα σεαΣ μόν τ 
ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἔτη ἰπιοπΐῃθ, 50 ἐπα. 8, 3 Ν δὼ Θὰ ὑνῶβ Βα ἂρ 86 ἤδθανθὴ ὑψθ δῖα δτθαΐ ἔδηγ6 7611 ὉΡΌΏ 

τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς 811 {π6 Ἰολᾶ, 26 γαΐ : 8 . το ΐῃ5. βἰχ, 88. οοουσσοα ξβιηϊηθ ΕΠ Ὴ Δ ψὰβ ϑϑθης ἰὸ 
μέγας ἐπὶ. πᾶσαν τὴν γῆν, 20 καὶ πρὸς [ποη6 οὗ ἰμοξθ [τόχη- 8: ῬοΟΩ ; 8}} 186 βδβδσγίῃ, διά ἰονναχά [ρῃ], Ῥπὸ ΟἿΪγ ἴο Ζαγ' - , ΕῚ ξοῖ 3 [4 3 ’΄ 32 Ἂ ᾽ 

" οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας εἰ μὴ εἰς ᾿Θ-Ῥμδίῃ ἴῃ [ῃ8 Ιδῃᾶ πούοῃβ οξίμθιη νν8ϑ βοὴ. ἘΠ7ΠΔ} ἢ ποῖ Ιαΐο οὗ Β΄ ἄοῃ ἰο αὶ ψίαοτ 
Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸ τ ἤ ἱ ρος γυναῖκα αν. [21 ΑἸδο, ὑῆοσβ ΖΑυθΡ δίῃ οἔἴῆθ. ϑίάοῃ Ἐἐοννατγᾶ ὙνΟΤΏ 81 μονα ΤΊΘΔΏΥ Ἰδροβ 1ῃ ΤΒΑΔΑῚ 
21 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἧσαν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ ἰὰ ὑπ6 {πηι οἵ ἘΠῚ 588, , Ἀπά ΠΆΘΩ Ἰθβρθῖβ Ψοῖθ ἴθ ἴῇς Τ5Γ56Ὶ [6 ΡῬσχορῃθρί, ψοῦ τοὺ 
ἐπὶ Ελισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς [οϑ οἵὗὨἨ θη ΨΜᾺ5 Ὄ βῆ 1ὴ6 Ῥτορδοῖ, δά ἢο οὔδ ΟἸδθηϑθαᾶ, θα Νδ'- 
αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ οὐὐπων νας αρί θη, μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος. [8΄τ8ὲὴ ἴμ6 τωϑῇ οἵ 18 ποὺ Νδδίωϑῃ ἐπθὸ ϑυσίδη, ϑυχῖθ." 285 ΝῸΝ 81] 
88 καὶ ἐπλήσθησαν πά ῦ ἐ ἢ πάντες θυμοῦ ἐν τῇ [τ1ο56 πραγίῃ Διά ννεγα Η]1οα 811 ΟΥ̓ ΘΡοΡ ἴῃ πο ὑμῖηρθ ἴῃ ἘΠῸ δύσοα 
συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα 29 καὶ [ρορτιθ ΒΥ ΠΑΒΌΡΙΙΘ Ἠρδχίτισ ἔδβεβα ([81 065}, δα δ ΕΝ Αναν οἷ ρα 
ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω Ὶ ᾿ Βανίηρ βίοοα ἂρ ἔμπον ἴσον οαέό μίγη οἰξῷς μι" ὑπεν ΡΩΝ δὲ ἔρτς 

πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ οὖν, δῃᾷ ἔμϑν 16 Ὠΐχα εἰν, δη4 μον 1βἃ ἴσα ἀμ} ὕσον οὗἉ ἔμ6 ἴο [8 τον οὗ {8 
ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις οκοδόμητο [τηοὸ ἱ ϊ ι ) φ ἀρεον ΣΡ οὶ ᾿σαίαξα ρου ὙΥΒΙΟ (6 οἷν Βϑά βθεῃ Ῥαπι Ὁμοῦ ΟΥ̓ ἨΔ ὙΒΙΟΣ 

αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν’ 1 Ῥα11, 1 ΟΣ ἴθογα,. δβϑτδπᾷ ἴο ΤΟ ἀοννῃ ἩΘδαΙοΩσ Ὦχτα; [τον Ἡΐτα ἀοαααν αΐς 
80 αὐτὸς δὲ ᾿ διελθὼν διὰ Ἰοῆρ, ὅ0 Βαῦ 86 τψϑηΐ 8 μᾳξ Βανῖηξ Ομ 6 ὩΏΤΟΌ ΡΒ ἙὨΤΟΌΘῊ 1 ὑΥΟ ΡΣ ὑμ6 τηϊᾶδὲ οἵ μέσου αὐτῶν . : ἐπορεύετο. ἴμοπι πᾶ οοηίϊηϊπεα τοᾶβε. ΟΕ ἰβθσα 6 νγὰ5 βοίπιρ Ὠἰβ ἩΣῈΓ. - ΟὨ ἰδ Ψαν. 
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31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν 
Αμὰ δὰ νοηΐ ἀον ἰηο ΟδρουδΌτω οἷν 

τῆς ΓΓαλιλαίας. Καὶ ἦν διδάσκων 
οΟΥ ἴδ)8 Οβ1} 66. Δρὰ δ νν85 Ε ΞΕ ΤΟ ΦΈΡ 41 

αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν: 32 καὶ 
ἴδθτα τι τε ΒΑΡ δί5; δῃαᾶ 

ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ διδαχῇ αὐτοῦ, 
ψνοτΘ Ροίηρ δϑοίουσπ θα ὑροῖ ἰὴθ ἰεδομῖηρ οὗ Ὠἰπὰ, 

ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 
Ῥοοαῦθβα ἴῃ δὐϊμουῖν ψ)͵ὰὼθβ 6 Μψοζτά οξ ῃΐἴτα. 

98 καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων 
Αμπὰ ἴῃ [26 β5νῃαβοσιαθ ψ 85 ΤΙΆΒΙΝ Βανίῃβ 

πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν 
Ε)5) “1: οὗ ἄδχῆοιι ὉΠΟΊΘΔΏ, δηᾶ Ὧ6 ββουϊοα 

- 4 4 ᾿΄ ε Ἂ ΝῚ 

ὠνῇ εγάλῃ 34 Ἔα τί ἡμῖν καὶ 
ι νοΐςθ μ δτοδῖ Αδΐ ψθας ἰοὺῦβ μπᾶ 

σοΐ, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέξ ἦλθες ἀπολέσαι 
ἴογοὰ, 468 53 Νβδζδύθῆθῦ Οδϑῖὴθ νοὶ. ἴο ἀθείσου 

ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἴ, ὁ 
τι57 ΤΏ αν ον σοὺ ΨψὴΟ σψόοιαῦθ, ἰδ6 

ἅγιος τοῦ θεοῦ. 35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 
Διυᾶ Ρβαάνα σορακα ἰο 1 

ἔξελθε ἀπ᾽ 

Ἡοὶν (ΟὨ6) οξίῃμε ἀοά. 

ὁ ᾿[Ιησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ 
πὸ 4 6ϑὺ5 βϑαϑὶηρ Β6 τχζΖιοα δηα σοτὴθ οἵ ἔγοτῃ 

αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ 
Ἠΐπλ. ἈΑμᾶ Ὠδνὶηρ ΟΜῺ Εὶπὶ {ῃ6 

δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἄριωοῃ. ἰηΐο 186 πᾶ σδῖηθ οὐδ ἔγοϊηω ἢΐπ 

μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 86 καὶ ἐγένετο 
ποίησ ανίηρ υχσὶ Ὠΐτη. Αμα σϑιὴθ ἴο Ὀ6 

θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ 
Δϑιο βητηθιξ ὌΡΟΣ 81}, διά 

συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες 
δον Ψοτα σουνοσβίηβ ἰονναχα ΟἿΘ 5ποῖπμο Βα 5 

Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ 
γμαὶ 16 ψόοσα {μϊθ Ὄφοδῦβθα πὰ δυϊμουῖν δηᾶ 

δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις 
ῬΡοννοσ ἢ ρῖνϑϑ ογάρθυξ ἴο 6 ΟΊ 

πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 31 Καὶ 
ΒΌΪτΙσ, βδηάᾶ [πμδν σοοόχὴς οὐἵδῇ Ἀπᾶ 

ἐξεπορεύετο χος περὶ αὐτοῦ εἰς 
ν85 ΒΟΙΩΡ 1ἰ5 νὰ. οὐδ ταβουῃά δροὰδ͵,͵. ΐπὰ ἰἴο 

περιχώρου. 
Βαγτοππαϊπε σουπέγν. 

πάντα τόπον 
να τἶϑοα 

38 

τῆς 
οείῃς 

᾿Αναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς 
Ἡδνίηρ βιοοῦ σῷ Ῥαί ἔγοτα ἴῃ 6 ΞΘ πΡοΟΡαΘ 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ 
δα εὐ οιοα ἴμἴο πὸ οῦβα οΟΥ 5ίσαοῃ, Μοίμοτι- τ Ἰὰνν 

δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη 
ρῃῤ  οὔίδα ΒΟ 59 Ὀοίηρ ΠοΙα ἰορεῖμοσ 

“88 

ΦιΙΑηἃ πὸ ψϑης 
ἄονψῃ ἴο Οϑ' ΟΓΊΔ- 
Ὁπι, ἃ οἷν οἱ α41.- 
1.166. Αῃηᾶὰ ἢ6 νᾶς 
τοδοῦϊηρ, ὕπθαλ ΟἹ ἢ 
Βϑραΐῃ; 832 δῃᾷὰ ἰπδν 
ΟΓΘ δϑιουηαρα δὖ Ὡἰς 
ΜᾺ Οἱ ἰοδοῃϊηρ, Ὀ8- 
ΟΘΊΙΒΘ6 ὨΪ5. ΒΌΘΘΟῺ τἃ5 
τὶ δαὐμογῖν. 38 ΝῸΝ 
ἴθ Ἢῇ΄8 86 β5βυϑδρορὰβ 
ὕπμουθ ψὰ5 ἃ τϑῇ τὶτῃ 
8, 5010, Δὴ τὑπῃοϊθϑῃ 
ἀφαο, δ Ὧ6 βῃοι- 
ρα ψὶΐῇ ἃ Ἰομπᾷ νοϊοθ: 
4 ΑΏ! ΜΜηαὺῦ Ὦδγε 
νὰ ἴο ἀο ψ|ἢ χοῦ, 46- 
Βὰ5 γοὰ ΝαΖ' ἃ ὙΘΩΘ΄ 
Δ γοὰὺ σοχῖα ἴο 
ἀδϑσονυν 59.ϑ 1 ΚΟΥ 
ΘΟΧΘΟΌΪ ψΏΟ γοὰ ἃζθ, 
{86 ΕοΙν ΟἿ οὗ αοἄ;" 
ϑῦ Βυαῦ σεϑὰβ τορυκοᾷ 
10, βαγίηρ: “Β8 ϑι!θηῦ, 
δῇ οοἴθ οἂὗδ οἵ 
Ὠΐηι." 50, αἴΐοσ ἑτον- 
ἴῃ 86 ἴὩϑ8ϑηὴ ἄοψῃ 
'ῇ 6 ταϊᾶρῦ, {π6 
ἄθαο δὰ ουὖ᾽ οὗ 
τὰ ψϊποαῦ Βυγίηρ 
δ. 6 Αὖὐ ὑῃΐ5, 85- 
τοι ϑητηθηῦ 1611 ρΡομ 
811, δῃαὰ μοῦ Ρ6- 
δα ἴο σοῦνοσθθ ὙΠῸ 
ΟἿΘ ϑδιηοῦμθ, βϑυτηρ: 
“ΑΥμδὺ βογύὺ οἵ 5ρΘΘοῦ 
ἰ5 ὕὉη15, Ῥϑθοδῦβα. πῆ 
ϑια οΥ δηα ΡΟΣ 
ὯΘ ΟΥ̓ΘΥ5 [86 ὉΠΟΙΘΘΠ 
ΒΌΙΙ5, δρᾶ ουὖὐδ ὍΠΘΥ 
οὐχ 62᾽ 37 50 ὑπ6 ποτ 
σΟΠΟΘΟΓΪρΡ Ὠΐτα. Καρὺ 
σοίὴρ ουὐῦ Ιἴἴο ΘΥΨΟΙ͂ 
ΟΟΥ̓ΏΘΥΙ ΟἹ π6 - 
τουηαϊηρ ΘΟΌΠΟΥΥ. 

ὃ8 ΑΙ σού ὕὉ 
οὐδ οὗ [28 5νῃθοΟρΊθ 

Ὧ6 οηξοσοᾶ πο Κ51- 

ΟΠ 5 Ποῖμθ. ΝΟΥ͂ 

5ίτυομ ̓5 του -ἰα- 

ῖδϑ ψὰ85 ἀἰδύτγοϑβθά 
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πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν. αὐτὸν περὶ 
ἰο ἔθνῈσ ᾿δτεδαῖ, ϑδῃα {πον χεαμεβίεα πἰτὰ δρουῦΐ 
αὐτῆς. 39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆ 
Βογ. Απᾶα Βανίηρ βἰοοα ὕροη οα ἴορΡ οἵ ΩΡ 
ἐπετίμησεν τῷ «πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν 

Βε ἔδνε σορκο ἰο [δ6 ἔσνεσ, πὰ ἢ ἌΝ ΟΕ 
αὐτήν" παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα 
6 Σ; - ΔΩΒΙΒΊΤΙΝ αὶ Ὠδνίηρ βίοοα Ὁ 
διηκόνει αὐτοῖς. 

58 6 5 ΒΟσ 5 ἰο ἴοχη, 

40. Δύνοντος δὲ 
ΒΟΙΩΝ μυξ 

εἶχον 
ὝΈΕΣΘ αν] 

ΜΙ ἃ Πρ ἔδνοῦ, 
δηα. (ῃϑν χηβᾶρ χϑ- 
αποϑὺ οὗ Ὠἰγη ΤῸ ΘΓ, 
3950 6 5ίοοᾶα ουὐδῖ 
Π6Ι πᾶ στϑρυκοᾶ ἰῃ6 
ἔονοσ, ϑηᾷά ἰὑ ἸΘῖΡ ΘΓ, 
ΒΘ 506 ΓΟΒ8 
δηἃ Ῥορδὴ ταϊηΐδίθῦ- 
πὰρ ἴο Ώρ. 

408Βπι πῆθ ἰμ6 
ΒΩ Ψψὰ5 βούϊϊηρ, 411 
ἴμοδθ ψῆο δᾶ Ῥθορὶβ 
510 Κ ψἱ ΠΏ νατὶουβ αἰ5- 
68.565 Ῥγουρηῦ ἔμθῖα ἴὸ 

Ι ἶτη. ΒΥ Ἰ᾿Ἰαγίῃρ πἰβ 
Βδηαβ ὩΡΟῺ ΘΔΟῺ ΟΠ6 
Οὗ ὑπο ὯὮ6 ψοιᾶ 
ΟἾΤ6 ἔθη, 41 ΓΘΟῺΒ 
ΔΙ5Ξὺὸ ΟΠ σοπὶα οὐΐ 
ΟΥἨ ΤΑΔΏΥ, οτγίηρ οὐ 
ΒΩ ϑαγίηρ: “Ὑοὺ 816 
[88 ϑοῃ οὗ αοά." Βαϊ, 
ΤΟΙ ῆθα, Ὧθ6 
Ψψουϊὰ ποῦ ροσγιχὶς 
ὕμοια ἰο βρεϑκ, [6- 
ὄϑδθ ὑπὸ ΚΗΘ Ὠΐπὶ 
ἴο 6 [88 Ομ τίβί. 

42 ἩΤΟΥΕνοσ, θη ἰὑὺ 
Ῥϑοϑῖὴθ ὅδ, 6 ψορῦ 
ουῦ δηα ὑχγοσθοᾶρα ἰὸ 
85. Ἰοηοὶν ρίδοθ. Βευὺ 
8 ογτονψαβ Ὀθρϑῃ 
Δυρύϊηρ,. αροὰῦῦ ἔοτ 
Ὦΐ δῃᾷ οϑὴθ οὐΐ 
8.5 [Ὁ 85 Ὧ6. 85, δῃηά 
Ὧν ὑγιᾶ ἴο ἀοίδλῃ 
Ὠΐτα ἔσοσὴ σοΐῃρ Ων 
ἔσο θα, 43 Βιι 6 
δοιὰ ἴο ἰΐθηι; “ΑἸδὸ 
ἴο οὗϑοσ οἰδίοδς 1 τιιϑὺ 
ἄθοιασο [8 βοοᾶ θὰ 5 
οὗ [6 κίηράομλ οὗ 
Αοῦᾶ, Ὀϑδοϑαδο ἴοσ ὑμῖ5 

τοῦ ἡλίου 
οΥ ἴῃ 6 ἐ [-19} Ὁ 

ἀσθενοῦντας 
(ΟΠ. 65) Ῥοΐῃνρ βίοῖς 

ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς 
νϑιϊουβ 1εὰ ἐμϑῦὰ ἰοννασὰ 

δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν 
θα ἰο οὔθ [{- τ οὗ ϑλ 

ἐπιτιθεὶς. ἐθεράπευεν αὐτούς: 
Ρυϊξηρ ΡΟΣ Ὑγ85 ΘΌΣΙ ΠΡ ᾿ ΤῊΝ 

ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ 
ὝΤεΓα σογηΐηβ οαδ ας 8150 ἀΘΥΟΩ5 δὶ κ2}4} 

πολλῶν, κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἴ 
ΤΑΔῺ, ΟΥΙΩΒ οαὐὐ δηΔ βανίῃρ ἰμδὲ νοῦ ὅσο 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ 
.:6 5οὸὺ οὔγίῃε Οοά; ἀπά τοθακίας ποῖ ἃ 

ες εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι 
86 γγδϑ ῬΟΥσ 5 πο ἴο Β6 Βρθδκίαθ, Ὀδοδαθο 

ἤδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 
ἴεν βδᾶ ποῦν μα ΟἸΕγθ Ηΐπθ. ἰὸ Ὧ6. 

42 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν 
Ἠδνῖηβ θοῦ ῬὰΣ οὐ ἄδν πανίηρ βοῶ οὐ 

ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον: καὶ οἱ 
6 νϑηΐ ἢἷβ τὰν ἰπίο ἸΟΠΘΙΥ͂ ῬΙΔοΘ; ᾿ δῃᾶὰ ἐπα 

ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ 
οὐ 5 ὝΘΙΘ βϑοιη ΠΡΟΣ μὰ, δαᾶ 

ἦλθον ἕως αὐτοῦ, κατεῖχον 
λυ οδπὶθ τ{1] Ὠΐση, πᾶ ψ γα ἀοίδιηϊησ 

αὐτὸν τοῦ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 
τὰ οὗἕμΘ ποΐ ἰο Ἠδ6 βοίηρ ῃὲ5 ὙᾺΣ ἔσοσυ ἐμοῦλ. 

43 ὁ- δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ 
ΤῊΘ (οπ6) Ῥὰξ 58:8 ἰονασά ἐμεὰ ἐπαὲ ΑἸΞὸ 

ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί τε 
ἰο ἴδ 8 ἀἰδοσθης οἰτίαβ. το ἄθοϊδσε ἴΒ8 Βοοᾶ πον ἰδὲ 

ἅπαντες 
811 

ὅσοι 
48 ΔΩ δι 

νόσοις ̓  
ἰὸ ἀϊσρβαϑδοϑς. 

αὐτόν' ὁ 
τα; {π6 (ΟΠ 6) 

τὰς χεῖρας 
[Ὡς δεηᾶβ 
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καὶ 

δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ᾿ [Ε15 θοθϑβδὺν ἰδ Κιησάοχη οξίμο αοά, Ῥϑοδιβα " 4 Ν᾿ ̓ νῊΝ ἰστῖαν 
ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 44 Καὶ ἦν Ὁ ΔΟΟΟΤΟΙΒΕΙΥ δ8 ρου ἐῃὶβ (πῃ 5)ὺ Ι[τνγ85 βεμὶ ον, Απὰ μανψαβ  Θηῦ ΟἹ ὈΥΘΘΟΉ Πρ ἸῺ 
κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς. τῆς ᾿Ιουδαίας. [88 5γπδθοραθθ οἵ ῬΓεβομίη, ἑπίο [ῃ86 5 ΒΘΒΟΘΊΙ65 οἱ το ἐν Ως 9 6. 



ΕὺΞῈ δὅ:1--ὃ 

ἐν τῷ τὸν ὄχλον 
ἴχλ ἰδ [γὼ 6] πῃ οτονᾷ 

ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν 
ἴο Ὀ6 ἵν ὌΡΟΙ τ δῃά ἰοῦ οδίίηῃξ - {π6 

λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν 
νοχᾶ οἕἷῃθ Οαοάα' δᾶ ΘΒ νὸβ Βδν:ὴβ βίοοα 

παρὰ τήν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδεν 
Ὀθβίαθ. ἐμ Ι. ΚαὶἬ ἔἀεσμηηῃρβαγοῖ, δη δ βᾶανν 

πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ 
Ῥοδὶβ ἔννο μανίηξ βίοοα Ῥοβϑίᾶθ 86 18Κὸ, πὸ Ραΐ 

ἁλεεῖς ἀπ΄. αὐτῶν ἀποβάντες 
ἐ ΣῈ} εἴτε εὐ [Ξ}ε} ἔγόσα μόχ . Βανὶηβ βίερρεα οἱ 

ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 3. -. ἐμβὰς 
ἌνοΥα νναϑῃΐηρ ΟΕ {ῃ6 Ὠρίσ. ἘΤΑανὶηρ βίερρεᾶ ἴῃ 

δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἦν Σίμωνος, 
Ῥαΐ ἰαΐο οὔθ οὔίμθ Ῥοδίβ,. νὩΪΟ νὰ Οὗ Βίγχηοῃ, 

ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
Β6 χϑατοϑίρα Ἀλα ὁ. ἔτοχῃ 1.8 φδσίῃ 

᾿ἐπαναγαγεῖν, ὀλίγον, καθίσας. δὲ 
ἴο Ιδδα υρϑννατα Ὄροὰ. 16, Βανίηξ βαὶ ἄοσνῃ Ραΐ 

ἐκ τοῦ πλοίου. ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 
ουἵ οὗ ἴδμα. Ῥοαῖ Β6 νν88 ἰθδομβῖπῦο ἴῃ6 στον άβ. 

ἐπαύσατο λαλῶν, εἶτεν. πρὸς. 
6 σφραβοᾶ ϑρϑαδκίηρ, ἢ βαϊδ ἰοννδσζά 

τὸν Σίμωνα. ᾿ἘἘπανάγαγε εἰς τὸ βάθος 
Π6ἪὮἪ 5ίοη Ζιοδα ὑρϑνασγὰ ὑροη. ἰηΐο 6 ἄδθὸρ 

καὶ .χαλάσατε τὰ. δίκτυα, ὑμῶν εἰς ἄγραν. 
πα Ἰόννοῦ ΜΒ... μοίβ οἴνου ἴΐο οδίςομ. 

ὅ καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν ᾿Επιστάτα, 
Δηα Βδνίηρ διϑυννοσεαὰ ϑίσηοῃ βαϊᾶ Τηβέγιιοΐοσ, 

δι᾽ ὅλης . νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν 
Κπγου ἢ ὙΏΟΪΘ. πὶρδΐ ἨΔνΙΠΡ ἰοΠ]εα. ποίηϊπρ' 

ἐλάβομεν, ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου 
τνῷ ἴοοΚ, ὌΡΟΣ νυ {86 Βα 5. οΥ νὸοὰ 

χαλάσω εὐστὰ δίκτυα. 6. καὶ 
Σ ΒΏΔΙ ΙΟννΟΣ. 186. Ποίβ. Απᾶ 

ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος 
ανίηδ ἀολ6 Τὸν οποϊοδοα “ται ταᾶδ 

5 ᾿Εγένετο δὲ 
1ὸ οσουστοαῦ Ὀπΐ 

1815 

ἰχθύων 
ΟΥ̓ ἔξῆῃρθβ 

πολύ, -διερήσσετο. . δὲ τὰ δίκτυα 
ται, νασα Ῥϑῖπβ Ῥτόῖκρϑῃ τοῦδ ΡαΣ [86  πεοῖβ 

αὐτῶν. 7 καὶ. κατένευσαν τοῖς μετόχοις 
ΟΥ πο. Αμᾶ ᾿ πον τηοξοηθαῦῖ ἕο 6 φῬασχίμουβ. 

ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας... 
ἴῃ {πθ ἀϊδοτθπς Ῥοδΐ οἕτἷῆῃθ (οῃθϑ) Ββαυνίηβ ΠΟΙΏΕ. 

συλλαβέσθαι αὐτοῖς: καὶ ἦλθαν, . καὶ 
ἴο σῖνϑ δϑβϑίβϑίδηθα ἰο μετὰ; δηᾶ ἐμὸν σϑῖῆθ, δηᾶ 

ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα ὥστε βυθίζεσθαι 
ἴπον 8116 Ῥοίῃ 6 Ῥοδίβ δ5-δηᾷᾶ ἴο 6 βἰῃκίηρ 

αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ - Σίμων - Πέτρος 
μοι. Ἡδνίηρ βοο μαΐ ΞΟ", Ῥοίοσς 

ἑστὼς . 1 

τοῦτο, 
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ΟἿ. 81. -οὐοδϑίοῃ 
ΜΏΘΩ ἐπ οτοχᾷ 

ΨΆ5 ὈΓΘΒΒΙΩΡ ΟΙΟΒ8 
ὍΡΟῚ Ὠἷπλ δηᾷᾶ 1156 ῃ- 
ἷὴρ ἴο {πμ6. Ψψοσᾶ οἵἉ 
αοάᾶ, 6 ψ85 βίϑηαϊηρ 
Ῥοδῖάᾶθ [8 Ιδακθ. οἱ 
οῃ "Ὡ65΄ 8 τοὺ, 2 Αμᾶ 
Ὧθ. 5808 ὕψο βοδίβ 
ἀοοκοᾶ αὖ 6 1δκο- 
δἰάθ, υυῦ ἰμ6 ἤϑῃου- 
ΙΏΘΩ δα. ροὺ ουύ οὗ 
[δια 8ηα ΈΥ6 ΜΨ85}- 
ἴθ. ΟΥ̓ ὑποὶ πρίκ. 
8 αοἰπρ' ϑροδγα οὔθ: οὗ 
{06- Ῥοθύϑ, ΜΏΪΟΩ. 85 
ΘΙΙΏΟΩΒ, ἢ6. δϑκρᾶ 
Ὠΐὰ ἴὼ ΡῈΠ αὟϑῦ. 8 
Ὀ1 ἴσοτι Ἰδηᾶ. ὙΏρΩ 
Ὧ6 β8ὺ ἄονψει, δηα ἔχοι 
76 Ῥοαὺ 6 Ὀδορϑῃ 
ῥδδοῃΐρ μ86 οτονάβ. 
4 ΘΒ Ὧ6. Οσθαϑϑά 

Βρϑδκίηρ,. 6 βαϊᾷ ἴἰο 
5ηοη: “ῬῈΠ ουὖ ἴο 
ΜΏΘΓΘ Ὁ ἴα ἄθορ, δῃᾷ 
ΟῚ ἴθ [Ιο ἀονῃ 
χοῦ πούβ. ἔοστ ἃ 
οοἴοῃ." δ8Βιυνῦ Βίπλοῃ 
ἴῃ τΌῸ]ν 5ϑᾶ: “1ὴ- 
ΒὑχοοΟσ, ἴοσ. ἃ ΨΏΟΙΘ 
Ὠἰρηῦ να ᾿ὑοθἃ δηὰᾶ 
τοοΚ. ποίῃμίηρ, ὰὰ δὐ 
γοι μἀαΐηρ 1 Μὴ] 
ΙἸονψοῦ. 86 τρὺβ.᾽ 
6 61}, νη ὑπαν ἀϊᾷ 
[Π15, ΠΕ δηοϊοβθᾶ:. 8 
σγθαῦ ταὰστὐϊῦύπαο οὗ 
Ἐ5Ώ. Τῇ ἔϑοῦ, ὑποὶν 
ποὶβ Ῥδθρδ σἰρρὶηρ 
ἀραγὺ. «1 850. ΤΏΘΥ τ0-. 
ὑϊοηρά. ὕο ὑμοὶν ρδτὺ- 
ΠΟΘΙ ἰῃᾳ. [ῆὩ6 οὐα 
Ῥοαῦ. ἰο. οοπιθ - δηὰᾶ 
διοδίδῦ ὕθυα; 8Πηα ὑΏ6Υ 
αἰά οοηθ, δῃα 67 
ἘΠ6 Ῥοΐῃ Ὀοδῦβ," .50 
[δ8ὺ ἐπθϑ8θ6 ὍεαρϑΠ 
ὕο 51:Κ.. 8 566 ῃ: 
15, 5Βίο ῬούδΥ 

291 

προσέπεσεν τοῖς γόνασιν ’ Ιησοῦ λέγων 
4611 ον ἰοννασά.. τμ6 Κῆθεβ οδύεβιυβ βδυὶμρ 

Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ο᾽᾽ ἀνὴρ 
αοοιυῖξ ᾿. ἔτοω.. Χῇδ, δόξα ΤΏ816 ῬΟΥΒΟῚ 

ἁμαρτωλός εἰμι; . κύριε.9. θάμβος -γὰρ 
51ΔΈᾺ] 1 άτη,. οτᾶ; δϑίιοη βοΐ ἘῸΣ 

περιέσχεν ᾿ αὐτὸν ᾿καὶ πάντας τοὺς 
ον ουνν ὨΘΙτηθα ξ 5}..} δηᾶ 81 1μ6 (οΠ65) 

σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ 
ἰοβείμευ ΜᾺ Ὠΐτη ὌΡΟΣ {1.7} 
, ἊἉ ΄ “Ξ»ο 
ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὦν. 
ἀλλτα ΟΥ̓ [88 ΒΞ 65 ΟΥ̓ ΨΈΪΟΣ 

συνέλαβον, . 10 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον 
[86 γ ἴοοῖς ἑοβοίμοσ, “ ἨΚονγίθα δ δῖδὸοὴ Φδιηθθ᾽ 

καὶ ᾿Ιωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου, .-. οἵ 
8 - 9ΦοΒὴ  50η5... οἔ Ζερθοᾶθο, 8 ο 

κοινωνοὶ - -τῷ- Σίμωνι... καὶ εἶπεν 
ΒΏΔΓΕΙΒ - ἰομπ6 ϑίτηοῃ, .ὄ Αμᾶ ᾿ βαδϊα 

τὸν Σίμωνα ᾿[ἰησοῦς. Μὴ φοβοῦ"... 
[26 5λοα ᾿ 16βιι5. ΝΝοὲ 6 ἔρεδασίηρ;. 

νῦν ἀνθρώπους. ἔσῃ -ζωγρῶν. 11 καὶ 
ΠΟΥ]ἷ ταθπς ϑψοῦ Ψ}}]1 Ὀ6: σαίομιτ αἰῖνϑ. Δηάᾶ 

καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν. γῆν 
μβανὶβ 164 ἄοννῃ - 186 Ῥοδίβ προσ. πο δϑυίῇ 

ἀφέντες πάντα - ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
πανί οὶ 5Ὸ ΟἿ 811] (ἢ ρ5) ἰὸν Σο]].οννεα ἴἰο Ὠίτω. 

12 Καὶ ἐγένετο 

᾿ς ΑΜ ΘΥΘ 

«πρὸς 
ἰοννδγα 

ΖΥοΤῺ .:- 8 6 

ἐν τῷ εἶναι - αὐτὸν ἐν 
Δῃά. 1 οσσυχγοα 'ἴπ {86 ἴο Β6 ξ48 9 1Ὰ 

μιᾷ. -τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης 
Οη8 οΟΥ 8 οἰαβ μά ἸΟΟΪΚ! σ816 Ῥθσβοῦ Ζ1}} 

λέπρας: . ἰδὼν ᾿ς δὲ τὸν 
οὗ ἸΕΡΤΌΒΥ; Ἀανΐηρ Βθθὼ - δὲ 1.3.2: 7655 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ 
αν 8 ἔΔ1Π16 προ  ἔδοδ ἢ Βορρᾶ οἵ ϊχη 

λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς. δύνασαί με 
ΒΆΣΙΩΡΣ Τοτά, 1 αν ΟΥ σοὺ τὴδν 11 ψοὰ 8516 8016 λα 

καθαρίσαι: 18 καὶ. ᾿ ἐκτείνας εὐ ὑτὴν 
ἴο Δ ΚΘ οἸ6δῃ.-, Αλάὰ Βανϊωρβ βίγοιοῃϑδᾶ οὰ 188 

χεῖρα ἥψατο . αὐτοῦ. λέγων Θέλω," 
Βδηᾶ ὯΘ ἰοπορραᾶ ὮὨϊχὰ ΞΡ 1 τὰ ΨΠΠΏΡ, 

καθαρίσθητι. «καὶ. εὐθέως“. 
θα ψουῦ τηϑᾶθ οἸθδη; δπᾶ . Ἰτγη θα αίθ!ν {π6. ἸΘΡΙΌΒΥ 

ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς 
ψοηΐ ΟΕ -" δά ψο)9} Ὦλγα... -Απα 

παρήγγειλεν αὐτῷ ᾿- μηδενὶ εἰπεῖν, 
ξᾶνο οΥουβ " ἰο Εἶχα. ἰὼ Ὧο οὔ... ἴο 58., 

᾿ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ 
δανίαρ βομ6 οὐ. βῃονν ὑψοῦτο ἕο ἐῃ6 ρῥτἰοβί, δῃά 

προσένεγκε - περὶ τοῦ καθαρισμοῦ. σου 
ΟΥ̓οΣ δος [88 [2 {πὴ 9 7: οἵ γοιι 

᾿Ιησοῦν 

ἀλλὰ 

ἦσαν: 

ΓΟ. . - 
απὸ τοῦύυ. 

λέπρα 

ἈΘ. Πβοροῦᾶν: 
ΟΕ πᾷ β5Πτοΐν γοι- 

'56 17 
ὍΔ τ Κ6 83 οΟὔδΥ- 

μυ 

ΕΌΚΕ, ὅ: 9--14 

7611 ἀοτῃ αὖ {πὸ σιθθ5 
οὗ ὅδβδιαβ, βοσίηρ: “Π6- 
Ῥϑιὺ ἔΤοΙῚ Τ6, Ὀδοδϑ6 
Ὶ δλ 8ἃ 510] Τηϑῃ, 
ΤΟΥ, ΘΕῸΓ δὖὐ' {6 
Οοἴο οὐ ἢδῃ ψΏΓἢ 
πον ὑοοῖκ ἃ ϑϑίοη- 
Ἰβῃγηθηῦ Τονου ΜΏΘΙσηδά 
Ηἰη. 88 - 811 ὑπῦϑθ 
ΜῊ Ὠΐηγ, 10 8πὰ 1“ Κ6- 
ἶβθ Ῥο Φαχᾶθβ δῃᾷᾶ 
ΦΟΏ, ΖοΡθ΄ 6’ ἀ6 θ᾿ ΒΟΏΒ, 
ῺΟ ΜΈΓ ΒΏΒΓΟΥ Κα τ] 
ϑιοη. Βα 76 501}5 5814 
ἰο. σοι: “ϑορ -Ρ6- 
ἴὴρ ϑἴγϑία. ἘΈΤΟΤΩ ΠΟῪ 
ΟἹ γοῖ ΨΜΠΙΠ1Π1 06. οαΐοῃ - 
ἰὴρ θη 811γ6.᾿ 11 50 
{πον Ῥγουρῶῦ [ῃ6 Ῥοδὺβ 
Ῥ80Κ ἴο ἸΔηᾷ, .- δὰ 
ϑϑηαοηρθα νου ϊηρ 
δια ΤΟΙΠονοα -ἰπ. ὁ 

ἼΣΟΣ ἃ ξυσίμοσ οὐ- 
Ὀαδίοη ΜΏ16 μπ6 ψα5 
ἴὰ οὐδ οὐ {6 οἰδίθϑ, 
ΙΟΟΚ! ἃ ϑῃ 111 οὗ 
ΙΒΡΙΌΒΥ! ΜΘ Ὧ6 
σϑιρῃῦ σἰἱρΐδ οΥἨ ὕεϑὰ 
ὯΘ. 611 Ὡρόοὴ Ὡΐἱ5 ἴδοδ 
ΘΩ͂ ὈορῤΡ θά, ὨΗΐτῃ, 58.- 
Ϊηὴρ: “ποτά, 1ὀ γοὰ 
ἦι5ῦὺ ναῦῦ ἰο, γοὰ 
8 Ὠλδίτο πδ΄ ΟἸ6ΔῺ.; 
13 Αῃα 580, βύγεύσῃϊηνσ 
οαὖῦ Ὠΐθ Ἀδηᾶ, Ὧ6 

ἰοισῃθᾶ Ὠΐπλ, βαϑίηρ: 

Ἃ ψϑοῦ ἴο. Β6 τηϑᾶβ 
οἸθϑῃ." Δμά ἱππηθ- 
αἸαύθιν ὕὑὯ86 ἸΘΡΓΟΒΥ 

γϑθηθα ἔσοσι ὨΪΠ). 
Δ Απα .ὯἢΘ6. ραν {μ6 

ζ8ϑη ΟΥ̓ΘΥΒ ἰο΄. {61} 

Βαὺ ρο 

ἴΤο ἴῃ υτὶσβί, 

ἴῃ 5  ΙῺ σΟΠΏΘΟΙΙΟΣ 

ψιὺ γψοι οΟἸΘϑηβίηρ, 



{8 ὅ: 1ὅ-.-90 

καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς 
ϑοοοσαϊῃηξ 88 αἰγοοία Μοξοβ ἰαΐο 

αρτύριον αὐτοῖς. 1 διήρχετο δὲ 
μ ἀρ ποξας ἴο 61}. νεαβ ΜΌΝ τσοῦσ Ρυΐ 

μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ 
Ταῖμοσ τλ6 τννοσὰ δρουΐ Εἴτα, δῃὰ 

συνήρχοντο “ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν 
σοτο σοχηΐηρ οἴ οΣ οσοννὰθ τῶϑη ἴο 6 πρυῖηβ 

καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν’ 
δὴ ἴοροα οὐγεᾶ ἔτοτγα ἰῇ βίο κῦρδθοβ οὗ ἰμοσχα; 

16 αὐτὸὲῤξ δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς 
Β6 ρυΐ. νν»ὰβ (οπ6) τϑῦ τ  ἰῃ τὰς 

ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. 
ἀδξοιϊδία [Ρ18665] διά ῬΤασ Ως. 

17 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
Αρὰ ἰτοςσοιστοά ἃ οὔθ οὗ 6 ἄδνβ.. 

καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν 
δηᾷ 1: ν 88 (06) ἰθϑοῃΐησ, δ ψεῖα 

καθήμενοι Φαρισαῖοι . καὶ νομοδιδάσκαλοι 
(ομ 65) 5 ἘΒδγίβεος ϑδῃηᾶ Ἰὰνν ἰθβοθουξ 

οἷ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης 
νο ΨψογῸ (ΟΠ. 65) μανίπρ σοῦ ουΐοξ -ῶφ 

κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ 
ὙΠ 8 οὐ ἴῃ 6 [6 Π| 8ηά Ζυᾶρεα δῃηᾶ 

Ἱερουσαλήμ’ καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς 
δ. δ ἘΠῚ - ας Ὁ 8 ἃ ῬῪΟΨΟΥ ΟΥΙοτὰ ψ͵ὰϑ ἰπίο 

τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 18. καὶ ἰδοὺ ἄνδρες 
ἐμ ἰὸ 6 βοδ ηρ Ὠΐγ. Απα, ἸΟΟΙΚΙ! ΣΏ816 ὈΟΥΒΟῺΒ 

φέροντες ἐπὶ. κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν 
ῬΘΑΣΙΩΒ ὭἼΡΟΩ μεὰ ΤΩΒΩ ὝΠΟ ΜᾺ5 

παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν 
(Ομ 6) μανίπρ Ὀθθὴ Ῥϑύδιυζοα, δὰ {παν εσο βεοκίηδ 

ἡμερῶν 

αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι αὐτὸν ἐνώτιον 
Ἐ: 89} ἴο Ὁσίηπ αὶ 854 ἴἰο ρεΐ τα ἦνι β'σμξ 

αὐτοῦ. 19 καὶ μὴ εὑρόντες 
οὗ Ὠΐτα. «Απά ποὶ Βαντηρ ουμα 

ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν 
ΟΣ δὶ βοτί οἵ [ψψ8ἃγ}} ἴδον σαϊσῦ Ὀσὶπ 5 ἸΏ Ὠϊμὰ 

διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
ἑσουρῃ ἴῃς οτοναὰ δανίηρ βδίθρρεα ἢ ὑροῦ ἐἰπ6 

δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν 
ΤΟΟΙ͂ του 6 Ἐ1165 {μὸν 1οὲ Ρὸοὸ ἄοσψῃ Ὠΐτ 

σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον 
ἰορείμπου τ [6 προ ροαὰ ἰπμίΐο [6 χαϊᾶβί 

ἔμπροσθεν τοῦ ᾿[ησοῦ. 20 καὶ ἰδὼν 
1 ἔγοὴΐ οὔίῃφ {26505. Αμᾶα πανίηξ 566 8 

τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν πΆνθρωτπε, 
{μ6 Ταῖῖὰ οΥ ἴθι ἢ 5αϊα Μϑδῃ, 
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δῦ δ Μόοβϑθβ αἶτροῖ. 
εα, ἴοσ. ἃ ἱθθϑ5 ἰὸ 

ὑπο. 1580 ἴδ 
ψογαὰ δροιιὺ ᾿ἰμὶ τῦϑα 
βρτθδαϊηρ ἴῃ ΙΏΟΓΡ, 
δια ρσγααὺ ογονᾶς 

ψουα σοχῖθ ἰορούμαυ 
ἴο ᾿δέθῃ δὰ ἴο δ 8 

ουχοα οὗ {ΘΓ 5.6 Κ- 

ὭΘΞ565. 16 πον θνοῦ, ὯΒ 

σοηὐϊηυοα ἰῇ τοῦϊα- 

τηθηῦ ἰῃ (ῃ86 αρβογίβ.. 

δὴ ρὑγδγίηρ. 

171ῚῸ ἴμ6 οοῦγδα οἵ 

ΟΩ6 οὗ (6 αἀδὺβ [8 

ΨΑ5 ὑθδοβίησ, δῃὰ 

ῬΏΔΙσΘΟ5 δηα ἰδϑοῃ- 

ΟΥΒ οὗὐ {ῃ6 ΙΔ ὙψἘ0 

μια σολδ οιἷμἱἷὖ Οὗ ΘΨΟΙΥ 

νἱΠᾶρθ6 οἵ 61811168 
δὰ σα θα ἃπᾶ ὕ6- 
τυδαθὶ ΜΙ 5βιθηρ 

{μοῦα; δηῃᾶ ϑῃμονδῃ Β᾽ 

ῬΟΥ͂Σ ϑ μοῦ ἴοσ 

πὰ ἰὼ ἀο ρδΙϊηρ, 

18 Δα, Ἰοοκίὶ τθη 

στρ ΟἹ 8 θᾶ ἃ 

8 ὍὙὯΟ 5 8Γ8- 

Ἰγζβά, δηᾶ ὑῃ6ῦ Μ6ΓΘ 

Βοοκίὴρ ἃ ΜᾺ) ἰοὸ 

σϊὴρ ΐ ἴῃ δῃὰ 

ῬΙδοθ Ὠΐτα Ὀθἕοσγ ᾿ΐτη. 
195ο0, ποὺ Βπαάϊηρ ἃ 

ΨΆΣ ἴο ᾿χΐθρ ΠὨἰπὶ 

ἷῃχ οὐ ϑοσοιηῦ οὗ ὑπ8 

σγονα, ον} οἰϊπιθϑα 

ὉΡ ἰο ὑμ6 τοοΐῦ, δὰ 

ἐμτοῦρ με {11Π|1ὴ8 

ἐδοὸν ἰοὺ ἢ αοῦπ 

αἰ ἐᾷ 016 θά 

διθοησ ὑμοϑα ἴῃ ἴτουῦ 

οἵ ὕσεβι5. 2014 πᾶ 

ΜΏΘΩ 6 58.232 ὑμοὶγ 

ἔα 6 8814: “Μϑῃ, 
ι--᾿ῸΌῸΡὉὈὉὃὉῤῸῤθΝθΝθΝ᾽Ν᾽Ν᾽Ν᾽Ῥ᾽᾿᾽᾿᾽᾽᾽᾽᾽ϑῬὃΡΡὉὉὉΘὃΡΘΌΘΌΘΌΘΌΘὃΘὃΘθὉθὉΦὉΦὉΦὉΦὉΦἉΆΧΚ ᾽.Ὃ.Ὃ.ὋὉ.Ἠς-:-:Ὥ.-.. ... ....-- 

175 σοῃονδ᾽ 5, 771-18. {ηὴ6 Τιογᾶ᾽ 5, ΒΑ. 
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ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 
μβᾶνθ ὈΘ6ΘᾺ 1εΐ 85Ὸ ΟΥ̓ ἰο νου ἰῇ 5115 οἴου. 

21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖ 
Απμᾶ κβίδσίεαι. ἰἴἰο ΡῈ γεδβοηίηρ ἰδ8 πον 5 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν οὗτος 
αὐ ἰῇ ῬΒδσίβθοβ Βα 5 ΜῺΟ ἰβ 1} 18 

ὃς λαλεῖ βλασφημίας; 
ΨΜΏΟ [5 Ξρθδκίωρ ὈΙΘΘΡΘτο5 7 . ΌὨΟ 15 8016 

ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος ὁ θεός; 
μ 5115 ἴο Ὀ6 Ἰετηξ 5Ὸ ΟΥ̓ 1Ὲ ποῖ δίοῃηθ ἐμ αοαῦ 

22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς 
Ἡδνίηξ τεοορηϊζοᾶα μὰ {π6 655 1π6 

διαλογισμοὺς. αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ΤΟΘΘΟΏΪΩ55 οὔ ο δνίηρ δηϑνοσοα 58ῖα 

πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 
ἰονατά θὰ ῬΜημαὶ δὰ χοῦ ὑϑθδαβοηΐη ἱπ [π6 

καρδίας ὑμῶν; 3.ϑὃ ἘοἘ τί ἐστιν 
μϑατὲβ ΟΥ τοῦ ὙΨΜΏΙΟΒ ([Π]Π85) 15 

εὐκοττώτερον, εἰπεῖν ᾿Αφέωνταί σοι 
δαϑβίοσ, ἴο 58Ὲ 5) δνα 66 [ἴοΐ ΡῸ ΟἹ ἴο νοῦ 

ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν Ἔγειῤε 
Β1.5 ΟΥ̓ νοι, ΟΥΓΥ ἔοϑαὰν Β6 βοίξηρ ἃ 

περιτάτει; 24 ἵνα δὲ 
Ῥα ψϑικίηρ ΡΟ Τὰ οτᾶοσ ἐμϑὲ Ῥυΐ 

εἰδῆτε ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
τοῦ τηϊρ Κῆον μας ῇὼ6 Ξοὴῦ οἔ μα ΤΆΒΩ 

ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς 
δαϊμοσῖῖν 5 βανὶὰρ᾽ ὌΡΟΣ 16 

ἀφιέναι ἁμαρτίας ---- εἶπεν 
ἴο 6 1. ὩΡ ΕῸ ΟΕ 5115 --- Ὠ6 βδαϊᾷ 

παραλελυμένῳ Σοὶ 
(056) μανίῃδ 6 θὴ σαν ζεᾶ Τὸ γοῖ 

ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν 
Βε βούπρ ὰρ δηᾶ μανίηρ δε ΡρΡ 6 ἩζΠῸ ρα 

σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 
οὗνγοι Ὅδ βοίῃϑ γοὰΣ νὰν ἱπίο {ῃ6 Βουδβα οἴνου. 

δ καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον 
 ἈΔΒᾶἅΩ͂ Ἰηβίβδο ἢν Βδν]ηρ βΒοοα ἃὉ ἴῃ βίβ:Ββς 

αὐτῶν, ἐφ᾽ ὃ ἄρα ἐφ ὃ 
οὗ ἤθση, Βανί Ηεδα ὑὉ ὌΡΟΣ ΜΈΣΟΝ 

οἶκον . κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς 
ἢ6 "͵18ὲ5 ᾿σὴ 5 ἄονγα, 86 ννομΐ οὐἱἕ ἰηΐο μοῦ56 

τίς δύναται 

αἱ 
{86 

Ἀ 

καὶ 
δᾶ 

λέγω, 
ΙΓ ΔΥᾺ ΞΘ ΩΦ, 

τὸν 
{μ6 

αὐτοῦ δοξάζων τὸν θεόν. 26 Καὶ ἔκστασις 
οὗ τη βου νορ» ἰζ6 Οοά. Δα ρφοβίδδυ 

ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν 
ἴοοκ 4811 (τ) δῃμάὰ ἐμὸν ψοσο ρΊοχι νη, ἐπ6 

θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι 
(οα, δῃᾷά Ῥϑοδχηθ Β1Π1δαἡ ΟΣ ἔθοσ ΒΆΣΊΩΒ δὶ 

Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 
8 βὰν βίγαηθε (1185) ἰοᾶδν. 

ΓΕΥΚΕῚ ὅδ: 31.--26 

ΨΟῸΣ 515 δῖ Ζογρίνθῃ 
γοῦ." 21 ΤὨΘΥΘΌΡΟΙ 
[6 βοῦθ6 5 δῃηάᾷ {μ6 
ῬΈΆΔΥΙδθος βία ἰὸ 
Το βοῦ, βαρ: “ὙἼὙ0 

15. ὑῃ15 ὑπμαῦ 5 5Βρβθδῖκ- 
ἴπρ ὈΙΔΒΡ ΘΙ 659 ΝΟ 
δὴ ΙοΥρῖνο δἰ 6χ- 
σορῦ αοα δδι΄10 πη 62" 

22 Βυαὺ σ65ι.5, ἀἰβοθτ- 
ἰὴ [θὲ τΟΘ ΘΟ ΏΡΒ, 

βοϊὰ ἢ ϑΗΒΟΙ ἰο 
Ὅμθ: “ΜΝ αδὺ δῖα τοῦ 

τοδϑοηΐηρ οὐὺ ἴῃ χοῦκ 

Ὠθασύϑ9 28 ΜΏΪΟΩ. ἰδ 
Θαδίοσ, ἴο δϑὺ, ὝὙΟῸ 

5'ῺΒ 816 Τογρίνθη ψοὰ;, 

ΟΥ ἴο 8580, σοὺ ὦ 
δηα ψεκ᾽} 24 Βυὺ ἴῃ 

ΟΥΑ͂ΘΙ ἔογ στοῦ ἰο ΚΠΟΥΤ 
ἐδαὺ ὅπ 5'ου οὗ 88 

ὯδΔ5 δυΟΥΙΟΥ οἡ 6 

Θαγσύἢ ἴο [ἷ1}ογρῖγνα 

51} 5---᾿ Ὧ6 βία ἴο ὑμ8 

ὈΔΥΔΙγΖΟᾶ τ8η: “Ἴ 58. 

ἰο γοι, αοῇῷ ἃΡ δῃά 

ὉΪΟΚ ὉΡ γου 1016 

ρραὰ δῃᾷ Ὅ6. οἱ γψοῖτῦ 

ΜῸΣ οΙλΘ6." 25 Αῃμά 

ἰδ ὯΘ ΤΌΘ ὋΡ 

Ὀθΐοσα ἰζθῃ, ρὶοκρα 

ὮΡ νοῦ Ὧ6 υϑοαᾶ ἴο 

6. οὐ δῃᾷ μψεηὺ ΟΕ 

ἴο ἰδ ποπῖρ, ρ]ου]ν- 

ἴῃρ οὔ. 26 ΤΏΘ δὴ 

δοϑίδϑυ βϑιΖθα ὁ δᾶ 
811, δῃᾷ ῆθν Ῥδθρϑῃ 

ἰο β]ουῖν Οοᾶ, δῃηᾶὰ 

{πον Ῥθοδχὴβ {1ΠΠ]Π6ὰ 

ΜΙ θαυ, δβδγίηρ: 

“6 ὭδΥΘ 566 βύσϑῃρθ 

ἰῃΐηρϑα ὑοάδν "ἢ 



{{ΚἘῈ ὅ: 21--.--84 

ἐξῆλθεν 
ἢ νοΐ οὰδ δπᾶ 

Λευεὶν 

21 Καὶ μετὰ ταῦτα 
ΑΠΩ εαὔΐξον.. Π656 ([81255) 

ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι 
᾿ ΘΒ βΙΑ͂ ἴδιχ σο θα ῖοῦ Το δσαθ. Τιονὶ 

καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν 
ΕἸ ΤΊ ΣΕ ΤΕΣ ροη ἰδ ἴδ κ ΟΥοθ, δῃα δ6 βοϊᾶ 

αὐτῷ ᾿Ακολούθει. μοι. 28 καὶ 
ἰο χα Β6 Σο!Π ον ἴο τὴ. Δηᾶ 

καταλιττὼν πάντα ἀναστὰς 
Βανί 16εἰ τα 811 (Ὀχἴπι65) - Βδν]Ὲ 5ἰοοᾶ ἂρ 

ἠκολούθει αὐτῷ. 29 Καὶ ἐποίησεν 
Ὧ6 νγὰ5 ξο πον. ἕο Βῖχα... Δηά ζηϑᾶθ. 

. δοχὴν. μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῇ 
τέσορύϊοσι ἔθαϑέ Βτοαῖ ΘΥΣ ἰο τ ἢ [86 

οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ: ἦν ὄχλος πολὺς 
ποῦξο ΟΕ Ὠἰτα;: .. δηὰᾷ ννᾶβ σχοννὰ ΤΑΆΘΝ 

τελωνῶν “καὶ ᾿ἄλλωνο οἵ ἦὦσαν μετ᾽ 
ΟΥ̓ ἰδκ σοῃθοίΐοῦβ δὴ οξοίῃβεοιβ. νὴο νοῦ νυ ϊίῃ 

αὐτῶν κατακείμενοι. 39 καὶ ἐγόγγυζον 
[521-691 λνὶμλε ἄοντ. Δηὰ τνογο ΣΌΣ ΣΙ ΩΡ 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν 
τᾺτ6ς. ῬΒδυῖβθοβ δηἃἋ ἐδ ΒΟΥΙΌ65 ΟΥ βοτὰ 

πρὸς τοὺς μαθητὰς λέγοντες 
τονγαταά 1321} ἀἸβοῖρ1θ5 ΒΩ 

Διὰ τί ετὰ τῶν καὶ 
ΤΆΣΤΟΟΡΏ ψπ ψΠῈ τε δὰ 

ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ 
ΒΙΠΏΘΥΒ ΔΥῸ χοῦ δδίϊπρ δηᾶ 

31 καὶ ἀποκριθεὶς -ὁ 
Αμάα δδνίηξ δηδυνοτεά {520} 

πρὸς αὐτούς Οὐ χρείαν 
ἰονδχα [4 Ὑπ|99} Νοΐ ἔτ} 

ὑγιαίνοντες ἰατροῦ. . ἀλλὰ. οἵ. . 
(Ομ 65) ὑϑὶπϑ ΒΘ ΟΥ̓ ΒΘΘΙΟ ρμΡυΐ ἘΠ 6 (ο" 65) 

κακῶς ἔχοντες: 32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι 
Ῥδαὶν ΒΑν 8; ποῦ. ΤΣ αν οοζὰς ἴο δ 

δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 
τσ ϊθοιβ (ο 65), Ὀαΐ ΒΙΠΏΘΥΒ ἰπίο στερϑηΐβησρ. 

53. Οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν Οἱ 
ΤΒ6. (ο65) ας Βαϊ ἰονγατάῦᾶῖ πὰ ΤΏΘ 

μαθηταὶ. ᾿Ιωάνου. νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ 
αἰβοίριαθ. οὗ Φόοβῇ ΔΙΘ ἔβϑίηβ Σγθαιθῖν δ8ῃηὰ 

δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ ᾿οἱ - 
ΞῸΡΟ Δ ΟΣ 816 τηβκίηρς, κουνίβθ 6150 ἐπ (οὔ 65) 

τῶν Φαρισαίων, οἵ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν 
ΟΥ̓ π 6 ῬΒΑΥΒΕ65, ἐπ (οὔ65) Ραὲ ἴο νοῦ 8.6 δδέξη 

καὶ πίνουσιν. 8888 ὁ δὲ ᾿ἰΙησοῦς εἶπεν 
ΔΩ δφυὰ ἀγιηκίην. Ἰὰ6 μμυΐ ΒΙΞ ΠΊΕ βαϊα 

πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς. τοῦ 
ἰοννασά ἴθ Νοΐ σοῦ δῖξ 4016 ἐπὲ. βοὴβ ΟΣ ἐπ 

αὐτοῦ 
ΟΥ Ὠϊτὰ 

τελωνῶν 
ἰδκ σο!]δοίουβ 

πίνετε; 
τὸ τοῦ ἀυι ΚΙΠ 57 

᾿Ι[ησοῦς εἶπεν 
ΒΙΕΊΕῚ βαϊα 

ἔχουσιν οἷ 
᾿ς ͵ΙῸ ΔνΙΠΒ 1347} 

καὶ [ 

ἘΣῈΕῚ 
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21 ΝΟΥ ἴοι [Ὦ688 
ἰΐσα 6. ψϑηῦ οἱ 
84 ᾿ὈΘΠῃΘΙα ἃ δὰ χ 60]. 
Ιϑοΐοῦ πϑπιθᾶ .ΠΘγ] 
εἰθρ δ ἴῃ6 ἴἰδχ 
οἷῆοσθ, δηᾶ Ὧθ βαία. ἰο 
ἴα: “ΒΘ ΤῺ [0)- 

Ιονσον." 28 Αῃά ᾿βδανίηρ 
δνοσυ ηϊηρ θα μὰ 
ΤΟ ὺὉἃὉὉΡ δρᾷ σϑηὶ 
οι] ον ρ τα. 29 ΑἹ: 
50,. 16 Ὑἱ βργοδᾶ 
Ὀϊρ τθοθρύϊοῃ ἔδαβὺ ρὲ 
Ὅτ ἢ ἰδ ὨΟΘΈΒ6, 
ΘΩΩ [ΠΟΥ 85. 8 ϑύϑαΐ 
σον οὐ δὰχ 601160- 

ἴοΥ5 8πα οὐδ 5: Ψῃα 
ογ6 τἱΐῇ ὑῃ6πΠὶ΄ τέ- 

ΟἸὴρ δὖ ὑῃβ πιθ8). 
80 Αὐ- [ηἷἰ. ἢὉπ6 ῬΏδ.- 
5665 δηα ὑπο ὶνῦ βου ῖθθα 
Ῥόσδὴ λυ ΓΙ ρ -ἐσ 

ἢ15. ἀἰβοὶριθα, βανίηρε 
ΧΩ 15 ὦ τοῦ δαΐ 
Θηα αὐἰὴκ νι ἴδχ 

σοΙΠθούοσβ πᾶ δ[1η: 
ΠΘΥΒ59᾽ 911η ΤΘΡΙΥ 
αδὰβ βία ὅο ὑμποπῖν 
ἙΦὝἜΠΟΒΘ ὅὴῸ 8Γ8 
ὨραΙν ἄο. ποῦ. πορὰ 

8, Βγϑιοΐδη, Ὀαύ ΠΏ 0886 

ψηΟ 816 δἰϊὴρ ἅο. 

321 Ὦδνθ σοπιθ': ἴθ 

6811, ποῦ τὶσαύθουβ 

ῬΟΥΒΟησ, Ριιδ 5, ΠΏΘΓΞ 
ἴο τερθηΐϑηοθ". : 

5 ὙΒΘΥ βαιά. ἴα 

Ὡΐτ: “ἼΠ6 αἰ βοῖΌ165 

ΟΥ̓ δο!η ξἔδϑί- ἔγδ- 

αὐ ν δηάᾶ ΟΥ̓ 55 
ΡΙοδιίοηθ, δηα 50 
μόοϑο 'οὗ π6 Ῥηβι- 
5665, μα γψοϊτθ δα 

δὴ ἀσὶηκ. 84σε- 
58 ἴο ὑπθμε 

“χοῦ. σδημοῦ τ8Κ6 

[86 ἔγίθμᾶβ οὐ {δ 

τμρμἀαγμννμιμε Ἂν υνμδιαμνοννμμρουξ ραμ μνφρνομμτι  φαρρριινκαμμην με ιθμηνστφη υτῦ σι πρλυυμστνως. σ μα υθνατασ αν υτευημσρα πανυρνπηυιθρσαρμρασα οι σιαμαρ υραρρνρημισομουριυμσημπμεησιυηραα. σφανφαμα μι 
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νυμφῶνος ἐν ἮΝ ὁ νυμφίος 
εἰ ἀθο θα ἢ ΨΈΙΓΗ [{{ 6] τῃ6 Ῥσγίαρυοοσα 

ε αὐτῶν ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι; 
μι ἐμοσπὰ ᾿ ὧδ το ΤΩΔΚ6 ἴο Τα δὲ 

45 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν 
ἍΨ11 σοῖα Ρυΐ- 8.8, ὉΠΑάὰΔ ΨΉΏΘΏΘΨΟΣ 

ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ 
πιδ 5 μάν Ῥ66ὴ τουλονεᾶ. ὀὋἔγοϊῃ ΤΠ. πε 

γυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς 
οτἱἀεστοοσα ποῖ ἵπον 11} αϑὶ 1 ἰμοβα 1ὴ)8 

ἐραις. ἡμέρας 
«36 δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς 

ἘΠ νν85 βση Ὀαΐ 8150 ῬΕΓΘΡ16 ἰοννϑυ 

ὑτοὺς - ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ 
αὐποσθι ἰδ8ὲ Νο οὔθ᾽ σβϑί- ρου (ρἾ6 66) ἔτουα 

ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει 
οὐἰοεῦ ξατταθχιὲ πον Ὠανίηρ ΤΟΥ ἣφ οδϑδίβ οὔ 

ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν: εἰ δὲ μήγε, 
τυροῦ οὔΐεῦ βασταθαΐ οἹᾶ; 1 Ῥαΐ ΟΊ αἵ Ιϑαϑὲ, 

καὶ τὸ καινὸν σχίσει- καὶ τῷ παλαιῷ 
αἰδο 8 ποῦ, 0011 68 Υ δύνα  “δηᾶ ἰο 86 ο]4 

οὐ: συὐμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ 
πο ΜΨῃΗιΙ5ουμᾶ ἱ 6. σαϑί-ροῖ (Ρ6 66) {μ8 ἔγοτῃ 

τοῦ καινοῦ. 31 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον' 
Απμα ποορδ.. σον 6 πον 

Ἔλεγεν 

86 ὭΘνν. 

εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ -μῆγε, 
ἰΐο 5Κῖῃ Ὀ855 οἹᾶ; 1 Ἀυΐξ ποῖ δἱ ἰραϑβί, 

ῥήξει . ὁ οἶνος ὁ νέος: τοὺς ἀσκούς," 
5.κΚῖπι Ῥ455, 

ἀσκοὶ 
βῖ Ὅ855 

νέον εἰς 
ὨΘῪ ἰηΐο 

39 Οὐδεὶς 
το 6 σον. Νο οὔθ 

θέλει νέον: λέγει 
15 ΧΏΜΠΏΡ ΠΟΥ; ὯΘ 15 Βα 5 

1 Ὀιιχϑὶ τῃ6 

καὶ αὐτὸς 
δρᾶ 1 

ἀπολοῦνται"- 
Ψ}} ΡῈ ἀδδϑίχονεᾶ; 

ἀσκοὺς καινοὺς 
βία θ855 ΘΝ (0165) 

“ τιὼν παλαιὸν 
μανίηε; ἀταπ" οἷά 

ννίαθ ἴπ6 Ὡθ ἴδ 

ἐκχυθήσεται .-- καὶ οἷ 
ὙΨΜ}1 6 50.116 οἷ. δᾶ {πα 

38 ἀλλὰ οἶνον 
μαΐ δ. 291: 

βλητέον. 

γάρ Ὁ παλαιὸς χρηστός ἐστιν. 
Ὁ ὮἘπα6.. οἂ πῖοα 15. 

θ ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ᾽σαββάτῳ᾽ 
Τὶ οσουτχτθοᾶ - μὰ 1ῃ ΞΘ αι  ἢ 

διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ 
ἰο Β6 ξοῖϊπξ εἰ νὰν του Β ἢ ἢ Ὠϊτὰ Ττου ἢ 

σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
βοινίησθ, 8η4 Ὑεσα ῥ᾽ ποίησ ἴμ6 αἰβοῖρ]65. ΟΣ 2 Ἐ} 9] 

καὶ ἤσθιον. τοὺς στάχυας ψώχοντες 
ΔΠ6 ψετο δδίϊηδ {18 Βϑδάβ οὗ βσταῖπθη Υαῦθἱηϑ 

ταῖς χερσίν. 2 τινὲς δὲ τῶν - Φαρισαίων 
ἰσ 6 απ, Ξοχὴθ Ὀπὶ ΄ οὗ ἴῃ6 ἘΕΕΥ ΣΈΙΞΙΞΕῚ 

6 ὈΓ᾿αδ ΤΟΙΣ 

Γ{{{Ε} -ὅ: 3ὅ---δὲ 9 

Ὀυϊἀθρυοοὰ ἴϑϑὺ Ψ 116 
ἘΕῚ 

α ὉΠμϑ, οδὴ ὑοῦ 
35 Ὑοὺ ὅἄδυ Ψ1]1 σΟΠΊΘ 
ΜΏΘΩ 8. ΣἹαΠθρυοοσῃ 
Μ11 Ἰηδοοά ΡῈ [δκϑβη 
ΘΙ ΘΚ ἴτόπιὶ [Ὥθπ; 6 ἢ 
ΤΏΘΥ Μ 11 Γαδδὶ ἰὴ 
[Ο56. ἀδν5." ᾿ 

30 Εὐγύμοσῦ, 6. ποηῦ 
ΟἹ ἴο ἈβἾνθ 80. 111π5- 
ὑτϑίϊου ἴο ὑμοα: “Νὸ 
ΟΠ6 Οὔὐβ ἃ Ῥϑίοῃ ἽΤΟΤΩ 
ἃ ὩΘῸ οὐον βαγτηθοῦ 
ἈΠΩ͂. βεοβ 1 οηΐο 88 
ΟΙΑ ομὔξυ ρσαστηθηῦ; 
θυ 1 Ὧθδ ἀορᾶ, ἰδ 
Ὀοΐῃ ῃ8 ὩΘΩ͂ ρϑίοῃ 
ἴδδβ ΔΥ δηᾶ {π6 
ραΐσοσῃ ἔγοι. δ 
Ὡ6 ρβϑιταθηῦ αο65 
ποῦ χτχϑύσῃ δ οἱᾶ. 
87 Μούβούδσ, Ὧο, Ὁη8 
Ρυΐξ Π6Ὶ ψὶὴ6 ἰηΐο 
ΟΙά τιὴπϑοκίηβ; Ῥαὺ 1 
Ὧθ6. ἄοδθθ, θη ἐμ 
ὩΘῚ ὑἱὴθ ΨἘΠ1ι Ραυγϑῦ 
δ ψΙΘΞΚΙΏ5, ἃπα 
1:6 ὙΠ 6. 5016 Ὁ 
θὰ 886. ὉΪΠΘΒΚΙΏΝΒ 
ΨΠ1 ΡῈ τι ρα, 88 Βαυὺ 
ὯΘΝ ψὶπθ τησδῦ Ἀ8 
Ῥαὺ ἰηὐο ὯΘ ]η6- 
ϑκίηβ, 39 ΝῸ ομθ ὑμαῦ 
85 αὐ οἱ. ψΐηδ 

᾿πνααΐβ ΠΟ; ἴοῦ. Ὧ8 
58.078, ὝὙἼἽΠ6 ο]α [15 
ηἷσρ.᾽ 

ΝΟΥ οὔ 8ἃ ΞΘΌΡδΙἢ 
. Ὧ6. ΠΕΡΡΘΒΘΩ ὗο 

Ὅ6 ρϑϑϑίησ ὑβτοι ἢ 

ΒΥΘΙΠΕΙΘΙαΒ, δῃᾷα Ὠ15 

ΑἰΒΟΙΌ165 ψο ὑπο κ- 

ἴὴρ δρᾶ οϑύϊπρ. ἐδ 
Ὠρϑαᾶβ οὗ ρυϑίῃ, τὰῦ- 

Ὁίηρ ὑπο ἢ ὑΏΘ ΙΓ 

Πϑηᾶβ. 2 Αὐ πὶ βουὴθ 

οὗ 86 ῬΏΔΥΪΒΘΟΒ 
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ΐ ἴ ὃ ὑκ ἔ 14: “ὙΨΨῺΣ ἃῖ6. ὑοῦ 
Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν [5818: “Ὑ 

εἶταν Ὅν δα τοῦ ἀοίηῃβ ΜΒΪΟΗ πο [5 Ἰαννέαι  ἀοίὴρ σψῆϑὺ ἰ5 τοὶ 

ῖ ᾽ ὶ ὶ 1 οὐ ὑπ 580- 
ασιν; 8. καὶ ἀποκριθεὶς [Ιουτα 

ΝΥ σάββασιν; Δπα μανίηξ δηβυνεσοᾶ αν ὃ Βυὺ {6811 

ὸ ὑτοὺ ὁ ῦ ὑδὲ ιὰ 1 1 ἴο ποι: 
τοὺς εἶπεν ὁ ᾿ἰησοῦς Οὐδὲ |5614 ἴῃ ΤῈΡ . 

ΠΑΌΝΟΝ το 5816 1τὰ8 Φεβὰϑ Νομβα [Ἤν χοῦ Π6ΡΘΟΣ 

ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε 
ἐη15 αϊά τοῦ τεδᾶ. ψ μὶο ἢ αἰα Ὠδνίᾷ ψθθα 

Ά Η πο δὲ 
ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἷ μετ’ αὐτοῦ; 

Ὧ6 οὶ πυρν [86 δπμᾶ {π6 (οι 68) ΠῚ δὲ 

4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ 

ἩΝΝ ὮὯδ στρ ρ οτοά ἴαῖο ἐμῆ6ὸ μΒοῦβα οἔίῃβθεο Οοά 

καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν 
διᾶ ἔς πνλλννας οὗ ἰδδ. ρσγεβεηξαεϊζοη πανίηρ ἴα 

Χ Ν ΝΦ.ὌΟΝΑ 
ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ -αὐτοῦ, 
ἿΝ ἀμὰ δὰ δᾶνα ἰοίμα (ὁη65) ψὰ ἴηι), 

οὗἷς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους 
ΒΝ ποὲ [15 Δ 8] ἰοφςαῦ 1 ποὺ δίοὴῦβ 

τοὺ ἱερεῖς; ὅ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 
ἐπα ἐερεϑ Αμπᾶ Ἦ6 ᾿ν8ἃ5 Βα 5 ἰο πεῖ 

»»" ΄ ε εν -“ 

Κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱος τοῦ 
ΤΡιΩ. 15 οξἴδβεο βαρείῃ ἐπ ϑὅοῃ οἵδ 

ἀνθρώπου. 
Τα. 

τοῦτο ἀνέγνωτε ὃ 

σαββάτῳ 
αββάτι 

καὶ 
Δ 

ἐν ἑτέρῳ 
ὰἔ ἀϊδοτθηΐ 

αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν 
5124} ἰο {86 5 δϑοσΘ 

᾿ ΕἸΑ - εΥ 

καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ἡ 
δηάᾶ ἣν ΤλΔ ἔμοσα δῃᾶ ἰἢ6 

δεξιὰ ἦν ξηρά: 
τὶ ρηΐ ὍΑ5 ἄτν; 

δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς 
ΒΟΌΣ 6 5 

θ6. Ἐγένετο δὲ 
τὶ οοσυττεὰ Ὀΐ 

εἰσελθεῖν 
ἰο δηΐου 

διδάσκειν" 
ἔο ὯὈ6 ἰοδοβίηδ; 

εἰ αὐτοῦ ἡ 
ΚΕΡ, οὗ Ὠἷπὶ τὰ 6 

Ἴ παρετηροῦντο 
ὝΘΦΙΘ ΡΣ ΤΡΩ͂Ν Ῥοβῖᾶα Ῥὰς μίση ἐπα 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ 
δ᾽ ἰδ . ῬΒασίβθαβ 1 πὰ ἴδ6 ΠΕ ΟΣ οσετ ἢ 

θεραπεύει ἵνα εὕρωσιν 
Ἀφ οὐτηθ, ἰὰ οτᾶοσ ἰδ 1ὴ)ὸν τἱρὶ Βπᾶα 

κατηγορεῖν αὐτοῦ. 8 αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς 
ἰο πο κίας Ἰτὴ. ἨΔ ᾿Ῥυΐ δᾶ Καον [88 

διαλογισμοὺ αὐτῶν εἶπεν δὲ 
ραροπξηθο 5 οἵ δοίη, βαϊα ν»αξ 

τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν 
το ἴῃ 6 ΤΆΒ81Θ ΡΟΣΞΟᾺ ἴο ἰπΠ6 (οπ6) ΑΥΥ 

ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε 
Ἐκοΐπα Ἐπε δᾶ Βς βοίρ Ὁ 

καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον" καὶ ἀναστὰς 
8Δη4 ἰαηῃᾶ ἰπΐο ἰδ τηϊαβῦ; δρᾶ πανίηρ βἱσοᾷ ὉΡ 

ἔστη. 9 εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς 
ἢ βἰοοᾶ. 5814 μα 186 ΒΙΞΕΙ ἰοναγὰ 

τοδὰ [6 ΥΘΙΥ ὑδίηρ 

Ὁανίὰ αἰα νῇθῃ ἢ8 

8Δη4Δ τἢ6 πὴ ΜΠ 

ία μοῦ ΒΌΠΡΙΥ 

ΔΉΟΝ ὯΘ οηϊεογρᾶ ἴἰη- 

ἰο μα Ὠοιῖδ6 οἵ αοὰ 

Δ 64 ταοσαϊνεα 0ἢ8 

Ἰοᾶγοβ οἵ ργθϑθηξδϊοῃ 

ΔΩ 8ἰδὸ διμᾶ. βϑγβ 

βοῃθ ὅο 6 τθῃ ἢ 

δῖα, ΜΏΙΘΏ ἰὑ 15 ἰᾶὰ- 

1 Ι͂ῸΣ ΠῸ ΟἿΒ ἴο δὲ 

μυλ ἴοῦ ὑῃ8 υγίθβί 

ΟὨΙν 9 δ Απά ἢ6 ψυϑηὺ 

ΟἹ ἴο 58.) ο ἔδθηι: 

ΟΣ οὗ ἴῃ 880- 

Βα ἰ5 ψαϑὺ 8 ϑοῃ 

οὗ πιὰ 15." ΝΣ 

Θ6ΤΏ ὕμ6 οουσϑθ οὗ 

δοῖμο βϑρραΐ [6 

οηξοτοα ἰηΐο ὕμ8 ὅγῆ- 

ϑθοσθ δρᾷ ὑθθϑῃη 

ἰοδοῃίησ. Αμᾶ ὕμοτα 

5 8 δὴ ὈΓΘπθη 

ΨΏΟΒΟ τἰρῦ πδμᾶ 

μὰ ἱΠοτεᾶ, ΤγΠ6 

βουΐροβ δηῃᾷὰ ὑπ ῬΏδι- 

5665 ΨΌΙΘ ΠΟῪ Μδίοἢ"- 

ἰῃ9 ἰπὶ ΟἸΟΞΟΘΙν ἴἰο 

566 ψηοῦμοσ μ6 ψου]ά 

οὐγα οὐ ὑπ ββ δία, 

ἴῃ οτᾶδθσ ἰο Βηᾶ βοπ18 

ἍᾺΥ ἴἰο ϑδοοιϑθ Εἶπ]. 

ΒΗ, Βοψονοῦ, ΚΊΘΝ 

{ποῖῦ τοαβοῃίηρϑθ, γοὺ 

Ὧ6 βδεἰᾷ ἰὸ [86 δῇ 

αἰ ὑμὰ6 πιμοῖοᾶ 

Βαῃᾶ: “αδὺ ἃρ μπᾶ 

ἴδῃ ἰθ ὑμθ6 σθῆπ- 

ἐεγ, Αῃμᾶὰ 6 ΤΌΘ 

Δ ἴοοῖς ἰ5. βίαδά. 

9 ΤΏΘΩ σεδι5 56. ἰο 

ἡ ἀὐφαρνι μβαρεριυμνῆμψμῃ  ΘΡΗΝΆΜΗΗ 

ὑμεκμπμένον κμηαανσκονκίκμενπωρεμτωμμλυμμντυσνη μετ πνησσιν πτηρη τοι τη τλυμταμνν παν ἀυσωμσσσυσμ στ τσ στα τα υσατεσντνμν σπεν τσνατσιον, 
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αὐτούς ᾿Ἐπερωτῷ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ 
{πο [Γϊπαυΐϊτο ΡΟ ὑοῦ, [15 15 Δ 7Ὸ1 ἰο ἐπα 

σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι. ἢ κακοποιῆσαι 
ΒΔΡΌΔΙΗ ἴο ἄο βορὰ οτΥ ἴ ἄο μθα, 

ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 10 καὶ 
50}} ἴο βϑᾶνα ΟΥ̓ ἴο ἀεϑίσουν ἡ Απμὰᾶ 

περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν 
Βανί πε ἸοοκΚρα δσουπα δὲ ᾿ 81} ἴθ ἢ βαϊά 

αὐτῷΗῪ Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου" ὁ 
ἰο τὰ ϑἰγοίςῃ οοὐδ {π6 δῃηᾶὰ οἶγνοι;; ἐδπ6 (οπθ) 

δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ 
μαυξ ἀϊά, Ἐν ετοῖ ἴν88 ταβϑίοσθα τὸ δαμὰ 

αὐτοῦ. 11 Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, 
ΤῊΣ Ῥὰξ Ὀϑοδῖηο πε οὗ "γδάμθεβ, ΟΓ πίω. 

καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί 
δια ΜΟΙ δκῖηρ του ἰοννασαὰ οὐδ δηοίμο ταὶ 

ἂν ποιήσαιεν τῷ ᾿ ᾿Ι[ησοῦ. 
ἩΚΟΙ͂Υ ἴμεν νουἹᾶ ἀο ἴἰο ἰῇ Φεπι5. 

12 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
αδΥ5 Τ Βαρροηθα Ραξ πὰ {πε ἴμ9858 

ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος 
0 5ο οὐὔυὲ |18}}} 1ῖο [520] ταουπίαίπ 

προσεύξασθαι, καὶ ἦν 
ἴο ΤΟΥ, δῃα Β6 ννὰϑ 

διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 
οοαἐλπαΐῃ δ ΓΠΓΟΌΡΗ {πὸ ἴρηξ ἢ {μα ῬΓΘΚΟΣ 

τοῦ θεοῦ. 13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, 
οὐ ἴῃς ἄἀοά. Αμάὰ ψνῆθ Σὲ Ὀδοβσηθ ἀν, 

προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
Β6 βδουηάρσᾷ ἐονν διά [Ὠ1Τ 5615] 6 αϊβοῖρ]θ5 οὐ Βΐτῃ, 

καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα, οὖὗς 
Δ 41 Βανί σοῦ ἔγο ἔβοχα ἔνεινα, ψ Ποῖα 

καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν, 14 Σίμωνα ὃν 
8150 ΔΡΟΞΕ65 6 ὩΔΙΊΘΩ͂, ΞΟ ΨΈΟΣΩ 

καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν 
8150 Βο ῃδιηθδᾶ Ῥεοίοσ διΑ΄ Αμᾶσχεν {δε 

ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάνην καὶ 
Ῥχοίμοσ οξ ἴση δῃὰ σεαθθ πὰ 90 δπᾶ 

Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον 15 καὶ Μαθθαῖον 
ῬὨΣΙ Δ Βδυίμοϊοχηθνν διὰ ΜΜαεαίμπον 

καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον Αλφαίου καὶ 
δη ἸποΙδ5 δῃᾶ φασλθ5 οΟΥ ΑἸρῆβθουβϑ δπὰ 

Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν 16 καὶ 
δίωοῃ ἰπ6 (06) Ὀθίηβ' 04}164 Θδιο δια 

᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριὼθ ὃς 
ὅυαδ5 οὗ ὕδτημοβ: διὰ {1πᾶ85 Ἰβοδγιοῖ Ν..2:00] 

ἐγένετο προδότης, 
Ῥβοδῆθ Ὀδίγαϑσου, 

11 καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν 
δῃά Βδνὶηβ οοχδ ἀοννὰ ψλῖ [521Ξ}..} 

ΓΠΎΌκΕ 6: 10---1Ώ 

θα: “Ἃ 85 τὸῦ 
ΙΏΘΏ, 15 1ὸ ΙΘΌΤΙΙ . ΟἿ 
6 βδρραίῃΒ!Ὠ ἰο ἄο 
δοοᾶ οΥΓ ἴο ἄο ἰηΐατν, 
ἴο ὅ876 οὐ ἕο αδεῖσον 

8. 5011} 10 Δα εΑἵξΐεσ 
Ιοοκίησ γοχηᾶ αὖ 
{θλ 8411, 86 βαίαᾷ ἰο 
[6 τλϑδῃ: “Θχοίσῃ οἂὖ 
ΤΟΙΣ βϑηᾶ." δ αἰὰ 
80, 8: ἢΐϊ5 ᾿ϑῃᾶ 
ΜῺῸΞ Τοδίοχοα, 11 Βιυ 
067 Ῥδσοϑῖὴβ 1116 
σι τϑᾶηδϑϑ, δῃηᾶ 
{πον Ῥᾶρδῷ. ἴο ὑβδὶκ 
οΟΥ̓ΟΥ τ ΟἿ δηούΠο Σ᾽ 
ψαὺῦ μον χτϊρηῦ αἀο 
ἴο Ψ65115. 

12 ΤᾺ 6 ὈΓΌΡΤΘΒ5 
οὗ πθ88 ἄδυν5 Ὧ6 ψοηῦ 
οὐδ ἰπΐο [06 τποῦ- 
ἰδὶῃ ἴο ὈΓΆΥ, δηἃ ἨὯΘ6 
οοχέϊηθα 6 ψΏΟΙΪΘ 
πἰρὴῦ 'ἴπ ὈΥΆΨΘΙ ἴο 

αοα. 13Βυ ψῇθ ἰἴὖ 
ὈΘΟΔΠῚ6 ἀδὺ Ὧδ σ81168 
Ηἰσ αἰδοῖριθα ἴο ὨΪΠ 
δὴ ἃ σῇοβθ. ἔσομι 

δοηρ ὑποῖὶλ ἔχε ῖγνθ, 
ψΏΟΙΣ Ὧ6 8150 Ὡδιῃθα 

ΒΡΟΒΟΙΘ5: 14 ΒΊΟΣ, 
ΜΟΙ 6 8150 πδιηθᾶ 
Ῥεοῖθσ, δῃάὰ ΔηαγΟΝ 
Ὠϊ5 Ὀτούμοσ, δῃᾶ 

Φαῆθ5 δῃαὰ 9085, 

8ϑη ἃ ῬὮΠΙΡ 8ῃα Β81- 

πο]  οὐαν, 15 δῃᾶ 

Μαεαῦμον δηᾶ Ὑποχ- 
835, δῃα απο [{86 

5001] Οὗ ΑἹ ῬΩΔΘΊΙ, 

80 ἃ 5ηοη ψὍῺΟ ἴδ 

σα] θὰ “0906 ΦΖΘϑΙΟΙΒ 

οὔΘ, 1θαπὰ υὕυάδδϑδ 

[[Π8 5001 οὗὐἠἨ ὥδζαββ, 
διῃοα σιυᾶθδ 15 ΑΙ 1 οὗ, 

ὍὯο ὑυσηρα ἔγδιύου. 

1 Αῃηὰ Ὧ6. ΟδΠ16 

ἄονῃ π ἰὺ ὑμθῖα 
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πολὺν 
πε τε 

τοῦ 
οὗ ίμο. 

καὶ 
δπὰ 

ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος 
Ἠ6 βίοοά ροῖῦ ΡΙδος. Ἰενθὶ, δηᾶ. οσοναά. 

μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ 
οἵ ἀἰβοῖριεβ οὐ μίπι, δῃηᾶ τηθαάθ τοῦθ. 

λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας 
ῬΘΟΡΙΘ ἄτομα. 811 Ὧν δυάοα. 

Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου 
πδρακαῖοο,͵ ἀδαὰ ὧδ τποιρτίηπιο [ρον] 

Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἱ ἦλθαν ἀκοῦσαι αὐτοῦ 
ΟΥΤντα δπᾶ ϑίδοη, ὑπὸ σαταθ ἰἴο Πβδν τα 

καὶ ἰαθῆναι ᾿ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν: 
ἀρὰ ἰο Ὁ μρδιοά ἔγοπὶ ἴδ βίοκῃοββαβ. οἱ ἐβοτ; 
18 καὶ. οἱ - ἐνοχλούμενοι ᾿ἀπὸ πνευμάτων 

ἀπά ἴπο ζομι 65) Ῥδίτε ἐροαρ]θα ἔτοτα βριτιῖβ 
ἀκαθάρτων. ἐθεραπεύοντο: 19. καὶ πᾶς ὁ 
Ἐν ΑΕ Ὲ ΠΣ με απ α  ετομθονκτΣ 

ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι 
οἴοννα ὙγΕΤΘ ΒΘ  Κίη δ ἴο Β6 ἰοομῖπα ἰπι, Ῥβοδιιβθ 

δύναμις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ 
ἘΌΝ ἡπρρὲ Βῖσα 85 οοταίης οὐδ δῃά 

ἰᾶτο πάντας. 
Ὑγ)85 ΠΟΘΙ Πδ᾽ 81. 

20 Καὶ αὐτὸς τοὺς 
Ἀπὰ. Ομ ἐπάρας ἅϊο᾽ μανίης Ππεα ἀροπ 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἷς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
Ἔν 65 χ᾽ οἐμέμη ἱπίο ΠΣ ΦΘΉΗΣ οὐ μέτα, 

ἔλεγεν 
ΜΙ8Β ΒΆΣΊΠΕ᾽ 

Μακάριοι οἱ πτωχοί; ὅτι 
ἬΒΔΡΡΌΥ ἴπς ῬΟΟΣ (οΠ65), Ῥεοδβα. 

ὑμετέρα. ἐστν ἡ βασιλέα τοῦ θεοῦ. 
Ὑοῦεθ. ἘΠῚ πε Κιηβάοτα. οξίῃθ ἀοά. 

21 μακάριι οἱ πεινῶντες νῦν; ὅτι 
ἪΔΡῸΣ {86 (0Π65) Βυπρουϊηρ πον, θβοδαβα. 

χορτασθήσεσθε. 
οῦ ΜΠ Ἐς βαϊδιθα, 

μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι 
ἜδΡΡν ἐπὸ (0065) ψθορῖπα πουῦ, Ῥθοδῖιξα. 

γελάσετε:. 
τοῦ 1 ἸΔΌΡΗ. 

25 μακάριοί ἐστε ὅταν - μισήσωσιν ὑμᾶς 
ἬΔΡΡΥ χοῦ δτθ ψΒθποναι ταϊβηὶ μδίς ὑοῦ 

οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν. 
ὍΘ τῆθη, πᾶ ψμθηονου ἐπῈν τηϊβμί βεραγαΐς 
ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ 
ἔδυ ἀπὰ τοῖα τρτοϑομ ἀπ τοί θη ἕῆσονν σὰς (πο 
ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ 
μδτπθ οὔγου 88 ψΙοκεα ο δοοοιηΐξ οὔ ἐπε 50 πὶ 

ποῦ ἀνθρώπου: 88 χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ΟἐΊπο. ΤΑΔΏΣ. ΤΏΔΣ χοῦ σοοῖσο πὶ πτνο: πον 
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απ ἐοοῖς Ἠἰβ δίβίϊου 
ὉὩ 8. ἸΕΥΕΙ͂ ῬΙδο6, δπὰ 
ἴμοτθ τ 8. βτθαὺ 
ὁτονα ΟΥ̓ Ἡὶς αἰ δοΡΙ68, 
ἀπά 8. στϑαῦ πιυϊνυάθ 
οἵ ρθορὶθ ἔτοπι 811 
οἱὁἨ 7α-ἀθα. δὰ 06- 
τυδδῖοιι ἀπὰ {π8 τηδῦ- 
ἀθιτηθ. ΘΟ οὗ 
ἀντο πᾶ βι'δοῃ, σῇ 
Τδτηθ. ἐο θᾶ ἨΪπὶ 
μα 5 Πρδθα οὗ ἐπεὶ: 
5: Οκη65865. 18 ἘνΘΏ 
ἴμοβο ᾿ἰτουθῖθὰ ΜΙ 
ἀποῖεδα ΞΡΙΤΙδ ποῦ 
σατο, 19 Απα᾿ 81 ἐῃὸ 
ὁτονὰ τγοτα βθθίπρ ἕο 
ὕουοῃς Ὠΐη, Ῥβοδυδβ8 
Ῥογοσ ττ85. βοίῃβ. οαὐ 
ὉΣ Ηἴπι δῃὰ Ποδηης 
ὅδοπι. 81]. 

20 Απ π6 Πξυθά ὰρ 
815. 6γαβ. ὑρὸη ἰδ 
αἰδοῖ ρ!65 ἀπά Ὀθξδῃ ἴο 
58): 

ΜΉΔΡΡΥ 816 τοῦ 
Ῥοος, Ῥθοθυδθ ζοῦη5 
ἰδ ἀπο. Κιρράοτα. οἱ 
σοά. 

21 “ἬΔΡΡΥ 88 χοῦ 
ΨῊΟ ΒΌΠΒΟΙ ΠΟΥ͂, 
Βδοδυδα ὑοῦ ΜΠ 
86 ξΙθά, 
ΒΡΡΥ 8:6 τοῦ 

νμῸ πθὰρ ποῦ, Ρ6- 
οδυδο γοῦ ΨῈῈ ἸΔῈ. 

22 “ΔΡΡΥ͂ 816 χοῦ 
ΜΒΘΠΟνοΓ πῖθα μαΐθ 
χοῦ, πᾶ πβόπονον 
ΤΠΟΥ ΟΧοΙιάΘ τοῦ 
ἃπᾶ τρρτόβοη τοῦ 
ἀθὰ Ὅπδι ουν γοῦπ 
πδῖῖθ 88. σψιοκοα 
ἴον ὑπ βθκθ οἵ 
1η6. βοῦ οὗὨἨ Ἀτηδη. 

28 ποίοϊοα ἰπ' ὑπαῦ 
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ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ 
ἄδῦ δᾶ Ἰεὰρ τοῦ, 
ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ πραρα ἄν (πῈ Πσανοῖν 

γὰρ ἐποίουν. 

οἴπχου 
αὐτὰ 

ΜΟΥ (ἐΒ]Π65) 
οἱ πατέρες αὐτῶν. ὧς ἴἸαίμους ὁ ἔβοπ, 

ἴον: λεῖα ἀοῖηθ ἴο ἐπ 

24 Πλὴν. οὐαὶ 
Βεβίάος 

πλουσίοι: 
τίοῃ (ὁ ποθ, 

ὅτι 
Ῥεραῦβα 

παράκλησιν ὑμῶν. 
᾿ςὐηθοιδείου οἔγου. 

25 οὐαὶ 
οΘ. 

ἐμπεπλησμένοι 

ΠΩ 

χοῦ ὅσο μανίῃβ Ῥβοὶς ἰμπθ 

ὑμῖν, οἱ 
ἴοτγου, 

μαντης βόδῃ ἤΠεά σι ΠΗϊα, 
πεινάσετε. 

χοῦ ΨΠῚ ΠΌΠΒοΣ. 
οὐαί, οἱ 
γος, {πο (οπε5) 

πενθήσετε. καὶ 

26 οὐαὶ 
Ὕγοα 

πάντες οἱ ΠΝ ΤῊΣ 
αὐτὰ 

νεῖν (ἐπ 55) 

ὅταν. 

ἴοῦ 
ευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 

᾿ δ {π6 ἐπόολδθνν Ταῖβα Ῥρηεῖβ 
21 ᾿Αλλὰ. 

Βυΐ 
ἀκούουσιν, 
ΣΤᾺ 

καλῶς 

ὑμῖν 
ἴοτου, 

28. εὐλογεῖτε τ 
Ῥϑνου 

προσεύχεσθε περὶ 
θῈ τοῦ ὑγϑϑῖηθα αροχξ 

29. τῷ 
Ὧο με (οπ6) 

σιαγόνα πάρεχε ϑβοῖς 
τοῦ. 

πὸ (οπ6)} 

τὸν 
6 

ττῶνα, 
πἀηάεγρατταθηΐ 

ΜΠΘΏονον 
ἄνθρωποι, τῆση, 
γὰρ 

γελῶντες. 
Ἰδυβμίαρ, ἡ πονῇ, 

κλαύσετε. χοῦ ΜΗ τασατα ὅπ χοῦ ΜΗ ύδόρ, 
καλῷς ὑμᾶς ἐβμοῖν᾽ 

1 δτὴ ΞΑΣΊΏΣ. 

ἀγαπᾶτε 
Β6 χοῦ Ἰον!ηβ. 

ποιεῖτε. τοῖς 
ΠΟΙ Ῥα υοῦ ἀοίπε, ἰο {88 (0Π65) 

οὺς 
Ἰδοβίπρ' ἐμ 6 (οτ165) 

ἀπ6 (οπεβὴ 
τύπτοντί σε 
δισιηβ. γοὰ ὕροῖ ἐπθ 

καὶ 
Ῥς οἴἴονϊηβ 8150 πὸ 
αἴροντός σου 
ἩΕΠΠΕ ἂρ οἔ γου. π6 σαίες βαττηθηξ αἰβοὸ 

Ὡοῖ 

ΤΌΚΕ 6: 24---29 

ΟΥ̓ 8Πὰ 1680, 70, 
ἸΟΌΚ! σοῦκ τεναρὰ 15 
ετοᾶὺ ἴῃ μθδύθη, 
ἴοι ἐμόβε 816. ἴπθ 
βθῖαθ ὑμίπθβ ἐμπὶν 
Ἰουθζαίμθιβ υϑϑὰ (ο 
ἄο ἴσ {πθ φτορβείβ, 

21::“Βαῦ γὸδ ἴο χοῦ 
τῖοη Ῥδυβοῦβ, θβοδιιβδ 
τοῦ 816 παυίηρ τοῦπ 
φοηδοϊδέϊομ. ἐπ 201]. 

25 “Ὑ͵Ὸ6 ἰο τοῦ 
ψΗΟ ὅτ ἢηθᾶ τρ 
πον, Ῥϑοϑῖιβ τοῦ 

Ν ἔνθ (0Π06) ΠῚ 80 Πυηρτν. 
Ῥεραδυβο “706, ὕοῦ 80 

ἀιτ6 161 Ἶτιρ; πιοῦν, [56-- 
Θδι56 γοῦ 0} τησασιι 
δῃᾷ τθθρ. 

26 Ὕ7ο6, ψΠ6ῃ- 
νος Δ] τηθῃ ΞΡΘΒΙ 
ΜῈ: οὐ σοῦ, ΤΟΥ 
Ἠϊηβ5. ΚΘ ὑπᾶβθ 

816 ψμδῦ ἐπθὲ ἴοσο- 
Ταῦμοῖβ αὰ ἴο {πὸ 
Ταῖ58. Ῥγορμοίβ. 

21 Βα ΤΙ 5) ἰο 
τοῦ ψὴὸ 816 1|8- 
ἐοῃΐηρ, Οομύίηπθ ἰο 
Ἰονθ ὑοῦκ δπαηλῖθ5, 
ἴο ἀο βοοᾶ ἰο ἵμποξθ 
μαϑίηρ τοῦ, 2810 
ῬΙΕ55. ὕμοβα συτβ- 
ἴπβ τοῦ, ἰο ΡΥδῪ 
ἴος ἔδοβθ τῆοὸ 81 
Ἰηβυιθηρ τοῦ, 29 ΤῸ 
μΐι ὑπαὺ βυσῖκο5 
γοὰ ὁπ ὑπ οὔθ 
ΘΠΘΕΙΚ, οἵου ὑπ6 οὗ παν 
εἴδο; δπᾶ Ἴγοπι Εῖπι 
ἐμαῦ ὑβθβ α΄αᾶν 
γοὺν ουΐοι βαιτηθηῦ, 

κωλουει ἄο ποῦ γπιμῃο!α ονθα 
γοῦ 5πουὰ ΚΘΘΡ Ρδοῖ, ᾿Ὡ6 Ὁπαθυρατιηθηῦ. 

γὰρ δ᾽ μισθὸς ζν τὰο τοινοτὰ 
κατὰ τὰ 

ϑοσογάϊης ἰσ ἐπα. 

ποῖς προφήταις 
Ῥεορμοῖς 

ἸΟΟΚῚ 

ὑμῖν τοῖς 
ἴο, ὐΣ, τῷ 

ἀπέχετε. τὴν 

ὅτι νῦν, 
Ῥαραυβο 

εἴπωσιν 
τηϊεῃΐ βὰν. 

τὰ 
ΠΗ 

ποῖς 
ἰο ἴμα 

χοῦ 
κατὰ 

δροογαϊης ἐο 
ἐποίουν πέσα ἀοίος 

οἱ μου, 

λέγω τοῖς 
ἴο ἐπ (0165} 

τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, Ὧμο ἐδειῆες οὐ τοῦ, 
ἰσοῦσιν ὑμᾶς, 

᾿ΗΣ με νὸ ὩΩΣ 

καταρωμένους ὑμᾶς, οὔατος, τοῦ, 
ἐπηρεαζόντων 

Ἰπευϊθπε, 
ἐπὶ 

τῶν 

τὴν 

ἣν ἄλλην, καὶ ἀπὸ 
πο οῖμον ἀπά ἕτοῦι 
πὸ ἱμάτιον καὶ 
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80 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ 

ΤῸ Ἔνθ σοῦ 8 ΔΒΚΙΩΒ σψου Ἀὲ βίνίπβ, δῃὰ 

ΜΕ κα " Ν Ά ᾿ 
ἅπο του αἴροντος τὰ σα μὴ 

ἔγοα ἐδ (ομ) ξηρὰ ρ ἴμ6 ψΟῸΧΣ (λη 55) ποῖ 

ἀπαίτει. 
Ὅ6 ϑικίῃρ 80 Κ. 

381 καὶ καθὼς θέλετε ξΔΐἵνα 
Απα δἼοοογάϊωηρ δ5 τοῦ ἃσθ Ψ1Π1ῈΡ 1Ὲ ΟΥΩ͂ΘΥ ται 

ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε 
Τὴν ἄο ἴουου {μ8 Τα, Ὅ6 τοῦ ἄοϊῃξ 

αὐτοῖς ὁμοίως. 
ἰο ἴθ ἘΠΚονθ6. 

32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας 
Απᾶ {ἢ τοῦ τὸ Ἰονίῃρ ἴῃ (οἱ165) Ἰονῖὴξ 

ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ 
οὗ ψῃαϊ βοτὲ ἴο γοῦ ἕανοῦ ἰβ 10 ΑἸδὸ ΟΣ 

τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς 
{ὴ6 (ο΄ 65) Ἰονϊβ 186 

82. καὶ γὰρ 
Δῃᾷ ΤΟΥ 

.: Α. 
υμᾶς, 
σου, 

οἱ ἁμαρτωλοὶ 
ἐμ6 ΒΙΛΏΘΥΒ 

ἀγαπῶσιν. 
{μὸν δῖ ἰονίαρ. 

ἀγαθοποιῆτε 
χοῦ γῶν ΡῈ ἀοϊῃρ βοοᾶ ἴο 

ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, 
ἀοΐϊηδ Βοοᾶ ἰο γχου, 

ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
15 107 ΑΙβθο {86 ΒΙΠΏΘΙΒ 

ποιοῦσιν: 34 καὶ 

τοὺς 
ἴῃμ6 (Ο. 65) 

ποία ὑμῖν χάρις 
οἵ νηί βοσέ ἰο χοῦ ἔδνοῦ 

τὸ αὐτὸ 
(Ὡς νοῦν (1 η6) 

ἐὰν δανίσητε παρ᾽ 
86 ἀοϊῃξ. Αῆὰᾶὰ ἱἴξονεσ ὑοῦ τορι Ια Ῥϑβίαθ 

ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία 
ἉΥΗΪΟΏ (0165) σοῦ ἃτὸ μορίηε ἴο τϑοοῖνθ, οὗ ν ῇῆϑδδὶ βοτὶ 

ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ 
ἴο γοῦ ΖΆΨΝΟΥ 15 107 ΑΙ50 ΒΙΠΏΘΥΒ 

ἁμαρτωλοῖς, δανίζουσιν ἵνα 
ἰς ΩΝ ς 816 Ἰομα 5 ἴὰ ογᾶρφυ [μαὲὶ 

ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 
πον σϊσῦ κεῖ 80 Κ τὴ 6 δαῦβι (1065). 

85 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν 
Βοϑάθς 6 στοῦ Ἰονίπρ ἴδα ΘΏΘυΪΘ 5 οἔγου 

καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε͵ μηδὲν 

Δα Ὀδὲ ὑοῦ ἀοίηῃξ βοοά δηᾶᾷ Ῥὸ γοῦ Ιϑοπαϊπαρ ΠΟΐΒΙΠΕ 

ἀπελπίζοντες" καὶ ἔσται ὁ μισθὸς 
πορίηρ [ἰοὸ 561] Ῥ8οκ; ϑδμάᾶ ψΠΡ6 6 τονε 

ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου, 

οὔγου τοῦ, δπᾶ στοῦ ΨἼΠΡῈ 5015 οὗ Μοβί ἘΙΡΏ, 

ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς 
Ῥθοβϑυδα μ8 κὶπᾷ 15 ΡΟ {π6 

ἀχαρίστους πονηρούς. 
πρὶ κῆυ δᾶ τυϊοκοα, 

86 Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς 
Οοπίίζηιθ τοῦ Ῥθοογηίηρ ΙΏΘΥΟΙΣΌΙ  ΔΟΟΟΙΑΙΙΒ 85 

καὶ 

800 

380 αἷνα ἰοὸ δυθυγοὴα 
αϑιεὶησ νοι, δα ἔγόχη 

ἐῆϑ οὔθ ὑδκίῃρ ψοῦὺς 

ἑῃΐηρα ΔΔΥ (ὁ ποῖ 

δὶς [{Π61}1 Ὀὲϑοῖς. 

31 ΓΑΙ5ο, .5ὺ ἃ5 
τοῦ ψαηῦ ΘῈ [ὸ 
ἄο ἰὸ τοῦ,. ὅἄο {πὲ 

5ΒΠῚ6 ΜῈ) ο ὑζ61},, 

2.ι'΄. Αὐὰ ’'ἔ τοῦ 

Ιογα ὕμβοββ [ἰονϊηᾷ 
χοῦ, οἵ ψιαδὺ οτϑά- 
τὸ 5 1 ἤο τὸοῦϑ 

ἘῸΣΓ δοὐοὸθ ἰμθ6 ϑδἰη- 

ὨΘΓ5 ἴον ὕποϑα Ἰου]ηρ 
ἴθι. 38 Αμαᾶ ἰδ συοὸῦ 

ἄἂο ροοᾶ ἴἰο ὕμοξβ 

ἀοίῃρ βοοά ἴο τοῦ, 

ΥΘΘΙΥ οἱ ψναδὺ ογϑά- 

ἴα 1 ἴο τοῦ 

ἘΘη 6 ΒΟΥ. ἀὁ 

{86 58πῖιθ. 344180, 

1 τὸῦὺ Ιομᾶ [ψἱὰ- 

οἂὖῦ ἰηϑοτθαῦ] ἴο 

ἐῆοϑβα ἔσοηυ ΟῚ 

χοῦ δορὶ ἴο ζ:θ- 

αεἶγα, οὐ νψνῆϑδὺ οἵθά- 

ὦ 5 ὁ ἴο γΥοῦϑ 

ἘνΘῺ 5, ΠΟΥ Ισομᾶ 

{πἰξμοὰὺῦ ᾿πύθγθϑῦ! ἴὸ 

ΒΙΠΏΘΥΒ ὑμπαῦὺ ὑπ 67 

ΤΥ δοῦ 801 88 

ΙΓ. 35 ΤῸ μ8 σοη- 

ἰγᾶσν, οοηύϊπαθθ ἴο 

Ιοῦσοὺ. ὕοῦκ δ,θ168 

ϑᾶ ἴο ἄο βοοᾶῦ 8πὰ 

ἰο Ιοῃᾷ [ψἱυπουΐ ἰπ- 

ἰογθοῦῖ, ποῦ πορίηβ 

ἴοσ ϑδιηνίμίηρ. ῥ80κ; 

διὰ τοῦκ τομϑχὰ 

“ΜΠ ὯὍ6 δτρϑϑῦ, δρᾶ 

τοῦ ΨῈ1ΜΕ 6. 50ῃδ᾽ οὗ 

126 Μοεδὺ ΗἸΡΆ, Ρ6- 

οδυβθ 6 ἰ5 Κἰπᾶ 

ἰοψατά {86 απὐϑηκ- 

1 δπᾶὰ μῇὶοκαά, 

35 σοηὐΐησθ ὈὉθοοΙαν 

πὰρ Τα ΤΟΙ], 1ιϑὺ 88 
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ὁ πατὴρ 
{πᾶ ἘδίμοΣ 

3871 καὶ μὴ 
δά ποῖ 

κριθῆτε: 
τοῦ 5ῃοι]ᾶ μὲ υρρά; 8ϑῃᾷ 

καταδικάζετε, καὶ οὐ 
δ6 σοῦ σοπαθυηηϊῃν, δηᾶ 

καταδικασθῆτε. 
τοῦ τσ ΡῈ σοπαφεηηῃραᾶ, 

καὶ ἀπολυθήσεσθε: 
ὦ τοῦ Ψ]Π 6 τοϊθαβθᾶ; 

δοθήσεται 
ἱ ψ  Ρ6 σίνοϑ 

καλὸν 
Β8π68 

ὑμῶν οἰκτίρμων 
οἔ γου 

ἐστίν: 
ΤΆΘΓΟΙΕΩΙ Ὶ 15; 

καὶ 
88 

κρίνετε, οὐ ὴ 
Ρο στοῦ ἡπάρίηρ, μὴ ποΐ 

ἀπολύετε, 
Ἐφ τοῦ ΓΘΙΘΔΒΙ6, 

δίδοτε, καὶ 
Ῥα νοῦ βίνίη δ, δαπᾶ 

μέτρον 
ΧΩΘΑΒΌΧΟ 

᾿ πεπιεσμένον 
Βανίηρ ὈΘΘῺ ὑγεϑϑθα ἄοινα 

ὑπερεκχυννόμενον 
ονουῆον 5 

κόλπον ὑμῶν" 
Ῥοβοηλ οΥ τοῦ; 

μετρεῖτε 
τοῦ 816 ΘΒ ΤΙ ΠΡ 

38 

ὑμῖν" 
ἴο σου; 

σεσαλευμένον 
μανῖδεὶ Ῥε οι δ Κοα [ἰορα 6] 

δώσουσιν εἰς τὸν 
ἐμὸν ΨΠὙΠ Ρῖνα ζἴο {πη6 

“- Ἀ ΄ 

ῳ γὰρ μετρῷ 
ἰο δῇ οτ Ταθαβίσα 

« ΩΣ 

ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.- 
ἢ 1 6 τηθαϑυσϑαᾶ ἴῃ τοΐσσῃ ἕο τοῦ. 

.39. Εἶπεν δὲ 
ἘΔ 5ειἃ Ῥυΐ 

Μήτι δύναται 
Νοὲ ῇῃδὲ 15 8016 

ὁδηγεῖν; οὐχὶ εἷς βόθυνον 
ἴτὸ Ὀ6 Βα Ϊα]5) Νοῖ 1᾿ῖο ὉΪ 

ἐμπεσοῦνται; 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν 

ι 
και αὐτοῖς 
8150 ἴο θα 

τυφλὸν 
ἈΠ πα [τὰ8}] 

παραβολὴν 
ῬΆΓΑΡΙΘ 

τυφλὸ 
νερὰ ἘΟΘΗ] 

ἀμφότεροι 
ΕΝ ρ 

Ἅ11 6811 ᾿ Νο 15 αἼΒΟΙΡΙΘ. ον {6 

διδάσκαλον, κατηρτισμένος δὲ 
ἰθϑοῆοσ, Βανί 66 δαϊ]αβίθα ἄοννῃ μα 

πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 
νοσνοῦῖθ ΨῈΠΡ06 85. {86 ἔθδοῦοῦ οὗ Ὠϊτὰ. 

4 Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ 
ΨῺν Ἀυΐ γοῖϊ δ βοϑοὶῃρ ἰῃξς κβίσαν ἰδ (οῃ6) 

ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ 
χὰ ἴῃ 6 ΠΟΙ οὔἴῃθ ὑτγοΐδαεοσ οἔγνοι, ἰδῆθ Ρξ 

δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ 
ταῖϊοσ μα (06) ἃ ἰὼ ονῇ Θυα. ποῖ 

κατανοεῖς; 42 πῶς δύνασαι 
ζοῖ1 ἃ’ Ῥϑσυοοινι δῦ Ἠονν ΔΓ ψοῦὺ 8016 

λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου ᾿Αδελφέ, 
ἴο 86 ϑαυνηδθ ἰἴο ἐδ6 Ῥσοίθμο οὗνοὰ ΒΒτοίποσ, 

ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν 
εξ βὸ ΟΕ 1 ταϊρμὲ ἰῆσονν οὐδ 6 5ίσον {π6 (οῃ6) ἰπ 

τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸξὨἨ τὴν ἐν τῷ 
ἴῃ 2] οἴνου, νεὺν (οὴ6). 6 ἴθ ἐδ6 

{{{πῈΕ 6: 87--4 

χοῦ ΒαύοΥ 5 26Γ- 
αἰξα!. 

1 ΜΟΓΙΘνΟσ, δον 
1παρίησ, δῃά υοῦ 
ΜῈ Ὁ 0 πΊθ8η5 
Ρ6 ἰπᾶροᾶ; δῃᾶ βἴορ 
σομαρδιηηίηρ, δῃὰ 
χοῦ νψὶ}} ΡΥ δο 
Τ68 5 Ὀ6 σοηπαρχηπθρᾶ. 
ΚΚρορ Οὐ τοίθδβίηρ, 
δα τοῦ ΜΠῚὶ μὲ τὸ- 
Ἰ1Ἰ68564. ὅδ χγϑούϊοθ 
εοἰνίηρ, δηα ῬΘΟΌΙΘ Μ1Π1 

δῖνα ἰο χοῦ. ΤΏΘΥ Ψ1} 
ΡΟ ἰηΐο ΤΟΤΕ 805 
8 ἔϊῃ 6. ΙὩΘΆ5ΈΓΒ, 
Ῥγοοϑοᾶ ἀοόσῃ, 5 θα 
τοροῖμο δῃηὰ ονδϑῦ- 
Πονίῃρ. ἘῸΣ ψἰ ἢ [δ 6 
ΤΘαϑσΟ ὑμαῦ τοῦ 

ἃῖΘ πιραϑυσίηρ οἱ, 
πὸ ν ΨΜἘἨλΠ' λδαϑασα οαὖ 
ἴο χοῦ ἰὰ τούτη. 

9 Τὴ Ὧ6. 8150 
ΒΡΟΚΘ 83ηῃὴ {Π|ϑ ταῦ 
ἴο ὕδοι: “ἃ ὈπΠηᾶ 
8 οϑηηοῦ ριίᾶθ ἃ 

ὴηαὰ χἤϑὴ, σϑὴ Ὧ69 

Βοίΐῃ ψ11 πὰ 16. ̓ ηΐο 

8ἃ Οἰδ, Μ11 μον ποῦϑ 

4.44. ΡῈΡῚ ἰ5 ποὺ 

ΘΌΟΥΘ 15 ἰθϑοθον, μα 

Θνούγοῦθ ὑμαὺ ἰδ 6 τ 

Τοῦ ἰηδίσγαοίθα ΜΠ] 

μΡ6 πὸ ἰδ ὑθδοῆθυ, 

41 ΝΣ, ἴμβθη, ἀο γοι 

Ἰοοκ αὖ ὑμθ βίχανν ὑμπαῦ 

Ϊ5. ἴῇΏ ψΟᾺ ὑσοίμου 5 

αγθ, ὑῦὺ ἄο ποὺ οΡ- 

Βοῖνα [86 γϑίξου (δύ 

5 ἰῷ γὼ ΟὟ ΟΥ62 

42 ΟΝ οδὴλ γΟΪ] 585 

ἴο γΟῸΌΓ ὈτΤοΟύ ΘΓ, 

“Βτοίῃοι, δ|1Ὸ Ὁ 16 

ἰο οχιϑοὺῦ 6 ἰσδνν 

ἰῃαῦὺ ἰ5 ἰῇ ΨΟᾺ Θνθ;,᾽ 

ΜΏΠ6 γοὰ γΟΌΓΒΘΙΕ 



{{0κῈ 8: 438-18 

σοῦ δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, 
οὔ γοι τϑΐϊοσ τοί βεθίηρτ Ἡγροοατϊία, 

τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

ἴδτον οοὧοἱ  Βτεὶ ἰὰ8 ταῖϊεσ ἔχζοιῃ [88 Εν. 6 

- κ ΄ ᾿ ΄ . ΄ 

σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος 

οὗ νοῦ, δὐὰ τφη σψόοὰὺ ΜΈ ΟἸΘΟΣῚΚ 566. ἰδ8 ΒΓΑ 

ὀφθαλμῷ 
Εεγε 

ἔκβαλε πρῶτον 

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου 
[6 (Ομ) ἰῃ [88 φ [λ}}:} οἵ ἰῇ Ὀσχγοίμεσ οὔ οι 

ἐκβαλεῖν. 
ἰο ἴσον οαΐ. 

43 Οὐ γὰρ ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν 
ον Νοὶ Ζογ 25 ἔχθεα ᾿ΒΩ6 τα κίηβ 

καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν 
ταὰϊλ γσοἰίθα, ποιΐμοσ δϑϑίῃ ἰχϑε τοι 

ποιοῦν καρπὸν. καλόν. 44 ἕκαστον γὰρ δένδρον 
ταακίηρ ἔγαϊ -ΒΏ 6. ἘΔῸῸῚ. οἴοῦ ἔσθα 

ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται: οὐ 
ουΐ οἱ ἴπμ6 ΟΆ ἔταὶῖ 5 Ῥείη Κῆοννῃ; ποῖ 

ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα; 
ουΐ οὗ ἐμόγηβ... ἴδον [6 βδίμοσιη δ Ἐρ5, 

ι ἐκ. βάτου. σταφυλὴν 
ουξ οὗ ἘΠΟΥΤΆΡ 5 -ΡΎΆΡΘ5 

τρυγῶσι. 45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
πον δὰ οσυαἰι πε ΟΕ. ΤὨΘ Βοοᾶ ΔΩ 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς - καρδίας 
ουἱ οὐ [86 Βοοά ἰχεάᾶϑῦσα οξίμα. Βαδγὺ 

προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς 
ΡΟ ΦΈρ τς τὰ βσοοᾶ (μα), δα 186 ννἱοκεᾶ (οῃ6) 

ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ 
οὕὔξοῦ ἰδ. τ ]οιθα [{γϑαβυτο] Ὀτΐηθβ ἔοστΒ. δε 

πονηρόν" ἐκ γὰρ περισσεύματος 
πῖοκρα ((ἴμ 65) ; οαἱ οΥ ΤΟΥ͂ - Δ μἄδχισθ 

καρδίας. λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 
οἔ ποατὲ βΒρεβκβ ἱπθαὸ τροῦΐϊῃ ΟΥμπη.. 

48 Τί .δέ με καλεῖτε Κύριε κύριε, καὶ 
ΜῊ Ῥαΐ τὴα ἅτε τοῦ ο81[|ῳᾳ5 Τοτά Τοχᾶ, δηᾶ 

οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;. 4{ πᾶς 
τοὶ τοῦ ὃἃῦο ἀοίηῃρ νμδὲ 1 81 ββσ!η δ. ἘΣΜΕΈΓΨΟΒΘ 

᾿ὁ᾽ ἐρχόμενος. πρὸς με καὶ ἀκούων μου 
Ἐῃα (ομ6) σοτηίης ἰοιννασα τὴβ δῃα ἈΘΘΥΙΩΒ ΟἿ ΤΩ8 

τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω. ὑμῖν 
186 Ψο͵άβ- δῃηῃὰ ἀοίηβ ἴδαχω, 1 5241} 5Βῃονν ἰο τοῦ 

γὰρ 
ΤΟΥ 

οὐδὲ 
ὯΟΥ 

τίνι ἐστὶν ὅμοιος: 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
ἰο νοι 615 ΙἷἱκῸ; ΟΠ ῊΚΡ 615 ἴο πλδῖ 

οἰκοδομοῦντει οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ 
1.98 68} 215 Ὠοῖιβ6 νο ἄχ -8 8! 

ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν 
ἀεοροαθᾶα δῃᾶ-: φυῖ ξουμαδίίϊοα Ὡρορ [ἢ6 

πέτραν. πλημμύρης δὲ γενομένης 
ΤΟΟΚ-ΤΩ858; οὗ βοοα-ἀ8 μῬαϊ Βανί οοουστεά 
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ἃτὸ ποὺ ἰοοϊίηρ ἂὲ 
6 γαῖ ἴθ ἰδὲ 

Εγ6 οὗ γουχβῦ ΕΠγρο- 

οτἶθ! ἘΠδὺ δχύγϑοι 

{ῃ6 ταῖϊοσ ἔσο ΨΟᾺ 

ΟὟ 606, δῃᾷά ἰἤθη 

γοὰ ΜΠ0 566 οἰθδιῖν 

ΟΝ ἰο οχύσϑοῦ [μ8 

σαν. ὑμαὺ 15 ἴῃ γοῦτ 

ὈτούοΥ 5. ΘΥ6. 

43 “ΕἘῸΣ ὑθγα ἰ5. ποὺ 

ὃ πα τθθ Ῥσγοάμοϊηῃρ 
τοὐύϊθδῃ ἔγυαϊ; ϑβϑδίῃ 

{εχ ἰ5 ποὺ 8. σούῃ 
ὕθθ φῃτοδμποίῃρ Ηπα 

ἔγυαὶϊι. 44 ἘῸΌΓ Θδοὴ ἔτδβ 

5 Καο Ὁ ἰΐ5. οὐ 

ἔσαν. ἘῸΤ ΘΧΔΙΏΡΙΒ, 

ῬΘΟΡΙΒ ἄο ποῦ «σα, ΕΓ 

Ἐρ5 ἔγομι ὑπόγΏ5, ὯΟΥ 

ἂο μεν. οὐ Ε͵ΆΡΘ5 

ΟΕ ἃ ὑμποσῃριϑῶ. 454 

ροοῦ πὴ Ὀσἱηρβ 

ἔογὶ σοοᾶ ουὔὖῦ οὗ δ8 

ροοα ὑγθαϑγθ οἱ ὨΪδ 

ρα, ὰῦ ἃ σἱοκρά 

8 θεῖσα ἔουίῃ 

ταῦ ἰ5 ψιοκοα οὐὖὐ 

Οὗ πἰ5 ψὶιοκοᾶ [{68- 

5161; ἔοσ οαὖ. οὗ [Π6 
θα 5 δουθάϑησθ ἰδ 

του 5Ρ06Ά8Κ5. ᾿ 

46 “ΝῺ, ὑθθῃ, - ἀο 

σοῦ 6811 πὶ6 ᾿τοχᾶ! 

Τιογα! Ὀὰὺ ἄο ποῦ ἀ0 
ἐῃμθ ἰπΐπρθ ΣΟ 5802 

41 ἘΨΟΥγΟμΘ ὑπδὺ 

ὀοαθα. ἴο πιὸ διὰ 

ἮΘδΣΒ Δ Ψψοτάβ. δπᾶ 

ἄοθο μου, 1 ψ{}ΠῚ 

5ΒΏΟΝ τοῦ ΠΟΤ ὯΘ 5 

ἼΚ6: 48 86 15. {κ 8 

ταδὶ ὈΌΠαϊΩρ ἃ ὨΟΌΒΘ, 
ἍὯῸ ἅὰσ δῃὰ ψϑηῦ 
ἄονψῃ ἄθορ δῃά 

111 8 Τουπῃαεύϊοῦ 

ρο. ὑμ6. -τοῦσῖο 

τη885. ΟΟΠΒΘΑΌΘΩΝΙΤ, 

ΜΉΘ 84 ἢοοα 8ῖΌβθ, 

ἘΝ 

ξ 
Η 
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προσέρηξεν. ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ 
ῥτόοκο ἰοννασὰ ἴἢ6. γσίῖνευ ἴο ἴπ8 δοαθα {μ8ΐἷ, ᾿ 

καὶ . οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν 
αρὰῦ ποῖ 788 ΒΊσομβ ΘΠΟΌΡ. ἴο 5ῆδκε . 1 

διὰ τὸ. καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 
«τοῦθ ἐᾷς ΒΏΘΙΣ. ἴο θ6 Ὀυ1Π1Ὲ . 1, 

49 ὁ  Σ᾿δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας 
ΤΕ (οπ6) Ῥαΐ Βανίηξ μεασα δῃηᾶ πο Ὠδνίῃρ ἄοπθ 

ὅμοιός ἐστιν. ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν 
15 ΚΘ ᾿ , ἴο 88 Ἀδνὶὴβ ΡΛ Ὠοῦξ6 

ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς. θεμελίου, ἣἧ 
προὰ ἴῃ β5τουῃμᾶ. δρϑγέ ἔγοσὰ Ζοπηδδοη, ἴο ΏΙΓΒ 

προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ. εὐθὺς 
γα ἰοννδτᾶ 16 τίνοσ, δηᾶ δ ομσσ 

συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ “τῆς . μα 
 οομΠαρβθᾶ, δηα. θβοβῖα ἐπ Ὀσθακίαρ υΡ. Οὗ [26 

οἰκίας ἐκείνης. μέγα. 
Βουβδθ - [α΄ φυθδί. . 

ἡ ᾿Ἐπειδὴ - ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα 
5Ξίησα: Ἦἢθ σοτριοίθα - 8} 6 βϑσνηδβ 

αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ; εἰσῆλθεν 
οὗ ἴγτὴ μαῖο [μ6 ϑασῖησα ΟΣ [6 Ῥϑορῖθ, ἢς οπίοσϑοα 

εἰς - Καφαρναούμ. 2 Ἑκατοντάρχου δέ 
ἰηΐο Οαροσπδῦση.. Οὗ σϑηταγοπ - θαξ 

τινος δοῦλος ἔχων - ἤμελλεν 
οὗ Δ . 516. ν6 Βανὶηδ τνῶβ ρους 

τελευτᾷν, αὐτῷ ἔντιμος. 
ἴο Ρ6 ἀβοθδβϑίῃν, ἴο πίγῃ 1 ΠΟΏΟΥ. 

ἃ . ἀκούσας τοῦ ΓΙησοῦ 
Ἐδνίηβ πραγ ᾿Ν).0: 76βιι5 

κακῶς 
Ῥα!ν 

ὃς: ἦν 
ΒΟ νγὰ8 

δὲ περὶ 
οἷ δροιέ 

ἀπέστειλεν. πρὸς. αὐτὸν «πρεσβυτέρους. τῶν 
δ6 βρη οὔ ἰονδιαᾶ ἴσα οΙᾶστ θα οὗ ἐπ 

᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν εν αὐτὸν ᾿ ὅπως 
ὕονν5, Τοαῦο πη πὶ 80 ἰῃδὲ 

ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον 
Βανίῃ δ σοὴθ δ 5ΠΟΏ]α βάν ἑὩστουρ {π6 5Ι͂Ίανθ 

αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι. 
οὗ Ηΐχι. ἸἼΤῺ6 (ο65) Ραξ Ππανίηξβ σοπλα ἴο 6 Ῥεϑα 6 

πρὸς τὸν ο[ησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν 
ἰοννατα [5.7.1 Φο 55 τ οτο δηΐσγοδίῖηρ 8:6} 

σπουδαίως λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν 
ΒΌΘΘαΙΙν ΒΕΜΙΏ ᾿ τ 84 νοσῶν ἮἘ6 15 

πος παρέξῃ τοῦτο, ὅ. ἀγαπᾷ. γὰρ 
ἴο ΨΒοσα. σοὺ 1] ὁοαξος ἰμῖβ, Ἠμ6 15 ονίηρ ΤῸΓ 

τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς 
6. πρῖϊοθ οι δηἃ ἴθ 5ϑΏΔΡΟΡΊΙΘ 0: 

φκοδόμησεν ἡμῖν. 6 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
Ῥυδ ἴο τ. ΤΩ6 μαΐ 7655 

᾿΄ ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη. 
85 ΒΟΙΩ5 ἰβ νὰν ἰσποίμος νὰ ποθ. ΑἸσοδαν 

{ΚΕ} 6: 49--7:6 

6. γίνου ἀδϑδ θᾶ 
δρδιτπδὺ ὑῃηαῦ ὨΟΊΞ6, 
Ῥὰὺ ψδβ Ὡοὺ ίχοὴρ 
ΘΠΟαΡῺ ἰὼ 5ῆδιζο [ὖ, 
ὈΘσϑαδα. οὗ [ἴ5 Ὀεΐηρ 
1611 Ὀμΐὺ, 49 ΟὨ. [6 
ΟὗΘΙ ἤδη, 6 ψ0 
ὮΘΘΙ5 8η4α ἀοοὺϑ ποῦ 
ἄορ, 5 ἮΚΟ ἃ τὩδὴ 
ΜῺΟ ὈθπῚ- 84. Ποιιδδ 
ὍΡΟΣ [ῃ6 στουπαᾶ τι ἢ- 
ουὖῦ δ᾽ Τοπηδδύίϊοῃ. 
Αρϑίησδυ, 1 [6 αἰνοσ 
ἀδϑηθά, δῃηᾷᾶ: ᾿τηπγϑαϊ- 
αὔθ 10 ΠΟΙ ροϑα, 85 
[86 σα οὗ ὑμπαῦ Ποι86 
ρδσοδλα στϑαί." 

ΒΘ 6 8α 
οοιῃρ!οίθα. 811] ἢ15 

ΒΆΣΙΔΡΚ ἰὼ ἴΏ6. Ὦθδτ- 

ἱὰρ οἵ (6 Ῥϑοόορῖθ, 86 

δηΐεσθα ἰηΐο δ Ροσ'- 
Ὠδ τα. ΝΟΥ 8. σοΓ- 
ἐαῖπ ΦΥΏΥ. ΟΥ̓ΠΘΘΙ 5 

Βἷανθ, ψὩΟ ψὰ5 δι 
ἴο δὲ, ψᾶ5 δὴρ 

διὰ 85 δροιῦ ἴο 855 

Δαγ. 9 ΏΘη. Β6 
Ὠρᾶγαῖ ἀροῦν “6515, Ὧδ 

δβοῦ Ἰογίῃμᾳ οἱθσ τθ 
ΟΥ ὑπ δῦ. ὅο 
μἷπι ἰδ 851. Ηἰπὶ ἴο 
ΟὈΠΊΘ. δπᾶ Ὀγΐηρ ἰδ 
51ᾶνθ. βδῖθὶν [ὨτΟΌρΡὮ. 
416 ὑμοβθ. ὑμαῦ 
ϑθ ἋὋΡ. ἴο “6505 

Ῥαρϑ ἴο δηὐτοδὺ Ὠἰπὶ 

ΘΑΥΓΩΘΒΌΙΥ, δδυ ηρ: 

“ἪΘ 5 ΟΣ ΩΣ ΟὗὨ γΟῸΣ 
σομζουσίαρ ᾿ [5 ὩΡΟῚ 
Ὠἰμᾶ, 510Γ ὯΘ8 ΙΟΥ̓́ΘΒ 
ΟἿ πϑίίοθῃ δῃᾷ ἢ 
Εἰ ΒΘΙΣ Ὁ ὕμ6 βγα- 

Δρορσίιθ. Ὁ 115. 6 50 

7655 Βὑύαγίρα οἵξ 

ΜΒ ὕπο. Βα ΜΏΘΩ 



ΓΌΚΕ 1: ἢ-- 2 804 

ὑτοῦ οὐ ἂν ἀπέ ἀπὸ τῆς [ἢ86 5 ποὺ Δ. ἔτοιῃ ὖὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς 
ΩΣ ἢ μ ἘΠ Ῥεΐηῃξ αἰβίδῃς ἔγοῃ ἰπ6 ἐὴ6 Ὠοῦδθ, ὑδ8 ΒΙΤΩΥ 

φίλους ὁ ἑκατοντάρχης [οϑῖοο! 8 δἰγεδάν 
Βουβ8 βοηξ Ζυϊοηαβ 186 σραςαχίοι ϑηὐ {τἰθηᾶ το 58. -ἴ0 

ῷ Κύ Ἵ ᾿ ἴω: “ΒΞ, ἀο ἧρὶ 3 ὑτῷ Κύριε σκύλλου οὐ ]ΐἰμὰ: Ἃ 
λέγων δ μδὰ τρια, ἐδὶ Ὀ6 Ῥοϊμουηρ ΨΟΌΥΞΕΙΕ, ὩὨΟῚ] ΒΟΙΠΘΥ, ἴον Τὸ 8δὴλ ποὶ 

γὰρ ἱκανός εἶμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην [Πῦ ὑο ΠδᾶνΘ γοὰὰ ΘΟμη8 
ΤΟΥ βυξῆοϊθην 1 τὰ ἴῃ οσᾶθσ ἰμδὶ ὑπᾶθν [65 ΤΌΘ [1ΪὴῺὴ ὉπΩΔ6ΟΙ ΠΥ ΤΌΟΐ, 

εἰσέλθῃς" ΐ διὸ οὐδὲ [1 ῈῸΓ ὑμαὺῦ τϑϑϑοὴ 1 
οἔταβ σοῦ μου] θηρίου; ἰβτουθῃ ΨΏῖοΒ ποί-ραὶ αἰ ποῖ ΘΟ, ΒΔΓ τὴγ- 

ὸ ἠξί ὸ ὲ ἐλθεῖν" ΙΖ ψουν ἴο δοχῃβ ἐ τὸν ἰωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν: 886 
ΨΈΟΙΣ τοουο ον ψνονν ἰονψασά γοὰ ἰἴο φοϊπθ; [0 ψοι. Βα 58.) [ὴ8 

καὶ ἰαθήτω ὁ παῖς] ψοτᾶ, διὰ ἰθὺ. τὼν 
μυξ 80} ἰονοχα, δῃᾶ ]Ἰεῖθε Ὠεδὶεᾶ {μα ἈΟΥ͂ ἰξςξρογυϑὴὼῦ Ὀ6 ὨΘϑΙβᾷ, 

. 8. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ [8 ΕΌΓ 1 ἴοο 811 ἃ Τηβϑη 
ο Ὁ διῖ5ο ὙῸΡ Ἶ ΤΆ δῖ δ ὉΠΟΥ͂ φΙδορᾶ ἸὉΔΑ͂ΘΥ ϑΌϊῃο»- 

ἐ ί ό ἔ ἐ ὁν [, δνίηρ δΒοϊ ἀΐθυβ ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ἐμαυτὸν [1ὖν, : 
ἐδουίαν Ῥεῖῃβ βἰαοηδά, Βανί ΤΩΥ 5618 | ὩΠΩ͂ΘΥ ΤΏΘ, Ὁπὰ Σ ΠῚ 

Μ ᾿ , , ᾿ δ. οὰ 
τιῶτα καὶ λέγω. τούτῳ ἰο [ῃ15 ΟἿΒ, 

στρ δἴδίοκα, Ὁ δά. 181 Ξανπι [0 [115 (016) ἰ σρῃ}" ψΆ.}ΡΠΡῸΞ Δα ὯΘ ἰβ 
᾿ τ΄’ ΄ ΝῚ Ἔ Η 8 8.Π8 ῖα 

Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ |ο ἷ5 Ψ8Υ, ἴα 
Β6 πνοαί νεῖν, δια Ὧ6 15 οἱ Π15 ὙΥΔΥ, δῃᾷᾶ ἴο δῃοίοῦ φιαούμον, “σοι! δηᾶ 

δὲ 
μι οὐ χα ποῖ 

οἰκίας ἔπεμψεν 

μου 

ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, 

« 3 

υτῦ 
ὍΠΟΥ 

" Ν “ Μ Α ; ἃ ἰο τ 
Ερχοὺυ καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ |Π)6 ΘΟΠΊ65, δηᾶ 

Β6 ἜΣΤΗ Βα ὯδΘ15 δογαῖϑ, δηα ἰο ἰῇ ίδανδ βῖδύθ, ο ὑπ 5!" ἂμ 

μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ, [86 ἄοαβ ἰὑ. 9.006], 
ΟΕ τΩ6 Ὥο τηῖ5, δῃηᾶ Βα 15 ἀοίηρ. ἰ Ώθη σαβιβ ϑατᾶ 

" ξ ΕΣ -“ - 9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ἰησοῦς [ξῃθ656 ὑμίηρβα 86 τῦδῖ- 
Ἡδνίηξ Πραστά Ῥαῤ ἴμεβα (8165) ἴμ8 Τέδαβ γβὶθά αὖ μἴτι, 86 δ 

ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ΗΘ (0 {μ6 οἵοψᾶ 
ψοπάστοα οὶ πῆ, βδηα πδνίηβ χμθα ἴὸ [86 ἈΥΉΜΗΝΝ ας ἀπᾶ 

ῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω "ἢ ων 
ἀκολουθοῦι ἴο Ηἷτα χὰ Ἦδ 5814 181 βδσίωρ ] βϑϑϊᾶ: “1 {6} χοῦ, Νοῦ 

3 Ά 2 “ ο ᾿ ΄ 2 8.0. 

ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν} οὐδ ἴῃ ΙδΓΘΘ 
ἴο γοῦυ, Νοὶ αὶ ἴθ 6 [5186] 80 βεεδὶ ἐπ [1 ἕο 850 φστϑαῦ ἃ 

εὗρον. 10 καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον | ξαϊ[Ὡ." 10 Δηά  ὑμοβ8 
ΣΤουπαᾶ, “. Αηα δανίηρ τεϊυσηθα ἰΐο ἰῃ6 Ὠοσβ6 μὴ μαᾷ βδδϑθὴ βδηῖ, 

οἷ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον ᾿ “ῃ σοίθηρ θβοῖς ἰο 
ἰὴ 6 (65) αν ΕΘ βοὴ ζουηᾶ [(ἢ6 ΕἸΕΟῚ ἔμ μόυβδ, ζοιπα [ΠΒ 

υὐγιαίνοντα Βῖανθ᾽ ἴῃ βοοά ἨΘΘΙΗ, 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ᾿ ΟἸΟΒΟΙν ΖΟΠοΩ8, 
ΑἸΩΑΩ͂ ἰ οσουγχεα ἢ ἰἴῇ6 οΥ ϑαρβεαᾷῦρηῃσο τ Ὡἰϊ ὯΘ6 {ταγοϊοα ἴο 

ἐπορεύθη εἰς πόλιν. καλουμένην Ναίν, [ἃ οἷν Ο81164 ΝαΊα, 
6 ψϑηΐ ἰσ 8). ἰηΐο οἷν Ῥϑίηρ οϑοα Ναβῖῃ, δ δἷἰ5 ἀἰδβοὶρ1θθ 

καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 1 μὰ 8 στοαῦ οἵομά 
16 αἰδεῖρ!θ5 οἵ Ὠΐτῃ αι ΨΜότα βοὴ ἢ Βα ἱ οῖθ ὑγανθηρ 

1). 
ὶ ὄχλ λύς. 12 ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ : οἵ 

ὸ «μὰ μένον ὡς Ῥυϊ π6 ΜᾺ ὯΘΩΣΙ ἴο ἰδ6 Ὦπαν νὴ Δ καίο δι 

΄ ῆ όλεως, καὶ ἰδοὺ ᾿ : 
πύλῃ οὗ ΗΝ τὸ δ 5 8: Ἰοοκ! ἰ 86 οἷν, ψὮΏγ, ΙΟΟΚὶ 

80 ΓΚῈ, Ἴ: 13---20 

ἐξεκομίζετο 
μᾶ5 ΘΒ Ὀσουρηΐ οὐὐ Βανίηρ ἀἰορα 
ἰὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἦν χήρα 
νος {ο ἴῃ 6 πιοΐμποσ οἵ έτη, δὰ 865 ν͵ὲ8 “νιάον,, 

καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν 
αὐῃὰ οχοννα οὗ ἴἢ6. οὐἷΐν βαβῆοϊοηΐξ τγᾶϑ τοβϑίμον ἢ 
γνῶ 13 καὶ ἰδὰ 2.ϑ »΄2»"υ ς ᾿ αὐτῇ. ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἘΘΓ. Δα Βανίηρ βεθ ἮΘΓ 188 Τιοτὰ 
ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐ ῇ 

ν'8 τηονϑα ὩΠΪ ὈΓν ὌΡροΩ ΦΡ’ δρᾷ βαϊα ἴο ΘΓ 
Μὴ κλαῖε. 14 καὶ προσελθὼν 
Νοῖ Ὀ6 ψεθρίῃξ. Δπὰᾶ Βαν]η8 σοι ἐοννδσὰ 
ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ ὲ 86 ἰοπομοαᾶ τὴ68 Ὀΐδοτ, ΄ ἴμ6 (οῃ 65) μαϊ 

βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶτπτεν Νεανίσκε, 
ΟΔΥΓΣΙΏΒ βἰοοα [5111], δα Βα βδϊαά ὙΟΌῺΏΡ̓ ΤΆΔ, 

σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν 
ἴο γου 1 δΔπὶ ΒΒ 5, Β6 τί βϑα ἀρ. ἈΑμα Βαϊ ρ 
ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ 
6 ἀξδβάᾶ (ο)6) δῃηᾷ βίδασίςα ἴο Β6 Ξϑδικίησσ, βηαᾶ 
ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἜἜλαβεν 6 βᾶνῈ Ὠΐτα ἴο ῃ6 χοίποσ Οἱ Πΐτη. ΤΟΟΚ 

ὕεθ τῶ ἃ σβᾶ 
ϑη Ὀοΐὴρ οδγχὶραᾶ 
οὐδ, [88 ΟὨΙγ-Ῥορούίδα 
505. Οὗὐ ὯΪ5 χηοίοῦ, 
Βοδῖᾶθθ, 56 ψὰ8 8 
ψίάον. Α οοηβίογ 16 
οτονα ἴτγοηι ὑπ οἱΐῃ 
5 8150 τὰ Ὠθγ. 
13 Αμπὰ π θα {π6 Ιιοσὰ 
οααρῦ δἰσηῦ οὗ ΘΓ, 6 
ΜΒ ΤΔογρα ἰῇ οἱὺν 
ἴοΥ ΘΓ, δῃᾷ ἢ καἱὰ 
ἴο ΠΕΡ; “5ίορ ψϑθρ- 
ἴηὴρ, 14 {μδὲ 
ὯΘ6 βρρσόβδοῃεᾶὰ δπᾶ 
ὑοποῃθα ὑπ6 Ὀίου, δῃᾶ 
[6 ὈΘΆΓΟΥ5 βύοοα 5611], 
8ηα ΠΘ6 8814: “χομὴρ 
ΤΆΔ, 1 58} ἰῊ γοῦ, 
σοὺ Ὁρ!" 15 Αῃᾶ ἐπ 
ἀθβά τηϑῃ βαὺῦ Ὁ δηθὰ 
δαχίθα ἴο 5ρϑδκ, δῃάᾶ 

τεθνηκὼς μονογενὴς 
ΟἿΣἹΚ -εσοίίθ 

δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν [ὯΘ ρᾶνθ Ὠἷπὶ ἴο Ἠΐβ ὑὰδ ἔθϑσ 8}1 ([β61ὴ), δῃᾶ ἐμδν ὑγεσὸ ΒΙοΥυ σὴ ἴδ ΤΟΥ ΟΥ, 16 ΝῸΝ ἔργ 
βεὸν λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας  κοίχεα θυ 811, δᾶ Ποά 58 ΠΕ’ 1881 Ῥτορῆμϑὶ ἔτεαὶ ᾿Ὧδν Ῥδρδῃ ἴο ΒΊΟΥ ἐν 
ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι [ αοά, Ξαγίηρ: “Α στϑαΐ 85 Τ θοαὶ ἢΡ τὰ 5, δᾶ τῃδὲ Ῥσοῦμοὺ Ὧ85 Ὅδθδῃ: 

᾽᾿Επεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν ἰταϊξοά ὑρ ΔΡΔΟΠΡ 18, Τατμοα ὨΪ5 αἰϊθπτο ροῦθ ἐπθὸ αοα ἐῆθ ῬΘΟΡΙΟ διά, “οὐ Ὧδ5 ὑπτηρᾶ 
αὐτοῦ. 17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν [Πΐϊβ αἰὐθηϊίου ἐο Πϊξ οἱ Ὠἰτὴ. Αὐᾶὰ ψοηΐζοις τ6 ποσὰ {π185. ἴὰ ῬΘΟΡΙ6," 17 Δθᾶὰ {πὶ 
ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ πάσῃ Ϊ ποτ ΟΟΠΟΘΓΏἑ Ωρ ὨἷΠῚ ψῆοΪΘ {86 Ζ“υᾶ68 δροῦ πὰ δὴ ἰὼὸ 81] ΒΤ οὐδ ἰπηΐο 81] 

ἥν εχ όρςςς Ταναϑα δηᾷ αἱ! ὅι " " ὅ οοῦπ ΝΜ θη Βαττουπηρ οοπηίσν. Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάνει οἱ. μαθηταὶ -: Εἴς Αμαὰ ἴδον τϑροσγίβα Ῥ8ὸῖκ ἰὸ σοι ἴπ6 αἸξοῖρ]θ5 18 Νονγ ΦΟὨΠΒ αἷδ ἝΝ Η β ΄ 19 « Ἰ ΟΙΡΙ65. γϑροχίθα ο Ὠἰτὰ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ Ἁ ἐπ αρουΐ ΔῈ 1πεβ8 (ἐμίη 65). Απὰ  ΔΡΟὰΡ 8} [μεδθ ὑβίηρ. 
προσκαλεσάμενος δύο τινὰς [19 80 σοπὰ βυμιηοηθαᾶ Δαν Τρ 68]16 4 ἑονγαγα ὨἰσΩΞΘΙ ὕνο ΒΟΙΏΘ ΟΠΕ5 [8 σογίϑίῃ ὑνο οὗ ἢΐβ 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ ᾿Ιωάνης ἔπεμψεν | ἀἰδοῖρ18β δῃᾷ βϑῃὺ με. αἰβοῖριεβ οἵ πη {πὲ Φομῃ βΒεπξ [[Ὡρχχγ ἰο {π6 Ιοσᾶ ἰὸ 
πρὸς τὸν κύριον λέγων Σὺ εἴ ὁ 587: “ΑΘ γοὰ ἐπ Ν Α :  σόΡοΡΟ, μεν τ ὦμεν; ᾿ ΠΟΤΏΪΩΡ 5 ΟΥ ἀϊξξδσεῃΐ (08) τχα δσὸ ὄχρθβούίῃ ἰο Ἐχρθοῦ 8 ἀμέθεσθηῦ 
μι παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν [0863 20) θα ὑμον Ἠδνῖηξ σομλθ ἴο 6 δἹοηρβίαθο θὲ ἴον Βέτη ἰ σϑ6 0 ἴο Ὠΐαι 



ΕΌΚῈ ἢ: 391.-.-.6 

οἵ ἄνδρες. εἶπαν ᾿ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς 
1ῃ6 τῇ816 ρεύβοῃθῷ8 8816 σοῦῃθ ἴδε. ΒΒαρ δὲ 

ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἶ 
ΒΟ  .85 ἰονεαγὰ γοὰ βαγίῃρ ὑοὰ 816 

ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν; 
ἐμθ (οπ6)ὺ οοτωΐῃβ: ΟΥ̓ ΘΏΟΪΒΕΣ ὙΜ6 Δ’Ὸ εχρθοηδῦ 

21 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς 
Ιπαο ες ἰὰᾷ6 δοὺυῦ ὮὯθ οὐσοά ΤΩΔῺΝ 

ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων 
ἥτοζω. βἰοικζῆθβδβοβ δῃὰ ϑβοοῦχρεβ πὰ 501 τ 5 

πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο 
νοκοᾶ, δηᾶ ἴἰο δ] (ΟΠ 65) ταϑον. πο ἔανογεα 

βλέπειν., 22. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
ἐο 6 βεοίῃρ. Απᾶα Βανίῃβ δηβγοσοα Β6 8814 

αὐτοῖς “Πορευθέντες : ἀπαγγείλατε 
ἕο ἴθι Ἡδνῖμξ Βο6 γΟΌΣ ΨῸΣ τοροστὸ 80 

᾿Τωάνει ἃ εἴδετε ἠκούσατε" 
το Ζοῦ ψνϑβαὺ ([81 555). τοῦ βδνν τοῦ Βοδσχᾶ; 

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, ᾿ χωλοὶ 
ὉΠ πα (015.65) ΔΙ βροίῃρ αϑδίω, Ἰδῖὴθ (Ὁ. 65} 

περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ 
8: ψνδικίηρ δροχΐ, Ιϑρϑῖβ 816 βεΐημβ οἰθαηβοαᾶ δηᾶ 

κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ 
ἄσϑδε (ο 65) 816 ἈΘΒΤΣΩ δ, ἀοεᾶ (065) 

ἐγείρονται, πτωχοὶ 
τ θίηβ Ταἰβεᾶ ἀρ, : ῬοοΣ (0165) 

εὐαγγελίζονται" 283 καὶ. μακάριός 
816 Ῥρίηρ ἰοϊὰ 86 βοοα ἤθδννβ; δῃᾷᾶ - ὨΔΡῸΨ 

ἐστιν. ὃς ἐὰν -μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
Ἠς 5 ΨῈο ἱξδνεσ ποΐ τηϊθῃΐ ΡῈ βίυσα δα ἴὰλ τὰθ. 

24 ᾿Απελθόντων δὲ τῶν 
ως ΒδνΙὴρβ ΒΟΠ6 οὗ ρ»πϊ οἵ μ6 

᾿ἤρξατο λέγειν 
Β6 5ίασίεεηξοό τ υἴο 6 βεισῖὶηθβ ἰοννατά {6 

ὄχλους περὶ ᾿Ιωάνου Τί ἐξήλθατε 
σχονν 5 δρουξ. . ΦΌΒᾺ ψνμδὲ αἷά χοῖ βὸ οὐ 

ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον εἰς τὴν ἔρη 
ΒΝ ἔμ ἀσδβοϊδία [Ρ1866] το νἱενν3 Ἐδοα. 

τί ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον: 25 ἀλλὰ. 
ΌΡ δ 2λοτο ῬοΙὴξ ΒΚ ῦ Βαϊ νϑδὲ 

ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μάλακοῖς 
ἀἰᾶ τοῦ βΡὸοὸ οὔὐὐ ἴἰο 5662 δι ΜΠ ΤῚ βοζξ 

ἱματίοις. ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ 
οὔΐεῦ βασταθῖθ Βανῖηδβ Ραΐ ὁ ἀροιΐ ὨΪΤΏ 5617 Τιοοῖτ! 

οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ. τρυφῇ 
ΤῊ (00} 65) ἴὰ ζοἔγ:Ξ Ὲ} ΞΡΙΘ Ια δῃ4ἃ ἸἸὈΧΌΙΥ 

ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν... 26 ἀλλὰ 

καὶ 
δῃα 

ἀγγέλων 
ΤΩΑΘΞΒΘΏΞΘΥΞ 

᾿Ιωάνου πρὸς τοὺς 
ΟΥ ΤΟΏπ 

[ΞΡ ΦΕΊ ΎΕΤΕΣ ἴπ {π6 ΚΙΏΡΙῚΝν Βό565 8χδ. Βυΐ 

τί ἐξήλθατε ἰδεῖν;. προφήτην; ναί, 
Ψπῃ8Ὲ ἀἷάα γοῦ ρο οὐἹἑἱἑἨἑ ἁ  ἴο βοοῦ Ῥτορηο ὋὙ{65, 

806 

[86 τηθῃ 58,4: ““Οῆη 
ἊΠ6 Βαρ ἰϑὺ ἀἰδρεαϊοηρᾷ 

5 ἴο γοὰ ἴο βάν, 

ΑΥΘ ψγόοὰ 6 Οοχηΐηρ 

ΟΩΘ ΟΥ 816 ὰ ἴὸ 

Οχροοῦ. ϑδῃοῦμθν3᾽" 
211ὴ ἰῃαῦὺ.. ΠΟΤ ἢβ 

ΟἸΓΕΩ͂ ΔΩ ΟἱἨ κδἰοϊ.. 

ὭΘδδοΚ δῃα ρυίθνοις 
ἀἰβθαβθϑ. δηἃ σιἱοκοα 
ΒΌΪΙ5, δη8 ρτγϑηϊΐοα 
ΔΩ ὈΪΠΔαΔ ὈΘΙΞΟῺ8 

ἔθ ἔδνοσ οὗ ββϑϑίῃρ, 
22 ἩΘΏΘσΟ ἰῇ ΘΏΞΝΘΙ Πα 

βδοϊά ἰὸ μπ6 [πγο]ὲ 

“«Ἃχο τὕοῦκ ΨΜἘΔΓῚ, το- 

ρΡοτὺ ἴο Φ9οῆη ναί 
γοῦ 586. δῃὰ ἤθαγα" 
9 Βα ἃτ8 τϑοοίνὶηρ 
Βἰσῦ,. Ὁπ6 Ἰϑὴθ 816 

ννϑϊ Κίηρ, [86 ἼΘΡΟΣΙΒ 816 

Ῥοίῃρ οἰθαμπβοᾶ πᾶ 

ὑμῃ6 ἀθϑῦ ἴθ᾽ πδαγίηρ, 

ἰῃὴ6 ἀεδὰ αἵ Ὀϑίῃρ' 

τολδθα ὉΡ, [6 ὍΟΟΥ 8:18 

Ῥοίΐῃρ ὑοϊά ὑπ ροοά 

ΠΘῸ5. 23 ΑΠα ΠΒΡῸΥ ἰδ 
6 ΨὯΟ Π85 ποῦ βυυ - 
ὈΙΘἃ οΥ̓́ΘΥ 16. ὁ Ν 

24 ΜΆΘΩ ὑῃθ πη68- 
ΒΘΏΡΟΙΒ οὐ ϑοηη δά 

ΒΌΠΘ ΨΥ, 86 βὐατίεᾶ 

ἰο 58.[΄ ο {π6 οτοψάὰα 
ὉΟΠΟΘΤΐΪησ 9ΌΒΩ: 
“ΕΑ αἀἰὰ τοῦ δὰ 
ουῦδ ἰπίο ὑπ ψ]Πάᾶθ- 
Ὡθο -ἴο. ὈΘΒΟΙα3 -α 

τορᾶ Ὀϑίμῃρ ἐοββθα ἈΥ͂ 
{π6. ψιηαϑ .. 25 γηδὲὴ 
{Ώ6, αἰ τοῦ ρο οὐ 
ἴο 5662 Α γτη81}) ἀγδδϑθά, 
ἴῃ 5βοῖξζ ομοΥ ρ87- 
ταρ ὐ5Ὁ ὙΜΏΨ, ὑμοϑο ἰὴ 

ΒΘ αἸᾶ ἀγθ55 ᾿διὰ 

εχ βυπρ ἴῃ ΤΟΙΧΌΣΥ 18 

ἴῃ ΥΟΥ̓ΔῚ ΒοΙ5885. 

26 ΘΔ ]Πν,. ἰμθη, ταῦ 

ἀϊά τοῦ ρὸ οὗὖὐ ἴὰ 

566 Α ῥζορῃοὺῦ Ὑ68, 

οικορμαν ραραρμρσιναωτρυνημμνντιυνηνμΡΜΜΒΕ 

μευ μυμμμ λαμ μαμαν νι συ ἐοδυνήσναον μα πμθηνάμνυμσυα ἀρηρότα τ τ ρνα τθοκρμρο πνέμα κε μ αγνησνασανε σιρηφϑνν οὐρα εφηυανασομφ τα Ἡμθορυ ησραν μρηηνϑν- θα ηφρ σι α' ὑμμς κ φερνοηιφυήρρεήμαρ στα μεριστοῦ ἀψια κυ ϑν δ δα φ δεν 

ΠΝ 
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λέγω - ὑμῖν, καὶ «περισσότερον 
[1 5 118 ἴο τοῦ, δα. (οΠ6) τοσο δρυπαάδηξ 

[4 κὸ ᾿ 2 ΝῚ κι 

οφήτου. 2 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 
τρ φῥχορῃθί. . ᾿ ΤΏ15 (016) 15 δρουῦξ. νθοπλ 

γέγραπται ᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν 
1885 Ῥβθα γχιϊεη. ΤΟΟΚΙ ἋΣ δὴ βεῃάίῃβ ΟΕ. (δε 

ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς. 
ΡΈΕΙ ΞΘ ΞΙΩΝ ΟΥτὰθ Ὀοἕοῦθ - 866 ΟΥ νοῦ, ΨὮΟ 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν: σου. 
ΜἘΠΡτΘΡρασΘ ἴῃ6 ΨᾺΥ οἶψου ἰῃ ἔγοηΐ οἶγνου. 

2. “λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς 
1 δτὴ βασὶηβ ἴο τοῦ, ΕΞτοδίοσ ἴἢ (ο1.65) σοπμογαίθα. 

υναικῶν. ᾿Ιωάνου οὐδεὶς ἔστι. ὁ. δὲ 
οἱ ΜοτάβΩ.. ΟΕ ΠΟ. ΠΟ ομ6 ἰδ: . 16 Ραὰΐ 

ἰκρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων 
ΦΙΉΘΠΘΥ 6. ἴῃ ἴῃβ Κίηραάογαλ οὔίμθ (οἱ ρυϑαΐθυ 

αὐτοῦ. ἐστίν. --- 29 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς 
οὗ τα 5. - . Απᾶ 41] ἴῃ. Ῥθορὶθ 

ἀκούσας “καὶ οἱ τελῶναι . ἐδικαίωσαν τὸν 
μαν 18 ἘΘΔΓΩ͂ 8150 [86 ἰδχ σοϊθοΐοσ. }ι5ιῆεα ἐπ6 

θεόν, -- βαπτισθέντες. ᾿ς πὸ βάπτισμα 
Ποῦ, Βανῖηδ θεεὴ θαρεϊχζεά {μα Ῥδρ θη 

᾿Ιωάνου: 39. οἱ δὲ Φαρισαῖοι. καὶ οἱ. 
οὗ ΖΟΒΠ; 1ῇὴ 6 χὰ Ῥδδχίδθοα δρᾷ ἰὴ (0165) 

νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ. θεοῦ ἠθέτησαν 
γεσβϑα 1 18Ὁ [86 σουπ881 ΟΥ ἴδ (οὐ ἀἰβυθβαγαβεα 

εἰς -ἑαυτούς,Ἠ μὴ. βαπτισθέντες ὑπ᾽ 
ἰαίΐο͵ ἰμποίβοινο, ποὲ αν Ῥθθ ΡᾶρἐΖζοα Ὁν 

αὐτοῦ. ---- ᾿ 
Ηἶπι. -- ΝΕ ᾿ 
ἋἹ Τίνι ᾿ς οὖν: ὁμοιώσω τοὺς 

ἸῸ ΜΏΪΟ οσθ ἐμογθῖοσθ 5811 }1Κθὴ ἰδ 

ἀνθρώπους τῆς - γενεᾶς ταύτης, καὶ 
ΙΏΘΩ. οΕἰμ6 ἘΘΆθυδίϊοα 1815, δηᾶ 

. τίνι! εἰσὶν ὅμοιοι; 82. ὅμοιοί εἰσιν: 
ἰο  Ϊσἢ 6 816 μον ΗΠ 62 τὰκ ἐμὸν 816 

παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις 
ἰο {ΠῸ θῸν 5 ἐμ (Ομ 65). 12. τδυικοίρ]ασα Βιτ ρ΄. 

καὶ προσφωνοῦσιν ᾿ ἀλλήλοις, ἃ - λέγει 
ἃη4 Ξουπαϊΐηρ ἰοννατὰ ἴἰο ομθ δῃοίμοσ, ΠΟ 15 βϑυὴδ᾽ 

Ηὐλήσαμεν᾽ ὑμῖν καὶ οὐκ. ὠρχήσασθε᾽ 
" ΡΙασϑὰ {πη6 διιΐο ἴογου πᾷ ποῖ - στοῦ ἀδηςθηΣ. 

ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε: 38 ἐλήλυθεν 
ΟὟΘ γα 164Ἢ μπᾶ πού στοῦ Ψερί; Ἦδ5 σοὴθ 

γὰρ ᾿Ιωάνης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἔσθων. ἄρτον 
Ὁ ΦΟΏΩ 121} Βαρ δε ποῖ οδηρ Ὀτοϑδα 

πίνων οἶνον, καὶ᾿ λέγετε 
[.Ἐ 8.2}: 4} 41:2 αχαα, δηᾷ. γοῦ 16 Βα 

Δαιμόνιον ἔχει: 34. ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς 
Ὀδιηο ὯΘ.15 Βανί ηβ; Βδ5 σοῦθ. ἰῇ βοὴ 

μήτε 
ΤΟΣ 

ΓΕΥΚΕ 1: 37--..84 

Ὶ 6} τοῦ, δηῃᾶᾷ. δ 
ἸΏΟΥΘ ἰῆϑη 8. ὑσορῃηθί. 
21 ΤῊΪΝ 15. Ὧ6 ΘΟ ΟΤῺ- 
ἴὴρ ΒΟ ἰὑ 15 ψυτῖῦ- 
ἤθη, ἼἼΟΟΚΙ! 1 811 
Βοηαίηρ ΤΟΥ τὰν 
ΤΆΘΘΒΘΏΡΘΥ ὈΘΙΌΤΘ γΟῦΣ 
ἴδοθ,; ὯΟ ΜΨ1Π1 ὈΓΘΌΘΙΓΘ 
ΟΣ ΜᾺ} δῆθδα οἵ 
νου. 281... [61 τοῦ, 
Αὐλοηρ ὕποϑα ὈΟσῺ οὗ 
ΜΟΙΏΘΩ ὑΠ6Υ6 ἰ5 ΠΟΘ 
σγθαῖο ὕπαὴὰ 9Ο0ΏΠ; 
Ῥαῦ ἃ Ὀούξοῃ ἐμδὺ ἰβ 
8. ᾿ΙΟΙΒΟΥΙ ΟἿΘ ἴθ [88 
Κιηράοιῃ οὗ αοα ἰ5 
σγθαῖοῦ ἴϑῃ ἢ ἰ5." 
29 (Απᾶ 811 πὸ ῬΘΟΌΙΘ 
δα [86 ἰδιχ σο]]θοίουϑ, 
ΜΉΘ ὕῆθν ἢρθατστᾶ 
[15], ἀδοϊατρ αοῦ 
ἰο Ὀ6 τἱρῃύθοιιβ, μὸν 
Βανίὴρ Ῥθθὴ Ὀαρύϊχοα 
νι ὕμθ: θαρύϊδη οὗ 
ΦοΏΏ. 0 Βαῦ. ἔδ68 
ῬΈΑΥσοοα δῃᾷᾶ. ἔμποξα 
γοιβοᾶ ἰὶὼ ἰδ ΤῈ 
αἰστοραταρα [ῃ6 οοια- 
561 οὗ αοῦ .(ἴο {ῇθ), 
π6ν ποῦ ἤδνὶὴρ ὈΘΘΙῚ 
Ραρυϊοα ὉΥ Ὠἰπι.). 

31 1 ὙΒΟΙΙ, 
ἐΘΥΘΓΟΓΘ, 5181] 1 σοχ- 
ῬΔ͵Θ. [6 τλθὴ οὗ ὑπὶβ 
δοηθγδύίζοῃ, δα] τ ΏΟΙΩ 
8Ι6 ὑμον κὸὴ 32 ΤΏΘΥ 
δῖ κὸ νοσὴρ οἢ1]- 
ΥΘὼ δἰ ἴθ 8 
τλδικοῦ ῬΙδοθ δηᾶ οσν- 
ἰὴ οαὐ ἴο οὔθ διῃοίῃ- 
ΘΥ, 8δῃα ψΠῸ δ5ἂγν, 8 
ΒΙΘυρΩαῖ, (6. Ηπΐα ἴὸσ 
χοῦ, μὰῦὺ του - αἰᾶ 

τοῦ ἄδηςσθ; ψ6. ψ8ΙΘΩ͂, 
ραὺ τοῦ αἰᾶὰ ποῦ 
ψυθθῸ.᾽ 33 Οογγοβρομα- 
ἴωσιν, ὅοδ [86 Βδρ- 
{ϊδὺ Ὧδ85 σοῦ. ΠΟΘ 

ραϊίΐηρ Ὀτδϑδαὰ ποῦ 

αὐ κῖὴρ τὶθθ, Ρεῦ 

τοῦ 8ὅδνὺ, Ἢ Ὧδ5 ἃ 

ἀοχλοῃ. δά τη 50 

οὗ 8 85 ΟΟΠῚΒ 



{{ΚῈ 1: 835-40 808 

τοῦ ἀνθρώπου ἔσθων καὶ πίνων, καὶ ϑαίίπρ δηᾶά ατηκίηρ͵ 
οὗ τὰ 6 τη δαϊϊθ Δη4 ατίηκίησ, δηθά] θὰ τοῦ 858..0,Ἠ “ΠΟΟΙΚΙ 

λέγετε ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ Α τῆδῃ β᾽υϊίοπουβ πὰ 

σοῦ 816 βασυίῃϑ Τοῦ! ΜῈ εἴνεϑα ἰο οαἰίηβ δα Ἰ σίνθη ὕο ἀτιη Κίηρ 

᾿ 6 ΐ Ω 1} τὶ ἐν]θηᾶ οὗ ἰὰχ 
οἰνοπότ ίλος τελωνῶν καὶ] ψίμθ, ὃ ᾿ 

δ 2.20) ἀσπκός, ΠνονΣ ΟΥ̓ ἴδχ οι! δοίοῦβ δια ἰ σο!] θούοσ δῇ κ'ῃ- 

ἁμαρτωλῶν. 3ὅ καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ᾿ πεΙδΙ’ 85 Α11 [88 βδχῃρ, 

Οὗ 5ΙΠΏΘΙΒ. Αμᾶ να 1υϑθοα 6 ψίβαάοιῃ  τίθαολ 15 ὈΓ͵ΓΟνοϑά 

ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. τἰσύδουϑ Ὁ. 811 ἰἰβ 

ἔτοτα 81 δε ομπάσγεθ ΟΣ. ΟὨΙΙατθῃ." 

86 Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν 6 Νον 8 οετίαίη 

τα τεαπεβιϊπρ μας βοβεοῦθ Ἀϊὰ ΟΥμα Ι ρὴ6 οὗ 88 ῬΏΔΥΪΒΘΘα 

Φαρισαίων ἵν φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ" [Καρὺ ϑδίκῖπιρ, Ὡπὰ ἴο 

ἘΠατίσσας 1Ὼ οσάϑσ ἰδὲ μα χωϊρῃΐ εαί νὴ Πἰτα; | ἶἰη6 ψὶῦῦ Ὠἷ, Α6- 

καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ | οογαϊΠΡῚν δ6 ρηϊουρᾷ 

δὰ δμανίηβ επἰεσεᾶ ἰπίο ἰῇξα Ὥουβα Οείμο το Π6 ὨΟΊ56 οὗἩ ἰῃ8 

Φαρισαίου κατεκλίθη. 31 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις 
ῬΒασῖθθθ 6 τϑοϊ θά. Απαᾷ Ἰοοκ! ννοῆδα ῈΟ 

ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ 
88 1ῃ 188 οἱἷν ΒΙΠΏΘΥ, διὰ 

ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν 
Βανίηξ δοουταίεῖν Καοννὰ {μπαὶ ἨΘ 5 ᾿Ἰστῃρ ἄονντι ἴῃ 

τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα 
τ δοῦβόὸ οὔίμθ ῬΏΔΥΪΒΘΘ, μανίηρ Ὀτουδσῃς 

ἀλάβαστρον ύρυ 38 καὶ στᾶσα 
δΙαρθαϑίοσ [0856] οὗ ρευξυταθά 01 δηᾶ μανιὴρ βίοοαῦ 

ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, 
Ῥοῃϊηάᾶ Ῥεϑϑιᾶθ τὰ6 Εὐ- 1:1} ΟΥ̓ ἶσα ὙΘΘΡΙΏΒ, 

τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς 
ἴο 186 ἴθδυβ 586 βἰατίεαὰ ἰο ΡῈ ννεϊίας {π6 

πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς 
δύ: -} ΟΥ τ δ85ᾶᾷ ἰο 186 ΠΘΙΓ5 οἵ ἴ8 6 

κεφαλῆ αὐτῆ ἐξέμασσεν καὶ 
ἐρυαῖο οὗ παρ 58 6 νυ 88 υϊρίπβ ΟΕ, δῃαᾶ 

κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 
5816 ννδ5 [ἰϑϑίὴρ ἀονντὶ τὰ 6 ᾿ ἐ- 7:1} οὗ ΐμπηι 81}: 

ἤλειφεν τῷ ύρῳ. 
τ 85 ΒΥ ΒΙΩΒ το {86 Ῥουξυταθα ΟἹ]. 

89 τ[δὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ 
Ἡδνίηϑ βορὰ νυ [λα ῬΒδυῖξοο {86 (οπ6) 

καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων 
Βανί οα!ρα τ ἙΞΤΟΣ αὶ ΒΙΏΞΘΗ δβασὶῃβ 

Οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης, 
ΤῈ15 (ο6) δτὴ μον ᾶ5 541} φτορβῃοῖ, 

ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ 
μα νναβ Καοννίὴξ ΚΕΙ͂Σ Ὧὸο δηῃᾶ ψμδὶ βου ο ἰμ6 

γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός 
ὍΔ 0 [5 ἰοπσῃίηο Πίσω, ἐμδὲ ΒΙΠΏΘΥ 

ἐστιν. 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
ΒῈ 6 15. ΑμΩάὰ ανίῃξ δῃηβινοσυθα τὰ6 4655 

ῬΏΔΙΪσΘΘ δῃα τροϊϊηρᾷ 

αὖ ὕμ8 ἰδθϊιθ. 37 Απηὰ, 
ἸΟοΟΚ! ἃ Μοῦ ὙἘΠῸ 

ψ85 ἰζοντι ἰῃ {86 οἱΐγ 

ἴο Ὀ6 ἃ 5: ΠΟΙ, Ἰδαγηθα 

ἐμαὺ Ὧ6 Ψὰ5 ὑβκιηρ ἃ 

τῆθαϊὶ ἴῃ ὑμ6 ὨοιιΞ6 οὗ 

{886 ῬΏΒΙΙΒΘΘ, δηα 5086 

Ῥγουρδῦ ἂμ δἰδθδϑίου 

σαβθ οὗ ρεογίυμηθα ο, 

88 δΔηα, ἰεκίηρ, 8. Ῥοβὶ- 

τἴοηῃ Ὀδηϊμᾶ αὖ ἰδ 

ἔροῦ, δϑῆ6. ψερὺ πὰ 

οἰατοα ο ψϑῦ ἰδ θοῦ 

αὐ ΠΡ ὕδθαι δμπά 

8η)6 ψομα τἱρο ὑπθῃ 

οὗ αἰ ὑῃμ86 ᾿λϑἱγ. οὗ 
ΒΟ ᾿οαᾶ. Αἶβϑο, 886 

ἰθιον [κἰϑϑεᾶ 5 

θοῦ δᾶ ρτεαβϑα ὑμοῖ 

“ἢ {μῃ6 ροιξυπιρά 

οἱ. ϑδῦ. μ ἰρῃὺ 

{μ6 Ῥδγίβθο ὑμαὺ ἱπ- 

νἱϊοα Ηἰπὶ βϑία πῃ 

ἩΙΏΒΘΙΣ: “ὙἼὯ15 πλδῃ, 

ΠΗ Βὃ6 δ 8 ὑσορ δῦ, 

ψο]α ΚΠΟΝ 0 δὰ 

ψραὺ κιἰπα οὗ τόσδῃ 

ἰῦ ἰ5. ὑμαὺ 15. ὑοποδίῃρ 

Ηῖ, ὑμαῦὺ 586 ἰδ 

8. 5'πηρε,"" 408Βυΐ 

'ΪἿΏ ΤΟΡΙῚ σσ68085 

ἀπευμονοι ναωμρνίαν. κμμιρνινν ρον α νη. ἀαρρκειε αν ὰὶ καμρτ ἀν μμάμανεμνῶ τ τον ρον φᾷνεςς “ται νγφαδάρηνει τὴ. ἐαμοι ινφᾷν ρασ᾽ ἁὐ σαν 
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εἶπεν πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί 
«οἷά ἰοννδι πὰ ϑίγαοῦ, γὼ ανίηβ ἰο σοῖῖ 

τι εἰπεῖν. ὁ δέ Αιδάσκαλε, 
οἵδε 5 ἴο 58 ῦὺ. ὙΤῃ6 (06) μυΐ ΤΘΘΟΒΘΓ, 

εἰπέ, φησίν. 
58.), 615 ΒΒΣ ΙΩΒ. 

χρεοφιλέται 
ἀερίουβ 

ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ 

ἦσαν δανιστῇ τινί: 
ἍὝΟΥΘ ἰο]οΟ 8ῺΥ; 

δὲ 

41 δύο 
τνο 

{6 οὔθ ονρα θη να υμπάατρα, ἴἰᾷ6 Ῥαΐ 

ἕτερος πεντήκοντα. 42. μὴ ἐχόντων 
ἀἰβουθαΐ (066) Βέϊν. Νοῖ ὨΑνΙΩ δ᾽ 

αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 
οὐ ἰῃοτὰ ἰο σίνα Ὀδοὶς ἴο Ροΐῃ ἮΘ ΖΥΘΘΙ͂Σ ξούβδνο. 

τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει 
δ ΐο (οπ6) ἔπούθζοσο οὗ πο χἤοχα ΜΙ Ίονα 

αὐτόν; 43 ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν 
ἈΜᾺΥ͂ Ἐν δηβυνοσραᾶ Βίταοιι βϑαϊᾶ 

Ὑπολαμβάνω ὅτι ἡ τὸ πλεῖον 
1 ΒΆρροβο τιϑὲ ἴο  ΏΟσα τὴ6 ΙΆΟΣΘ 

ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
Ὧ6 ἔγεϑῖν ἔοσρανθ. Ὑδὸ (06) νὰξ 581.Δἃ ἰἴο Ὠϊχη 

Ὀρθῶς ἔκρινας. 44 καὶ στραφεὶς 
ΟΟΥΤΕΟΌΙΥ σου ἡπαρεᾷ. Απμὰ Δαν 5 ἰὰτηρδα 

πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη 
ἰονψατα τὴ 8 ὙΜΟΤΆΔΠ. ἴο {π 6 ϑίαο ἢ ΩΝ 

Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν 
1 οὐἰογοᾶ 

ἐπὶ πόδας 
ἔθει 

16 Ψοι8Π7 

μοι 
ψναίθσ ἰὸ 6 ὉΡΟΏ 

Ατα γσοὺ Ιοοκίηρ αὶ ἰῃϊδ 

σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ 
οὗγοιι ἰαίο ἰᾷ6 ποι, 

οὐκ ἔδωκας" αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν 
δοΐ νοι ξανθ; ἐμ (6) ὑπ ἰο ἐδ8 ἴθ δι 

ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν 
ψεϊίϊεα οὔθ ἰδμ6 ἔβοῖ δῆ ἰοΐίῃθὸ ΔΙ. 5 
ΜΕΝ ͵ ᾿ ͵ ᾽ 

αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά μοι οὐκ 
ΟΥ̓ ΒΟΥ 516 ΨΊΡΘα ΟΕ. ἘΠ155 ἴο τ6 ποῖ 

ἔδωκας" αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς 
σοι βᾶνθ; ἐπὶβ (οτ δ) μυ. ἕστο ΏΪΟΩ [ΠΟουΧ] 

εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου: τοὺς 
Τεπϊογοα ποΐ 1εξΐ ΟΕ Κιξβίτπιςς ἀόσσ οἔτηθ. {πῸ 

πόδας. 46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ 
ξδϑῦ. ΤῸ ἢ] ἐμ Ὠδδὰ οὗ τὴρ οί 

ἤλειψας: αὕτη δὲ μύρῳ 
σοι σγθαβεᾶ; {815 (οΠ6) ρυξ ἴο ῬΘΟΥΣΕΓ͵ΩΘΩ͂ ΟΣ] 

ἤλειψεν. τοὺς πόδας μου. 471 οὗ 
Ετθαβοὰ ἰδ ἔφεὶ οὔτηθ. ΟΥἩ ψὩΪϊοῃ (αἰ π 5) 

χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται 
ἴβηκβ, [81| ϑεινίηρ ἰογοιῦ, ἄἤδνα ὈΈθὴ ἰοϑἷ 5Ὸ ΟΣ 

αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι 
ῖ86 βἰὴβ ΟΥΒΟ ἴθ τώϑῆν, Ῥϑοδιβε 

0} 7: 41-.--41 

δοιὰ ἴἰο Ὠἰηλ: “ΞΙΣΔΟΏ, 
1 ἤδνθ βοχηδίηΐϊῃρ ἴο 
58) ἴο ψνοι.᾽" Ἐΐδ βϑὶά: 
ΤΘΘΟΏΘΥ, 850... 10} 

41. ὙΧΟ τθὴ ὍΟχΘ 
ἀορύουβ ἴο ἃ δογίδὶῃ 
Ιρῃᾶθσ; [6 οὔθ 83 
ἷἴῃὰ ἀροῦ ἴον ἔνθ Ὠπ- 
ατοὰ ἀρ ηαῦ 1, αὐ 
[6 οὐθσ ἴος εν. 
42 ΧΏΡΗ ἴον αἰὰ τοὺ 
Ὦδνθ δηνίΐηρ ἰῇ 
ΜΉΘ ἴο ὯΔ. Ὀϑοϊκ, ἢ6 
ἔΥΘΟΙΥ ἔοῦσαν ὑμϑὴλ 
ῬὈοΐῃ. ἘΠΘΥΘΊΟΙΘ, 
ΨΜΏΪΟΩ οὐ ἔβα {11} 
Ιογα Ὠΐπι πὸ τοσοῦ 
48ηΩ ΒΏΒΟΣ ΘΙ 
Βοϊᾶ: 1 ΒΌΡΡΟΒΘ 1 15 
106 οὔθ ἴο ψΏΟΩ ὯΘ 
ἔΥΘΘΙΡ ἴοτραγνθ {88 
τῇοτρ." δ πδία ἰὸ 
ἶὰ: “γοὺὰ Ἰπᾶσρα 
ΘΟΙΎΘΟΙν.᾽" δά ΜΙ 
π8ὺ Ὧ6 ἐπ ρᾶ ἴο [88 
ψοχλϑῃ δΔηα 581α ἴο 51- 
το: “0 γοι ὈΘὨΟΙΪΑ͂ 
15 ΜΟΙΔΘΏΡ Ι δηὐογρᾶ 
ἴἴο ψΟῸ. Ὠοπ56;. γοιὶ 
ΒθδνΘ 26 20 ΔΊΟΥ ΤῸΓ 
ΩΝ ἴθοὺ. Βπὸ (ῖἷδ 
ψοϑη Μοῦ Ὧν ἔθοῦ 
ΜΙ ΠΟΥ ἰθὺ δᾶ 
ψ]ΡΘαῖ ἰπμθπὶ ΟΗ͂ πὶ 
ὯΔ Παῖγ. Δἀό οι βανα 
6 ὯῸ Κἰϑ5; αὺ δὶ 
ΨΟΙΊΘΏ, ἔσοσ 6 ΠΟῸΡ 
ἐμοῦ Ὑ οασὴρ ἴῃ, αἰᾶ 
ποῦ Ιθαᾶνα οἱἕ ὑθηο 
ΚΙΒΘΙΩΡ Ὦ ἔθρῦ. 
46 οι αἰᾷ ποῦ ρσθϑϑθ 
Υ Ὠθϑαὰ πλῦρ οἹ]; 
πὸ 815. ΜΟΙ8Ὲ 
σγθαϑοᾶ τὴν ἴδε 

ρουξαμιθᾶ οἱ]. 47 ΒΥ 

νἱσίμθ οἱ 815, 1 {61} 

γοὰ, ΘΙ 5[:5,. ΠΊΘΩΝ 

ὑποιρὴ ὑΏΘΥ 816, 816 

ούοίνθη, Ὀθσδϑαϑ8 



ΤΌΚΕ; ἢ: 48--8: ὃ 

ὀλίγον πολύ: ᾧ δὲ 
Μπ|Ὸ ΙΩΌΟΒ; ἴο ΟΣ μυΐ 

ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 48 εἶπεν 
15 Ῥβίηρ ἰϑοὲ ὅὸ οἵ . {1 [6 15 ]ἸονΊηδ. Ηδ καὶϊὰ 

δὲ αὐτῇ ᾿Αφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 
Ῥυΐ ἰο οα ἥανϑ Ῥθ θη 16 δῸ ΟἿ ΟΥ νοι ἰδ8 51}.5. 

49 καὶ. ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι 
Δηᾶ βίασίϑα [86 (ο1 65) Ἰνὶτδ ῸΡ οσοῖθοσ 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν ὃς 
ἴο ὍΘ 56 15 ἴῃ, ἐμποιβοῖνο ὴΟ {ἐπ15 15 Ν.2400] 

καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; δ0 εἶπεν δὲ 
8150 βίβ. 15 Ἰϑεηρ 5Ὸ ΟΕ Ξαῖά “Ἀαξ 

πρὸς τὴν γυναῖκα Ἢ πίστις σου σέσωκέν 
ἰοννατὰ 86 ψόοπδὴ ἸῺ Ζαϊπ ΟΥ̓ γοῦ Π85 βανϑὰ 

σε' πορεύου εἰς εἰρήνην. 
σοῦ; Ὀ6 ΕοΟΪΠ5 ΨΟΙΓ ΜΑΣ Δαῖο Ῥεθδοα. 

ῷ Καὶ ἐγένετο 
Αρα { πἀρρεηθαᾶ 

καὶ αὐτὸς διώδευεν 
δρᾶ Ὠς, ὙΥᾺ5 ουχῇθσ ηβ τοῦ ση.. ἄοννῃ“ 

κώμην κηρύσσων. καὶ. 

ἠγάπησεν 
586 Ἰονϑαᾶ 

ἐν τῷ καθεξῆ ς 
χὰ ἴῇ6 οχάϑδρυ οΥἁ παροθάαθαοα 

κατὰ πόλιν 
οἷν 

καὶ εὐαγγελιζόμενος 
δα δ 56 Ῥχθϑοηϊ δ. δπα ἀθοαηΒ 85 Βοοᾶ ποῦν 

τὴν. βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα 
188 Κιμβάοτχῃ.. ΟΕ {δε αοᾶ, «ἃ 6 ἐνναῖνα 

ες σὺν αὐτῷ, .2 καὶ γυναῖκές τινες αἵ 
ἰοσείμου νὴ ΐτη, Δ ψΜορη δβΒοπῖθ ΨΟ 

ἦσαν. τεθεραπευμέναι. ἀπὸ - πνευμάτων 
ΧΙ Βανίαβ θεὰ οὐταεα Ζτοσζὰ ΒΡΙσὶΐδ. 

πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἧ 
τῖοκδα δηἃ οΥ̓ 5ἰοίκθϑεδε, Μαχν τῆς (ο16) 

καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια 
Ῥείηε ὁ] Μαβάβδιεθθρ, ἤτζου μοα ἀΕΙΔΟῺΞ 

ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 8 καὶ ᾿Ιωάνα γυνὴ Χουζᾶ᾽ 
βανϑ δᾶ βσοῃδ οι, δοιὰ σοϑθηα ννοσζϑῃ οὐ ΟΠ ΖΆ 

ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννᾳ καὶ 
ΤΏΘ ἢ ΟΔΥΒ 6 οἵ Πεοστοὰ δῃᾶ ΠῚ ΕΚ ΟΕ ΦΕῚ δῃᾶ 

ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν 
ἀξεσθηΐ [ννοχαθ ΙΆδΩν,. .. ΨῈο 

αὐτοῖς πὶ ἐκ ο. 
ἴο ἐμοῦ οὐΐ οὗ 

αὐταῖς. 
ἰο ἐμϑύὰ [ννοτΏ 6]. 

4 ι΄ Συνιόντος δὲ 
σομθοπρ ἰορείμοσ ὑπὲ οὗ στοὰ ταῦσῃ 

τῶν. κατὰ 
ΟΥ̓ ἴῃ 6 (ο1Π65) δοσοοταϊηρ ἰο οἱἵν 

ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν εἶπεν διὰ 
Ξοΐηρ ἐπεῖσ νὰν προὰ ἐοννασα - πἰπιὶ μ6 βεϊα ἐπσουρἢ 

παραβολῆς δ ᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
- ΒΤΘΡ1Θ , Χο ΐ οἱ 86 (θη 6) βονίηρ οἵ μο 

ὑπαρχόντων τ πῶν 
[6 ((Ὠἰπ 655) ὈΘΙΟΏΚΙΠΕ 

«ὄχλου πολλοῦ καὶ 
δια 

πόλιν 

ὝΟΙΘ Ξουν δ. 

810 

ΒὯ6 Ἰογϑαᾶ σποῃ; Ὁ 
ὯΘ6 ΨΏΟ ἰδ Σουρ ΊΘῺ Εἰ - 
6, 1ονθ5 10018,’ 
48 Τὰ Ὧ6 86 ]α,. ἰὰ 
ὮΘΡ: “ΧΟ 5105. 8.8 
Τογρίνθα.". 49 .ΑὉ τὶς 
1240: τϑο πως δὶ 
{π6 ἰδ8016 τ Ὠΐῃ 
δἰαχίοα ἰο Ξν ψϊξῃϊη 
ὑβολβοινοα: “Ὑ}ᾷεαοΕο ἰᾳ 
5 δὴ ΨΏΟ δνθὴ 
ξογρῖνοϑ 5:59 δι 
Ὧ8 5δἰα ἰο 8 ψοχλ- 
δι: “Ὑου. ΒΟΝ δ 
βενθα γοὰ; βΡὸ ψΨοὺΣ 
ΜΈΣ ἴῃ 6806," . -.Ὁ 

ῶ ΞΒΟΥΥ δἴίουχαγαϑ 
Ὧ6 ψϑοῦὐ ἸουΣΙΘΥ- 

ἰὴ ἴτομι οἷὐν ἴο Οἱ 
δηἃ ἔγοπι ὙἹΠδρθ - ἰοὸ 
ΜΙΠδρ6, Ὀγθϑορίηρ δηὰ 
ἀθοιϊαγίησ ὑ8 6 βορᾷ 
πος Οὗ ὑδ8 Κἰπράοιῃ 
οἵ αοἄ. Απᾶ- πὲ 
ὄνον 66 ἢ τ, 
2 θα σογίαϊη ὙΌΠΔΘΙ 
[μα 84 Ῥϑϑθὴ οἰτρὰ 
ΟΥ ψὶοκοα βρὶσισ δηᾶ 
ΒΟ ΚΏΘΘΘΘ5, ΜΑΙ ᾿ἴΠ6 

50-0 8164 Μαρ ἀδ ἼΘΩΘ, 
ἔτοσα ΜΏΘΤΩ βανθὴ ἀθ- 
τος Παᾶ σοΐὴθ οὐδ, 
8 δΔ:᾽ἃ 70 85η39 ἰδ 

ὙΠ οὗὐ Ομ ζα, Βο- 
οὐδ ἸΏ8η ἰῇ ΟἾΘΡΡῈ; 
δὰ 5.8 581 Ὧ8 πὰ 
[Ώ8Ὡν ΓΟὗμΕΓ ΨΟΣΩΘΙ, 
ΜΏΟ ΨΜΈΓΘ ΤΣ ἰδίου τηρ' 
ἴο ἰπθαὶ ἔγοπὶ ὑμοὶξ 
Ῥεοιοηρίηρβ.. 

4 Νοῦν ΜΉΘ 8 ᾿ρτοϑὶ 

οονψαὰ δᾶ ' σο!οοίρα 
ὑοσεῦπμοσυ σἱἢ ὑπόϑ 

ἐμαῦ τψοηῦ ἰο : Ηἷπὶ 

ἔγοτὶ Οἱὐν ΔἵΟΣ ΤΥ, 

ὯΔ ΒΡΟΚΘ Ὁ τηθαηδ 
οὗ 8)ὰ 1Ππϑὐγαῦϊοι: 

5.“Α βοΐοσ μοῦ οἷν 

τρννωπηκααερωνριννήμα νυν μην ται ὑυυμοτραταμ νοις υαμμμιυ ραν 

υυυυνυυο δου μμνμμ ΝΥ ΘΔΝΜΑΝ ΔΝ ΣΔΝΔΝΝ ΣΤΟΝ 

811 ἜΌΚΕ 8: 6--.1 

"τὸν σπόρον -. αὐτοῦ. καὶ ᾿ 
'’ὰᾷὰ6Θ ἰδίηρ βοῶ οὗ ίτω.. Αμὰ 

σπείρειν αὐτὸν ὃ . μὲν 
ἰο Ὀ6 5Βοῦ ὩἙ. ἢ ΗΟ σθπθ ἱἰπαεδοᾶ 16}. 
παρὰ. τὴν ὁδόν, -- καὶ - κατετατήθη καὶ: 
ϑεϑίάθ. -ἴπθ ψαν,, - 8η οὐνὰβ ἰσϑταρ θα ἄονγα δηᾶ 
τὰ πετεινὰ "τοῦ “οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό: ὠθ Ὀἰχᾶάβ. ᾿οξίδεα -- ἤθανθῃ αἵ μαδ Αι 1... 

8 καὶ -- . “- ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ “- τὴν 
ἈΠ αἰδοῦς (06) 16} ἄἀοννῃ ὭΡΟΣ “ὯΝ 

πέτραν, Σᾷκαὶ- . Φυὲν - ... ἐξηράνθη 
τοΟΚ- ΤΆΔ 55,.. δηάᾶ. Βανὶηρ βργουϊεὰ ἰδ 85 ἀσίθα ὉΡ 
διὰ. -- τὸ ὦ ἔχειν -᾿ ἰκμάδα. 

(τοῦθ . δ. "ἴο θῈ δανίηρ. εχροιδέμτα,, 
Ϊ καὶ ἕτερον ἔπεσεν -ἐν- μέσῳ τῶν - 
Απα ἀἰϊξέοσρηΐ (ομ 6) ἔξ. ἴῃ τηϊαβξ. οἵ ῃθ 

ἀκανθῶν, καὶ . συνφυεῖσαι 
ἐμόχῶβ,.. - δπηᾶ . Βανίηρ ΡΎοΥναι ὌΡ ἰοβϑίμοσς 

ἄκανθαι ἀτπτέπνιξαν αὐτό. 8. καὶ - ἕτερον 
ἰποσῦθ. σμοκρᾶ ΟΣ 1ἰ- ε Απά, ἀἰβοτοδξ. (0π0) 
ἔπεσεν εἰς. τὴν γῆν. ν αθήν;. καὶ 

7611 πο ἔβ6 εδδτγίῃ: τὴν ἀγαθήν, τᾶ 

 φυὲν ᾿ ἐποίησεν ᾿ καρτὸν 
ΒΑ] Βρτοιπίθα 1 ταϑᾶδ ἀτυϊὶ 

ἑκατονταπλασίονα. ες Ταῦτα λέγων 
Βα αχραξο]ά, ᾿εϑε (5). ἘΕΑ  δ61: 

ἐφώνει. ᾿ ἔχων. ὦτα 
6 785 ΒΟ Πα ἰτιρ' ἕο " ΤΠ (ὁ. 6) Βανί 5 ΠΞΈΡΕῚ 

ἀκούειν ἀκουέτω. ᾿ 
ἰο ΡῈ ϑασίῃρ 16 Εἴτα Β6 ἈθδυὶΏ δ. 

δὲ 
Ῥυξ 

σπεῖραι: 
ἰὸ 50 

ἐν τῷ 
ἴχλ με 

ἔπεσεν 

ἴο 50. 85 56θᾷ, ὙΨΕ61], 
85 ἊὯΘ. νὰβ: βοψίην, 
ΒΟΙΏΘ ΟὗἩ 1. 61] -δοηρ- 
5146 [6 τοϑᾷ δηᾷ τγχὰβ8 
ἰγϑι θα ἄονῃ, δά 
186. Οἱγὰβ οὗ ἤδανθῃ 
αἴθ Ὁ “ἀρ: 6 βοὰθ 
οὗ Ἰδηδδα προι ἐπθ 
ΤΌΟΘΚ -ΤΆΔ55, ΔὨΩ͂, ΔΙ͂ΟΣ 
ΒΡΓΡΟΙ Ωρ, Ὁ ατὶρᾶ ὌΡ 
Ὀεσδῖδα οὗ ποῦ Βδνὶηρ 
ταοϊδέυζα. τς  Βοπλ6 
ΟὗΒοΣ ἔθ] Ἀδοηρ [πο 
ΤὨΟΓΏΒ, 8184. ἐδ6 
ΒΟΓῺΒ. ὑμαὺῦ ρτὸν ὋΡ 
ψιτῃ ἰδ Ὁ ΠοΚοα 16 οἱ. 
8 Βοιλβ Οὔ Γ 611 ἀρ- 
ὋΣ {π6 Βοοα 5011, ϑηᾷ, 
Αἵθογ 5ρτουϊίηρ, "τ 
ΡῬτοάιιορα ἔτι ἃ μπη- 
αἀτϑαϊζοϊάᾶ." Α5. μθ ἰοϊά 
π656. ἑῃίηρβ, 86 ῥγο- 
οαδᾶρα ἕο ὋΔ81 οἱ: 
“δ ἷπλ ἐπα 85 
ΘΔ.5 ἴο ᾿ἰδίθῃ, 11βέβῃ,᾽ 

.9 Βα Ἠΐδ " ἀἰβοῖρ185 
Ῥδρδῃ.. εἴο.. 85Κ Ὠΐηὶ 
να ἰδ 5 ΠΠιδίυδίοα 
'αϊσηῦ χηθαῇ. 10Ὲ6 
5814: “ἼἸὸ τόὸῦ ἴδ 15 
δτϑιίθα ἰο᾽ πη δογβίαμα 
ἐὯ8 βϑοσϑαᾶ βθοσϑίξ 
οἵ [6 Κιηράομ οὗ 
αοά, “Ῥυξ 121οΓἡὁ [88 
τεδῦ ΕῚ 5 ἴῇ 11ι5- 
ὑχϑύϊοηϑ, 1 ογᾶθσ 
[Βαὺ, ὑβποιρὴ Ἰοοκίηρ, 
6 7 ἴϑν ΙΟὐΚ᾽ ἴῃ 
γαῖῃ 8ηᾶ, ὑμπουρῃ 
ἈΘΑΙΪΩρΡ, ἰλεῖτλε ΤΔΔΥ 
ποῦ μοῦ 86: τιθδηΐῃρ, 
11 Νοὸν [86 ΠΙυσ σαξίοη 
ΖΊΘΘῺΒ ὑδιῖδ: - ΤῊ βορᾶ 
5 8 ψογζγᾷ οἵ αοᾶ. 
12 1 ο 56 δΔιοηρβίαα 

ποΐ 

αἱ 
{ῃ6:1 

οἱ 
Εν} 

᾿ εἴη 
ψνοσα 6 

εἶττεν 
5814 

τὰ 
86 

αὐτὸν 
τ ὮΠῚ 

9 ᾿Επηρώτων: 
νεῖ ἱπαυύίγιορ προ 

μαθηταὶ. αὐτοῦ τίς αὕτη 
Πἰθο1 0 165. -. ΟΕ Β; ον δὲ τηἷβ 

ἡ παραβολή. 10 ὁ δὲ 
(8 Ῥᾶχσαθῖθ. Ὑ{πῃε (οη6) Ῥαξ 

Ὑμῖν ͵. δέδοται. γνῶναι ᾿ 
τοῦ τοῦ "ἢ ὙΠῸ 85 6 δὴ σίνοα τ ἴο Καονν 

μυστήρια τῆς βασιλείας . .-τοῦ θεοῦ, . τοῖς 
ΤΑΣ βίΕΥ1Ε5 Ὁ ἷἢ6 κΚίηράοτη οὔίμε οᾶ, ἰἴο ἐμ6 

δὲ. ᾿Δλόινποῖς ἐν παραβολαῖς, - ἵνα 
θαΐξ ἸΘΡίονοσ (οὔ 65) ἴῃ ῬΘΥΘΌΙ65,: ς ἴῃ ογάοσν ἐμαὶ 

βλέποντες ; μὴ βλέπωσιν καὶ «ἀκούοντες 
Ἰοοκίῃ σ᾽ «ποῖ ἴδεν τὴδν 6 Ἰοοιαῖπα δηᾶ: ἈΘΔΙΊΩΚ 

μὴ ε συνίωσιν, ....0 11 ἔστιν δὲ 
ποῦ {πὸν ΤᾺ Ψ Ρ6 σογχῃρυθηαίηρ.. 15 Ῥυΐζ 

αὕτη ἡ παραβολή. Ὁ “ σπόρος ἐστὶν ὁ 
ἰῃϊ5. ἰῃς Ὁ ῬΆΧΘΌ]8. ΤἸΠ6 “ἐπὴρ σον 5 ἐπὸ 

λόγος τοῦ θεοῦ. 15 δὲ παρὰ 
οτα οὔ ἴθ Οοά.. Ριυλ. Ῥεοβια 

οἷ: 
ΤὯ6 (ΟΠ 65) 



ΓΌΚΕ 8:18--:-] 

τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα 
16. ΨῸΣ ὅδ ἴδε (ομ65) πανίηρ πθατ, ἰμεῃ 

ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον 
ἰβ σου ἴῃ 6 Ὁδν}} ϑῃᾷ 1δἴϊ5ϑ ἃ» ἰδ - νοτγτὰᾶ 

ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μ 
τοῦ ΔῊ ρος οὗ 1Π6 πὶ, ἰὰ οτᾶφρσυ ἴαλὶ τοὶ 

πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ 
μανίηρ οΙθνεα ἐμὸν τὰν Ὀ6 βανϑᾶ, ὙΠ6 (ομ65) αὶ 

ἐπὶ τῆς πέτρας οἱ ὅταν ἀκούσωσιν 
ρου ἰδθ τος - 855 ΠΟ ΒΕΠΈνΟῚ πεν σταϊσἢ ΠΘΘΥ 

μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι 
δ 615} ον ΔΙῸ χϑορίνίησ. θα Ψοσχά, δῃα 658 

ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἱ πρὸς καιρὸν 
τοοῦῖ ποὺ 8:16 μβανίηρ,, ψῇῆο ἰονατζά ΕΞ ΈΤΟ δ 

πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ ᾿ πειρασμοῦ 
16 ΘΙ] 5 δρᾶ ΕἸ εἶ ΕἸ ΕΟ ΟΥ̓ [5 5 

τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας 
βίβῃᾷ οἵ. ἘΠΕ (οπ56) υὶ ἰἴο {πὴ6 {μποστβ 

πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, 
Βανίῃρ 184116π, ἴθ56. δἃΣ6 ἴδ) 6. (ο65) Βανίῃβ Ὠοαδτζᾶ, 

καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν 

ἀφίστανται. 14 

δα ὌΓΥ δΔηχιοίθ 8) 4 χίομοθ μη ὈϊΘαϑατοσ 

τοῦ βίου πορευόμενοι 
οὗ ἴα Ἡνὶὰξ Ξοΐμξ μοὶ ΑΚ 

συνπνίγονται καὶ οὐ 
816 Ῥϑίῃρ σδβοϊραᾶ ἰοβείμοσ δ ιηα ποῖ 

τελεσφοροῦσιν. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ 
ΓΘ ὈΘΔΓΙῺΒ ἴο Ῥου ξθοι οι. ΤᾺΘ (ομ6) αὶ ἐπ ἰδ 6 

καλῇ γῆ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ 
Βπ6ὸ οαχίδ, ἴθ. δφ16 ΨΏΟ ἱὰ πραζὲ. 6 

καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον 
δῃᾶ Βοοὰ Βανὶηβ Ὠρασά {120} ννοτα 

κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν 
{μὸν δτὸ τοϊδαίπίησ πὰ ἰμδν δῖ ϑασγίηδ ἔγυϊ 1μ 

ὑπομονῇ. 
ΘΗ ΌΣΔΩσΘ, ᾿ 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας - καλύπτει 
Νο οὔβ Ραΐ Ιϑὼρ πανίὶπηρ ρθη ϊρα 15 σονου 

σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης 
ΟΥ τ αοσηδαΐῃ ρῬεᾶ 

λυχνίας . τίθησιν, 

αὐτὸν 
1: ἴο ν6 5561 

τίθησιν, ἀλλ᾽ 
ἰβ ρας, ὑὲ 

αἰ ἵγοζ 
ἐπ ογᾶθυ ἱπαξ τὰς (ΟΠ 65) 

βλέπωσιν τὸ φῶς. 17 οὐ 
ΣΒ.᾽ 6 Ἰοοκίηρ δὲ ἴπὰ Ἡρῆί. Νού Τὸν 15 

κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 
Ἠϊάαφῃ (πῆρ) ΏΪΟ ποῖ τηδηϊξοσ ΜΙ ὈΘοοότηδ, 

οὐδὲ 
ὭΘΙΠΟΡ 

ΠῚ 
ετιὶ 

οἱ - εἰσπορευόμενοι 

γὰρ ἔστιν 

ἀπόκρυφον δ ο ὴ 
ΟΔΙΘΕΘΠν σομοθαϊδᾶ ΨΜΏΪΘΗ Ὡοῦ ποῖ ἐμοῦ 

812 

[8 τοϑᾶ 86 [86 οὔθϑ 
ὑμπαῦ αν ποαζγά, ἰἤρῃ 
6 ὍὌΘΨΙ σόα δὰ 
[δκα5 ὑπὸ ψοτὰ ἄγαν 
ἔτομπι ὑπαὶ δασίβ ἴῃ 
οτᾶθσ ὑμαῦ ΠΟΥ τδν 

ποὺ Ὀδιονα δῃηά δ 

βδινοϑα, 13 ΤΏΟσΘ Ὁροὴ 
086. ΤΟσΟΚ-τ855 81 
ἴἪἢῃ6 οὐδ ο, ψηρη 
πον ὩΘΔΥΓ ἴδ, Τϑορῖγα 
ἐῃθὸ ψοσά ἢ Ἰογ, 
Ῥαῦ ὕμθ56 ὭδΥθ το 
τοοῦ; αν ὈΘΙῖον 6 Ζοὺὺ 
8 ϑβϑδάδοῦ, Ῥυὺ ἴῃ ἃ 
δθϑϑοῦ ΟΥἨ ὑδβδύϊηρ [Ὧογ 
[8411 ἃνᾶν. 1445 ἴον 
[δαὺ ψΏΐο [61] διημοὴς 
π6 ὑμοόσηβ, ὕπθϑθθ 818 
0πθ6 οὔθ ἰμϑὺ ἤδγυε 
μρασά, Ῥαῦ, ὉΥ Ῥδίηρ 
σδΙΥϊοα αΔΡ ὉΡΥ 8ηχ- 
ἰού δα στἹο65. δηὰ 
ῬΙΘΑΒΌΤΕ5. οὐ ὑμῖ5. 1176, 
ὕχ 8 }0 δἵ8 σου θίον 
σμοΚοα δῃᾶ ὕὑγχίηνς 
ποίῃϊηῃρ ἰο Ῥουθουίοη, 

15.Δ5 Ζοσ ὑμδῦ οἢ ἐμ8 
Ἐπ 5011, [6ϑ6 ύθ [88 

ΟἿΘ5 ὑμϑῦ, αὔύου ἢθ81- 
ἴπρ ὑὴ ψοτὰ ψἱ 8 
βηθ δῃᾶ ροοᾶ Ὠρϑζ, 
τοίδϊα ὁ δηῃᾷᾶ θᾶ 
ἔσυλδ ψιῦ Θμα τ 06, 

16ΝΟ οὔθ, ἤει 

Πρ ύηρ ἃ. ἸΔΠΡ, οοΥ- 

Εἴ5 ἴὖὸ ΜΙ 8. ΨΘΆ5ΕῚ 

οἵἱὁἩἨ Ῥαυΐπ 1 ὑπαογηθϑίῃ 

8 Ὀερά, Ρυῦ 86 ρυΐ 

0 οὐ 8ἃ. ἰαιηρδίδῃηα, 
ρου Ἰδταρβίϑθῃδ 615 ρυςηρ,  [Πδὺ ΤΏΟδΘ6 βίθρίτρ' [α 

ΤᾺ. ὈΘΠΟΙά ἐπ Ἰἰραῦ, 
ἐοίῃε ἰμεῖτ νγὰν πὶ 17 Ἐν ὑμοῦθ ἰβ ποίῃ- 

ἰὴ δἰάάθῃ ὑμαῦ 51] 

ποῦ Ὀδοοὴθ ταϑηλἼοϑῦ, 

ποιοῦ δηγύμ 

ΘΒΥΘΙΆΙΥ σομποραϊ θὰ 

ΨΙ1 πο ύο 

ταρυάρας σειν οι ἐπ νραμαμαα 

ΜΝ ΝΙΝ 

Ἔκλυμων μιωμαναστρρημμνσαρ σαμ δι το σπνν ἡρ σι ἡσμαϑώ τυντον ομδυψοδιμηνααβωμρυναρηρα σιφνδο, νος πρρνν τρῶς γος ταασισαρφριννυκδοικο ρον μσαν τ πευσαρτδσανταμ αν ἐσυνηνανυνις: 
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γνωσθῇ καὶ εἰς ανερὸν 
9ου]α Ὀ6 Καον δῃᾷ 1ηῖο μοῦ 15 πΡΑ ἐοαὲ 

ἔλθῃ. 18 Βλέπετε οὖν πῶς 
βῃ σα σοχῆθ, Βε τοῦ Ἰοοκίῃηρ δέ ἰδεχείοσε: μον 

ἀκούετε: ὃς ἂν ὰρ ἔ . 
υοῦ 81΄6 ἈΘΘΣΙΩΒ; ῈΟ ἰκΚοὶν γα ΙΔ ἐὰ Ἡλυίηε, 
δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃ ἂν ὴ 1 ΜΠ θ6 αίνθη.͵, ἰὸ δἰ, ἀπά Φ ἨΚοῖν δαὶ 

ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ΤΩ 6 δϑυΐπθ, 150 ΨΏΪΟμ Π6 {πίηκα ἰὸ 6 Ἀνὰ 5 
ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

ΜῈ} 6 1ξἰρὰ ἂρ ἔσο δίτῃ, 

19 Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ 
δία ἴο Ὀ6 διοηββίδε Βαϊ ἰοννασα τη 186 

μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ Ἰαοῖμεῦ δῇ ἰπθ δκοιηάχς ὀξ λα, δπὰ ποὶ 
ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν 
ἍΕΙΘ 8016 ἴο πηθοὲ θὉρ ψ ΠὩ δος 528 Χ0}}50} τὴ 68 
ὄχλον. 20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ ἩἨἩ 
ογτοννᾶ, Τὸ ννὰβ τϑροσίθα θδοὸῖκ δὰξ ἕο Τα 
μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν 
ποία Οὗ γοι δηὰ ἐμ Ὀχοίμοιβ οὗ ψοὺ Βδνᾳ βίοοα 

ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε. 21 ὁ δὲ 
οιΐϑίάθ ἴἰοβθβο 15 γου, ΤΠ6 (οη6) Ραΐ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μήτ 
δΒανῖπε δϑυνοσοά βαϊα ἘΟΥΣΟΚῊ πήχοςς ΜΌΕΡΕ 
μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ 
Οἔτθ δρᾶ ὑχοίμοιβ οὔχηθ ἐμοβαὸ δῖθὸ {6 (0:65) 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 
ἴἤ8 ψνοσγά ογίῃμεο σοὰ πραχίῃπβθ. δπηᾶ ἀοίπρ. 

22 ᾿Εγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ερῶν καὶ 
Τὶ οςουχτοα μιᾷ ἦμ ρῶν κα Ῥαΐ ἴθ οὔθ οὐἵῃε ἀδγε βδῃὰ 

αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ 
[7 βίδθρρεά η ἰηΐο Ῥοαὲ δῃᾶ ἴδα αἰ βοῖρΙθ 5 

αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν 
οὗ Ὠΐχη, δα μΘ βαια ἰουσασάὰ ἐμρία  τιδΐ τ ξο ᾿ΠΥΟΌΒἢ 

εἰς τὸ πέραν τῆς λίμν καὶ πὸ [π6 οἶδεν βίάβθ οἱ ίῃς Ἰδκθης ἐπα 
ἀνήχθησαν. 28 πλεόντων δὲ αὐτῶν 

ἰδ ν ννεσο δᾶ ἀρ. ΞΑΛΠὰΡ μὰ ΟΥ̓ ποῖ 
ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλ. ἀνέμου 
Ὧ6 611 αβῖθορο Απὰ ἀεβοθηᾶςξα ν]ἱοϊοηΐ ϑέοστω οὗ ῬΗΤα 
εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο 
ἰαΐο 6 Ιϑκρ, " δρᾶ ἐμὸν Ἔτσ μεΐηρ Ε]1οα ἂρ νι 

καὶ ἐκινδύνευον. 24 προσελθόντες δὲ 
ἅΠ Δ νγοχσο ἴἢ ἀδηρου, Ἡνὶὴβ σογὰα ἰοννατά Βαϊ 
διήγειραν αὐτὸν λέγοντες ᾿Επιστάτα ἐπιστάτα, 
ΘΥ τουβξοᾶῦ Ὠΐγη ΒΆΣΙΏΡ Σαβίγαοίοσ. ᾿ηϑίσοΐου, 

ἀπολλύμεθα: ὁ δὲ διεγερθεὶς 
ὟΘ δ’ ῬΘΥΊΒΒΙΠ 5; ἔπθ (οη6) πὲ μανίῃρ Ὀθθὴ τοιϑϑα 

ΒΘΊΩΡ: 

Ἐουδίηρ 

ΕΌΚΕ 8:18---24 

Ρδθοοῆθ. Κῆοσὰ βδῃηᾶ 
ὭΘΥΘΥ οομθ ἰπΐίο {ῆ6 
ΟΡΘῃ. 18 Ἰπογοΐοσο, 
ΡΔΨ αὐϊθηὐίοῃ ἰοὸ ον 
Ὑοῦ Ἰἰδίθη; 210᾽ὁ ψ8ο- 
ΟΥΘΙ 88, ΠΟΤΕ ὙΨ1Π Ὧ6 
δίνῃ ἴα, θὰ τ Ώο- 
ΘΥΟσ οὐ ποῦ Ὦδνο, 
ονθὰ ψμδὺ Ὧ6 ἱπηδρ- 
ἴῆδ89 Ὧ6 δὰ ἈΜΠΠ 6 
[ΚΘ ΔΨΆΥ Ζ͵ΥΟΙΣ 
Ὠϊπ.᾽" 

19 Νον δΐβ τοῦθ οῦ 
δα Ῥχοΐωοι οϑθ 
ἰονασγὰ ᾿ἴπι, Ραῦ ὑμο ν 
ἍΕΓΘ ὉὈΏΔ016 ἰο μοῦ ἰο 
Ὠἰὰ Ὀθοϑῦθθο οἵ 
186 ογονά. 20 οτ- 
ΘΥΟΥ, 1 ψὰ5 ταροτγίρα 
ἴο Ὠἰτι: “ὙΟΩἿΣ Τοῦ ο Σ 
ΒΔ γνΟῸΓ ὈτοΟύμΘΓ 5 
816. 5ἰδηᾶδίηρ ουξδίαθ 
ψγϑιύίηρ ἴο 566 γοι. 
21 ΤῊ ΤΘΟΡΙΡ δα καἱᾶ ἰο 
ὑῃθη: “Μ᾽ τηοῦοῦ 
δα ΤὨΥ͂ ὈΧΟΙΏΘΙΞ 816 
ὕμθϑθβθ ψὯΟ ΘΙ ἰὴ 
ψοτα οὗ αοα δῃά ἄο 
ἴ." 

22ΤΗΆ ἴδ σουγεα οὗ 
ΟἿΘ οὗ ἴμπθ6ο ἄδὺ Ὧ6 
Θ᾽ Ὠΐβ ἀἰδβοίρ]ος σοῦ 
ἰηΐο 8. Ὀοδῦ, δῃᾳ4 Ὧ6 
δοα ἴο δα; “1ιδὲ 
5 ΟΥΌΝΘ ἤο ἴπ6 οὐοσ 
5146. οὗ μ6 185." 50 
[ΏΘΥ βοὺ βϑὶὶ, 28 Βιϊΐ 
85 ΠΟΥ ΜΟΥ βϑι Πρ 
Ὧ6 ἔδ11 διϑῖθορ. ΝῸὸ 8 
νἱοΙθηῦ πἰηδβίοσσῃ ἅ6- 
Βορηᾶρα ὉΡΟῺᾺ [6 1816, 
δηᾷ ὑὸν Ῥερδὰ ἰο 
ΒῚ ἂρ ψπἢ ψαίοσ δηὰᾶ 
ἴο Ὀ6 ἴῃ ἄδηρου. 24 Ἐ- 
ΘΙ ὑὸν τποὴὺ ἴο 
Ηἴτα δηᾶ τοιδοα Ϊμ, 

“ἸΩΔΡΥΓΌΟύΟΥ, 
Ἰηδύσχασίοσ, 6 816 
δροιιῦ ἴο ΡὈΘΥΪΒΕ!’ 

ὨΪπι561:, 



ε{{ΚῈ} 8: 2-.99 

ἐπετίμησεν - τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι 
ὥανθ ταρκαο ἐομθ ψίρᾶ.- δηὰ ἰοΐῃθ σϑβίηρ 

τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο 
οὐἷῇθο ψναῖοσ, δηᾶ ἴμον βυ δι θα, δπα σϑῖῃθ ἴο 6 

γὰἀλήνη. 25 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ ἡ 
ΠΕΉΡΝ Ἦς 5Ξε1ϊ4:- »ὰπὶ ἰοίβεη ἜΏεΟ {ῃ8 
ΠΆΙ : κμ» ᾿ Η 

πίστι ὑμῶν; οβηθέντες δὲ 
Ταὶτῃ ΩΣ οὗ πονῷ Ἡδνῖπηρ Ὀθθὴ τϑᾶθ ἔρασα] Ῥυΐ 

ἐθαύμασαν; λέγοντες πρὸς ἀλλήλους: Τίς 
πεν ψομᾶογοα, βασνίησ ἰονψασα ΟἿΘ δηοίμου 0 

ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις 
ΤΟΔῚ ἰδὶβ ἰΒ.. Ὀδσαῦβα δἷβδὸ ἴο 6 νυ ὶημᾶσ 

ἐπιτάσσει καὶ τῷ. ὕδατι, καὶ 
ἨΦ 15 ΙΝ] οτάθυβ δὴ ἴο ἔῃ 8 τυϑδῖοσ, Δηα. 

ὑπακούουσιν. αὐτῷ; Ἃ 
ἘΠ. δῖσ ΟΡΟ ΩΡ ΠἰτῺ 

26 Καὶ - κατέπλευσαν εἰς τὴν 
Ἀπ "᾿ {π8ν ϑα!]1θδα ἄοσὰ ἰπῖο {πὸ 

᾿ς Γεῤασηνῶν, ἥτις τ 
᾿ς ΟΘΓΒΒΘΏΘΒ, δ ξεν τω - 15 

τῆς - Γαλιλαίας. 
ορροβίἑβ οὐ οἴμοὺ 5188 - ΟΣ ἴῃ 6 { 841166. 

27 ἐξελθόντι. δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν 
ΤῸ (056) Βανὶπρ Ροπο οὐδ Ὀὰΐς ἰο στη προ ἴῃ 6 

Ἂ « [4 3 ΄ " 2 . “Ἄ 

γῆν ὑπήντησεν ἄνηρ τις ἐκ τῆς 
βασῦίῃ ταρῦ υρ νὰ τΆ816 ρεσβοῦ βδοὴθ οὐδοῦ {π6 

πόλεως ἔχων δαιμόνια’ καὶ χρόνῳ 
οἷν (οΏ 6) πανίῃ δ ἀδχηοῃβ; τὰ ἴο ἐΐτηθ 

ἱκαυῶῷὼ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ᾿ἐν 
Βιυ Ποῖος ποῖ ῬΡαΐ οα ουΐον ρανττηθαΐ, δηα ἱπ 

οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 
Βοῦβα -ποὶ 6 )85 βίαν ῆρ ΡθῈς ἰὼ ἰῃς Ἰοτα 5. 

χώραν͵ 
σου 

τῶν ἐστὶν 
οΟΥ τ 6 

ἀντίπερα 

28 ᾿᾿ ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιηπσοῦν ἀνακράξας 
Ἐν βοοὴ Ῥὰΐ 6 965059 πανὶηρ οτἱθα δ]Ἱουαᾷ 

προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ. μεγάλῃ 
Π8 6} ἰοννδτχά!' Ηΐπ δρᾶ ἴο νοῖσο δτοϑδῖ 

εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿ΙἸησοῦ υἱὲ τοῦ 
5814 ηπδαΐ ἴοσὰθ δπᾶ ἴοι σοῦ, Ζ26ϑὺ5 ὅϑοι Οὗ {π6 

θεοῦ τοῦ εοὐψίστου; δέομαί σου, μή με 
αοάᾶ ΟΥ 6 Μοβὶ ΙΒ ΤΡ οἶγοι, ποΐ τὴ 

βασανίσῃς᾽ 29 παρήγγελλεν γὰρ τῷ 
γοῖ Βῃομ]α ἰογγαθηῖ; ἘὯδ νν85 ΟΥ̓ΘΥΪ ΠΕ ῸΣ ἴο π 6 

πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ 
βρίσγις τον υποϊρδῃ ἴο σογὴϑ οὧαὐδΥ ἔγοτπ. {πὸ 

ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις 
ΤΆ. Το Τ8Πν βζ)ι Εἴχαθ 5 

ος συνηρπάκει τι αὐτόν; .- καὶ. 
1 δὰ βιϑίςποα ἀὐνὰν ἢ Ὠΐγα, ᾿: 8.Ω͂ 

- ἐδεσμεύετο ᾿ ἁλύσεσιν καὶ 
ἢὯδ ψγ)γὋδβ θείη Ὀομῃηᾶ ἴο σ8155. δ.πα 
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86 τϑρυκοᾶ {π6. πίηὰ 
δια ὑμ8 ΤαρΊηρ' οὗ Τὴ 
ψαῦοσ, 8ηα ὑμθν. βυῦ. 
Ββἰᾶθά, διὰ ἃ οδῖτὶ βεξ 
ἴῃ, 25 ὙΠΟ Π6- βοᾷ 
ἴο μαι: “ὙΨΏΒΘΓδ- ἧς 
χοῦσα [δὶ Βὰὺς 
ΒυσοΚ ΙΓ ἔδδ, ὉΠΒΥ 
τ νοῖθᾶ, βανίηρ, ἰρ 
ΟὯ6 Βποίΐῃογ: “ΜῊ 
ΤΟΘΗΥ. ἰδ 15, ΤΟΣ ἢ 
ΟΥΑΘΥΒ δύ {πὸ τ] Πδς 
διὰ ἴΠ6. ψδύθυ, -δηᾶ 
ἘΏΘΥ͂ ΟΌΘΥ͂ Πἰτα}᾽ 

εἰ 36 ΑὨα ὑπὸν ῥα 1 
Ἴο 5ῆοτα ἴῃ 6 σοι- 

ἐν οὗ ὑμῃ6 δῦ "βϑῃδϑὶ 
ΠΟ. 15. οα. {88 5[48 
ΟΡροβίθθ. ἀδ1}:168, 
21 Βυὺ 85 π6 μοῦ ουΐ 
οὐἵο δᾶ 8. σεοτγίδη 
ΙΏδη ἔτοσα. 88 "οἷν 
ΏΟ δὰ ἀθυτου δ᾽ πιοῦ 
Ὠΐ. Απῃα ἴῸΥ 8. οὐῃ- 
Βαογϑθῖθ ὑταθ μ6 ̓ ϑά 
ποῦ ψόσὰ. οἸἹού ἰὴ, 
8 ἃ π6ὲ ψὰβ βδίδϑίπρ, 

πού δὖὐ ποῦῖθ, μα 

ϑιλοῦσ. π6. ὕοχαρβ. 

8 Αὐὖῦ {πμ6 κ5ἰρῃξφ οἵ 

᾿ΦΟΒῸ5. Ὧ6. οΥθα δἱουὰ 
δια 1611 ἄοντι ὈΘΙΌτα 
Ἔα, δῃα αἱ 8 ᾿όδᾷ 
νοῖοθ 86 5814: “Μηδῦ 
ΒδΥΘῚΙ ἰο ἄο ψἱΏ τοῦ, 
σοϑθὰβ σου οὗ ἔθ Μοβὺ 
ἘΠΡῺ αοαϑῦγζτ Ρ6ρ γοὺ, 

ἄο ποῦ ἰοτγαθηῦ χηθ." 
29 (ἘῸΓ 8 δᾶ βεβῆ 
οχάρσίηρ ὑπ ὑποϊέδα 

Βριῦ ἴο σοίηθ᾽ οἷ 
οἱ πὸ τηδη. ΕῸΓ οὐδ 
8 ἰἸοὴρ ὑπ Ὁ δά 

Ποῖ Ὠΐπυ ξαβϑὺ, δά 

ὯΘ Ψἶὀὰβ σαύρα! 

Ῥουμα ὐ ἢ ΟΠ 815 πᾶ 

ον 

815 

πέδαις φυλασσόμενος͵ - καὶ διαρήσσων -: 
τοῖο Σ5  Θίηρ 5ααταρα, δ ῬὈχϑακίηρ [του ρὮ 
τὰ . δεσμὰ . ἠλαύνετο ἀπὸ 
[86 θοῦ .. Βα νγ85 Ῥοΐπρ ἀχίνθῃ ἔτοότη 

τοῦ δαιμονίου . εἰς τὰς ἐρήμους. - 
{86 ἀθιθοῃ ἰμαίο.. ἐμ ἸΟΆΘΙν [Ρ]6 665]. 
80 ἐπηρώτησεν δὲ: αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς Τί 
Ιασσα ροὰ ας μὰ πὸ 7685 ψνῆδι 

σοὶ ὄνομά ἐστιν; ὁ- ὀἔδὲ εἶπεν Λεγιών, 
ἰοϑοὰ ὨϑΙῺΘ ἰδ ὙΠ (ομ6) Ραυΐ βαἰίᾶ 1Τιορίοῃ, 

ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 
μεσδαϑθ. Εαίασεα .. ἀδηοηβ ἸϑΩν ἰῃπίὸ Ἠίΐτη, 
41 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ᾿ ἵνα 
ΟΑπα μον ἡνοσε δα σθϑέ Αἰπὶ (ἢ οτᾶου ἰδὲ ποῖ 

ἐπιτάξῃ - αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
με 5ῃουϊᾶ βῖνο ογσγᾶοσ ἰο ἰἤφισι ἰηΐο ΗΜ βυσοι 

ἀπελθεῖν. 82 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλ οίρων 
{ 50 ΟΕ. ἍεΞ Ὅυ ἐπουο ΔΑΩΝΝ, Χ ἶρς 

ἱκανῶν βοσκομέν ᾿ἐν τῷ φαϊβοίεε οὉ ἐρδάϊπα {ἰδεῖὲ ἴῃ - 88 
- ὄρει" - καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα 

πιοιίαίπ; δρᾶ ἔμον δηἰχοαίθα . Ηἰ ἴῃ ΟΥΘῸΣ δαὶ 

ἐπιτέψρηρ  οοαὐτοῖς εἰς ἐκείνους 
με ΒΠΟΙΠ]α ρσῖνα Ῥεχτηϊββίοσι. ἰοὸ ἔμθτα πο ἐμοξα (ΟΠ 65) 

εἰσελθεῖν καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
[το Θηΐοσ; δα Ἦδ Κᾶνε Ῥϑσυζη 5510 ,ἴο Ἐβοχῇ. 

83. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ 
Ἡδντὰδ ΒΟΏΘ ουὐξ Ρὰᾷὰς 1ἢ65 ἄσριλοῃβ. ἔσοπλ ἔμ 

ἀνθρώπου . εἰσῆλθον εἰς - τοὺς χοίρους, . καὶ 
ΤΑϑ εὐΐοστεὰ ἰπΐο {μ6 Ῥῖ55, πὰ 

ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ. κρημνοῦ εἰ 
ΤυΒ θα {τὴς Βοτᾶ. ἄονὰ [πῃ6 ρχβοϊρίοα τοῖο 

τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 34 ᾿Ιδόντες δὲ 
(6 Ἰαίκο δᾶ νν85 ἀτονπθά, Ἐδνίηξ βοὴ αὶ 

οἷ βόσκοντες τὸ. γεγονὸς... 
ἰ8θ (ο165) ᾿εραϊησ μα (5) πανίηξ. ῬΡΘΩΘΩ͂ 

ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ 
ἤεα. δῃᾶ σοροτίθα δος ἰαΐῖο 86 οἱΐν 8ηα ᾿ηΐο 

τοὺς ἀγρούς. 
6. Βε]άβ. : 

85 “ ἐξῆλθον. δὲ ἰδεῖν - . πὸ 
ΟὙον σαῖς οὐδ 6 Ρυΐ ἴο 5866. - {86 (ἰῃΐη5) 

γεγονὸς , καὶ ἦλθαν πρὸς ᾿ τὸν 
Βανίησ μαρρϑηρᾶ. δῃᾶ ἴδον σᾶς ἰοννασὰ ἰδὲ 
ἢ “- το κ ΄ τ ΄ Η " Ιησοῦν, καὶ εὗραν καθήμενον τὸν ἄνθρωπον 
Φοσαβ, δηᾶ ξομμά ᾿ς βχὐ!ηρ {ῃ6 ζϑα 

ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν 
ἔοτα . ΧΨΏΟΤΗ τπ 6 ἀθιηοηβ σαῖο οἱ 

ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ 
ΒΑνΙρ; ῬΘ οι ΟἹο ΠοΩ͂. δηα Βεοίωρ οὗ δουπὰ τα Ὀοβίᾶα. 

εἰς. 

ΓΌΚΕ; 8: 80--.35 

Τεύοτβ ὑοῦ ρπδγά, 
Ῥὰαῦ Ὧ6 ψομϊᾶ Ὀυτϑὲ 
86 Ῥοῃμὰβ δηὰ Ρ6 
αὔΐνθη ὉΡ {ῃ8. 46- 
ἸΏΟΩ ἰηΐο ὕμ ἸΟΏΘΙΥ 
Ὀ]8065.) 30 ὕδϑὰβ. δϑκοα 
ἴα: “ΜΏΘῦ ἰ5. γοὺτ 
ὭΒΙΔΘ᾿᾽" Ηρ κ5δἱᾶ: 
“ΤΙ ΘρίοΩ,᾽ Ροσϑαϑα 
ΤΑΔῺΨ ἀθιηοηβ δᾶ δῃ- 
ἐογθα ἰηὔο Ὠΐτω. 31 Δπᾶ 
ἴΠ6Υ Καρῦ οηϊγθδιῃρ 
Ὦϊτὴ ποῦ ο ογᾶθυ ἔθ 
ἰο ρΡρὸ ϑ'ναγ .ἰἴο {πῃ 
ΔΌΥΒΒ. 2 Νον ἃ Ὠοτα 
οὗ ἃ σοῃδίαρονϑ]6 
ΠΌΠΟΙ ΟΥὗἨ ϑ π6 85 
ἔδδαϊηρ ὑπὸτο ἡ [8 
τηοπηύθῖῃ; 50. ὑπον 
ἐπ χϑαίθα πὶ ἴο ρὸσ- 
τϊδ πολ ἴο δηΐοσ 

ἰἴηύο {ῆοβϑθ. Απμπᾶ 
Ὧ86. ρβᾷγα ὑμποῆχ ρεῖ- 
ΤΙ ΒΒΊο, 38 ΤΏΘΩ τῃ6 
ἄθλου ψαηύ οὐὐ 
ΟΥ {86 ἴζϑη δᾶ 
ΘΑΤΟΙΘΩ͂ πο 88 
ΒΜΙΏΘ, μα {86 Ὠεγὰ 
ΓΟΒὨΘΑ. ΟΥ̓́ ὑπ6 ργθο- 
1ρῖοθ ἰηΐο (ῃ8 [Ιδἴκα 
8.) 4Δ αἀτονηρᾶ, 384 Βυΐ 
ΨΏΘΩ. ἴῃ6 Πογάριβ 58}. 
μα δά. Ὠδρρθηθᾶ, 
[μ8ὺ ἢθὰ δηᾶ σϑροότίθα 
1Ὁ ἴο {16 οἱΐν δηᾶ ἰο 

[88 οουηΐγυϑιᾶθ. ὦ 
85 ΤΘ6Ὰ ὈΘΟΒ16 

ἑαχηθᾶ- οὐὖὐ ἰο 566 
ψῃδὺ - δᾶ Πδρρθηθᾶ, 
Θηα μον. σαμθ. ἴο 56- 
ΒῈ5 δῃὰ ἴουμα ἰδ 
ΙΏ8Ὼ τοπὶ ΨΏΟΩΣ [6 
ἀροηβ σϑηλθ- οὖ, 
οἸοίμθοα δῃᾶά ἴῃ. Ηἰβ 
ΒΟΠα χ,] Πα, Βἰυτ1ηρ αὖ 



ΤΟΚΕ 8: 80--42 

πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 
οὔτδα Ζεβιϑ, δπὰ 
86. ἀπήγγειλαν δὲ 

ΒΟΥ τγεσα πιαᾶθ ἔβαν αῖ, Ἑεροσιεα θβοῖς Ῥυϊ 

αὐτος οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη 
τὸ ἔποπὶ {Π8 (οπθ8) Βανίηξ βεὲπ πον 788 βαυθᾶ 

ὁ δαιμονισθείς. 37 καὶ ἠρώτησεν 
ἘΠῸ (οπ6). ἀεπηο-ΡΟββαββαα, Ἀπμα γεαμεβίθα. 

αὐτὸν. ἅπαν τὸ πιλῆθος 
μι ἍΠ ὅς παυϊπτυο 
τῆ περιχώρου τῶν. Γερασηνῶν οὗἶαε, καιεδααϊηε σοτνηίεν ἄθραδολλος 
ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ 
ἴο βαὲ ΔΒ ἔτοτη ᾿ἴμθιη, 

συνείχοντο: 
Ῥοδαῖισο. ἐδ ας ἡ βροαὶ 

αὐτὸς δὲ 
ἔμον ὑγεσο θοίηβ μεϊὰ ἰοεῖμοσ; μα Ρυῖ 

ἐμβὰς εἰς πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
Βανὶπρ βίορρϑα ἴῃ ἰαΐο, Ῥοδῦ τοίυχτοα. 

38. ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ 
ΑΒ θοσσίηρ Ῥὰξ ΟΥἨ μΐγτη ἰμ6 τη816 Ῥθσβοι ἔγοση, 

οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι. σὺν 
ποτα μδα βοπα οὐξ πε ἄθυηομβ ἰο Ὀ6 ἰοσοίμον Ὑ ]Ε, 

αὐτῷ: ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων 
ἴσα; Δ Ἰδξ Ιοοβθ οἱὅ Ῥαϊ Δα ΓΟ 

τοὺς 
ἔπ Ζεοί. 

ἐφοβήθησαν. 

39. Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ 
Βοτοίυσυίη ἰπίο ἰῃῇ6α βοὴ οἴνου, απ 

διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ 
Ὅ6 Το] δε πε' 88 τῆδὴν ({Π] 65} 85 ἴο σοι. αἷα ἴπα 

θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν 
ὅσα Απὰ πὸ τροπὶ ΟἿ ἄστνη ἰμτουθη σμοὶς ἐπὸ 
πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν 
εἰἐν ῬΓΕΔΟΏΣΠΕ 85 ταβην (ἰἰτι 55) 85. αἴα 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς. 
το μέ. ἔμ. ὅέβιιβ. 

40 Ἐν δὲ “τῷ ὑποστρέφειν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ΙΔ Ῥαΐξ ἰῃ8 ἰο θὲ γοϊυσπίησ {π6 σδεβιβ 

ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦδαν γὰρ 
τροοίνοα οὔΥ Ἀϊτα ἴμθ΄ οτονα, γεγο. ον 

πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 41 Καὶ ἰδοὺ 
811 ΘΧΡΘΟΠδ᾽ Βίτῃ. Αμα ἸΟΟΚΙ 

ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάείρος, καὶ 
Βτῖ6 τρδ]θ ρθυβοι ἴο ϑύποτυ πϑῆρ δαῖτιι,, 8πὰ 
οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, 

ἘΠλῚ5 [π8}} τυΐον οὔθ 5νπαΒΌΘαΘ. νὰ ΧΙ ΒΌη ΡΒ, 

καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας ᾿Ιησοῦ 
ἀπά μΑΥ ρα ἕαιοα οδίᾶς ἴδο, ἰοῦ οὔ θεσαν 

παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν. οἶκον 
δ γα5 θα σοδηθ πἰπὶ ἰοθηΐοῦ ἰπΐο ἐπ πουβα 

αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἣν 
ὉΣΒλα,, Ὀροδῖβα ἀβρηΐον. οὐ -ρασοίίε. νὐβ88. 
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666. ζϑϑῦ οἵ ὕεδυδ; ἀρὰ 
ΠΟΥ͂ ὈΘοδτη8 ΖΘΆΣΤΩΪ, 
36 Ὑμοβθψῃο μδὰ βθβπ 
16 τοροτύβα. ἰο ἐμθηῖὶ 
Βον {μ6. ἀθπιοης-Ροδ- 
βδθθοᾶ τιϑῃ ΠΒα Ὀδθ. 
πλθᾶδ ΜΟῚ]. 37 50 81 
ἴθ᾽ πιριμίααθ δέοπιὶ 
ἔπι βυστουπαίηρ οσυῃ- 
οὗ ἐπ Θθι' 5δπεβ 
αϑικεὰ Ηἰπὶ ἴο βοὺ 
ἀνναν ὕτοτὰ ἐμοὶ, θ6- 
οθιῖδ8 ὑπὲῦ τϑῖθ ἰῇ 
ΤῈ βτὴρ οἵ δτβαῦ ἴθατ. 
ὙΠοα Π6 πϑηῦ δροανὰ 
ὅμθ Ροδῦ απᾶὰ ὑιτηθά 
αἶσαν. 38 Ἡουτθονθν, {86 
πδ ὕτοτῦ ΨΒΟτΙ [86 
ἀδηλοῦθ ῃ8α βόηθ ουν 
Κϑρὲ Ῥερρίῃρ ἰο οοπς 
δπυθ ΨΗῺ Ὠἰπὶ; Βαῦ 
Ὧ6᾽ ἀἰδπηδοθα ἐμ τδῃ, 
βαγίησ: 39.886 οἡ 
γοῦν ΜῸΥ Ὀδο Βοπιθ, 
Ἀπα ΚΕδρ οἱ τεϊδὐηρ 
ψΒαῦ ἐπίπρβ Οοα ἀἰὰ 
ἴον γοῦ, ΑσοΟΡΑΙΏΘΙΥ 
Β6 ψδηῦ ἅὑᾶν, Ῥχὸ- 
οἰδίτίηρ ἑμτοιρῃουῦ 
ἴμθ Ὑμοῖθ ΟἿν τμαῦ 
φϊπαθ. σοθιδ 14 ὅὸσ 
μϑη. 

40 Ὑγμθη ὅδδιις ἐοῦ 
Ῥϑοῖς, ἐπ ογονά τϑ- 
οαἰγβα Ἀἰπὶ ΚΙΠΟΙν, ἴον 
μοῦ τοῖθ 6] εχ- 
Ῥθουίηρ Βῖπι, 41 Βα, 
ἸΟΟΚΙ 8. τῆδὰ πϑιηθᾶ 
σαλτυβ οδτιθ, δπὰ 
[15 πῖϑαὶ ΜΒ. 8, ῬτΙ 
5ιαϊτι᾽ οδῖοθι οὐ ἰῃ6 
ΒΥΠΒΡΌΡΙΙΘ. Απᾶ 8 

1611 οὖ ἐπθ {εδὲ οὗ 
σοβαβ ἀπά μϑβθ ἰο 
φηξτοαῦ Εἶτ ὑο δαίαι 
ἴμξο μἰβ Βοιιδο, 45.86-- 
8650 ἢ ῃδὰ δὴ οαἶγ- 
θεβούνθῃ. ἀδυρμῦθι 

811 

αὐτῷ ὡς ἐτῶν. δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν. 
ἰοῃμο 8 οὔψοῦχα ὑνοῖνό ἀπά Ε86᾽ ΜῈ5 ΥΩ. 

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν οὐτὸν οἱ ὄχλοι 
1π Ραὰξ {π6' ἰο ῬἘ βοΐῃβ πᾶν Ηἰπὶ [86 οτονγᾶβ. 

συνέπνιγον αὐτόν. 48 καὶ γυνὴ 
ϑΕγχα ΘΒΟΚΡΙς ἰομείμεῦ ὀ Ἡΐπ Απὰ οιρδῃ 
οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, 
δοίη ἰὼ ἤν οἐοοοά δοη) σαῖς ὕνεῖνο, 
ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς 
ΠΟ ποῦ 785 Βέγοτ ἘΠΟΌΘΗ ἕγοσα. ὯῸ ΟπΘ᾽ 

θεραπευθῆναι; “6 προσελθοῦσα ὄπισθεν 
ἴο 6 συγοά, αν ίηξ οοτπα ἰοινανὰ ἔγοπὶ βϑμτηᾶ, 
ἥψατο. τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
τουςμθα ἐπ τϊηθα ΟΣ ίηΘ οαΐου βαυγηθπς 

αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ ἀροῦπ κοι Ηρα α Η Βεασι, οὐ τμυ τ 9 οὗτας 
αἵματος. αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς Τίς 

Ἰοοᾶ  οἔποσ. ᾿Αμὰ βϑιὰ “π6 ὅεβὺβ ὙηῸ 

ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ 
ἴῃ “(Ὁπ6). Βενίηρ ἰοποηθά ταδῦ δα ἰπῈ τ πὰξ 

πάντων εἶπεν ὁ: Πέτρος Ἐπιστάτα, οἱ 
ΠΗ δαί ΠῚ Ἐδίδν. "“Ἰηβίγυοίον, τὰς 

ὄχλοι συνέχουσίν͵ σε καὶ 
στονγὰβ 8χα Βοϊάϊησ ἰοπϑίποσ, ϑΞοια ΓΙῸ 

ἀποθλίβουσιν. 46. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
816 ΟἸΟΒΘΙ͂Ψ ῬΥΘββίη δ. Τὴ υξ δεξυβ βεῖα 

Ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν, 
Τουοηθα τὴθ βοπλθῦπθ, 1 ὯΟΥ ἈΠΟ Ρονγαῦ 

ἐξεληλυθυῖαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 47 ἰδοῦσα δὲ 
Βανίηρ βοηθ οὐ. ἔσοτη. τηθ.. Ἡδνίηξ βθαεῃ Ὁ 

ἡ ὅτι οὐκ ἔλαθεν 
{6 ΜΟΤΏΒαΙ. {παῖ ποῖ 58:6 δβοδρϑα ποίΐδε. 

πρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα ἀοθο πη, οδτρο Απα, Βανίοθ ἐΔΊοΩ ἄονηι οννατα 
αὐτῷ δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ 
Μπι, Ἐπεοιση. θαὶ οαῦθθ Ἔπὸ τουεῃοα Ἔϊτι. 

ἀπήγγειλεν ἐνώπιον ποντὸς τοῦ λαοῦ. καὶ ὡς 
τεροσίθα Ῥ8Ὸκ ἰπ βῖρῃέ. οὔ πο Ῥεόριθ δηᾶ 5 

ἰάθη παραχρῆμα. 48 ὁ δὲ 
βδ γε ΠΘϑ]8α. Ἰηβίβπεῖν. ΤῊς (656) Ῥυΐ 

εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου 
δαί ΒΟ Ῥευσμίου, ἵμ6. 2α! ἢ οὔτοι, 

σέσωκέν σε" πορεύου εἰς εἰρήνην. 
85 ξαυεὰ γοῖ; 86 ϑοΐμε γοῦν τὰν ἰηΐο Ρββςβ. 

49. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις 
Ὑεὲ οξμΐπὶ βρϑακίῃηβ 15 σουηΐῃβ βουηεομ. 

παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι 
Βεβίάβ. Ἔπ6. Ξύπαβοσιι ταϊοσ, ΒΑΣΊΩ Θ᾽ ἴπδι 

Τέθνηκεν ἡ ἘἌθυγάτηρ σου; ηκέτι 
ἨἨδ88 ἀϊοα ἐπα. ἀδαρδίετ. Ὀέγνου, ἐν: σαὶ 

ΚΕ 8: 48---49 

αῇουῦ ἔιγοῖνθ γθδτβ οἱὰ 
Βηὰ 886 γγᾶϑ ἀϑίηρ, 

ΑΒ ἫΘ τ85. βοὶπρ 
{π6 ὀγονγὰβ. ἐῃέοπρθά. 
ἴα, 43 Απὰ ἃ ψοτα- 

δῃ, Βιυιθίθοῦ ἐδ 8. ΠΟΥ 
οἱ Μίοοα τὸν ὑποῖνθ 
γθαιθ, ψηο Ππαα πὸ 
Ὀθθη 8616 ο΄ βεὺ ἃ 
Οὔγθ ΤΓΟΠΣ ΒΏΥΟΏΘ, 
44 ἀρρτοδομδά ἔγουι 
ῬθΗΪπὰ ἀπὰ ἰουοπεᾶ 
[8 ὙΙΉΒΘ ΟΥ̓ Ηἰδ οαὐαν᾽ 
δατπιθηῦ, ἀπᾶ Ἱπδίδηέ- 
Ἰν ΠΣ ΠΟῊ ΟἹ Ὀοοᾶ 
βίορρβά. 45 50 ὕαϑιβ 
5εα: “ὍὯἼΟ τγὰβ ἰῦ 
ἐπαῦ ἰοπομθά πηδῦἢ 
ΠΕπ ὑμῈ 7 ψογ8 
811 ἀδηγίηρ 16, Ῥδίδν 
βϊα: “Τηθίσιοῖον, ἐμ6 
οτονγᾶ 8.6 ΠΘΠΊΠΗΗΘ 
γοὺ ἴῃ 8ηα ΟΙΟΞΘΙΥ 
Ῥιδββίηβ σου." 40 Χεῦ 
ζοδιβ βαϊᾶς “Βοσαβομθ 
Ἰουομθα τηθ, ΤῸ 1 ρθῦ- 
φοῖνοα (μ8ὲ ΡΌΨΜΟΣ 
πιθοῦ ουδ ΟἹ Πι6." 
41 Βϑοῖηβ ἰμδὲ 586 
δὰ ποὺ ἐβοαρθᾶ πο- 

166, [6 ψΟπΙΒη. οδτηΘ 
ἐχειαρ ηθ δπα [ΕΠ 
ἄονηι Ὀεΐοτθ μἰπὶ 8πὰ 
αἰδοϊοσθά Ὀδίοτθ 8 
ἴπ8 ῬΘΟρΙ8 ἐπθ οδυβθ 
ἴον ΨΆΙΟΗ 5816 ἰουομθα 
Δίηι δηά μον, 516 
ψᾶ5. ἨδδΙθα ἰπείβμεῖν. 
48 Βυὺ Ἠ6 δαἰὰ ἰο Ποῖ: 
“«Ῥαυβύοτ, γοῦν Ταλτῃ. 
μΒ5. ταθᾶθ γοὰ Μ6]1; 
80 γοὰν ΜᾺΥ ἴῃ ΡΕ 806." 

49 ὙΓΆΙΘ Ὧ6 ψ85 γεῦ 
ΒρΘδκίηρ, 8. οοτίαίπ. 

ϑϑα δον. Οὗ ὑπὸ 
ἴῃς οἶοον οἱ 

ὅπ βγωββοξὺβ οδπιθ, 
βαγέηβ: “Ὑοιη" ἀδυρῃ- 
ἀεν μα5. αἰθα; ἄο ποὺ 



ΤΚΕ; 8: δ0--9: ὃ 

διδάσκαλον. 50 ὁ 
6 Ῥοΐουιηξ " - : 

δανῖὴδ Ἀρδτά 

ΘΧΘΥΟῖΞΕ Ζβιῃ, 

886 ΨΉ106 βανεᾶ. . Ἠανίαε οοτὰθ 

οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν'. τινὰ : 
Βοῖ56 Ὠοΐ 1εῖ 80 ΟἿ ἴο δηΐου δῆνοῦσ ἰοροίμον νἱ ἢ 

ὴ Πέτρον καὶ ᾿Ιῳάνην͵ καὶ ᾿ 

καὶ τὸν πατέρα. τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 
8δηα ἰῇ6 χηοίπου. 

᾿ δέω ννοθρίῃ 8 

᾿Ὧδ (6πι6}.. Ῥευΐ 

οὐ «ὰρ ἀπέθανεν 

γγετε Ὀϑαθηξ ἴβεπιβεῖνεθ5 ἴοξ 

βαϊᾷ, Νοΐ ς τοῦ ὙΕΘΈΡΙΊΕ,: 

“56 [15 5] δίῃ, 

ἘΠμῈν νο 8 ἸΘΡΉΪΩΡ. ἀόνψῃαι ΟΥ̓ έτη, ἀτήσας Κηόσνῃ. ἐμαὶ 

ἀπέθανεν. ὅ4 αὐτὸς ̓ δὲ εὐ τῆς 
δυξ Ἀδν ἸῺ Β δ ὐτα ΠΟ]ά οὗ ἴμε 

χει ρὸς αὐτῆς , . 
Βα. ΤῺ6 

τρε. ἐπέστρεψεν 
θ6 ἔγειρε ὌὍὌΡ. Απα οαχηρα ἀροῖ 

Ἵ παραχρῆμα, 
 δ88 ἰοοᾶ ἊΡ 8 : 

“φαγεῖν. δδ καὶ 

ὉΙδορα ἐμούήβεῖνοβ ουΐδῖαθ 

“παρήγγειλεν 
Ῥυϊ. αν Ἰαδίσαςβοῃς ἴο ἴθσα τοῦ ΠῸ ΟἹ Θ 

. " ὙΕῪ 

ἴο 5890 ἰδα ἀκῖηε) Βανϊηρ βαρρξηρα 

Συνκαλεσάμενος᾽ 
Ἐανίῃρ σα]οα τοπείμθτ 

ἔδωκεν αὐτοῖς . δύναμιν 
6 88νε το ἐΒο τ "ἡ 

πάντα τὰ δαϊμόνια. καὶ 
Δυνποῦῖίν - ὌΡΟΣ 

“νόσους. -θεραπεύειν, 
5 σκποδθοα ἴο [15] οὐσίη, 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς 
“85 , Ἀ68 ΕἸσέτη οΗ το Ὀ8 ῬΧΟΘΟΒΙΩ Ἐι6 

᾿ΟΥμ6 οὐ βδῃα ἴο Β6 εοδ]ίηρ, 
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Βούμεσ ὑμ6 -θϑοῖδυ 
ΒΘ ἸοηροΥ." 500 
θαυὴρ 18, σὕδϑὺ5 
ΔΏΒΟΥΘα πῖτα; “Ἔδνα 
ὯΟ ἔδδχ, ΟὨΪν Ραὺ ξουίῃ 
ἔα, δηᾶὰ 516. νὴ 
Ὁ6 5ανϑθᾶ," 561: ΜΏρβῃ 

ἜΠ6 τϑδοῃρα [6 Ὠοιϑᾷ 
88 α᾽΄ά ποὺ Ἰδού. δηγομὰ 
᾽ὸο ἰῃ ψἱἢ Ὠΐηι ᾿6χε 
σορὺ Ῥοίθσ. δῃηά -“οδὴ 
δα. σαλθθ. δῃηᾶ ἐῃβ 
ΘΙΊΓΙ 5. Τα ὉΥ -δηᾷ 
τιούμοσ, 52 Βιυὺῦ Ῥϑορϊὶὰ 
ΟἾὟΘΥΘ 811 πιοορίηρ  δὴὰ 
Ὀθοίηρ' - ΠΧ ΒΘΙν Κα. ἔν 
ΕΥΪΘΙ ἸοΥ Ὥδγ. 56 :ἢ8 
5814: “Ξ͵ΤΟΡ' ψϑορίηρ, 
ἴὼσ 8ὴ6 αἱᾷ ποῦ. αἷ8 
Ὀαῦ 15 βδἰθδρΐηρ." 58 Αἱ 
ὑἷἰβθ ὑμοὸν Ὀδρϑῃ “-ἰο 
Ἰδαρ δὖ' Ὠἰπὶ βοοξὴ- 
ἔμΠγ,. Ὀθοϑθϑθ ὑμεῦ 
ΚΘ 50Ὲ06 δᾶ αἱδᾷ 
δά Βιυῦ Ὧ6 ὕοοϊς -ἢδ 
ὉΡ ῇῆ6 ϑηᾶ 85 
8164, δαγίπρ: ΟΕ, 
σεῦ Ὁ0}" 55 ΑὨΔ δ 
ΒοΪϊσ τοῦυχθα, αὐ 
516 ΤΟ56 ἰῃμοίδπεν, ἃπά 
Ὧ8 ογαθγθα βοιιθυϊηρ 
ἴο 6 ρκίνθῃ. “ὯΘΣ “ἴο 
οϑὺ. ὅθ ΜῈ}, ΠΣ ρδτς 
οὐ ογΘ οϑὶδε 
Ὁπουλβϑιναβδὶ. Ὀπὺ :88 
ἰηϑύγαοίθα- θα ἴο Ἴ61 
ποὺ οὐδ ψῇϑαῦ -Βεᾶ 
ὨΒΡρΘηΘά, ' ΠνΑ:1 

0 ΤΏΘΩ 41} ὁ81164 

. 86: ὕψϑῖνα ἰοβο 5 

ΕΓ 85 ῥ8δγξ ἐβιόδι 

Ρονοῦ δῃηᾶ ΕΟ ΣΟ 
ΟΥ̓́Ρ 811 [88 ᾿δειηθη8 

Θαα ὕο ουτθ 5, ΟἸΚΏ65Ξ68, 
2 Αμπᾶ ὁ 6 βθηῦ ὑμεῖη 
ξοσίῃ. ἴο ῥγδϑοῦ 88 
Κιίπηράοαι οὗ αοἧ 

Ἰϑλᾶ ο 68],. 38 8πά 

819 ΕὔΚΕ 9:4-.--10 

εἶπεν πρὸς: -αὐτούς Μηδὲν 
μο 5614 ἰοιννατα 

εἰς τὴν ὁδόν, 
μίο ἰμα. νδν, 

ἦτε ἄρτον... 
μη Δα, 

ὮΘ. βὰ ἰο ἐμβοηὶ 
“ὍΔΥΥΥ ᾿ποίῃϊηρ ῸΡ 
[δ 6 σὶρ, παίθηθυ βέδῖξ 
ΠΟΥ οοα ΡΟΊΟΏ, ΠῸΣ 
Ὀτεβδὰ ὯΟΣ δέν σ. πο - 
ΟΥ; ὨΘΙΏΘΙ ἤδγο ἐτο 
Ὁπαδτραττηθηΐβ. 4 Βα 
ὙΉΘΥΘΥΟΓ ὙΟῸ - ΘΗΪΟΣ 
᾿αΐο. “ἃ ΒΟΙΊΘ, 508. 
ἐμοῦ "δηᾶ Ιϑᾶγα Ἔγοσα 
ἴμοσγθ. ὅ Αῃὰα στ μθσθνοσ 
ἼΡΘΟΡΙΘ. ἄο ποῦ Γασαίνα 
χοῦ, ΟἿ᾽ βΟΪηρ οὐδ΄ ΟΣ 
ὑμαῖ οἱὐγ βῆβκθ ἐῃ8 
αἀυϑῦ ΟΥ̓ τοῦυκ΄ ἔδοξ 
ἴογ ἃ τυἰϊξηθδα ἀραΐηϑι 

ες αἴ ξτε 
ΕἸΦ ΤΟΥ ΘΟΥ ΝοΙίας ΒΘ υοῦυ ρετε, ὌΡ 

'μήτε ῥάβδον τε.--πήραν 
ἈΟΙΠΟΙ: βέδρρ μήτι ̓ πήραι 

μήτε ἀργύριόν, μήτε δύο ὯὭΟΣ - χα ἡ ΒῆνοΥ,: - - ΠΟΥ ἵνο 
χιτῶνας ἔχειν... 4 καὶ. εἰ ἣν ἂν ὑπαοσδυσωθηΐβ ἴὸ θ6 μανίηρ.. Ἀπα εἰς εἷν, ἘΚΕΙ͂. 

οἰκίαν - εἰσέλθητε, . ἐκεῖ μένετε καὶ 
μοῦθϑα τοῦ πρδα δηΐου, ἔμεσθ 6 νοῦ βίαψίῃρ δηὰ 
ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε:. ὅ καὶ ὅσοι. 

ἔγοῖα {6 Υ6᾽ Ρ6 τοῦ βοΐπρ ουξ. Αμαᾶ 85 ΤΏΔΕΗΨ δ 5 
ἄν - μὴ δέχωνται -.:: ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι κοῦ Ὡοξ᾽ τὴϑν Ὀ6 σϑοοίνϊηρσ ἐνταν σε 

ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης. τὸν κονιορτὸν ἀπὸ ἐτοτὰ 1868 "ον ᾿ ταὶ τῃ8 ΕἾΜ ᾿ ΥΥΟΤᾺ 

ἦν ο΄ οὐτου μρτου μεραε τς ΕΙδ, ἔποπα, ΦΎΒδα ιασὶς ᾿ὐἴοξο, να ὄσαν, ἡ Ἐξδρν μενοι δὲς ἐδτοαξας ὅμὸ ἴοπηοιν 
1 ἘῸ: δεν τιν το ας βονς. καὶ ᾿βερετεόςνσος ας τσ θετ 
τανταχοῦ. : ες τὸν τ ἡ : 

Ἷ τὸ ἐὲ Ἣρ ἡὅδης εδ τετραάρχης ἴα, ὁπὰ ἐς μαρρδη- 

ἅι8 βίη “ Χινόμενα. : πάντα, ἊΝ ᾿Καὶ οδυδο οἵ ἫΣ ἜΝ ΔΝ 
διηπόρει ᾿ ἢν διὰ τὸ λέγεσθαι ΒΥ βοὴβ ἰμπαὺ σομῃ. 

μεᾶ. Βθθὴ Γαὶβθά ὌΡ νᾺ5 1 ἘποτουβΕ, «ΒΕ ΡΙοχιν. σοι πὸ ἰὸ δ6 βαϊα 
ἔγοσα ἴῃ ἀβθδαά, 8 θυ ὑπὸ τινῶν ὅτι, ᾿Ιωάν ἔρθ ἐκ: ΕΥ̓ Ββοταθ. ἱπαΐ Φοπα ναἢ γέρθῃ ἊΡ εἶς οὗ Ὁ ΟὐΒΕΓδ ἐμαῦ ἘΠ ́ - 

νεκρῶν, 8 ὑπὸ ᾿ τινῶν - δὲ ὅτι Ἢ ἰδ μβα ἀρρθαζϑά, μαΐ ἀεδά (065), ἘΣΥ Ἃβοπῃθ΄-. Ρᾳξ ἰπδὲ πλρίας, ΕΥ̓, 5011 οἴμπιετα ὑμαῦ 
ἐφάνη, ᾿ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις ἃ (6 ται ὁηθ οὗ [Π8 ἈΡΡΘΑΙΘΩ͂, - Ὁ οἴδοιξ.. Ραΐ Ἰδαδΐ΄. Ῥγορῆθέ ᾿βοχηθ ϑιιοῖθηῦ τόρ θὺβ Βεὰ 
τῶν ᾿ ἄρχ χαίων ἀνέστη: 9 εἶπεν δὲ ὁ [ΤίδθΩ.. 8 Ἡθτοά 5α:4: σείπθ δηοῖθηΐ (065) βἰοοά ἂρ. Βαϊ βαΐξ {πὸ “ΦΟΏΏΘ ΞᾷΖ Ῥϑμθδαβᾶ. 
Ἰρῴδης Η; Ὡάνην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα τίς δέ ἰὕἵ7πο, ἔπη, ἰβ. [ῃἰξ ἐστιν ο ῬΘΗΘΔαθΩ͂; ν Ῥμυΐ δρουῦΐ ΜΏΟΙΣ ἡ Τ᾽ ΔΙ 
ἐ ὗτος. περὶ οὗ κούωῳ Ι 652 ἷβ 1τη15 δρομπέ ΦΏΟΤΩ Ὶ 85 ΠΘΔΥΠΒ 80 μπὰς περ δ ΜΝ " 5 ἴπβ Ὁ τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. ΕΝ ([Π 55) Ὁ Απᾶ δ6 τως ἰο ΞΘ :Βίτ,.. 8566, Εἶπ. Ν 

10 Καὶ ὑποστρέψαντες. οἱ. ἀπόστολοι 10 Αμά ΩΝ [δ ΑἸΔ πμανίηρ τοϊασηδα.. {ἐπο. ΔΡΟΞΕΙ65 ΒΡοβίιδϑ' τοῦτ μα μον 
ἰ δηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. [Τοοοπῃῦθα ἰο δἰπι ττμδὺ τεορουμἐθα - ἴο Ηἰπλ 85 ἸΏδην (ἐΠ]ΏΡ55) 85 ἴδμεν ἅϊα. ΠΣ ρα παν δα ἄοῃρο. 



ΤΕὈὠΚΕΣ 9:11-.6 

Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν 
Αὐὦ Βανὶηξ [Δ 6 ΘΙ 17:9} Βο ψῇπᾶγονν 

κατ᾽ ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην 
ΔΟΟΟΓΑῖΣΩ ΕΣ: ἴο Ρὑχίναίε [8ρο] [ἴῃΐο 

Βηθσαιδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
Βαοιίμϑβαξᾶβ. ΤΏ6 ὈὰΣ οτοναβ Βδνὶρ Καοννη 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος 
Σοῃονθα ἴο Ὠίχα., Δηά Βανηδ σοοοϊνοα Κίηαϊν. 

αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς 
2132} 6 85 θα κί ἴο βθοὰ βδρουΐ 18 

βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν 
ἰπράοα οξίμῃεο Οοα, δῃᾶ {δ6. (065) πϑοᾶ 

ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 12 Ἢ δὲ 
Βανί οἔσουχα Ὧδ νὰ ΒΘ. το μυΐ 

ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν" προσελθόντες 

οἱἷν Ῥοίηδβ σδ]ρὰ 

ΟΔΥ ἰαγίϑθα ἴο ΡῈ ἀθοϊ τη δ᾽; Ὠανίηξβ σογὴδ ἰονναγὰ 

δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ ᾿Απόλυσον τὸν 
Ῥᾳὰαξ 6 ἔνεῖνα 8812 [ἴο έτη 1. Ιοοδο οὐἕ ἐπὸ 

ὄχλον. - ἵνα πορευθέντες εἰς 
οτονψα, ἴῃ ογᾶρυ παῖς παυτὴρ ΒΌΠ 6 ΠΟΙ ἸῺ, ἰπίο 

τὰς κύκλῳ κώμας καὶ .- ἀγροὺς 
ἐν} ἴο αἴτοῖα ν ΠΑΡ 65 δια Β61α5 

καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, 
186. τα βην Ἰεῖ Ιοοδα ἀουνῃ δηα το]θηΐ ΕΠ Ῥγον] βίοι, 

ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 13 εἶπεν 
Ἐδ 58αἰά Ὀδοδιθα ΒοσΘ ἴθ ΙΟΏΘΕῚΣ ῬὈ]86σ6 6 δῖα. 

δὲ πρὸς. αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν 
Ῥαξ ἰονϑτζα τ Εαΐνο γοῦν ἴο πο ἴο δδὲ 

ὑμεῖς. οἷ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν 
του, Τῆδ (065) Ρυξ βαίϊἃ Νοῖ δἃὸ ἰοὺ 

πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ 
ΙΏΟΥΘ {πῶ Ιοᾶνθ5 Ἔνθα δή ἤβῃμοβ ἐνο, ἱξ 

μήτι πορευθέντες ἡμεῖς 
ποὺ νδὲ Βδν]ὴ 8 ΒομΘ6 ΟἿΣ ΨΚ νΘ 

ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον 
ταϊσΐ ὈῈ Ἰπῖο 811 16 Ῥϑορὶθ 1015 

βρώματα. 4 ἧσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες 
Τοοἀπίμεβ. Ὕγετθ ἔζον 8515 ΤΩ 816 ὈΘΥΒΟῚ5 

πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
ἔν ἱμπουβαθάᾶ, ἘΠΡ βαϊᾶ Ριιξ ἐοννασάᾷ (6 αἰβοῖὶρ1θ5 

αὐτοῦ Κατακλίνατε κλισίας ὡσεὶ 
οὗ Ὠζτα. Μδκθ τοῦ τϑο]6 ΕὙΥΟΌΌ5 851} 

ἀνὰ πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ 

αὐτοὺς 
121-29} 

ΠΡ ἘΞν. ΔΑηὰ ἔδμον αἰ 5 βδῃὰ 

κατέκλιναν ἅπαντας. 16 λαβὼν δὲ 
τῆδαθ γοο 6 811 (ἐοτὰ). Ἡδνῖῃδ᾽ ἴαῖκεθ. .Ο Ῥυΐ 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
[5.1] νθ Ἰοᾶνβε δ 6 ἵνοὸ Ἐ5Π65 

ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν 
Βανὶὴβ ἸΙοοκοᾶ σῷ ἰ 6 ποαᾶνθῃ Ὧδ ὈΙοσϑοὰ 
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ὺτὺμΠ ὑμαὺ ἢ ἰοοῖς 
ὑδθα: ΒΟ δηᾶ τίη. 
ἄγον ἴο Ὀσῖνϑον ἰηἴο 
ἃ ΟΙΟΥ ΟϑΠθβὰ Βρίῃ. 
58 1:8. 11 Βα -ἰῃρ 
στονψαβ, ρβοὺνπρ ἴο 
Κῆον 1, ΣοΠ]Ποτρά 
ΑΠά 6 τϑοθίγϑα [ἤθη 
ΚΙΠΑΙΥ δηᾶ Ῥόσϑῃ ἴο 
ΒΡΘΔΚ ἴο ὑῃϑηγ βϑθουξ 
μ6 Κίηραοτα οὗ Αοὰ͵ 
ΔηΔ Ὧ6 Ὠθδὶθᾶ ἐῃοξβ 
πϑοᾶαϊηρ ἃ οὔχζα. 
12 ΤΡ ὑδ8 ΓῚ 
βίαγίθα ἴο ἀθοϊηθ, ΤῊΘ 
ὑγθῖνθ ΠΟΙ͂ ΟΔΠ1Θ᾽ ρ 
ϑηᾶὰ 5αἰα ἴο΄ Ηἰτῆ: 
ΦὈΙΞΥΪ55 ὑδμ8 ΟΥΟΤα, 
[δδὺ ΏΘΥ͂ ὨΔΑΥ͂ ΡῸ ἰπξο 
[88 ν]]ᾶρ65 8Πα οουῃ- 
ὑσυϑίάθ τουμᾶ -δθοι 
δὴ ῬΧΟΘΌΓΘ Ιοᾶρίην 
δα μά ῬΧΟΥΪΒΙΟΏΒ, 
ὈΘΟϑβθ οὖν ὨΘΓδ. τ 
816 ἴῃ 8 ΙΟΠΘΙΥ Ὀ]866," 
13 Βυὺ 6 εἰα . 1 
ὑπο; “Ὧοῦ σίγα ὑμδπὶ 
Βοιῃιθύῃϊηρ - ἰο 68.." 
ὙΤΏΘΥ 5814: “ὙἼὔὲ ἤδγῦϑ 
πούῃϊηρ τῇοτο ἰῆϑῃ 
Ἦνθ Ἰοϑῦθβ δῃᾶὰ ἵμο 
Ἔβμθβ, ὉΏ]16 55. ῬΟΓΏΔΡΣ 
Ἅ6 ΟΌΥΒΘΙνΟΒ ΡῸ 8πὰ 

ῬᾺΥ [οοαδίβ ἔὸσ 8} 
[6356 6001," 14 ΤΏΘΥ 

ὍογΘ, ἰῃ ἔϑοῦ, δρουὲ 
Ὦγε ἐμοιϑαμᾶ πθῆ, 
Βαῦ μ8 584 ἰο. ὃ 
αἀἰβοιριθϑ: “Ἔδνα ποῖα 

ΤΘΟΙΏΘ 85. δὖ τηθ818, 
ἰπὰ ρ»τοὰρα οἵ «δοῦν 

ΒΥ βδοῃ. 15. Απᾶ 

ὕμπὲν ἀἰὰ 50 δηὰ μδά 
ὕμβεια. 811 σϑο]1π8. 
10 ΤΏΘη ἰακίηρ ἰδ 

Ἔνθ Ιοᾶῦθβ δηᾷ [88 

ἐτο ἤξῃθβ, 88. Ἰοοκδά 

ὉΡ ἰο βδαγθῃ, δ]εβθθά 

μονα ΒΟΡΒΒΟΟΘΟΝΝΒΕΝΘΘΘΟΟΟΒΝΒΌΘΟΝΝ ΝΒΗΒΟΒΟΜΗΝΟΝΟΝΝΝΟΝ ΘΝ 

321 ΓΠΌΚΕ, 9:1}--28 

αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς [ϑῖα δῃᾷ Ὀτοῖκα ὑμθηι 
ἐμ6 1 διὰ ὈχΌΚο ἄοννῃ δη6α ννᾶβ βίνὶ πε ἴο 86 ΠΡ δα Ῥϑρδῃ ἰὸ δῖνα 

αθηταῖς παραθεῖναι. τῷ ὄχλῳ. 17 καὶ [ὑμετι ἰο [86 ἀϊβοίριθα 
᾿ἀἰβοῖρ 165 ἴο ναί μϑϑῖαθ [0] οτοῖνα, Απμᾶί  5οὺ Βοῖοσθ {δα 

ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ [ οτονά. 17 50 ὑπδν 311 
88. δἷ δᾶ ὝΕΙΘ 58 1958 64 411, ΔΩ [αἱ δηᾶ ψΟΓ8 βαυϊδΕθα, 

ἤρθη τὸ περισσεῦσαν δὰ μβ βισρΙ5. ὑμαὺ 
ψ85 116 α 186 [αὐϑη εν 1 μανὶηβ δρουπαερα Π6Υ δᾶ νψῶβ ἔβδκϑθῃ 

αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 
ἰο ἴθι ΟΣ ἔγαρτηθηΐθ Ῥδαβκοῖίβο ἐννεῖνα. 

ἋΡρ, ὕψεινγα Ῥϑεκοὶς οὗ 
ἔνασταθηΐβ. 

18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν! ᾿8Τιαίο, ΨΏΠῸῈ6 Β6 
ς 1: ΒΑΡ Ὠ ΘΩ͂ ἴῃ ἴπ8 ἴο ων "16 .} ΜᾺ ὈΤΑΥΪΏρ 8ΙΟὮΘ, 

προσευχόμενον κατὰ μόνας ἰ5οὶ Ν 
Ρ Ῥτβϑτηβ δοσοσαιϊηρ ἰο ΒοΙἑΑΥν [Ρ]ΔΟ65] [88 αἰβοῖρ!ε5 ΟἌχη6 ἷο 5 5». Δ , Φ [ΒΘΙΠΘΙ ἴο Ὠἷῃι, δῃηὰᾶ συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ Ἂν 

οὗτη6 ἰοσαίμο. ἰο μὰ ἐδ ἀϊβοίριθϑ, δορὰ Ϊ 88. απθϑοηθαᾶ ὑμθτω, 
΄ » ι ΄ ΄ ς ὶ . “ἐ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων Τίνα με οἱ |385158: “)ὴΟ τὸ [88 

μ6 Ἰπαυϊσεα ὑροὸὰ ἱποθ βαγίπρ Ὅοσυ τὴ {π6 ΟΥΟΜΒ βασίηρ ἰπδὺ 1 

ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 18 οἱ δὲ 1819" 19 ΤΏ ΤΟΡΙΡ ΏΘΥ 
οτον ἂβ ΙΒ ΒΑ ΙΩ5 ἴο ὑφ ὙΠῸ (οΣ165) Ραὲ} ςαἱᾷ: ΦΠΟΒΏ {θ΄ Β80- 

ἀποκριθέντες εἶπαν ᾿Ιωάνην τὸν βαπτιστήν, | ἐἰ5ὲ: ; Ὡ- 
μανίὴϑ᾽ Θηϑυνοσεαὰ βαϊα ότι 18 Ρ Βαρεϊσι, 80; Ῥὰ οἴποτβ, ἘΠῚ 

718},} 86 5.1} οὔουϑ, 

[ᾶ΄ὺ οὔθ οὗ ἐπ 88- 

οἰθῃῦ ρεορμοίβ Ὧ85 
ΤΊΒΘ. Ξ2ΟΎΏΘη 86 

Βα ο ὑπθι: “γὙοῦ, 

μοι, ΜΟ. ἄο τοῦ 

ΒΆΨ 1 δὺλϑ᾽ Ῥδίθυ βϑϊα 

ἴῃ ΤΟῸΪν: “ΤΏ ΟὨτιδὺ 

ΟἹ ἀοῦ,. 21 Τρ ἴῃ 

8. δίδσῃ [δκ ἴο ὕπο 

Ὧ6 ᾿ηδίσιοίοα {θα 

ποῦ ἴο 6 ἐβπἶηρ ΓΠῚ5 

ἴο ϑϑηνροᾶν, 22 0υυΐ 

581ἃ: “ΤὴῺ6 ϑοὴ οὗ 

8.) χχσιδὺῦ ὈΠΟΘΘΙΡῸ 

ΓΑΔ ΒΌΒΘΥΩρ5. δηᾶ 

Ρ6 γχα]θοίθαά ὉΓΥ ὑπ 
ΟἸΑΘΓ τῇθῃ δῃηᾶ οἠϊοῖ 

Ὀσϊοδί 8η4 δουθ6 8, 

δια 6 Κι, δια οὨ 
006 τὰ ἀδὺ Ὅ6 

ταλβϑᾶ τ. 

ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφή 
οἶμεῖα Ῥὰαξ ἘΠδῃ, ροφήτης 

οἴπεχβ Ῥὰξ ἐμῃας Ῥγοόορηρὶ 

τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 290 εἶπεν 
βοηθ ΟΥ̓ ῃ6 δηοϊθηΐ (00.658) ἰοοῦ ρ. Ἦδ βαϊά 

δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε 
ρα ἰοΐπμεαλ Ὑοῦυ υΐ ψΏΟΙΣ πὶ 806 ὑοῦ 5ϑυ 5 

εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν 
ἰο Ρ6 2 Ῥεῖ θὰ Βδνὴρ δηβννοσοαὰ βαϊὰ Τῆδ 

χριστὸν τοῦ θεοῦ. 21 ὁ δὲ 
[6 Ε1η οΥ 6 αοα. Τῆς (οπ6) [.}}1} 

ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν 
δανίηβ Σεθυακααᾶ ἴο {ποτὰ ἮὮθ ϑᾷνβ 15 Σ ἸΟΘΈΟΩΒ 

μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 22 εἰπὼν ὅτι 
ἰἴὸ ο οὔΘβ ἴο ΡῈ ἰδ: ἶρς {Ὠ15, ΒΑν ΩΒ βαίϊα ἐμαὶ 

Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ΤΕῚ5 ΠΘΟΘ ΒΥ ἴῃς ΞΟΠ ΟΣ 86 τῇδ 

πολλὰ παϑεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
την (155) ἴο ΒΥ δᾶ ἴο 6 τϑήβοΐβα 

ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ 
πο [1η6 ΟἸΩ͂ΘΥ ΤΕ δα ΟὨΪΟΣ ὑυθϑίϑ δῃᾶ 

γραμματέων καὶ. ἀποκτανθῆναι καὶ τῆ 
ΒΟΣΙΡΌ65 8 πᾶ ἰο Ὀ6 Κηϊρὰ δὰ ἰο ἰδ 

τρίτῃ ἡμέ ἐγερθῆναι. 
ἐτα ἴπερᾳ το ἍΝ ἘΣ ὌΡ. 

28. Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας Εἴ ϑ ὙΠοηα Π6 ψεηῦ 
Ηὄἕ νγ85 βδαυϊθβθ Ἀαῤ ἰονασά 81 (86) Ὁ} 0 (0 58..ὺ (0 811: “1ἢ ----- όπου ΤΠ δὴν ποτ σ 

195 Ἐ]Π]18}, 1π|18,5ι.. γῃρδηΐρ “ΜΥ Οοᾶ ἰ5. 788." 



Χ{{Ὲ 9: 234---..0 

ἔρχεσθαι, 
ἰο 6 σουλίηβ, 

ἀράτω -τὸν 
16ὲ ἶσα ἂρ. ἰδ 6 

καθ ἡμέραν, καὶ 
Ὶ δΔοσοογαϊηξ ἰο ἄδᾶν, δρᾶ 

ἀκολουθείτω μοι. 24 ὃς γὰρ. ἂν 
16 Εἷπι 6 0] ρΡ ἴἰο τῆθ. ΗΟ ἴοῦ ἩΚΕΙ͂ 

θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 
τὯΑν ΜΠ 6 500] οὗ ίπι ἴοϑανθ, ἈΜΠΠΙ,1056 

αὐτήν: ὃς δ᾽ ἂν εαἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν 
τ; 6 Ῥαΐ πεῖν ταῖσηΐ 1056 ῃ8 50} 

αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει 
οὐ ἰπι οἱ ϑοσουπέ οἔταθ, [815 (06) ΨὙ}1} βᾶνα 

αὐτήν. 25 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος 
οὐ Σν τγμδὺ. ἔοσ 15 βεΐῃβ Ὀεπμεβίξα  τῆδῃ 

κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ 
μανίηρ ραϊπεα ἰῇ6. ψοῦὰ ψ ΒΟ Ὠΐγλβεε Ῥαΐ 

ἀπολέσας ἣ - ζημιωθείς; 26 ὃς γὰρ 
Βανί ᾿οσὲ οὐ βανίωρβ Ὀθϑὴ ἀδιηδθθαῦ ἍΜ ηὴο ἔοσ 

ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς 
ΤΥ ἩΚΕΟΙ͂Υ ταϊρξ 6 ἀβμϑτηθα Οὗ τὴθ. δῃάῖ ἔπε 

λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
οτᾶβ, ἐμὶ5 (6) πα ϑοὺθὰ οὔθ βου το 

ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 
ὙΨ1ΠῸῸ δϑμβιαθα οἵ, ψῃθησνοσ 6 τσ σοσὰα ἴθ ἐμ 

δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων 
ΒΊΟΥΣ οΥ εἴτα δρᾷ οἵ με Ἐδίμου δῃα οὗ [8 ὮΟΙΝ 

ἀγγέλων. 21 Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, 
ΔΏΘΘΙ5.. Τ 8τὴ βασίας ᾳ ἰο γοῦ χα "Πν, 

τινες. τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἷ 
βοῦθ οὔ δε (οὔ685) ἤεῦθ Βεανίηρ βϑἰοοῦ ΠΟ 

γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν 
ποῖ 5Βδοι!αᾶ ἰαϑία οἵ ἀδθαίᾷ ὉΠ ΠΟΙ͂ 

ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
ἴμεν ϑῃουϊᾶ 86. ἴ 6 Κίηραοτῃ οὗ ἴὰ αιῪ Ἃοά. 

283 ᾿Εγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους 
Τὸ Βαρρθηρα Ῥὰΐ δεέίοσ 18 Ὺ ννοσγαβ 1658 

ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον 
αν 5, οἰ Βανίην ἰακε δοῦσ Ῥαοΐοι 

ἀνέβη εἰς τὸ 
πὸ νος ἃρ ἱπο {δα 

ἐγένετο - 
τ μΒαρροποαᾶ 

εἶδος τοῦ 
δύο: 49} ΟΥ̓ {μ6 

ἱματισμὸς 
ΔΡΡΆΧ͵ΘΙ 

ὀπίσω - 
Ὀφῃϊηᾷ.. 

καὶ 
δηῃᾶ 

θέλει 
ϑῶσψομθ ἷβ ΨΉΠΙΏΡ. 

ἀρνησάσθω ἑαυτὸν 
1οὺ Εἷτα ἀΐβονγαι ἰτηβεὶΣ 

σταυρὸν - αὐτοῦ 
βίδα οὐ Ὠἰτλ 

μου 
τὴ 

τις 

ὡσεὶ 
ἃ51Ὲ 

νΝ 3 ᾿ " Ἁ 2 ΄ 

καὶ ᾿Ιωάνην καὶ ᾿ἰάκωβον 
ηἃὰ Ζοῇθ δᾶ ΦΥΩΘ5 

ὄρος προσεύξασθαι: .29 καὶ 
τΤιουῦδ: ς ἴο ὑῶν, ὁ - ΑἈμᾶ 

ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ 
ἴῃ ἰᾷὰ 6 ἴο 6 ΡΥϑϑ 5 πἰρ ἰῃς 

προσώπου ἀὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ 
ΕΕΤῚ - ΟΥ̓ δίῃ ἀϊδέουθης δπα ἰδ 

2831 ὅρρ. Αρρεηάϊχ ὑπᾶρρ Μαϑίίμονν 10:38. 

᾿ΘΏΆΨΟΏΘ 

ϑ2 9 

ΜϑῺῦΒ ἐρ 
σοθ 816 τὰθ6, ἰδὲ 
πὰ αἀἰδοθ ὨΪΏγ56]7 
Δ Ὁἱοκ ῸΡ ὨΪ5᾽ ἴου- 

ἔμα16. βύθκοῦ ἄδν δέξου 
ἅἄκν δρᾶ ἴοϊϊον τὴβ 
σοη ϊμθ γ.. 24 ἘῸῚ 
ΜΏοσΘνοΣ ψϑηΐβ ἴο 5878 
18. 501 11 Ιο56. 1; 
Ῥυῦ ψΏΟΟνΕΥ ἸΟϑ6 5 Ὡϊβ 
ΒΟῸΣ [ΟΥ̓ ΠῚ 586 ἰδ 
μ6 οὔθ ἰμαῦ Μ1]1 βᾶνθ 
ἰ. 25. 641. ψμδὶ 
ἄοθ. ἃ πῖϑὴ ὈΘΩΘΗ͂Ι 
Βίγηβϑιῦ ἰξ. Ὧ6 ρμαΐῃβ 

[86 ΨΏΟΙΘ ψουῖᾶ δ 

1οϑὸ5 ἶθ ΟὟ δβδὶΐ 
ΟΥ̓ 516 γ5 ἀδαιδρθῦ 
28 ἘῸΣΓ ΨΏΟΘΥΘΥ,. Β6- 
ΟοΙη65 Δϑῃθιιθα οἵ ἸῺ 
διὰ οὗ ΠΥ Μοχαβ, {88 

Ξοθ οὗ. δὰ ΜΠ, 6 
ΔΘ Θα οὗ ὑμὶβ 8 
ΨΏΘΩ Ὧ6 ΘΥΥΙν6 5 1Ὼ Ὠΐ 
ΘΊοῖν δηᾶ ἰμαῦ οὗ {88 
ἘΔΙΏΟΙ δῃᾷ οὗ {8 

ΠΟΙ͂ δῆρ6͵5. 21 Βαὺ 1 
161 τοῦ ὑχυθα ιν, 

ΤΏΘΙΤΘ 816 80116θ.- οὗ 

ἴζοβθο βἰδῃᾶϊηρ ὨθτΒ 

.(αῦὺ ΨΜ}ῈΠπ0ΠΟ ποῦ ἰδϑίδ 

ἄρα δὖ 811 Ὁ} Πγδὺ 

ὍΘ 566. [6 Κιηρσάοιῃ 

οἵ σοᾶ." ΓΝ 

ΦΘῚΠ δοῦδ] ζϑοῦ, 

δροαῦ εἰσ ἄδνβ αὔὐοῦ 

ἐμ658 ψοῦαβ, πθ΄ ἴοοϊς 

Ῥείδε δῃηᾶᾷ σομη" πὰ 

σατο ϑίοῃβ δηὰ 

οἰ πιβθᾶ ὡρ ἰπΐο “ὑπὸ 
ταοπηναΐῃ ἴο ΡΓΙΒΥ͂. 

29 Αὐμᾶ 85. 88 ΝᾺ 
ρεϑυΐῶσ μ6 -ἀρρθατ 

ΒΘΏΟΘ. οἵ δῖ .ἴδ0θ 

Ὀϑοθῖθ ἀἰϊζέοτγοαν 
δρᾷ 58. ΡΌΔΓΘΙ 

μπκονμμρ λυνμαφανρτννον 

825 

αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 39 καὶ ἰδοὺ 
οι ΨΜΏΠῸ6. Ἰρῃίδηληρ ουΐ, Αδᾶ ἸΙΟΟΚΙ 

ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες 
τλϑῖε ῬΘΙΒΟΩΒ ἔννο Με 6 βρρακίαρ ἢ δἰ, ΨῈῸ 

ἦσαν Μωυσῆς καὶ Ἠλείας, 31 οἵ 
ΜΈΙΘ Ἱοξβοβ δηά ἘΠΠ]1ΔΠῈ, ἐμ (ομ 65) 

ὀφθέντες. ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον 
Βανι ΔΡΡΕδΥοαῦ 1ὰ βίον Ψ 66 βανίωρ 16 εχοάιιϑ 

αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν -πτληροῦν ἐν 
οἵ πὰ ΜΈΣΟΣ Β6 α58 αρουῦΐ ἴο ἘΟΙΡΡΗΠΩΝ ΕἸ 

᾿Ιερουσαλήμ. 32 ὁ. δὲ Πέτρος καὶ οἱ 
Ζοτυ δα  θτὴ. ΤΏ ΡὰΣ Ῥεῖΐθυ δῃᾶ ἐδ. (65) 

σὺν αὐτῷ ἦσαν -.. βεβαρημένοι 
ἰοβείμον ΠΗ γα γασο Βασίηρ θα θη τνεῖσμϑα ἄοννα 

ὕπνῳ᾽ .. διαγρηγορήσαντες δὲ. εἶδαν τὴν 
τ0 5166; ανίῃρ ἔν ἀυνδκοηρα θὰ ἔμθν βδανν ἐμ6 

δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς 
ΕἾΟΥ͂Σ Οὗ ἴτῃ δῃηᾶ ἰδ ψνψο τ 18 Ῥθυβουβ [Π6 (0685) 

συνεστῶτας αὐτῷ. 38 καὶ ἐγένετο. ἐν τῷ 
μδνίπβ βίοοα νυ Βίμι. μπᾶ 1{πϑρρεπαᾶ ἴω [86 

διαχωρίζεσθαι. αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ 
ἰο Ὀ6 Ξορδγαϊθα ᾿ δ γ εἴ τ} δ ἐκ 6}..} 81} βαϊδ τῆ6 

Πέτρος πρὸς. τὸν ᾿Ιησοῦν ᾿Επιστάτα, καλόν 
Ῥεῖ ἰοννδατά ἐπα ὅεβὺβ Ἰηκισυοῖοσ, Β8η68 

ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς 
15 8 οῦα ἴορο, δῃράὰ [1οΐ υ θΚο ἰεηΐβ 

τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ. μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν 
ἴχταεε, οὔθ ἴουγοῦ δηά8 οὔθ ἴο ΜοΌβῈβ δῃᾷάᾷ οὔ 

Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ . λέγει. 
ἴο ΕΠ 8 ᾽ τοὶ δνίηρ ον. ΜὨΪσ 615 βασίῆρ. 

34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο 
ΤΠ656 (165) Ὀυΐδ οὗ πὰ βαυίηθβ σδίὴ ἴο Ὀ6 

νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς: 
οἰοιτ- δηᾶ 85 ΟΥ ΟΥΒΒΔαΟΜΙΩΝ {μοσὰ; 

ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν 
[μὸν 6. τηδᾶθ ἔθασ!ῦ]! ὈᾳκΣ ἃ ἐπε. ᾿ἴο ῃΐον 

αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 835 καὶ φωνὴ 
ἴδοτῃ ἴὰῖο τ86 οἹοιᾷ, τ ἈΑΠΩ͂ φοῖοα 

ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτό 
(ΔΙῺ6 ἰο 6 οὐδοῦ ἴῃς οἹουᾷ ΒΑΨΣΙΩΒ τρὶς" 

ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ. ἐκλελεγμένος, 
ἰδ. μ6. βοῦ οὔτηβ {88 (0η 86) Βανίηρ ὈΘαα οόβϑα, 

αὐτοῦ ει. ἀκούετε. 86. καὶ. ἐν τῷ. 
οὐ Πίτῃ Ῥθυοῦ ἤθαύοσθ. ΑἈμπά ΪᾺ 

γενέσϑαι τὴν φωνὴν εὑρέθη 
ἴο οσσὰχ ἴῃε. νοΐςβ Ὑγὰ5 ἐουπά 655 

μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ 
ἃοθθ, Απάα᾿ {πον} Ῥθοδτῖθ 5 οηα ἴο ΠῸ οὔθ 

ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖ ἡμέ 'ς ἡμέραι 
ΤΕρογ θα δος 1Ὰ ἴῃοβα - 1τὰ6 μάνα υ 

᾿Ιησοῦς 

τῆς 

ΧΌΚΕ 9: 80---36 

Ῥϑοϑῖῶθ δι ΘΥΪΆΡΙΥ 
ψὨϊ6., 80.Α15ο, Ιοοκ! 
ὕνο 6) ψΕ6ΙΟ 60ῃ- 
ψουδηρ ΜΙ Ὠἶτα, τ ὯΟ 
ἍΟΥΘ ΜΌβΕΣ 8Δη4 Ἐ:.11 -. 
18:8. ΘΙΎΏΘ56. δρ- 
Ρθαγθᾶ ψἱ ρΊουν δηᾷᾶ 
Ὀβσδὴ ὑθικίηρ δοουῦ 
Ἦϊβ ἀδραχίασα ὑμαὺ μ6 
γε ἀοϑυηθα ἴο ΕΗ} 
δῇ σογυδαίθσῃ, 32 ΝΟΝ 
Ῥούου δηῃηᾶὰ ἴῃοβο ψι 
ἢ ψοῖθ μψοϊρηθά 
ἄονῃ ψὶ 5ἴθθρ; ὈυΣ 
ΜΏΘΩ Θ᾽ μοῦ ἔπΠν 
ΚΘ ἴον β5ὰ. Ϊδ5 
ΒΊΟΥΥ. δῃ (μ᾿ ὑψο. 
ΙΏΘ. δἰδηάϊηρ Ὁ: 
γα, 88 ΑΠα 85. [656 
ΘΙ Ῥεΐῃρ βερϑζγϑίθα 
ἔγογὰ Ὠίτῃ,. Ῥϑίοσ. βαϊά 
ἴο ὕθϑθαβ: “ἸΩΒΣχασίΟΥ, 

15 μθ ἴοὸσ τι ἴοὸ Ρ6 
Ὦθτθ, 50 θοῦ 5 οτγοοῦ 
ἔσοθ ὑθηΐβ, οὐδ Ι͂ῸΓ 
γο 8πηα ΟἿΘ ἔοῦ Μο- 
565 δ) 4 ΟἿΘ6 ἴῸΣ ἘΠῚ" - 
15.}," 6. μοῦ ᾿τϑοϊίζιησ 
ΜΏδὺ Ὧ6. 85 δϑυίῃρ. 
84 Βυὺ δἃ5. 6 5 585- 
ἴπρ {86 ὑπῖηρθ 8 
οἸοπα ἔοστηράᾶ. βῃηα Ρ6- 
αχ ἴο ΟΥ̓ΘΙΞΏΔΑΟΤ 
ὕβο, Αβ πον οῃ- 

ἰογθὰ ἰηΐο 6 οἱουᾷᾶ, 

ΠΟΥ Ὀθοδῆθ Σοαυι, 

35 ΑΠα 8. ψοΐοα σϑῖὴθ 
οὐδ οὗ 86 οἱοπᾷᾶ, 

Βοσορ: “ΤΏΙ. 156. ΠΥ 

ϑοῦ, ὑῃ6 ομβ ὑμδὺ 85 

Ῥθθῃ: οὔόϑδθῃ, [ἰσίθ 

ἴο Ὠἰμι." 86 Αῃμὰ 85 

ὑμ6 - νοΐϊσθ οσσαγτθά 
ὕεβὰβθ νὰβ ἴουπᾶ 
ΔΙομΘ. Βυδ᾿ ὕδδν 
κΚοοῦ αὐἰοὺ. δηὰ αἱά 

ποῦ τοροτῦ. ἴο ϑδγ- 

ΟὯΘΒ ἰῃ μοβθο ἀδν8 



ΓὈΚῈΕ; 9: 87-.-48 

οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 
ποίησ οἵ ψῇΒαδΐί (8185) ἴμεν ᾶνο 566, 

381 ᾿Εγένετο δὲ τῇ ἑξῆς 
1 Ββαρρβρῃθάὰ μυΐ ἴο ἴδ 6 οὗ ΒΞ ρβοαῦφῃσα 

ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
ἂν Βανίηβ σοχὴθ ἄοὴ οὐ ίμο ἔτοηωη ἐδμ6 

ὄρους: συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 38 καὶ 
ταοιυιξαίη ταϑί ὰρ ἢ Πἰχὰ ογονναὰ τς. Ἀπα 

ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν 
Ἰοοκ' ζχῆ8]6 ῬΘσοὺῦ ἔσο ἵῃῇθ ογοννᾶ οδ]]οα ουέΐ 

λέγων Διδάσκαλε, δέομαι σου ἐπιβλέψαι 
ΒΑ ἜἘδβοθοσ, 1 τὰ ΡΕΘΕΙΣ ΟΥ γψοὰ ἴο ΙΟΟΙΚ δὲ 

ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενῆς μοί 
ρου ἴὴ6 δοὴὺ οἴτηθρ, Ῥϑεσδξα οἱ -Ὀοσοίθῃ ἴο τὴ 6 

ἐστιν, 89 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, 
15, 8δ8η4 ΙἸοοκ! ΒΡ 15 τϑοοϊνίηρ Ἶ., 

καὶ ἐξέφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν 
δρα βυάαρηῖϊν πὸ οὐἱθβ οὐ, απ σοηνι]δος5 Ἐ 2512] 

μετὰ ἀφροῦ καὶ μόλις ἀποχωρεῖ ἀπ 
νι 1οϑ πα βοδγοοὶν 1 15 βού δ᾽ ἀνα σόα 

αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν: 40 καὶ ἐδεήθην τῶν 
ΠΡΟΣ Ὀταϊδι ες ΐπα; δοα ΙΡοσροα οὐ μα 

μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν 
αἰβοῖριθβ οἔ νου ἴῃ ογαᾶσοσυ ἔπαὶ πον μου ἰῃτονν οἂὐΐ 

αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 
1, δηᾶ ποῖ ΘΚ ὑσονϑθᾶ 8016. 

41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿[ησοῦς εἶπεν Ὦ 
Ἑνίηϑ δηβννοσεαὰ μὰ ἐπὸ ΒΙ-ΕΙΡΕῚ βαίά 0Ο 

γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, 
βοροσαοη ζαιῃ 1655 δῃᾷά Βανίηρ ΘΟ ῬΟΥνοχίςΩ, 

ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ 
ὉΔῚ Ν.26 τ] ΞΏΔΠΙ 6 ἰονναγα ὙΟΤΙ δᾶ 

ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν 
554111 ὨοΙ ἀρ οὗγοῦυ Τιρδα ἐοννδσῦ δόσο τι6 

υἱόν,Ο σου. 42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ 
505} οἴνου. οὶ θα σοχηϊηρ ἰοννασα οἵ Ηΐταὰ 

ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ 
Ῥτοκα 6} 69] 186 ἀσουοι δηαᾶ 

συνεσπάραξεν.: ἐπετίμησεν δὲ ὁ ᾿ἰησοῦς 
σομνοϊβρα ἰοσεΐμοῦ; βανο σορακο θὰ 16 “655 

τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν 
ἰοΐῃθα βρίτ ἰῃ6 τυοϊοϑῦ, 8ηα ἢ Ποϑδιϑᾶ ἴῃ 6 

παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 

3 

ῬΟΥ μπᾶ βανθ ὈὉ80κΚ μγαὰ ἴο ἰδ ξβίμπου οὐ μἰπλ. 
43 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ 

Τμον Ψεσγὸ Ροϊηρ δϑίουπηαςα Ραὰΐ 811 ὌΡΟΣ 

τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. 
ἴπ6 τηϑ]θϑεὶσ ῬΟυΟ οὐ μα Οοάᾶ. 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ 
ΟΥ̓ 841 (θὰ) μαξ το αου 5 ὌΡΟΣ 

8324 

ΒΥ Οὗ ἴῃ6 ὑδίηρᾳ 
[ΏΘΥ 58.000. ἐὐς δ 

81] ΟἹ ἰδ ϑΒισοθρα. 
ἱπρ ἄγ, θα ὑμαν 
σοῦ ἀοχῃ ἴτομιλ ἰὴ 
τλουμίαϊη, ἃ ϑ,δαὶὲ 
οτοχα τοὺ Ὠΐ, 
ὃ8 Δηά, ΙΟΟΙ! ἃ τῆϑη 
ογὐτιοᾶὰ οαὐὐὐδυΘὀ ἔγοχ 
8βα οτοψα, βϑαγίηρ: 
ἸΤΌΔΟΏΘΥ, Σ Ῥὲρ ψοι 

ἴο ὑδῖκθ ἃ Ιοοὸῖξκ δ τὴν 
50, Ῥθοδῖιδ8 Ὧ6 15. ἸῺ 
ΟὨΙγ -θροίίθη, 39 δηᾷ, 
ΙοΟΚ! 8 δϑρϊσιῦ ἴακοα 
Βΐ, ρα διααθηϊν 
Ὧ8 οὐτἵοθ. ον, δηᾶ ἢ 
ἰπτονθ δἰπὶ ἰΐο σοη- 
νυ δος ἢ ξόϑαι, 
διὰ Ὁ βοδζοοὶν τἱἢ- 
ἄταν ἔσοπὶ Ὠΐτλ δἴίο 
Ὀχυϊδίηρ Ὠἶτα. 40 Δπά 
1 Ὀερρθαᾶ γοὰ αἰδβοὶ- 
ὯΙ65 ἰο ΘΧΡΘῚ ἰδ, Ὀπὺὶ 
ἴον οομια ποῖ. 41 Τὴ 
ΤΘΒΡΟΩΞΘ ὕθθὰθ 58.ᾶ: 
“Ο,͵, ἔρὶ 1] 655 δ8η4 
ὑνιδύθα σοηθγϑδύϊοῃ, 
ον Ἰοπρ ΤΌ 1 Ὁ0η- 
ἐἰπυθ πὰ τοῦ δηὰ 
ρα ἃρ σῇ τυοῦῦ 
ΙρΔα γΟῸΓ 50 ΟΥΟΡ 
ὮΘΓΘ." 42 Βπὸ ὄνθῇ. 88 
ΏὮ6 85 ϑρρτοβοῆΐηρ, 
08 6 ἀδοηῃ ἀαϑμρδᾶ 
ἢ ἰο ῃ8 ρ»τουμά 
δ. νἱοιϊθη Ἱῦ οοῆ- 

ψ 56 64 ὩΣ. ἘΤΟΎΘΡΟΙ, 

Ζθ85 τορακροα {π6 πῇ- 

ΟΙἸθᾶπΠ πρίσὶῦ δηᾶ 

μϑαϊθα ἐμ ῬῸΥ πᾶ 

ἀρ! νοσθᾶ ἢἶτπὶ ἴὸ  Ηἰ5 

Ταϊθοσ. 43 ΘΙ, {67 

811 Ῥοσδὰ ἰο ΡῈ 88- 

τοιηρθα εὖ ἐμ6 τῃᾶ- 

εϑύίς ρονοσ οἵ Οαοά. 

ΝΟΥΝ 85 εν μψοῖδ 

8411 τχϑύνθιὶηρ 8 

τανρυθνσιι τα στνμουρ κμσταν το αρνμ κυικιμννα ἐρασασι δ ποκα πεν: 

δ ΕΌΚΕ 9: 44--.49 

πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν πρὸς τοὺς [811 ἐπθ {πίῃ 411 (155) ΏΙΟΗ Ἠδ νγὰϑ ἀοίηρ' Ὧ6 Ξδια ἐουγαζά ΕΝ αἀοίησ, Ὧ6 ΤΉΝ τὰ Ἧς 
αἰβοῖριθβ:; 44" Οαἷνο 

μαθητὰς αὐτοῦ 44 Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα 
Ῥαΐ Ἰοᾶρτηθῃῦ ἰο μι 688 

αἰβοὶρ 165 οὗ ἶσα χοῦ ἰηΐο {06 ϑδίβ 
ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους, ὁ. γὰρ υἱὸς  τγοτάβ ἴῃ τοῦκ ΘΓ, οὗγτοῦ ἴὰθ οσαβ ἴδεδβε, “6. ἔοσ βσαν ἴοῦ ἰὴ86 Ξοὴ οἵ 188 
τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς 115 ἀεοίηθα ἰο 6 46- οὐ (88 ΤΆΒΙ ἴ5 δροὰΐξ ἰο μῈ βίνθῃ ονοσ ἰηΐϊο Ἰνογοα ἴξο ἔα πδηᾶϑ 
εἶἴρας ἀνθρώπων. 45 οἷ ͵ δὲ 1οΥ τηθη.᾿" 45 Βα ὑπον δηάθ ΟΣ ΤΆΘΏ. ΤῊΘ (0165) Ῥαΐ] ροηδπυθα πϊεμοαῦ π- 

ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ | ἀογίθιλαησ οὔ ἐμὲ ψετα ποῦ Κηονηθ ἰβθ ΒΣΪΩΡ ἐμῖ5,,  δπᾶ Βα ρ. ΤῸ ἴδοὶ ἰξ τα 
ἦν “παρακεκαλυμμένον . ἀπ᾿ αὐτῶν [σομοραῖθὰ ἔσζοπη ἐμϑα να αν θοαὶ φομσθα]θα Ὀ65186 ἔτοῦὶ ἰβοζα ἐμαῦ. ὑπ 7 χαϊρηῦ ποὺ 

ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ [566 ἑῃτοιρ ἱ ἴῃ οσάθυ μα ποῖ λον ταῖθῃϊ ρασοαῖνα 1ἴ, τ [πὴ ακαν να 
ἐφοβοῦυτο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ |σππδειῖ χα 

{μὲν γ σα ἔθασηβ ἴἰο τοαιϑϑὲ 4312} ἄρσις [121 παθδίϊοι ἃθουῦ 15 βαυϊηρ, 

45 ΤΏΘΩ ἃ ΓΟΒΒΟΏ]ΩΡ, 
Θδηξοτρα διηοηρ ἐμ. 

ήματος τούτου. 
ῥῆματο 115. 

46 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν 
Ἑπιοτρᾶ Ῥυΐ ταδβοηϊρ; ἰλ1855 ἴ σὴὸ ψουϊα Ὅ6 

αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη. μείζων [ὑ88. στοαύαϑι. οὐ ὑπϑῃ. 
ἴμβεαι, (8 ψῆο 1Πκ8ὶνὺ χτηϊρῃῦ θ8Ὲ βυθϑίου (016) 1 47 Ζ651ι5, Καποσίηρ {6 
αὐτῶν. 4 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἰδὼς τὸν ᾿γρδβοηΐϊηρ οὐ ὑμοὶγ ξἴποια. τῶε Ραΐ ἱ ᾿ διαλογισμὸν Ἑ τῆς ὧν» ἜΡΩΣ Καονσα 86} πραγύβ, ἔοοῖ 8 γουης 

καρδία αὐτῶν ἢ : Ι 
ΤΟΘΞΟΏΪΠ οὗ τῆ σονται ΟΥ θυ ομΠά, βεῦ ἱδ ᾿εβιαθ 
ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ δα ἀδ διά βαϊ4 ἴὸ ΒΑΝΊΩ5 ἴα κα ἀροθ ΠΕ ΡῸν τη888 5ἐδῃά τ [θ: “ἹΏΟΘΥΟΙ το- 

παρ᾽ ἑαυτῷ, 48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἂν ,οῖνοβ ὑπ|5 γΟῦΏΒ 
θε546. ὨΪΠΊΒΘΙΖ, δπᾶὰ 584 ἰο ποτὰ 0 ΗΠ Κοὶν [ΟὨΠ]ΠΔ οἱ ἐὴ6 θαϑὶβ οὗ 
“δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ [ΤΡ Ὠβὴδ σϑοδίνεϑ 126 

ταϊθηΐ σοσοῖνα {815 6 ἩΔΙΘ ΡΟ προ πο [ἴο00] Δ ὉΠΏΟΘΥΟΥ 
ΕΣ [4 ΄ 2 Ἂ ΄ Ἂ τι μὰ ᾽ ὀνόματι μου ἔμε δέχεται καὶ ὃς ἂν Ἷ ἱ 
ΔΘ ΟΥχθ τὴ86 [6 15 τϑοο νΙΏΡ, Δα ὯΟ ἩΪοΙ͂ν ΤΘΟΘΙΥΘ5 6 ΓΘΟΘΙΥΘΒ ἐμὲ δέξ δέ Η Ὠἷμὰ [8150] ὑπαὺῦ βδοηΐ με ξζηται δέχεται τὸν τοίη. Ἐὶ 

[.1:} ἢ6 χιρηϊ τοοοῖνα [6 ἰ5 τϑοοϊνίῃρ ἐδπ6 (ο;6) τΔ6 ἴου ῃ, ἘῸΣ 6 ὑμδὺ 
οομαάποίβ Ὠἰτη56 1} 85 γὰρ μικρότερος ἐν 
ὃ. ΙΘΒΒΘΙ ΟἿΘ Β:ΠΟῺΡ 81] 

ἀποστείλαντά με’ ὁ 
ἔων ΒΙΏΔΙΙΘΙ ὍΘ 1 Βαν ΔῈ βαῖ ΟΕ χὰθ; ἰδὸ 

πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. [οὗ τοῦ ἰδ ὑπ6 οὴ8 
8} χοῦ οχίβης {Π15 (016) 15 δτθδῖ, [{ῃδὺ 15 στϑαῦ.» 

49 πο λποκριθεὶς . δὲ. ᾿Ιωάνης εἶπενΙ 491η ταβροῦξθ σομα 
Ἐπ [αν ἴα ὌΝ Ῥαΐ ᾿ Τοθῃ ᾿ , ν818 βολα: “Τηδίγασίοσ, τ 

ἱστᾶτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί ᾿ - 
Ιῃβέχιιοίου, ᾿ ΘΒ ϑδοθθοῦβ θὰ ῃ6 ἐξ τ 322 1:} τμεΝ ἐοτίαῖα τ ἐν ἐν ; Ἀ . [ΘΙ Πρ ἀκα σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ [ὃ 5. ΟΘΙΔΟΣΒ ὉΥ͂ ὕΠ6 
οὗ γοῦὰ σον αβ οαὲ ἀθιηοῃϑβ, δηὰ 188 ΟὗὨἨ νου ὩδΙὴ8 ἃῃᾶ 

ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ [ἷθ ὑτϑά ἐο ρσγανβηὺῦ 
8 ΕΣΧΘ ρχανθητηξ ἈΠῸ Ῥεσδαξθ ποὶ | εὖτ, ὈΘοΘΌ56 6 15 τοῦ 
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ξοπΠοσνίηρ. ἰὴ Ὁ.» 50 εἶπεν δὲ: πρὸ 
: ταῖς δ0 Βιυὺ. 96515. ϑδϊἃ ἴο ϑαοϊᾶ νι ἰονεταᾶ 

μεθ᾽ ἡμῶν. 
5. 

ἀκολουθεῖ. { 
Ὧ6 15 ζΤο!οινίθσ Μιὰ. 

ὑτὸν ᾿ ῦ ὴ ΄ ἃς γὰρ ἷα: “0. ποῦ Ὑϑθ 
ὑτὸν ᾿Ιησοῦς Μ κωλύετε, ἃς γὰρ] ) ᾿ 

“ἴτε ἀεκυο" Νοῖ Ῥα τοῦ ργενερϊπσ, πο Το [χηθ ΟΥΥ τὼ Ῥγδνθαξ 

οὐκ -ἔστιν καθ᾽ ὑμῶν ὑπὲρ' ὑμῶν ἐστίν. [ἰ1], ἔοῦ Ὧ8 ὑμῦ ἰ5 

ποῖ ῖ-. ἄονῃ (ο) γυοῦ ονεσ τοῦ 15. ποῦ δρϑίηδὺ ὑότ᾿ ἴἢ 

ἔοσῦ του." ; 

5145 ῃ6 ἀδνὺ5 τεγὰ 

ΠΟ σοχηίησ ο ἐπῤ 

51 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς 
5: Ὀκξαττθα, δαξ ἴῃ ἰῇ 6 ἰοὸ Ὀ6 ξ1Π1ΠΠ16α 16 

ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸ 
ἃ .5 οξίδθε ἰβδκίῃβ ᾧρ οὗ Βἰπη 8παὶ' ΒΘ {πμ6} 5} ΤῸ Ππἰ ἴο δ8 

. 32 κ΄ “ γ . ὯΘ᾽ Ἔτσ} 

πρόσωπον - ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι [δκθα. ὉΡ,- Υ 
ρίζα - ἀετοῖς δοξὲξ οξίῃο ἰοῦθοε βοίῃμδ 15. ΑΚ | «κοὐ Ὠϊ5. ἴδαοθ ὅὸ βΡῸ ἴο 

εἰς "Ἱερουσαλήμ, ὅ2 καὶ ἀπέστειλεν᾽ [σεύιϑα]εια. ὅ2 50. -Ὧβ 

᾿ἰαΐο Φουα θτι, ἡ 814 86 βεῃΐ ΟἹ Ἰφϑηὺ ζουῦδ Τλοϑβθηρογὲ 

» ᾽ ΄ ΜῚ ΄ ΕΣ - Ἄ . Ε ἨΪΐπλ 

ἀγγέλου πρὸ προσώπου αὐτοῦ. Καὶ ἴὰ δἄάναποθ ὁ ἰπ], 

τ ποσοῖς μεῖξοῦα 66 ἔδβοθ οἔ πη. ΑΠά! Αῃα ὑπὸν σψϑρῦ ὑποὶν 

ἔ ῆ ἰς - κώ γα ἴηἴο 
πορευθέντες . εἰσῆλθον εἰς - κώμην] ψὰὺ δηὰ ὀπύθυ [ο 

πμανίῃβ τροπδ Ἐμοῦ Μὰ} ἴδον οπίασοα ἱπίο ν1Π|88Ὲ6} 8. γ]ὰρ οὗ 5Ξ'8ἃ ὙΔΘΙῚΣ 

Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ’ ὅ8. καὶ [δῃι5, 0 τ ΚΘ ῬΥΘΡΘΓδΙ 

οἵ δι δυί ϑβ, 85 ἰο Ῥσθρρϑζθο ἰἴο Ὠἰηι; , ἔλεε! ἔἰοα ἔος δἷπι; : 55 Βὰξ 

οὐκ ἐδέξαντο αὐτόνν ὅτι τὸ πρόσωπον [μον αἱᾶᾷ ποῦ χταεὐδίῖγβ 

ἢοΐ ἴδον τεοεϊνεά Ὠΐτα, Ῥροδθο {πα ἔδεθ 
Ηἰστῦ, ὈΘΟϑ58 ἨΪ5 ἔδος 

ψῸ5 βοὺ ἔοσ. ροϊὴρ ἴο 

σαύυβθῖθαι. δέ θη 

εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. ΒΨ... "Ἢ 
αὐτου ἣν πορευόμενον 

ν ρ μι ΒΓ ΕΒ οὐ ἴω Ψψὰβ (οπ6) βοΐ ἐΐβ αν ἰμΐο 

2 [4 χ « Ν ΕΣ ΄ Ν καὶ 

ὅ: τ δῦντες κα δὲ ἴδ μαθηταὶ Ιάκωβος 8ηα [86 αἰβοῖρθ!δ5 - σθΥΛΘβ 

᾿Ιωάνης εἶπαν Κύριε, θέλεις [δῃᾶ 9081 858 [815 ἔΠῈ 7 

ϑομπι 581 Τιοτα, 8το σοὺ Ἱ]ΠΔ5 5814: “Ἰιοτᾶ, 0 γοὰ 

εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ προ ἃ5. ἰο (611 8 

νΘ βμου ά 16 ΗΠ ἅτθ ἴο οοταθ ον ἥτοσα ἴδε ἴο οομιβ ἀοψῃ ἐτοῖ 

οὐρανοῦ τοὶ ἀναλῶσαι αὐτούδ᾽ ποῦνδα ἀπὰ ἀρομεῖοα 
δῦ στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς. 88 καὶ [ὑπ 6 13 ὅ5 Βαύ 8 

Ἡανίης ἱαστηεα θα μ6 σορυκοα ἔδετα. Απαᾶ ἀπηθᾶ πα τορυκθᾶ 

ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. ἐμθῖλ. 56 50 ὑπ ν ψϑηΐ 

ἐμὸν νηὶ ἐμοῖς αν ἱπίο ἀϊβασθηῦ ν]]886. 

ἐν τῇ ὁδῷ 
ἱπ ἴ 6. νὰν 

ἰο 8 αἰδοτθηὺ νΠ1688, 

ΒΊΝΟΝ 85. ὑ868}7 
θΙΘ βοΐῃρ. οἱ. [88 

ΒΥ. Καὶ . πορευομένων αὐτῶν 
Αμα ρμοΐϊὴῃρ ἐμοῖσ ΜᾺ} ΟΣ που 

πρὸς αὐτόν ᾿᾿Ακολουθήσω. σοι τέν τι - 

εἶπε βοιποῦπθ ἰούνατα πὰ :5881 ἔοπον ἰογοῦ [Τ οδϑᾶ, ΒΟΙΏΘΟΏΘ βδλά ἴο 

ΡΝ δπτέ : 5. καὶ Ὠἶα: Ἵ ΨΜΠῚ [ΓΟΠΟΥ͂ 
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 858 καὶ εἶπεν ἰπ 

μοτα ἐξενοσς σοὺ τᾶν ΒΘ ΟΠ ΟΝ, - Αμᾶ- βαϊ8 νοὶ ὕο ΜΘ νοΣ γοὰ 

αὐτῷ ὁ ο᾿Ιησοῦς Αἱ ᾿᾿ἀλώπεκες: φωλεοὺς [πιᾶῦ ἀθραγί." ὅδ. Απά 

ἴο ἰχ ἐμὰ 7ε515 Ἐν εἴ} ΤοΧΘ5 ἄεφῃβ. Φοοὺβ βϑϊᾷ ἰο- μἷπλ: 

ἔχουσιν καὶ τὰ. πετειὰ τοῦ οὐρανοῦ Ι“Ἐρχα5 πᾶνθ ἀθὴβ 88ά 

8χῈ μανία, δῃά ἴμ8 δὲ μετά ΟΥ̓ ἴἈ8 ̓ ΤΩΝ ἱρά οὐ μρᾶνβῃ Βαϊ 

κατασκηνώσεις, ὁ ὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ΘᾺ 

πόμα ΟΣ, Ἢ [ὴὼ6 Ῥυξ.. ϑοῃ οὗ δα ΠΕΤᾺ τοοβίβ, Ῥαῦ ὑμθ ΒῸὰ 

ὐ ἔχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ οἱ πῖδῖὶ Δ85. ΠΟΜΒΕΓΣ οὐκ ἔχει λὴ ἢ. : ἡ 

δοΐ 15 Ἡκνίηα ποτε ἰπς δπεβᾷ μϑυααν ἐποῖίπο. ἱ 0 ἰὸν ἀνα ὨΪ5 68." 

527. 

59. Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον ᾿Ακολούθει μοι. 
ἨδΘ βαϊᾶ Ῥαὲ ἰοννασᾷ. αἰ βοσθοΐ ΒΘ ξο]οννίβ ἰο τω6. 

ὁ . δὲ εἶπεν. ᾿Επίτρεψόν μοι πρῶτον 
186 (ο86) Ὀυξ 5] Ῥοστοῖϊε ἕο τὰ Βτυϑὶ 

ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. 
μανίπδ' ΒΟ 6 ΟΕ ἴο ᾳΣν. ἰδ6 Σαΐδου..: οἔχησ. 

80 εἶπεν δὲ αὐτῷὼ ὔἴλφες τοὺς νεκροὺς 
ἨὼῸᾺ 5814 Ῥαΐ -ἴο Ὠΐτη Ιιϑὲ γοῦ 50 ΟΥ̓ ἰῇ ἀοθδᾶ (οτ 65) 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὺ δὲ 
[00:1 ἰμ οὐ [λογγβεῖνθβδ ἀθδᾶ (ομ65), σοὺ ὑπέ 

ἀπελθὼν ᾿ διάγγελλε τὴν βασιλεΐαν. 
μανίηδ ΒΟ.6 ΟΥ̓ Ῥ ἀβοϊδυίηρ δρτοβα 86 ἘΚιηράοχαῃ 

τοῦ «θεοῦ. 61 εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος. ": 
οὐἴβο Οοά, ϑϑία θὰ 8150 ἀϊβοσθηΐξ (086): 

᾿Ἀκολουθήσω σοι; κύριε: πρῶτον δὲ 
15.811 ΖΟ]ΟΥν .ἴο ψοῖ, Τιοτά; Ξγυεῖ. ρα 

ἐπίτρεψόν : μοι ἀποτάξασθαι. τοῖς εἰς 
ρεύγοῖϊδ  ἴοσαθ ἰο δαὶ 5618 ΟΕΕ ᾿ ἴο ἴπ6 (ο65) 1ηἴο 

τὸν οἶκόν μου, 62 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν 
(6. οῦθα οξπλθ. Βαιᾶά Ὀπὲξ ἰοννατά. ἴτω 

ὁ. ᾿Ιησοῦς Οὐδεὶς ., ἐπιβαλὼν "τὴν 
[6 {6518. Νο οὔδ Βανὶηρ ἄσαβὲέ ΡΟ ἔπ6 

χερα ἐπ᾽. ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς 
μαρᾶ ὌΡΟΣ φΡὶον δια ἸΟΟΚΙΙΕ ἁπίο 

τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν. τῇ 
(8 ((μΐπ55 Ὀθμϊπὰ ψ61 Βιοα ἐδ ἰο ἔμ8 

βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
κίπράοα οξίμβε Οοά. ; 

10 λδετὰ, δὲ ταῦτα ᾿ ἀνέδειξεν ὁ 
Αξίϑοσ Ῥὰ ἴμοϑθο ((ῃ1 58) αἀοβδίσηδαίοα τδ6 

κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα . δύο ᾿καὶ 
Τοτὰᾷ ἀἰδξέουθηΐ (0565) βονρηῃΐν - ἵγο ϑβ8ῃᾶ 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ 
ΒΘΩΓΟΕ ᾿. δ4755] Ρ ἵἴχο ἴνο Ὄοξοσα 

προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον 
ΟΣ ἕδος ΟΥ ἴω ἰπΐο δνϑὺν οἷν δα ρμίδβοθ 

οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσϑαι. ᾿ 
ΜΒΘΓΘ Ὧδ νν85 δροιὲ π6 ἴο Ὀ6 φοχζαϊρ. 

2 ᾿ ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὁ. μὲν. 
Ἐθ ννὰ5 βασίῃβ Ῥαΐξ ἰοννασα ἰδθτα Ἰ86-. ᾿πμαδθϑα 

θερισμὸς πολύς, οἱ -δὲ ἐργάται. ᾿ὀλίγοι". 
δαυνεβῦ: τσ, ἐπ Ρὰξ ΨΌΥΚΘΟΙΒ ἿΘΧΨ; 

δεήθητε. οὖν. τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ 
Ὀεσ σοῦ ἐπευθέοσα οὐΐμβε Φιοσγᾶ οξίμθ Βδσγναβῖ 

ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν 
οίῃα φνοσκεῖβ. Β6 5ῃοι!α [Ὠχιδὺ οὐδ ἰαΐο: τδ6 

θερισμὸν αὐτοῦ. 8 ὑπάγετε" ἰδοὺ 
δαγναδί Οἱ Ὠΐχῃ. Β6 τοῦ βοϊπε ὑπᾶθυ; ἸΙἸοΟΚί 

ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν. μέσῳ 
ἴδῃ βοηίηρ ΟἹ τοῦ. δ8 ἰϑρ5 ἴῃ - τᾶβὲ 

{ΚΕ 9: ὅ9---τθρ:. 8 

59 ΘᾺ ἢ καἰ -ἴο 
ΘηΟΙΏΘΓ: “ἘΘ ΤῺΡ 201- 
Ἰονταν." ΤῊΘ τϑη 5βϑἰα: 
ῬΟΥΣΑΪ τὯοὸλο ἢτγοὺ τὸ 
Ιθᾶνθ δὴηὰ ῬΏΓΨΥ ΤΩΡ 
Ταΐδοσ." 60Βιυδ 6 
βδοὰ ἰἴο ἢΐπι: “1ιδὺ 
μ6- ἀρθδὰ ὉΠ ΤΠΘῚΣ 
ἀθδά, θα σοι ρῸ 
ΔΔΥ οηᾶ ἀθοϊδσθ 
ΔΌΓΟΘΑ -Ὧ6 Κίιηράοχῃ 
ΟΥ αοα;" ΘΓ Απα 511} 
ΒΆΟΥΠΟΙ βαῖᾶ: Ἵ ΜῈ} 
ΘΟ γου, Τιοσᾶ; δαξ 
Ἐτδὺ Ῥϑυτηϊὰ τὴθ ἴο 580. 
ΒοοΟάῦ-ΌΥ. ἴο ῆοβθθ ἰῇ 
ΤΥ ἈΟΒΒΘὨΟΪ]Ω͂," 62 426- 
ΒᾺΚ5 58λα ἴο χα: “ΝΟ 
8 ἰπαὺ Ὧδ5 μα 
Ὧϊ Ὠδηα ἴο ἃ ὉΪΟῪ 
δηα Ἰοοῖα αὖ ἐπδ 
ὑμίηρβ θη ἴθ 7611 
Βύύδα ον [86 Κιῃράουῃ 
ΟΣ. (αοᾶ.᾽. 

1 Αἴδος ζῶ, δϑ86 

ὑῃίηρα [Ὧ86 Τιοτᾶ 
ἀδοισηαίθα βϑνυθηῦν. 
ΟἴΘΓ5 8πᾶ δϑῃῦ ὕμοῖα 
ἔοσίῃ ὉΥ ὕψος ἰῇ δά- 
νη 06 Οὗ ἢ ἰηΐο 

ΘΥΟΙΥ οἱΐν δρᾶ ρῖδοθ 
ἴο ψΏΪΟΗ. ὯΘ6 ἘΪΠΊΒΘΙ 

ψᾺ5 βοϊῃρ ἴο σομλὸ, 

2 ΤΩ Ὧ6 Ῥδθϑῃ ἴὸ 
58.) ἴο ἔβα; “πὴ 

μδαινοϑῦ, ἱῃαθρα, 15 

στοῦ, Ραύὺ -ἢ 6 ψΟΥΚΘΟΙΡΕ. 

ΔΥΘ ἔρον. ὙΏΘΥΓΘΟτΘ 

Ῥορ ὅθ Μαβϑίοσ "οὗ 
ἴμ6 μᾶγνοϑδὺ ἰὸ βϑῃᾶ 
ουῦν πτογκουβ ἰαΐο 5 
Βαῖνοϑὺ. 8 ὅο ξοχίῃ. 
ΤΟΟΚΙ  Ζ δὴ 5Βοιᾶ- 
1ηὴ5. τοῦ ἔογίῃ 85 

ἼΔΩ 5. ἰπ 808 
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λύκων. 4 μὴ βαστάξζετε βαλλάντιον, μὴ 
οὗ οῖνθο. Νοῖ 6 τοῦ δυσὶ ηβ Ρθχβο, ΤΟΥ 

πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα 
Ρουσῃ, ὭΟΥΣ 5ΔΠ6415, δὴ ὯΟῸ ΟἿΘ 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. ὅ εἰς ἣν 
ἄονῃ ἴῇς. ὰν στοῦ 5801 ρσγοϑοῖ. Ιηῖο ψῶδί 

᾿ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον 
μυξ Ἠκοῖν χοῦ σα σῃΐ Θΐοσ Ἀοαβα ἐτ10:}} 

λέγετε Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 6 καὶ 
Ὀ6 τοῦ 55 Ῥεδοθ ἴο ἴθ. βοῖϊθα τς 15. Αῃα 

ἐὰν ἐκεῖ ἢ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναταήσεται 
1 νοῦ ἔμοσθ γᾶν 6 βοὴ οὔ ρϑδοθ, Ψ}1}} ΣΡ 56 1ἴβϑιξ 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ μήγε, 
Ὥροα πη {86 Ῥοδᾶοὸθ οἔτου; 1 Ρυΐϊ ποὶ πη ἀεεᾷ, 

3 ᾽ « - Ε} ’ Σ 3 - Ν -“ 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ 
Ἐροη τοῦ [{πν01}} Ῥϑηα δα. ΤῺ ἰηἰ5 Ῥυΐξ ἰδθ 

οἰκίᾳ μένετε, ἔσθοντες καὶ πίνοντες 
Βοῦβα 6 ὑοῦ 5ίβδ ῇ, δαῦβ 8)4Ζ αγιμκίηρθ 

τὰ παρ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ὁ 
16 (ἐμ 95) 65:48 {ὰο, ψόουίν 2ὸὼ. {με 

ἐργάτης τοῦ ισθοῦ αὐτοῦ. ὴ 
ἍΟΥΚΟΥ οὗ ἰὴ 6 μα γασά ΟΥ̓ Ηἶχὰ. Κι 

οἰκίαν. μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς 
Ὀδ6 τοῦ ΚοΟΪΏΡ ΔΟΥῸΒ5 οὐδοῦ ἤοῦβα ἰηΐο Βοῦββα. 

8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε 
Δηᾷ ἰπΐο τ δὶ 1 πὸὶν οἱΐν τοῦ χὴδν 6 δη ουδ 

καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε 
δὰ [πδγν χδνὺ 6 γεοοινη χοῦ, ΡῈ τοῦ οδαϊϊηβ 

τὰ ο παρατιθέμενα ὑμῖν, 9 καὶ 
ἐπ ({π1π65) Ὀφϑῖηρ θὲ διοηρϑίαθ ἴο τοῦ, δηᾶ 

θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ 
6 τοῦ οσυτὶηρ {86 (οὔ 65) ἴπ 21 510Κ, δῃηᾶ 

λέγετε αὐτοῖς "Ἤνγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 
Ρ6 τοῦ βαϑίῃβ ἴἰο οὶ Ἐ͵:845 ἄγανντὶ ΘΙ ἸΡΟΩ τυοῦ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰς ἣν 
{85 κιηράοτη οὔίῃμθε Οοά. Ιηΐϊο ψῆδὲ Βυΐ 

ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ 
ἩΚΘΙ͂ν - οἷν τοῦ χταϊρΐ Θηΐθα δῃᾶ ποί 

δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς 
πον ΔΚ 6 σϑοϑίνίηξ σοῦ, ἤδανῖῶρ σοχὰθ οὐδ ἰηΐο 

τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε 11 Καὶ τὸν 
16. Ὀγοδᾶ νυ 5 οὔ ἱὲ δᾶ. τοῦ Δυᾶὰ ἐπα 

κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς 
ἀπὲ 186 (οη6) Βανίηρ βίο ἰο ὰ5 οαξ ο (Π6 

πόλεως ὑμῶν... εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα 
οἷν οἶτντου το {π6 Ζεοῖ τ 81:6 ΊΡΊΩ ΟΥ̓ 

ὑμῖν’ πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι 
ἴο του; Ρεϑιᾶθ5 [15 6 τοῦ Κηοννίηβ ἰμδὲ 

ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
Βδ85 ἀγανν ΔΘ δα κι ράοχῃ οὗ ἴὰ 8 αοσά. 

838 

ΜΟΙγ65. 4 )Ὸ ποὺ δδὺ: 
ΤΥ ἃ Ράγ56, ΠΟ 8 
Τοοαά ροιο, ΠΟΙ βδὴ. 
ἀδῖ5, δῃὰ ἀο ποᾷ 

ΘΥΛΌΓΘΟΘΒ δΏνροαν ἴῃ 
στοῦ 8]0ῦρ, ὑἐῆβ 
τοϑᾶ, ὅ ΜΝ ΏΘΓΘΥΟΥ τὸν 
δα ἰηΐο ἃ ὨοῦβΒ 
58») ἢγχδβί, “Μᾶὰν τη 
ἤου86 ἤϑνδ ρ68068; 
ΘΑΙΠα ἴδ ἃ ἔγαμᾶ οἵ 
Ῥθϑοθ ἰξ ῆθσθ, σοόῦῃ 
Ὅθβοθ ΜἘΠΠὶὶ. τοοῦ ὉΡροὴ 
Ἠΐπι. Βυῦ 17 ἔμογα ἰς 
ποὺ, 0 ΜἈΠὶ1ὶι στ Ὅδοῖ 
ἰο τοῦ. 7350 50δν ἴῃ 
ῥηϑῦὺ ποῦβθ, δϑύϊησ 

85. ἃ αγιηκίηρ {88 
[Γηρα ὕμ6 7 ῥσγονίάᾶβ, 
ΦῸ 6 ΜΟΥΟΙ ἰ 

ΟΣ οὗ Ὠΐθ ΨδΡθ8, 
Ὧο ποὺ 6 ὑζϑηβῖον-: 
τσ ἴσοι ἤοαβα ἴἰὸ 
ΒοιΙ56. ΤῊΣ 

8 Α150, ΨΏΘΙΘΥΘΣ 

χοῦ ϑῃΐθυ ἰμῦο 8. Οἱ 

Θῃα μεν τϑοθῖνο τοῦ, 

βδαῦ ὑῃπ6 ὑμίηρα βοὺ 

Ῥϑῖοσαθα σοῦ, ϑθδπὰ 

ΟἾΣΘ ἐδ 510 ΟΠΘ5 ἴῃ 

0, δηῃα βΡὸ οἡ θην 

ἴβθα, “Ἴπθ6 Κίηράοπι, 

ΟἿ Οαοα 885 . 6016 

ΠΟΙ ἴο του 108} 

ΜΏΘΓΟΝΟΣ Ὑοῦ θϑηΐεῦ 

πο 8 οἷν δηᾷ ὑπμεγ 

ἄὯόο ποῦ τϑορῖνθ. σοῦ, 

ρὸ οἂξ ἰηΐο 15 ὈΓγοϑαάῖ 

ΨΑΥΘ 8η6 58 .7, 11 “ἜγΘη 
[βὸ ἄμε μαὺ βοῦ 

δίποῖς ο οἷσ ζδοὺ ἔτοτῃ. 

γοῦκ οἷν νψ ψὶρθ 
ΟΕ δρϑίῃϑέ γχοῦσ. 

ΝΟνου 6 1655, ΚΘΘΡ 

[ἷβ ἴῃ τηϊπά, - ὑμεῦ 

[8ὲὸ Κίμηράοιι. οὗ 
Αοά. μα8 σοΐβ Ὡθϑγ.' 

ΐ 

τατασσυσοννανειννανννενανιμονιν οα μαρμνννάναμφαν 

ΠΝ ΉΝΝ 

τὸ ἀμ ταν μα θην σε. ὥρες γαϑαμασσ. ἐκ ϑβραων, τη φρααρανριιφρμομρωφνν οτ αιλανᾷ ζὰν τ μρμωνρρνγτι οι μρραμαιμρικι ἐκ ρας σή ρνηντι υφόμαι τι 

829 

λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέ 
1 δὰ Βα β ἴο γοῦ ἐπὶ ἴο βοήσαν 1Ὰ ΔΩ ἡμέρᾳ 

" Α , 
ἔσται τῇ πόλει 

12 

ἐκείνῃ ἀνεκτότερον 
{παῤ ΙΟΤΘ ΘΩΔΌΓΣΘΌΙΘ 1 τ» ἢ] 6. τη ἐἰο 6. οἷὲν 

ἐκείνῃ. 
ἐμδὲ. 

18 Οὐαί σοι, Χοραζεῖν: οὐαί σοι, 
Ὗοο ἴο νοι, Ομοχαζίῃ; ψο6 ἰο γοῖ, 

Βηθσαιδάς ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι 
Βεοίμβαιᾶδ; θδοϑθβθο 15 ἴθ ὙγγῸ απ Κιάοιῃ 

ἐγενήθησαν αἱ δυνάμει αἱ 
ΤΟΟΙ 1866 186 ὈΟΜΘΥΡΑΙ ΨΟΥΚ5 16 (Ομ 65) 

γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 
μανῖπ8 ἰακθὴ ρίϑοα ἴθ τοῦ, ᾿ἰοῃῆδ αῦο Ηϊκοῖν ἴῃ 

σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι 
σε οί ἢ διηᾶ 851 65 Β πμ5 

μετενόησαν. 14 πλὴν Τύρῳ 
6 Ὁ Ῥδσβῖπα τοροηΐδηΐ, Βεϑιάθ5 ἴο ΤΥτα 

καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ 
διὰ ἴο 5ἰάοῃη ΙΏΟΥΘ ΘΠ σΘ 16 {1106 ἰθ {π8 

κρίσει ἢ ὑμῖν. 15 Καὶ σύ, Καφαρναούμ 
Ἰπαρταθηΐ ἰμδῇ ἴο τοῦ. Απὰ ψοῦ, ΟΔΡοτΏδΏχη,, 

᾿ - 3 - ε ΄ μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; 
ποῖ Ὁ6ΛΊΈΠ ἤδανθα Ὑ11 νοῦ 6 δχά] 642 

ἕως τοῦ ἅδου καταβήσῃ. 
ὕΔῸΙ [6 Ἠδβάθ5 ψγοῦὺ ΨΠ]1 οογὴρ ἄοννῃ, 

1θ Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, 
ΤΠ6 (ΟΠ 6) θαυ ΠΡ ΟΣ γοῦ οἴ τι 6 15 ἈΘΘΥΙΠΣ, 

καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ 
δηάᾶ ἴᾷ6 (οπ 6) αἰβυοσασζαϊωρ χοῦ ΤΩΡ 

ἀθετεῖ: ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 
86 15 ἀἰϊβσθρεσζαϊηρ; 186 (026) Ρᾳᾷξ πιὸ αἰθγορασζάϊησ 

ἀθετεῖ, τὸν ἀποστείλαντά με. 
ἰ5 ἀἰθτεβασάϊηβ ἐπα (06) Ὠδνίμε βοπὲ ΟΥ̓ το. 

11 Ὑπέστρεψαν. δὲ οἱ ἑβδομήκοντα 
Ἐδίυχπθα ες ἐπ βανεῃΐν- 

μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια 
ΜΙᾺ Ἷον ἘΕ 2.21: Τιοτὰᾶ, αἰϑδὸ ἐξα ἀθῃλοσβ 

ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί 
ἅτ 8 Β. 7] οἴ πϑτάβοῖνο 5 ἴθ {δα ΠΒΘΙ6 

σου. 18 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ᾿Εθεώρουν 
οἴ γοι, Ἐδθβαϊά Ρὰξ ἰο ἤθη Ιννα5 Ροδοϊάϊηβ 

τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

δύο 
ἔνο 

ἣθ βαίΐδῃ ὃ5 ἡραίηίϊηρ οὐδοῦ πο μθᾶνθῃ 

πεσόντα. 19 ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν 
Βανίὴρ 8116}. Το! πᾶν ρίνθη ἴονου ἐδ 

ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 
δα μουν οὗ ἴπ6 ἕο Ὅ6 ὑγϑιηρ ΟἹ ἴοΡ ΟΥ̓ βευροπὶβ 

ΚΕ 10:12---9 

121 6} τοῦ ἐμδαὲ ἰὲ 
11 θ6 ΤΊΟΤΘ ΘΟ ἀπ. 8.016 
ΤοΥ Βοά᾽ οἵα ἴῃ (δῦ ἀδνὺ 
ἴμϑηῃ ἴοσ ἰδὺ οἱΐν. 

13 “Ἴ͵οθ ἴο γοὺ, Οο- 
τα ΖῺ! ὍΝοΟΘ ἰο γχοῖ, 
Βϑίῃ “581.ἀ8! Ὀδοδῖιθα 
1 [6 Ῥονψουῖα! ΟΥΚ5 
ὑμϑὺ δνθ ἔβκθῃ ρἶϑοα 
χὰ Ὑοῦ Ὠβα ἰδκθῃ 
ΡΙδᾶσΘ ἴθ τυ δῃᾶ 
5ι'οα, ἔπε 7ῦ7 ποιὰ 
Ἰοσ Δρ΄οὸ ἴδϑγθ ζτὸ- 
Ῥοηἰθα βἰυηρ ἴῃ 58οῖκ - 
ΟἸοίῆ ἃημα 851165. 
14 Οομϑθασθηθν ἰὖ 
Ψ1 Ἠθ6 τοσο οηάπτ- 
Δ0Ϊ6 ὉΓ Ὑγῖτθὸ δηᾶ 
5ιιἄοῃ ἴῃ {πᾷ πάρ- 
τηθηῦ ἐδ Ι͂ὉΣ Ὑοῦ. 
15 Δῃᾶ γοῖ, Οϑ' ΡῈ. - 
πϑ τ, ΜἘΠΠὴῚ γοῖ 
ὈΘΙΏΔΌΚ 6 οχαϊ θᾶ ἰοὸ 
Ὠδᾶνθαλῦ ΟΜ ἰο Ἐδ'- 
65. νοὶ Ψ{Π σοχῃθ! 

16 “6 ὑμαῦ 1ϑθὴϑ 
ἴο γοῦ ᾿ἰϑίθῃϑ ἴο ζὮ8 
[00]. Απαᾶ 6 ἐμδῦὺ 
αἰπτοραια τὸν αἷ5- 
Τοραταβ 16 [{τ00]. 
Μοτγϑθονθῦ, 86 ὑξμδὺ 
αἰδσορασας 6 αἶπγθ- 
ΒΥ [8150] ἰπὶ [δῦ 
5οηῦ τὴ ἔουῃ.; 

11 6 {πη6 βονυθαὺν 
τροίυσηρα τἰΐ ἴον, 
βανίθσ: “Ἰιογά, δνθ 
[Π6 ἀΘμΊΟΣ5 δῖ θα 
ΒΟ θοῦ Ὁ τῷ ΟΥ̓ [ῃ86 
156 Οὗ νοὶ ΠΒΠ16.; 
18 Αὐ ῃϑὺ 6 δία 
ἴο μοι: “1 ὈΘΡΘῺ 
ἴο ΘΠ ϑαῖδ 8]1- 
τον 1Ἃ184116 5 |Κ 
ραν ἔσοηι ἤθδν- 
Θ. 19ΙΟΟΚΙ Σ ὮδγΥυθ 
δίνθῃ στὸῦ {6 δ διι- 
μον ο ἔγχϑιῶθ 16 
αηαογζοοῦ δβουρϑηὺβ 

-π’--ττΤ’ ’ Τ’“““.-.. 66ὖῦῸ6 ΦΔΦὌΜΟὀᾳ ὁ θὃὖϑῦΦ ἋἉᾳΛ΄Πὀ΄᾿ἕ'ΠὀΡὗὄὅ{ῖ᾿Ἕ.οο........-Ἑ-“-...... ... 

151. Ἠδ' ἄθϑ, ΒΑ δι. 5ΗΘΌΙ, 571-18, 



ΤΓΌΚΕΣ; 10: 20---04 

καὶ. σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν 
ὩΠΩ͂ ΒΟΟΥΡΙΟΏΒ, 8δπά ροΣ Δ 86 γρονοσ. 

τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ “μὴ 
οὔίμβ βῇδτὴν, δῃᾶ ποίησ ουοῦ ποί ποῖ 

ἀδικήσει. 20 πλὴν ἐν τούτῳ μ 
ΜῈ,Ιἷἴ Βυγί. Βεοβδίαθβ ἴῃ 1815 ((1585} τοὶ 

χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν 
6 τοῦ το]οϊοΐϊηβ ἴηδιὶ ἴμ6. ϑρίσ δ ἴο χοῦ 

ὑποτάσσεται, τς χαίρετε. δὲ ὅτι 
81:86 5) ος ὈΔΛΕΙΆΒΘΙν 88, Ὧ6 τοῦ τϑ)οϊλοίηβ Ὀΐ ἰμδὲ 

τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγρατπται ἐν τοῖς 
Οὗ γοῦ δνο Ὀ6ΘᾺ ΣΟΥ οα ὰ {86 18 ὭἌΒΙΩΔΘΒ 

οὐρανοῖς. 21 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ 
Ἀθανθβ. νοῦν τὰ 8 ΠΟῸΣ 

πναλλιάσατο, ᾿ τῷ πνεύματι τῷ. ἁγίῳ 
Ἦφ Ὀδοδίθ δχυϊίδης ἴο 8 ΒΌΪΣΙΪ ἔθ  ΠΟΙ͂Κ 

καὶ εἶπεν. ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ 
Δηα κΒαία 1 δύὼ σο δ δβίηρ οὐδ ἕο γοι, ἘδΙΒΟΥ 

κύριε τοῦ . οὐρανοῦ καὶ. τῆς γῆς, ὅτι 
Τοτᾷά οὐίμε πδανεα. διὰ οὗ ἐῆα βαγίῃ, θϑοδυβα 

ἀπέκρυψας “ταῦτα ᾿ -. ἀπὸ σοφῶν’ 
ψοῦ ὈΔΥΘΕΆΙΣ ΟΝ ἴμοβο ([811685} Ζγοσυ 1568 (0365) 

καὶ 'σὐνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ 
δῃᾷ ςοταρτεθηαίηρ. (0.65), δπα ψγόοι γτονρθαῖθα ἐποῖὰ 

νηπίοις ναί, ὃ πατήρ, ὅτι οὕτως 
ἴο ῬδρεΕ5; ψε8, τπ6 Ἐδίῶθοσ, Ῥεοδῦβο. [8085 

εὐδοκία ᾿ ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 
ψν ΕἸ ΙΔ ΚΊῚ 5 ἀς οασὴθ ἴοὸ Ὀ6 ἦὰ ἔγοὴῦ οὗ νοῦ. 

2. Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 
ΑΙ (ἰ(Εἰμ55) ἴοτῃα Ψ6τα σίνθῃ ον Ὄν. ἴ88 

πατρός μου, ᾿ καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν 
ἘΔΊΠΕΥ ΟΥ̓́Τ, ΔΠ6ΟΠΣ ΠῸ ὉΠ6. 15 ΚαΟΊΩΕ ἍΜΏΟ 15 

ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ 
188 ϑοπ 1ξ ποῖ ἴδ6 

ὁ πατὴρ εἰ 
ἴὴ6 Εαίμοσ 15 τοὶ 126 ϑοῃ δμπᾶ ἴο ΠΟΙ 

ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι, βούληται" 
ΤΩΣ Βε ὙΜδδιηρ ἐπ δ οι 

28 Καὶ στραφεὶς 
Αμὰ Βᾶν!πε τυγηθὰ ἰοννασὰᾶ {δε 

πατήρ, καὶ τίς ἐστιν 
ἘΔΊΠΘΙ, δῃα  ΨψΌο 15 

ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν 
ἩΚΟΙ͂ν 

ἴο χονϑδὶ. 

πρὸς τοὺς μαθητὰς 
αἸΒΟΙΡΙ65. 

κατ᾽ ἰδίαν... εἶπεν Μακάριοι. οἱ 
ΞΟσοΣάΙΩ ΕΣ ἴο ΡῬυϊνϑίς. [5ρο 1] ἨΘ αἱ ἩΔΡΌΥ͂ [88 

ὀφθαλμοὶ. οἱ. βλέποντες : ἃ. 
᾿ς ΘΥ 65 {88 (ο1165) ἸοοκΊ5' αἱ αὶ ( 5.65) 

βλέπετε. 24 λέγω - γὰρ ὑμῖν. ὅτι 
τοῦ δῖθ ἸΟΟΚΙΠβ δὖ. 

ΤΑΔῺΝ Ῥχοῦμεῖίβ δα 

. «ἃ ον ᾧμεῖς 
Ν᾽ ἄμα τοῦ 

ΝΣ το ΡΈΥΗΝΝ ον Ν᾿ υοῦ ἐμαὶ 

πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς. ἠθέλησαν ἰδεῖν. 
ἘΣΣΙ ἀεβιγοᾶά ἴο 568 

βλέπετε καὶ... οὐκ 
81:6 Ἰοοκίοθ α δα - οὶ 
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84 Βοουρίοησ, πὰ 
ΟΥ̓́ΣΣ 811 [28 ΡΟΨΕΣ οἱ 
μι ϑῃθην, 8:4 ποίῃ.. 
ἀῶ ΨΜΠΠἸῚ1. Ὁ 8ὴΐ 
ΤΩΘΔῺΒ ἀο τοῦ ᾿υτῦ, 
20 Νονθυύθιθαβ, ἄρ 

ποὺ τοϊοΐϊοθ ΟΥ̓ΘΥ τοῖο, 
{αὺ 8 βοϊχιςα 18. 
ταϑᾶβ βυθοῦ ἰο Ὑου, 

Ῥυῦ τα]οῖσθ Ὀθόδαϑα 
γχοῦᾷ ὨΒΘΠΊ65 ὥϑγα δδῃ 
βου θα ἴῃ ὕπ6 πϑαν- 
65." 211ὴ ἐμαὺῦ νοῦν, 
ΟΣ Ὧδθ. Ὀθδοᾶϊμβ 
ΟΥ̓ΘΙ]Ογοα ἴῃ ὑπ ὯΟΪΥ 
Βρὶτῦ δῃὰ εἰ; “ἢ 
ῬΌΡΙΠΟΙΥ ὑγαίδα γαῖ, 
Ἑδίδογ, Τιογά οὗ μθᾶν-. 
ΘΏ 816 θδυίῃ, Ῥε- 
οϑα86 γοὰὺ 878 

σοδθῖα!ν ἰάθη 656 
Ῥηϊηρα ἔσοσλ 1586. δηὰ 

ἰηνθθοῦμαὶ ΟὨΘ685, ἀπ 
ὯὭδν τονθδὶθᾶ ὑμεῖη. 
ἴο Ὅδ065. 85,0 ἘΔ: 
ὕχοσ, Ὀθόδῦβα ἴο. ἀὸ 
805 οὐὴθ ἴο Ὧ6. ἰδ 
ΨἈ.) δουζονθᾷ Ὦν γα. 
22 ΑἸἹΙ ὑπίηρα Ὠδγθ 
Β66ὴ ἀρ! νουβα. ἰο τὴ6 

ΡΥ τ Βαμα, δπᾶ 
ἍῈῸ 6 Ξοη ἰβ5 πὸ 
ΟὯΘ Κῆονα Ὀαῦ. {πὲ 

ἙἘδύμου; δηᾷά ψ8Ὸ ἔα 
ἘΔΙΏΘΙ ἴδ, ὩῸ ᾿ὁὴ6 
[ΚΏΟΜ5] Ὀπὺ ὑῃ8 ΞΌΩ, 

8 ἃ 88 ἰο σψθοῃ {88 

ΞΟῺ ἰ5 Πρ ἴο- τον 

ν6 81 ὨὨἰπ.᾽" 

3 ΝΒ μᾶς, δ 
δυΣΘα ἴο ἔμ8 αἰβοὶρ]85 

ὮΥ ὑμοΏΒΘΙνο δα 

590)α: “ΔΡΩΥ 818. ΠῚ 

δας ὑπαῦ θη, ΠΝ 

σα χοῦ 8:18 Ὁ8- 

ποϊάϊηρ. 24 ἘῸΓ. τ΄ ΒΑΚ, 
ἴο τοῦ, ΜΙ φυορβθίθ 

Θ. κἰηρθ ἀθϑισοα- 0 
568 {86 ὑμπῖὴρβ τοῦ 818, 
Ὀομοιάίῃρ μα αἰᾷ. ποὺ 

με νμινο μα νονανιησυσασννησμθη ς υμρσων αι υυ αγμηνανομες ἀφηυσι αν πραμ ιρμ μαι αννιδσιν ραν τυ τυναήνααμηρη  πρ αὐστρπβηραδρυλυτυρ᾽.υὐτη αι υμυσ τῶι (υυηηρυτη ὡν͵αητμ. υαυυὺ(υ᾿Ρυυβυ υὑμαύὐυυυτ αυουα-ἐμηι ρραμμημσαιληνσωηῃρϑ᾽υημργωνύν σεν μμβρωριυυι τ. παρ ασυ μεμήνης. μμήρααρια αι σεν Μη η ηνλμον υνσηβριωφοιχφδον μεκῳ ον εάν σάφα νος υῆν μεσ ακψρην Ἀθαραφδαναν. 
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εἶδαν,. καὶ ἀκοῦσαι ἃ. 
{ΠῚ} 58}0}7, ᾿ δυᾶ ἴο ὮΘδΣ ναὶ (155) 

ἀκούετε. καὶ. οὐκ ἤκουσαν. 
τοῦ τα ἈΘΆσΙΩ ϑῃᾷᾶ ποῖ ἴδον Ὠεξαγᾶ. 

25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις 
Δαᾶ-. ἰἸοοκ οδϑδ νεγϑβαᾶ ἴῃ [ὴ6 Ἰδ ̓  ΒΟΙΏΘ 

ἀνέστη ἐκπειράζων: αὐτὸν λέγων Διδάσκαλε, 
εἰοοά Ὁ. ἰεβύηρ οαξ “ ἶτλ ΒΑΘ ΊΩ δ ἜΘΔΟΠΕΣ, -- 

τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήῆ σῶ; 
νψοαὶ αν ἄοπθ᾽ 11ξ6 εν ϑσ]βϑίης; ΡΑΤ ΙΗ τέο 

28 ὁ - δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐν. τῷ 
ΤῊ6 (056) Ῥαΐ 5αϊὰ ἰονατά ΐχ ἴχ ἐπὸ 

νόμῳ "τί γέγρατιται; πῶ 
Ὁμ ννῆδὲ μὰ5 Ῥβδὴ ψτίτίΘη} ον, 

ἀναγινώσκεις; 2. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς: 
ατὸ σοὺ ΤΟ βα 52 ἘΠ86 (οπ8) Ῥμέ Βανίηρ διιβυγεσοά 

εΥἶτεν ᾿Αγαπήσεις. Κύριον τὸν θεόν.-.. 
Ξαἰὰ οι 8588}} ἴον Τιοτὰ ἴ86. ἀαοα οἴνοι 

ἐξ ὅλης: καρδίας σοὺ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
οὐὐοὸ ἢ ΨΏΟΙΪΘ Ὠρφαῦῖ οὔνοι δῃᾶ ἢ ψθοῖο [πς 

χῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου. 
μὴ χὰ μεῖδ ἴδε Βίσουθσῖα οὗ νοῦ 50} οὖνοι δᾶ 

καὶ ἐν ὅλῃ . τῇ διανοίᾳ. σου, καὶ. τὸν 
ἃᾶὰ ἃ ΨΜΏοΙ ἰδ. τηϊῃά. : οἴνου, δηάὰ πα 

πλησίον σου ᾿ ὡς σεαύτόν. 28.. εἶπεν δὲ 
ὨΘΙΡΏΡΟΥ - οὔνου: 85. ψοῦύγχβεις. - δ βαία Ῥὰΐ 

αὐτῷ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης: τοῦτο... ποίει 
το λ ΟοΥγδοῖν γψοι δηβυνοτεαᾶ; πὶ Β6 ἀοϊῃδ 

καὶ ζήσῃ... . . Ν 

δ ψοὰ ΨΜἘΠμΠΕ1ἴγ6. 

29. Ὅ 
ΤῊς (ο86})}. 

"δὲ έλῶν δικαιῶσαι: ἑαυτὸν 
":ραΐ. ΨΠΠῺΡ ἰο 7ϑιϊν μἰτηβ6} 

εἶτεν πρὸς τὸν. ᾿Ιησοῦν Καὶ τίς ἐστίν “μου 
καὶ ἰοναταᾶ. 6. 2655 Απαᾶ το 15 οὔτι 

πλησίον; 3ῶ9 ὑπολαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
613 .21070) δὲ ἩδνῺ ἰΚοὴ ὑπθυ 6 “2655 βαϊά 

᾿Ανθρωπός : τις κατέβαινεν ἀπὸ 
νος ΒΟΙΏΘ. Ὑν 85 ΒΟΪΏΒ ἀοννῃ τότ 

εἰς ᾿Ιερειχὼ καὶ λῃσταῖς 
᾿ἀσιῖο δ") το 2 00) δα ἴο ΓΟΡΌΘΥΒ 

οἵ. καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ. 
6} αροὰϊ, “ὸ δἷβο. μανίηρ βίσι ρα ἴτω δῃᾷ 

πληγὰς ἐπιθέντες ᾿ ἀπῆλθον ἀφέντες 
Ὀϊον5 Ἀανὶὰρ ρα ρου ἰδ ον να ΟΕ Ββανίῃρ ἰοὐ σῸ οἱ 

ἡμιθανῆ. .81 κατὰ συγκυρίαν δὲ 
π8 Ὧς}ξ- ἀρᾷ, ΑΔοςοταϊηρ ος οοἰποίάσαθςα Ὀαΐ 

ἀρεύς. τις κατέβαινεν “ἐν ὁδῷ 
Ὀτίαβι ΒΟΤᾺΘ ΤῈ βοΐῃξ. ἄρον ἴὰ ἍΝ 

Ἰερουσαλὴ μ 
ΦΟΣΌ ΚΑΊ σα, 

περιέπεσεν, : 

τῇ 
τῃ8 

Ὧ6 58]6: 
σου ἢ 

ΌΚΕ; 10: 25ὅ-.--8 1 

566 ὑοιὴ, δ8πὰ ἴο ἤθδγ 
ἴῃ ἰῃϊηρθ ὑοῦ 816 
Ὠθασΐηρ Ὀπῦ αἰὰ Ὡοὲ 
θυ. ὑπθηλ.᾽" 

25 Νον; ΙοΟΚ! ἃ 661- 
δὶ 8 ψοσδθα ἢ 
ἴ886 ᾿8 τΟδ6 ὑΡ, ἰο 
ἰθϑὲ Ὠΐπιὶ. σα, δηᾷ 
βϑιᾶ: “ὙΘΘΟΠΘΥ, ὉΥ ἄο- 
ἱὴ5» ψῆδῦὺ ΒΏΒΙΣ ἰῃ- 
μου ονουϊδβύϊηρ 11:62 
20 δ μοί ἰο Ὠΐτα: 
““ΝΜΏΑῦ. ἰβ ψυι θα ἴὰ 
088 Γι Ἐον ἀο γοιὰ 
γοα θ᾽ Ζ27ΤΆ. δῆξτοῦ 

“γοὰ ταυδῦ 
Ιονγθ “μον. γον 
αοῦ νι γοιῦ ΤΏΟΙΘ 
Βοασὺ δηᾶ. τὶ ΨΟῚΓ 
ὍΏΟΙ6 ϑὅοὰϊ 8πη4 στα 
ΨψοΟ. ΨΜΏΟ]Ι6 ϑγθηρίῃ 
δια ἰῇ γοὰγ ΜΏΟΙΘ 
ΤΙ, δα, 'γΟῸΓ 
ὨΘΙΘΒΏΡΟΥ 885. γοιΓ- 
5611. "28 8Ηὸ κδιὰ ἴὸ 
Ὠἰγα: “Χοῦ δηβδνογθα 
ΟΟΥΤΘΟΥΪΥ; “Κέθῃ ὁπ ἄο- 
ἰὴ ὕμ15 δῃᾷ ψοὰ ΨῊΣ 
ποῦ 116. Θὃ 

29 Βυῦ, ψαρίΐϊηρ ἰο 
Ῥσονθ ὮΣΒΘΙΣ χἱρὰ- 
θοῦ, ὑ8 8 τῇδ Ξϑαῖᾶ τὸ 
οθαδ: “ὙὙ)0 ταῖν ἰ5 
ΖΔ ὨΘΙρΏΡΟΥ 9" 9 ΤΏ 
ΤΌΝ Φόει βαϊᾶ: “ἃ 
οογθῖῃ 80 8 σοίηρ 
ἄοψῃ ἴτου. ϑοιυβα- 
Ιθὰ ο σεῦ ομο δα 
7.1 δυῆοηρ ΤΟΡΡΘΙΞΒ, 
ψΏΟ Ὀοίῃ πυρά εἰτα 
8}. ᾿ἰπηῆϊοίοα ἱοῦγβ, 

8η ἃ ψοηὺ ΟΠ, δἂν- 

ἴῃσ Ὠἰπὶ δ] -ἀθδᾶ, 

ΘΙ ΝΟΥ, -ΟΌΥ οοἰησὲ- 

ἄδθησθ, 8, ὀϑυίδίη Ὀσιθοῦ 

ροϊηῃσ ἄοψνπ 
ὑμϑῦ τοϑά, 

85 
οΟΥ̓́ΘΓ 

ΧΩ Τοποναῖ, 421-10, 13-18,2ι. τὴ ΤιοΥᾷ, ΝΕΔ. 



ΠΌΚῈ 10: 82---.88 

αὐτὸν 
Ὠϊτὰ 

καὶ 
8150 

καὶ 
δα 

ἰδὼν 
Ἀδνίηδ 566 

32 ὁμοίως δὲ 
τυϑηΐ δίοηρ Ὁ. ΟΝ 5ᾶ6; ἩΙκοννδ6 Ρυΐ 

Λευείτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν 
Τιοντία ἄοννῃ ὦ ἰβ6 υἱδοθ ανίηξ σοι 6 

ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 
Βανΐηβ 566 ἢ ᾿πϑὴξ διοῦδ ᾿κὴν τ ποσῖζα 5146. 

33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν 
ϑδιηδυιϊίδη θὰ βογὴθ ΤΊΘΕΙ ΗΒ Δ. σϑὴθ 

κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν 
ον οἱ δε} 8ηα δΒανίῃ δ θὰ 

ἐσπλαγχνίσθη, 84 καὶ προσελθὼν 
ἵν 85 τηονϑᾶ υἱὲ οἷν, δοαᾶ Ὠανὶηρ σοχὴθ ἰονναχὰ 

κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων 
6 Ῥουμὰ ἄονα 6 ψνουμᾶθ ΟΥ̓ ὨΙχῃ ὈΟΌΣΣΩΒ ὈΡΟᾺ 

ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν 
οἱ] ΠΩ͂ ννθβ, δανίὴρβ τοοπηϊθα θὰ ἈΜῺ 

ἐπὶ ὁ ἴδιον κτῆνο ἤγαγεν αὐτὸν 
ὭΡΟΩ ἰῃε ον Ὀθδϑί οὗ θυχαθυ ἂὯφ ]εα 

εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35 καὶ 
ἰίο δπ 219] δια Ὧ6 ἰοοῖκ σατο οὐ Ἡϊτῃ, ᾿Απα 

ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκθαλὼν δύο δηνάρια 
ὩὭΡΟΙ ἰΐθ ΣΏΟΥΤΟΝ ανίηρ ἰπχαβὶ οαὐ νοὸ αἀσπασὶϊ 

ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν ᾿Επιμελήθητι 
δ σὰν ἴἰο ἴμ6 ΔΩΆΚΘΟΟΘΙ δα 5 Ταῖκὸ στ οὗ 

αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς 
Ὠΐχη, δη4 ἐπέ 1Π|τοὶν νοι ΣΡΝῚ 5Θηἄ ἰουννατα 

ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με 
Ὶ 1Ὲ ἐπ ἴο ΡΕ σοι ὈΔῸΚ ΌΡΟΣᾺ ΤΙῺ8 

ἀποδώσω σοι. 86 τίς. τούτων τῶν 
5881] ρίνο θϑοὶς ἴο νοῦ. ὑοῦ οθθ ΟΣ βοϑθ ἴῃ 6 

τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι 
ἴσχεο περ ἰ βοοωβ ἕο γοι ἰο ἤδᾶνα θδοοχὴθ 

τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 
οΥ ἴπ6 (ο6) δνίὴβ 2 Π6ὴ ἰηΐο ἴἂὰθ τΟΡΟΥδῦ 

31 ὁ - δὲ εἶπεν Ὁ ποιήσας 
ΤἸΏΘ ίο6) Ρυξ  5εῖὰ Ὑῃπθ6 (οπΠ6) Ὠενίηρ ἄορ 

τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ 
ἴα χθον νι Βίΐχ. ϑοῖϊὰ θυξ ἰο τη ἐπὸ 

᾿Ιησοῦς Πορεύου καὶ σὺ ποίει 
6585 ΒΘ Βοὶῃρ ψΟῸΣ νὰν δῇ γψγόο Ἀ6 ἀοίϊηῃσ 

ὁμοίως. 
πύον 

Ἔν δὲ 
ΙΔ Ῥυΐ 

καὶ 
δια 

ἀντιπαρῆλθεν" 

ἐκείνῃ 
ἰηδὲ, ’ 

τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς 
ἴὴ6 ἴο Ρ6 βοίῃηξβ ἐμεῖσ αν ἰδεῖα 

αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινάς γυνὴ δέ 
ἢ8 δηἰεσεαᾶ ἱπίο νᾶ βϑοθ; όσα ὰΐ 

τις ὀνόματι Μάρθα ὑὕὑπεδέξατο αὐτὸν 
ΒΟΙΩΘ ἴο Ὥϑὴθ. Μεχίῆαθ γχεοοινοα υηδοῖ Βάτη 
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μαῦ, ΒΘΩ ΜΒ 88) Ἦϊη 
ὯΘ6 ψϑηῦ ΣΡ ΟἹ τὴ 
ΟΡροβὶύθ 5ἰάθ, 82 Τῆκος 
186, - ἂ᾽ ΤΘν 6 δῖ, 
ΜΘ μ6 ροῦ ἄοψχῃ 
ἴο 88 Ῥΐϑοθ ἃπᾶ β88ῃ 
Ὠΐὰ, ψααὺ ὮΥ ΟἹ ἰὴς 
ορροβὶίθ κἷᾶθ. 33 Βα 
8 σαυαίη 88. ἸΩΒΙΊ. 
δὴ ἰσανθιηρ ὑῃ6 Τοδᾷ 
οϑδ ὉὈροὴ ὨΪπὶ 81, 

δῦ βροίῃρ ἶσα, ἢ6 τς 
τιουθὰ ψι ἢ Ρἱΐν, 
8450 Β6 ΒΡΌΓΟΒΟ;βὴ 
ἢ πα Ῥουπμᾶ τῳ 
ὯΪϊ56. ψουῃᾶβ, Ῥουσίην 
ΟἹ δρᾷ ψίηθ ροῃ 
ἔμϑιῃ. ΤΏΘΩ ὯΘ τοι. 
ρα Ὠΐϊ ὩΡΟῚ Ὠϊΐ5 οσῃ 
μϑαδὺῦ δῃὰ ὑτγουρῆς 
δἰ Ὁ 8ὴ ἴθ ϑ8ηὰ 
ἴοοϊς ὄοϑῖθὸ οὗ ἢϊΐῃῃ, 
35 Αηα 8 ποχὺ αδγ 
ὯΘ ἰοοῖς ουὖὖ ὕνχο ἀ6- 
ὨδΧ 1-ἃ, σαν θὰ ἴὸ 
76 ἱπΚΘΟΡΘῦ, βηᾷ 
β581α, ἼΔΚ6 σαῖδ᾽ οἵ 
Ὠἰπι, δῃηᾷ ψῇηδύονοι 
γΟὰ 5ΡΘηα Ὀθϑίάθβ 018, 
Ι Μ11 τορᾶν νοὶ θη 
Ι: οΟπΠ6 Ὁ80Κ Ὦθ6Γ6, 
90 ͵ῃαιο οὗ ἔμαβθ [Ώ͵ϑδ 
ΒΘΟΙῺΒ ἴο ψοὰ ἴο Ὦδγῦβ 
τ ϑαθ ὨΪσ5611 ΠρΘΙΡρἢ- 
ῬΟΓ ἴο {886 χτχϑῃ {μδὲ 
161 δηιοὴρ ὑμ6 τοῦ" 
Ῥδυ5) Ξζ71:8::8ὶἱ βία: 
“ΤῊΘ οὐδ ἐμαὺ ϑδοίβα 
ΤΟΥ ον δὰ 
Πα." σ6ϑὰβ. [Π6η βΒδίὰ 
ἴο Ὠἰπι: “(ὁ γΟῺ ΜΆΥ 
διῃηα μὲ ἀοΐϊηῃρ 88 5810 
γΟΙΓΒΟΙΣ," . 

38 ΝΟ 85 ὑπὲν Ὑ618 
ϑοίΐηρ ὑπο γῶν [6 65- 

ἰογρᾶ ἱπίο ἃ σουίαϊῃ γ]1- 

1658. Εΐθσθ 8 οογίδίῃ 
ψοτδ πϑιηθα Μαγμδ 

τϑοοίγεα Εἶμ 85 διοϑί 

ΝΝΝ 

ματελροομ υμορα δὴν ταν ἀτνρμνδνυιστ᾽ Φ ων σρν,ἐρυγεφασνιι 

3838 

εἰς τὴν οἰκίαν. 38 καὶ τῆδε ν 
ἰαΐο { ποῦβο. Απᾶ ἴο ἴδ6 (ομθ) θὰ ννᾶς 

καλουμένη Μαριά ἣ καὶ 
ἀδελφὴ Ῥοΐῃρ σα ]οα πίω ̓ ΠΟ 8150 

παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ 
μανίπδ 581 ΔΙο ΒΞ 56 ἐονγασά {μα ἐ 1} ΟΥ̓ ἴ06 

κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 4 ἡ 
1τοτὰ ννὰβ ΘΒ πὸ ψοχὰ οἶδβίπι. ἐν. 

δὲ Μάρθα περιεσττᾶτο περὶ πολλὴν 
νυένῪΏ Ματίμδα ψ)885 Ροίῃρ αἰδίταςίεα δροὰδ  ζσωῦοῃ 

διακονίαν" ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν Κύριε, 
φουν 8; Βανίηϑ βίοοα προὰ Ὅᾳ: π5ϑία Τιοτᾶ, 

οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου 
οί ἄοθβ μὲ χηδιϊου ἴο γο μα {πα βἰβϑίοσ. οΥ 8 

μόνην μὲ κατέλειπεν διακονεῖν; εἰπὸν 
ἀοπ6 16 νγ)ὲ5 Ιϑανίηρ ἄονν ἴο Ὀ6 βουν 57 50. 

οὖν αὐτῇ ἵνα ΕΒΟΙ 
{πεσε ξοχα ἴο ΠΟΥ ΐπ οτᾶοσν [δὲ ἴο τὴς 

συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ 
46 τηϊϑσ!θΒξ σῖνο δἱὰ ἐορείμθν. Ἡδνίηρ δηβυνοσρα Ὀὰὲ 

εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος Μάρθα ῥμάρθα, 
σα ἴο 6. ἔμπα Τιογὰ ΜαχίθβαΑ Μασχθλδ, 

μεριμνᾷςε καὶ θορυβάζῃ περὶ 
γοῦ Δ΄ ΒΏΧΊΟΩΒ 8ΔΠΔ γοῖι ἃχα Ὀεϊηρ ἀϊδίυσοεα δροιΐ 

πολλά, 42 ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία 
τ} (1 Π55}, οὗ ἔονν (155) Ρᾳξ 15 Ὡρρά 

ἢ ἑνός Μαριὰ ὰ ν ἀγαθὴν μερίδα 
ἢ ὡ Μρῖν μ ὑδτ τὴν Ὑσράι Ῥαγὶ ΟἹ οὔ οὔθ; 

ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 
σἤοξα νυν ϊσ ποῦ ψ{ΠῚ1 6 1116 α ἀρὸ ἔσο δΒεσ. 

11 Κα Καὶ 

τόπω 
ῬΙΔΟΘ 

εἶπέν 

αὐτὸν ἐν 
᾿Βίτα Ετ 

ἐπαύσατο, 
Ὧδ σϑϑϑβϑᾶ, 

ἐγένετο 
λὲ βδρῃοηρᾶ 

ἐν τῷ εἶναι 
ἴχπ ἰδθ ἰοὈϑθ 

ἐὰν προσευχόμενον, ὡς 
᾿ς ΒΟΙῺΘ ῬΓΑΣΊΠΕ, 85 

τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
βαϊὰ βοζῆθδοῦθ οξίῃεα αϊδβοῖρῖεβ οἵ ΐθπλ ἰονατσα 

αὐτόν Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, 
Ἀΐτα Τιοχα, ἴξϑοῃ ἴο Ὀ6 ὑσχδϑίης, 

καθὼς καὶ ᾿Ιωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς 
δΔοοοχαϊη 5 85 8158 0 Φ“9ῸΠῈ ἰδαρμΐ ἴ6 ἀϊδβεοῖρ!οβ 

αὐτοῦ. 
οὗ Ἀΐτη. 

2 εἶπεν 
Ἠς 581ὰ 

προσεύχησθε, λέγετε, 
ὕοῦ δ ν 6 ὈΥΘΥ ΣΦ, 6 τοῦ βϑίηθ᾽ 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 
Ἰοξ ὃ6 ϑαηοΗοα τς πδὴθ οἔγνου; 

βασιλεία σου: 8 τὸν ἄρτον 
Κίηρᾶοσῃ, οὔ γοιυ; τς Ὀγχθδᾶ 

“Ὅταν 
δ 41: ἴον 

Πάτερ, 
ἘΔΊΒΕΥ, 

ἐλθάτω 
16ῖ σοὴθ ἔπε 

ε ΄-“" . 

ἡμῶν τον 
Οὔ τι5 186 

δὲ 
Ῥπΐξ 

αὐτοῖς 
ἰο θι 

Μαεατιύῶβ, 

ΕὔΚΕῈ 10: 89---1:1: 8 

Ἰἰαΐο 6 ουδ6. 39 ΤῊ Ϊ5 
ψΟΔὴ ἃἰϊδὸ δᾶ 8 
δἰδίθοσ οδαπρά Μϑχν, 
ΨΜΏΟ, ον ον σ, 58 
ον δ΄ ἰῃ6 ἔφβοί οἵ 
{6 Τιοτὰ δραὰ Κορῦὺ 
ϑύθηΐαρ ἴο ἰδ ψοχᾶ. 
40 Μαγίηα, οὐ δ 
οὗ Βδηᾶ, ψ85 αἷ5- 
ἰσαοίθα τι αὐοηά- 
ρ» ἴο ἸΏΒ αυ65, 
50, 506 σᾶϊιδ ὭθδΓ 

δῃα 5αἱᾶ: “Ἰιοσά, οδ5 
ἴδ ποῦ πιαύδοσ ἴο ψοῖ 
πδαὺ ὯΔΡΥ 5ἰϑίθ ἢ85 
Ἰοὺ πὴ δΔ᾽ΙΪΊοὴθ ἰὸ δαἷ- 
ἰοηᾶ ἰο ὑμῖηραῦ ΤΟΙ 
ΠμΘτ, ὑμογοίοσθ, ἰο Ἰοὶπ 
1 ὨΘΙΡΙΏΡ τ6.᾽ 41 Τῇ 
ΘΏΒΥΜΘΙ [86 Τιογᾶ κα] 
ἴο ΠΟ: “Μαιίδϑ, 

σοι 816 
δηχίουιϑ δηὰ αἰδέυτοοα 
δροῦῦ ΙΒ ὑπίηρϑδ. 

42} 41. ἴον ὑδΐηρϑ, 
Ὁπουρη, τὸ ἡδαϑαθά, ΟΣ 
7αβὺ οὔθ. ἘΌΓ ΠΟΥ ραζ, 
ΜΑΙ οὔοϑθθ πὸ ροοᾶ 
ρογύϊου, δῃηὰ ὁ ψ1} 
ποῦ ὍΘ ἴδκθρῃ δ 8 7 
ἔΓΟΏΊ ὨΘΓ.᾽ 

1 ΝΟΥ οὐ 8 οσ- 

σοϑϑίοηυ οὗὐ ἢἰβ 

Ῥοΐῶσ ἰῷ 8. σογίαϊῃ 

ὉΙΔΟΘ ῥχγασίηρ, ψΏΘΩ 

Ὧ6 5ἰορρθαᾶ, 6 οδγίδ 

ΟἿΘ οἵ ἢῖ5 αἰβοῖριθα 

βΒοϊὰ ἰο Ὠΐ: “Τογά, 

ὑδδοῦ τ ον ἴο ὈΓΔΆΨ, 

πιδῦὺ 8ἃ5 ὕοόοῇῃ 8150 

ἰδυρῦ 15 5010 165." 

ΦΎΠΘΩ [6 5αἱά ἴἰο 

ὑπο: “ὙΏΘΏΒΥΟΥΙ 

γοῦ ὈΓΔΥ͂, 587, 

Δ ύΏΘΥ, ἰθὺ σοῦ Ὡϑὴδ 

Ρ6 βδιουῦϊηοᾶ. Τοῦ 

γοῦ ἰσάοση ΟΟΙΏΘ6. 

8 αἷἰνο ἃς οὐ Ὀχϑδᾶ 



ΤΌΞΚΕ; 11:.4:---1Ὸ 

ἐπιούσιον ᾿δίδωυ ἡμῖν τὸ καθ᾽ 
ρου [ἀὯ8.} Ὀοίηρ Ὀ6 σιν ἴο 5. ἴῃς δοοογαϊηρ ἴο 
ε » Ἃ 3» ε ΄ . ΄ « - 

ἡμέραν: 4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
δ; ΘΗΩ Ἰοῖ βοὸ οὔξ ἴο τι 18 6 ἣ Ε Ὧ5, 515 ο. 

καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν. παντὶ 
δῖβξο Ζου νοὺν (οὔ 65) ὙΜὰ 8716 1 1} ΡῸ ΟΥ̓ ἴο σνεσνοσδ 
ΕΣ ΄ ς 5 ΜΕ χ ᾽ ᾽ -" 

ὀφείλοντι ἡμῖν: καὶ μὴ. εἰσενεγκῇς ἡμᾶς 
ΦεῸν ἰο υ5;. Δ. Ὡοΐ Β5δου]ᾷ νψοιῖὶ δενησ τὰ 15 

εἰς πειρασμόν. 
ἰὰίο ἐεηιρίδεϊοι, 

ὅ Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ 
Αμαὰ Β6 βαϊα ἰονασὰ ἵἴβοα ὙΠΟ Ὅπ6 οὐΐ οὗ 

ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς 
χοῦ ΜΈΠΏδνα ἔτίθηα δῃα 11 5Ὸ Ὠ15 νὰν ἰονναζα 

αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ φίλε, 
Ὠλπὶ [0] τὐἱαηϊδηΐς δηα ταϊσὴΐ βὰν ἰο κἰτὶ ἘΣΙΘΠα, 

χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος 
Ἰοδὰ ἴο γᾶϑ ΘῈ : Ἰοᾶνεϑ, βίησα ψ τοῖοι 

μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με 
Οὗ θα σϑιὰθ ἴο 6 δ] οηββιᾶθ οαἱὐ οὗ ννὰν .ζοννασα τὴ6 

καὶ οὐκ. ἔχω ὃ. παραθήσω αὐτῷ" 
δρᾶ τοῦ δὰ αν ΥΕΙΟῺ Σ σαϊσ δ τ ρου Ῥοϑιαθ Ὠἰη; 

7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς 
δηᾷ ἐμαὶ (οΠ6) ἔτοσα 5146 Βδνὶὴρ 5 ΟΥΘα 

εἴπῃ Μή μοι κόπους πάρεχε" 
ὨλΙΒ 5. Νοΐ ἴοχὴθ ἰσχοῦθ]65 θὲ δνίηρ θϑϑίαθ; 

“θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ 
ἄοοΣ Ἠδ5 ΘΕῸ Ἰοσκοαάα, δι ἐπα 

παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην 
1 {ΠῚ σα] άγθ Οἔτῆθ. ὶ τη6 ἰπΐο ἐπ μϑα 

εἰσίν: οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 
ΔΥΘ; ποὺ 1 81 8016 Βδνὶηρ βίοσα πρὸ ἴο σῖνθ ψοιὶ. 

8 λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ. δώσει αὐτῷ 
Ζ Δ ΒΩ ἴο νοῦ, 1 δηα ποὲ Ὧ6 ΜΠ] εῖνθ ἴο Ὠΐση 

ἀναστὰς διὰ - τὸ εἶναι φίλον 
Ἀλν ὴ 5 βίο ἃὉ Ελ28 εχ} 136] 126 ἴο Ὀ6 ἀγϊθηάᾶ 

αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδίαν 
ΟΥ π, ἔπσουθ [πὶ ἔαςσὲ 1τὴ6 ΙΔ0Κ ΟΥ πιοαοϑῖν 

αὐτοῦ ἐγερθεὶς «δώσει "αὐτῷ 
οὗ ἴῃ Βανὶηρ 5οῖ Ἦδ ΨὩΠ εἶν ἴο ΕἸΤᾺ 

ὅσων χρήζει. 9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 
ΟΣ 85 ΤΏΘΩΝ 85 ἢΘ 15 1 πεεᾶ. ΑἈμΑ͂Ὶ ἰοὸ στοῦ δὼ βδϑίηβ, 

αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" 
Βρ γοῦ Ὡ5ΚΙΏΡ, Δα Δι Μ1Ὲ Ὀ6 εἴν ἕο χου; 

. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε κρούετε, 
Βαυου Βεθκίῃϑ, δα χοῦ ΨΙ] ΒΒ ηα; Ἀ6 τοῦ ἰιηοσίηρ, 

ἤδ ξς 

αἰνο δον τἰὸ 

καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 1 πᾶς γὰρ 
Δα 1 1] 06 οροπθα ἴο τοῦ. ἘΣΕΥΣΟΩΏΘ ΖῸΓ 

ὁ αἰτῶν. λαμβάνει, καὶ ἝἼᾷὁ ζητῶν 
6. (ο116} ἀἰβιττι τοῖν, - 8 Π6 ΕΠ 6. (0.6): ΒΘε ΚΙπ 5 

ῬΘΙησ 

394 

ἔοσ 88 ἀδὺ δΟΟΟΥ ηρ 
ἴο 8 ἀν 5 τϑαθίτας 
τηϑηῦ, 4 Δηᾶ ἔογρίνᾳ 
5. ΟἿ 5118, ΤΟΥ “τ 
ΟἾΣΒΘΙΥΘ5. 50. ἔογρῖνα 
δνούσοηθ ὑδδῦ . 5 "Ἰὴ 
ἀδοὺ ἴο. υϑ; δα ὅδ 
Ὠοὺ Ἀσὴρ 5 ἰπΐο 
τοχούϑιϊοη. ᾿ Ν" 

δ ἘΌΣΙΏΘΤ, Π6. βϑἱᾷ 
ἴο Το: “Ὑὶο Ὃξ 
τοῦ ΜΠ] ἤδνα 8. ἔγ]θπα 
δια ΜῈ] ρὸ ἕο Ἡΐτῃ 8 
τα ϊσηῦ 8η ἃ 58} ἴῸ 
Ὠΐῃ, “ΕὙΪΘΩα, Ἰοδ Τὴ 
[τοθ Ἰἰοαῦθϑ, 8606. 
ΟΊ 156 ἃ ἐγ μα οὗ Ὠχΐηρ 
85 ι8δὺ σολθ ἴο 118 
Οἡ ἃ 7ΟΌΣΏΘΥ β8ηῇ 
Ι δνθ ποίδίηρ ἴο ββὲ 
Ὀοίοσθ ἰτλ Τ ΑΝ 
ἰμῃ8ὺ ὁπ ἼἜγοῃι ἰδία 
5875 ἴῃ τορὶν, “σης 
ΒΚ 6 ὑτόιθῖδ, 
ΤῊΒ ἀοοΥ 15. ΘΙΓΟΒΑῪ 
Ἰοοκβά, ϑιλα τὰν νόσὴνς 
ΟΠ ᾶγθα ἃ ἢ χηὸ 
ἰὼ 64; Σ. σδημόξ ᾿τίβδ 
ἋΡ 8δῃᾷ ρίνβ γοὺὰ δηγὴ 
ἐϊηρ.᾽ ΒῚ {6} τόσ, 
ΑἸ ὨουΡῺ 6. Ψ1ΠΟοψὲ ἡοὲ 
ΤἾΒΘ ἘΡ δα ρἶνθϑ' ἰὴ 
δηγυμὶηρ Ῥθοδϑιβα. "οὐ 

Ηἰὶς ἔνι, 
οΟγϑΙΙν Ὀθοϑίιβα:: οὗ 
ὨΪ5 ὈΟ]α ῬΟΥπΙβίθησθ [8 
ΨΜῺΠ1 ροῦ ὌΡ. δμᾶ δἰνθ 
τὰ ψμδὺ ὑμίηρο. κθ 
πθϑᾶϑ. 9 ΔΟοοΥΑΙΠΡΙΤ Ι 
58 ἰο τοῦ, Ἐζδορ ὉΠ 

ΘΠ ρ, δᾶ Ὁ 1.88 
βίνθῃ χοῦ; Καορ᾽ Ὁ“ 
βϑεκίαρ, δηᾶ τοῦ Μ1] 
Βηᾶ; Κεοαρ οὐ Κηροκ- 
ἴῃ, δηᾷ 0 ὙὮ]1 
Ὧ8. ορθῃηθρᾶ ἰο τόοῦ. 
10 ἘῸΣ Θνθυσ τ 6. 88ϊο- 
ἴὴρ τϑοθίνϑ, δᾶ 
ΟΥΘΥΟαΘ 566 Κι8έ 

γεκαψυπουμσνυυτρμκηρμαιγυσβωηρον, πρτρυνυ τ τ τπομτοα 

ΜΝ 

885 

εὑρίσκει, ᾿ καὶ - τῷ κρούοντι 
Βηᾷ5,. δηά. ἴο 6: (οῃ 6) - ᾿ δεῖ Φλττὶ 

ἀνοιγήσεται.. 11 τίνα ᾿Ξ δὲ ἐξ. ὑμῶν 
11 6 ορϑμβα, ΜΜΑΪομ σα μὰς οὐΐοξ σοῦ 

Η͂ ἴῃ 3 ΄». " Ν ς «τ Ν 2 ’ . 1 

τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς : ἰχθύν; μ 
[86 ζαΐμο. 1185. ἴᾷ6 808 Ἐβῃ, " ἴοι 

ἀντὶ . ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;. 
ιηϑἰοδά ΟΕ ΕΗ βοαρϑηΐ ἴο Ὠἷπὶ ΨὙ0}1 βῖνθ ἸΡΟΠ7 

2 ἢ καὶ αἰτήσει. φόν, ἐπιδώσει αὐτῷ 
ΟΥ 4150 Β8 ΨἘὶΡ δϑὶς οσβ, 6 11} σῖνθ ὩΡο ἴο Βἴτα 

σκορπίον; 18 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ΟΡ ΟΕ, 1 ἰλογοέοσθ ὑοῦ. ᾿ν]οΚοα (ὁπ65) 

ὑπάρχοντες οἴδατε . δόματα ἀγαθὰ διδόναι 
ΘΧΙΒΌΩΒ - δνο Κπόονα. Βἰεὺβ Εοοᾶά ἰο Ὀ6 βίνμι 

τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ 
ἰο 86 -. ο]άγοη: οἵ γοῦ, ἴο δον θπΠἢ σχϑίμοσ.. ἐμπὸ 

πατὴρ ὁ ἐξ. οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα 
Ραίδο ἰᾷ6 (ομ6) ουΐ οὗ Ἀρανθὴ ὙΗΙ ΡΝ βρὲ 

ἅγιον... τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 
ΠΟΙ ἴἰο 86 (ο 65) ϑδϑκίηρ ᾿- Βίγχηω, 

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον κωφόν' 
[0 ΠῚ 209} αὐχαθ; 

ἐξελθόντος 
ἈΔνΝΙΩΒ σοχὴρ οαξ 

Απα ἢ ν δ ἰῃσχοννίηρ οαξ 

ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου 
ἐμαρροηθα. αὶ οὗ (86 [Ὁ ἐ616}4} 

δλάλησεν ὁ κωφός. 
ΒΡΟΚΘ {ῃ6 ἄστῃ (ομ6). 

ὄχλοι: 1δὅ τινὲς δὲ ἐξ 
αοναβ; βογῶὼθρ θα οὐ οὗ 

Βεεζεβοὺλ τῷ : ἄρχοντι τῶν δαιμονίων 
ΒΘΘΙΖΘΡᾺΙ με ΤΌΙΟΘΡ Οὗ [88 ἀουλοιβ 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια 16 ἕτεροι 
Ὧ6 15 ἰῃπγονῖαρ οαὐὐ πῇς αφδηλοσϑ; ἀἰξοσθηξ (ο165) 

δὲ πειράζοντες. σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ 
δῖ ἰοσαρτπβ 585 τι οιΐ οὗ Ἀθᾶνθῶ 

ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ. 17 αὐτὸς δὲ 
ΨΟΓΘ ΞΟΘΚΊΙΩΡ Ὀθβιαθ Ὠΐτη. Ἠ8 μαΐ 

εἰδὼς. αὐτῶν: τὰ διανοήματα. εἶπεν αὐτοῖς 
κηον δ᾽ δὲ ποσὰ ἰπ8 ΘΡΊΠΘΕ ΙΒ. βαϊᾶ ἰο ἐῃϑιὴ 

Πᾶσα. βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν. διαμερισθεῖσα 
νον κίηρᾶάοιαι ὑροῦ ἰΐβεοι Βαανα ρ Ῥθϑη αϊνί ρα 

μα 

Ἐν 
54} 

Αηάδ πὸομαογεα 

αὐτῶν εἶτπταν 
[521-76] βϑὶα 

οὐ ἐρημοῦται͵, καὶ οἶκος. «ἐπὶ οἶκον 
5 δεϊῃη 5 τηϑᾶξ ἀδϑοϊαίθ, δηάα : μΒοιβθ.. ἀρορ. Βοῖιβθ 

“πίπτει. 18 εἰ δὲ. καὶ: ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ 
ἰξ 15 ἐδ! Πρὶν, 1Ὲ Ῥὰξ 8͵5ο΄. π6 ᾿ Βείδῃ. ὭΡΟΣ 

ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ 
ΔΙΠ561 νγὰϑβ ἀινίαφα, πον Ψ}01} βίδπα᾽ ἐμθ 

βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι “λέγετε ἐν 
Κηράοσα, ΟΕ ἈΠῚ Βρόδαβθ. ὑοῦ 8.6 βϑ Ί 8. ἰη 

ϑεεζεβοὺλ ἐκβάλλειν. . με τὰ- δαιμόνια. 
Βθοίχα 1 ἰο ΒΘ ἑμγονίπρ οὐδ τὴθ ἴπ6. ἀοίηοῃβ.. 

ΤΑΙ ΘΓ 

Καὶ ἐθαύμασαν οἷ᾽ 

ΓΠΌξὲ 11:11--18 

Βηάπ, δηᾶᾷ ἰο. δνοῖγ- 
ΟΠ6 Κηοοκίηρ ὁ ψὶ1} 
Ὀ6 ορϑῃθᾶ. 11] σηάδθθϑᾷ, 
ΨΏΪΟΘΩ -ζαῦμου ἴα ὑΠ ΓΘ 
ΒΘΙΔΟΏΡ τοῦ Χο, [ἰξ 
ΠΪϊδ 50)ὴ) ΔΕ Κ5. ῖο Ὁ. ἃ 
15, ΜΠΟὋ ὈΘΥΏΘΔΌΒ 
δηδ ἰπὶ ἃ ϑβϑούρθηῦ 
Ἰηβίθϑθα οὐ ἃ 59 
12 ΟΥ ᾿ὗ Ὧ6 8150 85 Κ5 
ΙΟΥ δὴ 655, Ψ11 μδῃᾶ 
ὨΐΪ ἃ Βοογρίοι 9 
13 ΤὙπογεΐοσο, 15. στοῦ, 
ΔΙ ΠΟΌΡ Ῥοίηρ ψ]Ὸ0Κ- 
66, ᾿ΚΠΟΥ͂Σ πον ἴο δἷνα 
ϑοοῦ ρεἹἕρδ. ἰο τόοῦξ 
ΟἸΠατθΏ, ΠΟΝ ὨΛΠΟΏ 
ΤΟΥ͂Θ 50 .“Ἅ}Π ῃ6 Ἐπ8- 
ΠΥ ἰῇ Ῥδανθ ροἶγὸ 
ΠΟΙ͂ Βριτιῦ ἰο. ὑδοδα 
ΘΟ αρ Ὠἰτα 1" 

14Ταἴθε Ὧ6 τψῶβ δχ- 
ὈΘΙΠΙ Ηρ ἃ ἀστ Ὁ ἀθυο. 

ὋΠ 8 ἀδπηιοῖ 
σϑὰθ οαὐ, 86 ἀυχῃ 
χῆϑὰ 5ΡΟΚ6. Αηά ὑπ 
στοναᾶβ Ἰχδινϑὶθᾶ. 
15 Βα οδγύβϑι ΟΩ65. οὗ 
ὑμϑιὰ βϑία: “ἘΦ δχροῖβ 
[86 ἀθιλοῦδβ- ὉΚΡ ΙΏΘΘῺ5 
οὗ Β6. 61 26 θρ {86 
ΤΆ] οὗ Ὁη)6 ἀθιηοϑ.; 
16 ἩονοΥοσ, οὐϑυβ, ἴο 
[ορθῦ πἷἰση, θοῇ 
βϑοκίῃρ - 8. βἷρῃ οὐ 
οὗ Ὠρδανθὴ ἔσο] ὨΪΠ). 
1 ἘΞ οΝιηρ ὑμδῖν 
παδρὶϑύϊοσ “Ὧ6. βϑία 
ἰο ὕπο: “Ἔνοσν Κἰὴρ- 
ἄοα αν! αοα ἀρϑιηξῦ 
1561 σομλδϑ ἰοσ' ἀ650- 
ἰαύΐου, δᾶ. ἃ ΠΟΌ56 
Γαἰν 641. δραϊῃδὺ [ᾧ- 
ΘΙ : [8115, 18 5Ξ 0 Ιξ 
Θθΐδη ἰ5 ἃῖ5ὸ αἰνϊαραᾷ 
δρϑίμιβῦ.. ὨΪτΩ 56], ΟΝ 
ἍΨΙ1Ὸ ἢ Κἰπρᾶάοχῃ 
δίαιτα. Βοοϑῦσδαο τοῦ 
ΒΒ Τὶ ΟΧΡΘΙ ὑδ6 
ΔΘΙΔΟΩΒ. ὉΥ ἴΔΘΔῚ ΚΒ 
ΟΥ ΒΘ. 61 ΖΘ ΡῈ. 



ΤΎὙΚΕ, 11: 19---26 

19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ 
τέ Ῥῃξ 11 ἰὰ ΒΟΘΟΙΖΟΡΏΙ 1 8:ὰ χονίηξ οαὐ ἴμ6 

δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 
ἀθιοιβ, τὴ ΒΟΏΒ οὔ γου ΠῚ ὙΏΟΙΩ 

ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν 
816 ἴδον ἰσοννίησ οὐὐὖ ΤἈΥΟΡ (15 παν οὔ του 

κριταὶ ἔσονται. 290 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ 
ἡπᾶρο ψΠΡ6. 1 να ἴπ ΒΏΡου οὗ αοα 
2 ». 2 ΓΦ Ἄ ; Δ’ 

ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια,., ἄρα 
1 δὰ ἰατοννίηβ οαὐ ἴπ8 ἀἰθυηοβ, ΤΟΔΙΥ 

ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς. ἡ βασιλεία τοῦ 
σϑλα διθδα οὗ ροη τοῦ - ἴῃ6. Κιίηράογα οὗ {π6 

θεοῦ. 21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς 
αοά. . ΆΘΠΟνΟΥ 16 Βίσοι Κα [τσῃ8}}} 

καθωπλισμένος .- φυλάσσῃ͵ τὴν 
Βανί Ὀ6θὴ δττηθα ἀον Τὰν Ὀ6 Βυδταϊηϑ 186 

ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ 
οὗ ΗΙζΞΟΙΣ οουτχίνατα, [1 Ῥ6θοΘ 5. ἴμα 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ: 22. ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος 
Ῥοιουσίηρα ΟΣ Ὠϊτα; ψ ΆΘΘνοΣ Ὀαὲ ΞΙΧΟΩΡΟΣ 

αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 
ΟΥ χη Βανί σοὴθ προ Π6 στϊσἢ  σοΠ ΟΣ Βΐτη, 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾿ 
{πὸ . 5.1} αττηδιιθηΐ οὐ Ὠΐτη ὯΘ {{|᾿Ὶ0Ρ Ὄροὴ ΜΨΆΙΟΣ 

ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ 
6 πδᾷ Ὀθθῃ ὑγυ 5.15, ϑδηὰ ἰδ ΒΏΟΙ5 οΥ Εἰτα 

διαδίδωσιν. 28 ὁ μὴ ὧν μετ᾽ 
Ἠδ 15 είν [του ΡὩ. ΤἸΠα (οὔθ). ποῖ Ῥεΐῃβ δ 2 1. 

ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ ὁ μὴ 
6 ἄονη θὰ ζπ6 15, δα {δ (ομ6) ποῖ 

συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. 
δαϊ μου 1 ΙῺ6 [5 βοδίξοσίῃβ. 

24 “Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα 
δ᾽} 41 εἴτὴ ζοῦν 16 ὌΠΟΙΘΘα ΒΌΙτῖ 

ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 
γαϊσαΐ σοχὴθ οὐδ ἔγοσα. ἰδ8 1ϊ 15 ῬΑΒΒΙΒ᾽ 

δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ 
ΤἈτου ΒΒ νγαίοσῖθβο Ρίθσε βϑεα ΚΙ Ρ Τα 5-ΡΙ σα, δηᾶ 

μὴ εὑρίσκον τότε λέγει Ὑποστρέψω εἰς 

τηϑ, 

τοὶ 5πάϊηρ ἰδθη 115 βαυϊῃρ 1 58}8]1] τοί χὰ ἰπΐο 

τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον: 2 καὶ 
ἰὴ Βοῦβα οὔσχτωθ ἔχομι ΏΘΥΘ [δῖα οὐ; Δα 

ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, 
ἈΑνΊῺΒ οογὴδ  Βπα5 Ῥοίὴρ πποσομπρίθά, 

σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 
ἈΔνΙῈΔΡ 66 βυνερί δᾶ Βδνῖὰβ ΘΟ δἀογηθδά. 

26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει 
ἘΝ 41:0} 1ϊ ΕοΘ5 115 νὰν δια {8.65 ΔΙοὴξ 

ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, 
αἰβοτεηΐ ΕἸΣ ΕῚ ΤΆΟΤΘ νιοκοα ΟΣ 1561 βανθῃ, 

886 

191 1Ὁ 5. ὈΥ͂ Τθϑης 
οὗ Β6.6]1 ΖΘ  ὈῸΡ 1 αχ. 
Ρ61Ὶ μ6 αἀθυβοῃβ, Ἐγ 

Ψ ΏΟὰ ἀο Υοῦᾷ ϑοὴβ 
ΘΧΡΕῚ ἐμ Βθοϑίβα 
ΟΥ ὑμἷβδ ὑπὸ Ψ11 ᾿ς 
ἡπᾶσθβ οὗ τοῦ. 295 
1 Ὁ 15. ὉΥ λθϑὴ οὐ 
Οαοαβ ΠΏΡΒΕΣΥ 1 ΘΧρεὶ 
ὅπ ἀθίγοηδ, ὑμ6 Κίηρ. 
ἄοχι οὗ αοα ὯὨ85 ΓΘ8]- 
ΙΥ ονογύβδκθῃ του, 
2 ΔΘ 8. ϑβίσοηγ 
ΙΒ, ὙΕ|1 δΡσηβα, 
συδτᾶθβ Ὠ15. ὈΘΙΘΟΘ,. ἢἰς 
ὈΘΙοΏσΊΏσ5. Ομ 
ἴῃ Ρθϑοθ, 22 Βυὺ τῆρῃ 
ΒΟΠΊΘΟΠΒ ΒΓΟΏΡΘΓ. [ἤδη 
ὯΘ 15 σομο δρϑίῃησε 
ἢ πα σΟΠΘΏΡΙΣ 
πη, Ὧ6 ἔδιθβ δια. 
ἢἶἷ5 11] δυτηϑυηθηῦ ἴῃ 
ΨΏΪΟη Ὧ6 ψὰ5 {π8ἰ- 
ἴησ, δϑηὰ 86 αἰϊγίαος 
ουὖὺ ἴῃβ6 ὑμίηρβ Ὧ8 
ἀρϑθοι θα Ὠΐϊπὶ οἵ, 
2ΔῈῊ ἰῃδὺ 15. ποῦ οἡ 
ΤΣ 5146 15 δρδϊηῃϑὲ 
ΙΔ9, δηλ 6 ὑμαῦ ο68 
ποῦ ρδίμοσ ἢ τὴ 
δοδύθουβ. 

24 “ὝΏΘΩ 88  ὃἢ- 
ΟΙδδὰ ϑρῖσχὶῦ σοπιδδ οὐ 

ΟΥ ἃ δῶ, ἰὕ 858. 

65 ὑῃσοιρῃ ρδχομδὰ 

ῬΙΆσα5 ἰῇ 5ΘΒΓῸΒ οἵ 

8 τοβύϊῃρ Ῥῖϑοθ, δηά, 

ΔΘ ἢπαϊηρ ΠΟΠΒ, 

10 5δγ78, Ἱ ΨΠ1Ι τοῦτα 

[ο ὩΖΥ δοῦθθ οἱ 

οὔ ΨΏΪΘΒ ΣΙ πιοΥθά,᾽ 

25 Αηᾶ οὐ δυγὶνίηρ ἵᾧ 
δυάς ἰὸ βϑινθρὺ οἷθαα 

8η8 βἀογπβᾶ, 26 ΤΏοΠ 
1 βσοὺβ ἰΐ5 ψὰν δπά 
[865 δίοηρ ϑϑυθῃ αἹἤγ 
ξεσθῦ βρὶτῖϊβ Ιροῦϑ 

ποκα ἐμαα [1086}» 

887 

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ 
πᾶ βΑνΪΩΕ Θηΐοσραῦῖ πον 8516 ἀννθιρ ἰμοτα, δῃᾶ 

γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 
15 ὈΘΟΟΤΆΪΠ δ ἴῇς δϑὺ (55) οὗ (π6 ΤΩΘᾺ 

ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 
{828 νοῦ οξίῃα δγχβὶ (165). 

21 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν 
Τὰ Βαρροηθα μὰς ἰῇ ἰὰ8 ἰο Ὀ6 βαυίῃσ. μέτα 

- ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν 
(2656 (155) Βανί ξοα πρό βοσλθοῦθ. νοίοθ 

γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ Μακαρία 
ποῖσᾶὰὶ οἰἕοῖ [86 οτοναᾷα Ξείαᾷ ἕο γαω ΗΒΡῸΡ 

ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ 
{6 ταν ἴἢ6 (ομ6) δνίηρ συ ψοῖὶ δπᾶ 

μαστοὶ οὖς ἐθήλασας: 28 αὐτὸς δὲ εἶπεν 
ῥιφαϑίϑ ΨΏΪΣΟΠ ψοῖ βυοϊκρα; Ὧ8 θὰ Βαϊᾶ 

Μβλενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες 
τράορα μοσγοΐοσχο ἈΒΡῸΚ ἴδ (065) ἤρδυῖρδ' 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 
(86 νογᾶ. οὔίῃε ἀαοαᾶ επαᾶ (ομθ5) ριυεγαϊίηρσ.. 

29 Τῶν δὲ ἐπαθροιζομένων 
ΟΥ ἰδ 8 Ρμαυΐ ΤῊΆΒΒΙΏΒ ὈΡΟῺᾺ 

ἤρξατο λέγειν Ἡ γενεὰ αὕτη 
186 5ἰατίεἃ ἰοο βαυίῃβ' ἸὴῺ6 μβεαηρσαίῖου ἐδὶ8 

γενεὰ πονηρά ἐστιν: σημεῖον ζητεῖ, 
βοποσϑο ὉἹΟΚΕα 15; 515 Ὲ 1 15 βθθκιηδ, 

καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ 
πᾶ δῖ ποῖ Ψ]0Ὸ6 σίνεηῃ ἰοττ 1 ποὲ ἐπ 

σημεῖον ᾿Ιωνᾶᾷ. 88. :᾿καθὼς γὰρ ἐγένετο 
ΕΥ̓ΤῚ οὗ Τοπδῆ. Δοσογαάϊηρ 85 0. Ὀδοδλδ 

ὁ ᾿Ιωνᾶς τοῖς Νυινευείταις σημεῖον, οὕτως 

ὄχλων 
ογον 5 

ἴθ Φοθδ ἴἰο ἰῇ Νίηονλίοβ ΒΙ͂σα, 185 

ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ 
ψ 06 βδἴδο. 16 5οὴ ΟΣ [6 Τ8 ἴο ἴῃ 6 

γενεᾷ ταύτῃ. 31 βασίλισσα νότου 
δοηοσδίζοιι 815. [17:19 οὗ βου 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν 
ὙΠ11} Β6 γαϊβεδιροε ἴῃ 6 ἡυάρταθηΐ τὶ 186 

ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
πιδ]6 ῬΟΥΒΟΩ5 ΟΣ ἴπ6 ΒΟΏΘΣ ΔΈΟΙ {815 Δι: 

κατακρινεῖ αὐτούς: ὅτι ὦἦλθεν. ἐκ τῶν 
Ῥθόοδβθ 586 σϑύὴρ ουΐοῦ 86 

τὴν σοφίαν 

ΜῈ ᾶθ5ὸ ἄοννῃ ποῖα; 

περάτων τῆς γῆς 
πραϊὲβ οΟΥ 6 δα ἴο ΘΔ Σ 1ὴ6 νυ δάοτα 

Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος 
οὗ Βοϊογχαοῃ, δηῃᾷ Ιοοῖκ! βουωθίῃτηϑ τοσο οὗ Ξο]οαοὰ 

ὧδε. 83 ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν 
Ἀδχρ. Μβ16 ρεύβοῦῶβ Νίμονιϊε ΨΨΠΙ1π5ἰ5πα ρ ἴὰ 

τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ 
6 πάρος τὶ ἰῃφ ρσοηθυδί {15 δῇῃᾶ 

ἀκοῦσαι 

ΤῸΌΚΕῈ; 11: 27---8 

ἀπά, δὖξοσ ρον 16.- 
516, ὕμον ἄννε1} ὑπδγα; 
8ηα [Ὧ8 Πη81 οἰσοῖιχα- 
βύϑδῃσοθ οὗ ἰῃδὺ ᾿δῇ 
ὈΘοΟΘ ΟΥπΘ δὴ 
16 Ἐγχϑί. ᾿ 

ΦἸΝΟΝ 85 ἢ6. ν85 
βϑυΐρ ἰἤθθθ ἰρίηρδ 
8, οουαίη ψοσθ οὐ 
οὐ ἴῃ86 οσονα γχϑϊβοα 
ἩΘΥ͂ γοΐοθ δῃᾶ βία τὸ 
Ὠἰτγ: “ΔΌΡΥ 5 ἐδ 
ΜΟΙ ἰμαὺ οδγτὶθᾶ 
σοῦ δῃὰ ἴῃ ὑγχϑδβδὺβ 
ὑῃ8ῦ γοὰ 5.064!’ 
28 Βυῦ Ὧδ 5814: “Νο, 
χϑοσ, ΗΒΡῸΥ 816 
ἴμποϑβθο ϑασῖὴρ πὸ 
ψοτά οὗ αοά μπᾶ 
Κρορίηῃρσ 1! 

29 ΥΏΘΩ (πδ οχἵοναβ 
ΟΥΘ τηϑϑϑίηρ ὑοροίῃ- 
ΟΥ̓, Ὧ6 5αγίοα ἴο 58γ: 
“ΤῺ ροηγα ἢ 5 8 
ψ]οκοα ροηθγαίίοῃ; ἱΐ 
Ἰοοκβ ἴοῦ 8 βίρῃ, Βεΐ 
ὯῸ 5'ρὴ ΨἘΠπ 6 ρσίνϑθῃ 
ἰῦὺ οχοθοῦ πῃ βἱρὴ οἵ 
ΦοΔη. 0ῈἘΌῸΣ 1 8ὺ 
85 ΦοΏΔΗ δοδθ 8 
ΒΡ ἴο ὑπ Νί δ᾽ νἱύθ5, 
ἴὰ [26 βϑῖηβδ. ψ8ὺ ΜΠ 
[06 ὅοῃ οὗ χὰϑ Ὧδ 
8δῖδὸ ἰο ἰῃΐβ φσϑῆθγ- 
αἰϊοῆ, ΦῚ ΤῊΘ6 αἀπθθῃ 
οὗ [26 βου ΨἘΜΠῚμ 6 
Ταῖβοα σὉὃΡ ἴῃ ὑδ6 
πάρη τὶ {δ 
τΘΩ ΟΥἹἨἠ ὑῃϊβδ βσθῃργ- 
δἰΐοῃ δὰ ΨΠῚ26 σομ- 
ἄδαῃ ἰμδῶι; Ὀδοϑαβδ 
5ὴ86. οϑῆὶθ ἔσο 8 
ορᾶς οὗὐ ὑβ6 δϑσΐῃ 
ἴο ΘΑ [6 νιίβαοχι 
οἵ οι οου, Ραΐ, 
Ἰοοκ! βοιηθίτηρ ΔΌΤΘ 
ἐῇδῃη 50] ΟἸΔΟΏ ἰ5 
ὮΙ, ϑ2 1ΤὨῺ6 τηθῃ οὗ 
ΝΙΣ Θ νΘ ἢ ΨΠ1 σὶδο ἴῃ 
{16 Ππιᾶρηθηῦ 8 
115 σοηργαϊίοη δηᾶάᾶ 



ΕΚῈ,; 11: 83---99 

ὅτι μετενόησαν. - κατακρινοῦσιν αὐτήν’ 
Ὀδοδξ πον στορϑυῖθα ἴον 11. 7.ᾶσο ἄονσα.. 1; 

εἰς τὸ κήρυγμα .--.ἕ ᾿Ιἴωνδᾶ, καὶ ἰδοὺ 
ἴπίο 86. {πίπρ ὑσβδοῃθά οὔϑομϑῃ, δηᾶά Ἰοοκ' 

πλεῖον ᾿Ιωνᾷ ὧδε. 38 Οὐδεὶς χΧύχνον 
βοτϑίμιιρ τοσθ οὗ ΦοΔ. Ποτα. Νο οῶθ ἰδῶ. 

ἅψας. εἰς. κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ 
μαντς Θεά ἰηΐο νϑαϊ ἈΘΡοΪ5 ποῦ τῃαεγ 

τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
1π6 ταρθδϑυσίηβ Ρβδκεοὺ... θα. ἀροὰ 186 ἰδιηρβίβδῃα, 

. ἵνα ον οὗ εἰσπορευόμενοι τὸ. φῶς 
ἰπ οτᾶρυ μαὲ τ (ο65) ροὶπρ πεῖς νὰν ἴῃ [86 σπξ 

βλέπωσιν: 84 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
τδν ΡΕΠΟΙα, ΠΏ 6΄᾽ ἸἸδρ οὔ ἕμο ῬΡοαν δ. 

ὁ - ὀφθαλμός σου: ὅταν. ὁ ὀφθαλμός 
16: Θγ 6 οὔνοι. ΆΘμονεσ ἴπ8 ενγϑ. 

σου ἁπλοῦς ἦ; καὶ ὅλον τὸ σῶμά 
οὗψοια 5ἰηθθ. χὰδν 6, 8ῖϑδο.. ΨΈΏΟΙΟ. ἐπ - Ῥοᾶν 

σου φωτινόν ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς 
οὗ γοῖι οπηρῃίθηθα 15; ΨΒθησνοσ ὰαὲ τὐϊοκοα 

ἧ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτινόν. 
ἀξ τηδ θ6, εαἷἰδο ἰῇξεα. 'Ῥοὰν οἶνοιυ ἄδτκ. 

835 σκόπει οὖν «τὸ φῶς τὸ ἐν 
ΒΘ διοσξ. ἱμβούεέοσθο ποὺ 6 ρμξ {86 (οπ6) 1π 

σκότος ἐστίν. 36 εἰ οὖν τὸ σῶμά 
ψοὰ ἀδυῖσιθϑ 15. 1 τὰργοΐοσθ ἴῃ -Ῥοαν 

σου ὅλον φωτινόν,, μὴ ἔχον 
οἶγοι ψΠΟΪΘ δ! δῃίοηθα, ποῦ Βανι ρασὶ δὴν 

σκοτινόν, ἔσται φωτινὸν ὅλον ὡς ὅταν 
ἄδτκ, ἰξψρο οἰ ραίθησα τοῖο 45 ΏρμσνοΥυ 

ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῆ φωτίζῃ σε. 
Ἢ6 Ἰϑρ ἰοίηθ Βδβϑρῖθθ τῆδν 6 ΘΠ ὐθηΐηρ νου. 

᾿Ὶ 

σοι 

᾿ς δ Ἔν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν 
- Τὰ Ὀαΐᾧ [ὰ6 ἴἰο 5ροϑδῖς 5 θα ὩΣ Ὠΐτη 

Φαρισαΐος ὅπω ἀριστήσῃ παρ᾽ 
Ἐπ ἘΥΦΕΙΞΙΞ) 850 1π8 ἜΘ τϊρἢΐ αἴπθ. Ὀρϑιαᾶς 

αὐτῷ. εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 88 ὁ δὲ 
ἰτα; Βανίηρ δηξοσϑοα μα 6 6} θα οι, -.- ΤΉ 6 ΡΒυΐ 

Φαρίσαῖός ἰδὼν ἐθαύμασεν - ὅτι ... οὐ 
ῬΒΑγῖδεο - Βανί ξ ϑόθ.. Φοπαρτσεα Όδοδισ6 ποῖ 

πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 
ἔτ νὴ Ὧφ ννὰβ αἱρρρα, Ὀδέοχγο 1,21: - ΑἸ ΆΤΘΣ, 

39 εἶπεν δὲ ὁ κύριος. πρὸς. αὐτόν. Νῦν 
ον Βα. ας -ἢ6 Τιοχᾶ-. ἰοννατά. τὰ Νονν 
«5 ς΄ , ω . κα .- . : ΄, 
ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ . ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου 
ὑλας 186. οὐδ᾽ οὗ 1Π 6 ρ τοῦ {π6 ῬΏΦΥΙΞΘΟΚ ᾿σαΡ 

καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ. δὲ 
δ οὗ ἐπ ἰδῆ. ὕυὑοῦ δύδ οἰδβχβίησ, “6 Βυΐ 

ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 
Ἰπδίαο, οὐν χοῦ ΧΗ ΟΥ̓ΡΙΌΛΟΑΘΥ δηα νυυνἱοκοάμοιξ. 

μέρος τι. 
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ΨΠΠ1 σοηᾶάθσιη Ὁ; 6. 
οαδα ὕδαν. τστϑρθηϊρᾳᾷ 
αὖῦ δῦ 9ο8ἢ 
Βγοδοῃρᾶ; Ὀαδ, ΙΟΟΙ! 
Βοιιθυιηρ ΟΥΘ ὕϑη. 
ΖοΔΏ ἰ5. ἴδ. 33 Αὔὶ 
ον ρύηρ ἃ δῶρ, 
8ι Ῥαύβοὴ Ρυΐβ ἰδ, ποῖ 
ἴῃ ἃ ναῦϊῦ ΟΣ λᾶδυ 
ἃ Ιθαϑυυρ Ὀφδκοῦ, 
Ρυῦ προ ὑμ8 ᾿ἰϑχηρ- 
δύαπα, ὑπαῦὺ ὑδοβ 
δίδρρίηρ ἰῃ τὴν Ὠ8- 
ΒοΙά {86 ᾿ρῃῦ. 84 ΤῊ 
Ἰδαὰρ οὗ ῃ86 ῬΟΑΥ͂ 15 
ϑΟῸΣ 6γ86. ΜΏΘΩ. νου 
ΘγΘ ἰβ 5ΏΡΙ6, γοὰ 
ΨΏΟΙΘ ὈΟΟΥ ἰδ -δῖ5βο 
Ὀγρηῦ; Ῥαῦ ΜΏΘΩ. 
5. ψίσκοά, γοι Ῥοάν 
ἰθ αἷϑοὸ ἄδικ. 8588 
διογῦ, ὑμούθίοσθ. Ῥοὺ- 
ὮδΔὴὺ5 δ ἰἰρ ὑμαῦ 
ἷβ ἃ γοὰ 15. ἀΒΙΚΉΒ55, 
36 ΤὭΏΘΙοξοσθ, 1 ψοῦγ 
ΜΏΟΙΣ Ὀοᾶν ἰξ Ὀγισῶῦ 
ὙΠῸ πὸ ρμᾶῖὺ δὲ 841} 
ἀδτκ, Ὁ ΨΠ2ι 81 08 
85 ὈΥΡΩῦ. 85 ΜΏΘΩ ἃ 
ἰδῖαρ ρῖνόβ ψόοῖϊ Ἰἰρῦ 
ὉΥ ᾿ΐ5 ΤΣϑγ5.). Δ 

- Ἱ ΜΏΘΗ. ἢ6.. δά 
ΒΡΟΚΘη ὑμίθ, 6 ῬὨδην 
866 τϑραμϑϑίθα ΐμι τὸ 
αἴθθ. ἢ ἢΐὰ.. 50 

Ὧ6 χοροῦ ἰῇ δηᾶ χτθ- 
οἰ θᾶ αὖ ἴω ὑβ0]8. 
38 ΠΟ νοσ, 86. ῬΏΒ.- 
ἴδεαδ 5 βυγογίθοα 
δὲ βθοίῃνρ ἰμαὸ [8 
αἰὰ ποὺ τεῦ ψ858 
Ῥϑέοσθ ὑπο... αἰπηθῖν 
90 [86 Τιογᾷ ᾿βδαίά 
ἴὸ δἰ: “ΝΟΥ στοῦ 
ῬΏΔΙίσΘθϑ, τοῦ οἰθαῦβα 
6 ουΐπῖάᾶθ οὐ (6 
σὰ δῃᾶ. ἀϊβῃ, Ραὰῦ 
{86 ἰπδιᾶθ. οὐ τοῦ 
ἰ5 ἘΠ οὗὨἨἁ ὡ᾽᾿οἰυπ68᾽ 
δηλ. ψὶοκοαπμ δ δε 

ἶ 
ΐ ΐ 
Ι 

839 

40 ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας 
ΒΘΏΒΘΙ655 (0π65), ποΐ ἰπ6 (ομ6) μαδνίῃρβ ταϑάα 

τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; 
πὸ. ουὐδίᾶάθ 8150 πΠ6 ᾿. ἰηβίαθ ἢ τϑαθ 
41 πλὴν τὰ ἐνόντα -. δότε 

Β6β 8865 ἴα (2:59) -Ῥοί:ρ ἰπϑίάθ βρῖνο τοῦ 
ἐλεημοσύνην, ᾿ καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ 
σδὶθ ΟΕ ΤΆΘΤΟΣ, δῃὰ Ἰοοκί 81] (ἐϊηρ5) ΟἸθδ 

ὑμῖν ἐστίν. 42 ἀλλὰ οὐαὶ. ὑμῖν τοῖς 
τὸ ἡγοῦ 15. ΞΒυΐ Ψψοε ἴο τοῦ {2} 

Φαρισαΐοις, ὅτι . ἀποδεκατοῦτε τὸ. 
ῬΒΑΙΊΒΘΘΒ, Ὀθοόδιβα γοὺῦ Βένα ὕδοὶς ἐπ6 ἐθπίῃ οὐ ἐπ 

ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν 
ταϊηῦ δηᾶ 16 τα 8ηα. φνοῖν 

λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν 
γεβθίδθ]θ, δηὰ στοῦ δῖα ὑνρϑαϑθίῃ ἐμβὸ ἡμπαρστασηΐ 

καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ". - -ταῦτα -. δὲ 
«ὦ ἴῃ 86 ἴονθΊι. οξίῃμε (οάα; ἔπεβα (ἰῃϊωρ5) θαὲ 

ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα ᾿ μὴ 
ἔννδ8 ΘΌσϑθσν ἰὸ ἄο δηάᾶ ἴποβο (55) ποῖ 

παρεῖναι. 48 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
ἰο Ἰοὲ 5ὸ 65:46. Ἅοθα ἴο οῦ δα ῬΒΔΑΧΙΒΘΘΞ, 

ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν 
θβόαῦβα ὑοῦ δα Ἰονίηβ ἰἴῃα ἔτνομί ρίδοα οὗ βι Ὡς 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς. ἐν 
6 βυπδβοσιιθβ δῃὰ ἐμ -ρσεοίηρβ 1π 

ταῖς ἀγοραῖς. 44 οὐάὶ ὑμῖν, ὅτι 
{ῃ8 τΑΔΓ Κούρ ΘΟ 685, ἵγοα ἰογου, Ὀδοδῖιβα 

ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ 
ΥΟ 8.6. 88 ἴδ8 ΤΑΘΩΔΟΓΊΔΙ ογὉ5 π6 (0568) 

ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι ᾿ οἱ 
ποῦ θνίδει, εὖ Ἃ86 ΤΏΘΡΩ. τ 116 (ο0Π65) 

οἴδασιν. περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ 
ἴδεν δνε ον. ΜΒΙΚΙΆΡ Δθοας οὐ ἴΡ ποί 

45 ᾿Αποκριθεὶς "δέ 
Ἡδνίηβ δηβν οτοα μεΐ ΒοΙήΘΟ 6 ΟΥ ἔμ 

εὐ νομικῶν λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε, 
9η85 ν ούβϑα ἴῃ (6 ἸΔῸὉ 15 βανἱησ ἕο ΠῚ ὙΘΒΌΏΟΥ, 

ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 
μεθα (155) ΒασΙΩΡ 850 5. τοι 816 ουϊχαρίηνσ. 
44 ὁ δὲ. εἶπεν Καὶ ὑμῖν τοῖς 
- ΤῊΘ (οΠ6) Ραΐ δεῖ ΟΑἸθὸ ἴο νοι 128 

νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε ᾿ 
Οὔ65 νεγβθᾶ 1ὰ π6 1807 ννοβ, θοδῖθθ τοῦ 816 Ἰοδα τς; 

τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ 
(ῃς6 ΤΑΘΏ Ἰοδᾶβ δγα ἴο Ρ9 βΡοσῆθ, πᾶ 

τις τῶν 

αὐτοὶ ᾿ς ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν 
ΟΣῪ (Ὁ. 65) ἴο οὯΘ - οὐ τμ8 ΠΏΒΕΙΒ οὗ ἕοῦ 

οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. - 
Ἀοΐ τοῦ σα ἰοποιμίησ. ἰο (88 ᾿ Ἰρπάσι" 

1 8ζ, 
᾿ ὨΙ]ηΡ5 ψοῦ 8150: 1581 
5. 40 ΤΏΘῺ Ἠ6 Βαϊά: 
ΟΘ δἷἰβο- ἴο ὑοῦ 

ΓΌΚΕ 11: 40---46 

40 Τηγδδϑοῦβθθ]α ῬΕΓ- 
ΒΟΏ5! δ ἐμϑὲ χηδᾶδ 
ἴθ οὐέδίθ χαϑᾶρ. δῖ5οὸ 
δ6 ἰῃδίαρ, αἰὰ Ὧ6 το 
41 Νονοσίμθ1θθθ, ρίνα 
85 ΘἸ{Ὁ85 οὗ Ἰηθσον ἰὴ 
ὑίηρβ μδὲ τὸ 1ηϑῖᾶδ, 
δὴ, ἸΟΟΙ͂Τ 811 [οὐ ΠΒΟΙῚ 
ῬΒΪΏΡ5 ἃτὸ οἴδϑα δρουῦ 
του. ἀΒιῤ τὸθ ἴἰο 
τοῦ ῬΆΔΥΪΞΘΘΒ, ὈΘΟΔΏ 55 
γοῦ βὶνο [Π6 ὑθηθῃ οὗ 
[86 πίη δηα (6 τὰρ 
Θά οὗ δγοῦν [Οὐ .] 
γοσούβθ!θ, Βιι τοῦ 
Ρδδ5 ὉΡ πε {ι50ϊ66 
δα [Π6 ἴονα οἵ αοά! 
ΤΏΘΒ6 ὑίηρ5 τοῦ ΜΈΣ 
ΛΘ ΘΗ ραύΐοη ἕο ὅο, 
Βα ὕοβθ Οὗ. ἐμ ηρ5 
ποῦ ἴο οἵἷαὶϊδ, 43 γγοθ 
ἴο τοῦ Ῥμϑτγίβθοξ, θ6- 
δα σοῦ ἴον ἐπ 
ἔρος βοαὺΐβ ἰθ {88 
ΒΥ ΔΑΘΌΡΈΘΣ 85 τὴ6 
δΥΘούρ5 ἴῃ [16 Τ87- 
Κοῦ ΡῬΙδοθϑ! 44 γγοθ ἰὸ 
τοῦ, Ὀθόδιδθ ὙῸσ 8Γ6 
5. ὕῆοϑθθ ταθουῖδ] 
ἐορ5 ΨΏΪΟΗ δγθ ποῦ 
ἴῃ δνιᾶάθησθ, 5ὸ ἐμδῦ 
τ ΑΚ ὉΡΟὴ μου 
δα ἄἀο ποὺ Κηονν [1}1} 

45ΊΗ ΘΏΒΜΟΙ 8. 06 Γ- 
ἴθ οὔδ οὗ ἰδοδθ 
νοβοα ἰὴ ἰδ Τὰν 
5814 ἕο Ὠΐῃι: ““Τδαοὶ- 

ἴὰ βδγίῃσ {ῃ658 

ἍὮΏΟ 86. γϑυεθα 1 ἐπ 
Πδ, Ὀδσαῖθθ σοῦ 
Ἰοϑ τθϑὴ τΐξηῃ. Ἰόβας 
Ὠατὰ ἴο ὍὈ6 ῬΟΓΏΘ, δὲ 
τοῦ γουχβοῖνοβ. ὅο τοὺ 
ἰομο μ6 Ἰοδᾶὰξ ὙΠ 
ΟΠ8 οὗ τοῦ Πηροῦὶ 



ΕΚΕ; 11: 47----.Ὁ8 

41 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ 
οο ἰούου, Ὀφοδαῦδθο σοῦ 8716 μι] [δα 

μνημεῖα τῶν προφητῶν οἱ Σῴᾷ8δὲ 
ΤΑΘΙΏΟΥΤΊΒΙ ΤΟΙ Ό5 οὗ ἵμ6 Ῥτορμοῖβ 1μ6 Ῥυξ 

πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 
ΕΣ Ὁ οἵ χοῦ κῆρα τΏθσα. 

4. ἄρα μάρτυρές ὁ ἐστε καὶ 
ἜΘΘΙν ὙΨῚΏΘΘΒΘΞ τοῦ δῖ ΔὨΩΑ 

συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν 
τοῦ 8.γὸ ΤΣ τ ρ 7611 νὰ ἰἴἰο {δ 6 αἀδοᾶξ ΟΥ̓ ἴμ6 

πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν 
Καί ουβ οὔ του, Ῥϑαοδιβθ Ὧν 1παθρα 

ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε. 
κιρα [2152 γον δ δύ υλιαίηρ. 

49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ 
ΤὨΣΟΌΡὮ, 115. α,αἷδο ἴῇς σξάοσα ΟΣ 86 

θεοῦ εἶπεν ᾿Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας 
αοά 56εἰ 1ὺῸ11] Βθῃα ΟΥΕ πίο ἰμϑι Ῥτορμοῖβ 

καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν 
βῃά ΔΡΟΒΈΙΟΚ, δια οὐδοῦ πολ ἔμον ΣΙ ΚΙ] 

καὶ διώξουσιν, ὅθ ἵνα 
δα Ψ1Π ροσβεουίθ, ἴῃ οτᾶδσ [μὲ 

ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν 
χαῖρ 6 βουρσς ουΐ 16 Ἰοοῦ οὗ 811} πε 

ππροφητῶν ἐκκεχυμένον ἀπὸ 
Ῥτορβοῖὶς [86 ΓΡΙΘΟΑῚ Βανίηρ θδθη ρουτζοά οὐἵ ἔγοτα 

καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
Σου αίη οὗ ννουα ἔτότῃ 18 8 Ξϑηθγαίίοῃ 

ταύτης, 51 ἀπὸ αἵματος “Ἄβελ ἕως 
815, ξὸ Χο} ε} Ἰοοα ΟΥ ΑΡΘῸΙ ΕἸ} 15}} 

αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου 
ὈΙοοῦ ΟΥ ΖοοΒδυίδῃ ἴπ6 (06) Βδνὶη δ Ῥέα 5, δίῃ 

μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ναί, 
Ὀούνθοη {πὸ ΔΙ δοᾶ 86. Βοιξο; γε5, 

λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ 
1 ἅτὰὶ ΟΝ ἴο τοῦ, ἰδ τ] ΡῈ βουσμέ οαδ ἔγοση [μ6 

γενεᾶς ταύτης. 
ἘΞ ΞΡ 912) ΧΡ Υ 500} 1815. 

δ2 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 
νος ἴογοῦυ {ἐδὸ ΟἿΘ5 νουξρα 1ὴ [86 Ιδῖν, 

ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως: 
Ῥδόβιιβα σοῦ δορὰ ῷρ 6 κὸν ο ἰδ Κπαονεᾶρο; 

αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς 
ΨΕΥΙΥ (ΟΠ. 65) πος στοῦ επίεσεα δῃμα ἐδπθ (ΟΠ 65) 

εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 
[31 7 ϑ εγτν τοῦ Βιπαοργοα. 

δ8 Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ 
«Δηᾶ Ζτόχὰ 6 Υ6 Βανίαβ οὶ οαὲ ΟἿ ἈϊτᾺ 

ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
πρσονα [541:} ΒΟΣΡ65 δια τῖ86 ῬΒμδχῖδοος 

810 

47 “ἼἼὯοὺοθ ἴο σου, μᾳ: 
σϑαδα χοῦ ὈυΠᾶ ἰῃς 
ΤΩΘΙΔΟΥΘΙ ἰοπ5. οἱ 
ὑπ ὑγορῃθῦβ, θα χοῦ 
Σοτοζαύμ σα ΚΙΠρα 
{π9π: 48 σογίδίηϊ]ν 

χοῦ δῖ 6556 5. οἵ 
586 ἀσδρᾶς οὗὐ τοῦ 
ζογοίδι οι δῇ γρὶ 
χοῦ ρσῖνθ σοηβϑηῦ [Ὸ 
ἔρ, Ὀθοαῦθδθ ῆθεα 
ΚιΠοα 86 ὑγορθῖ μὰ 
χοῦ 81:6 ὑυϊάϊην 
[ΠῚ] ἰοπι5]1. 49 0η 
ὑπ δοοουηῦ {6 τῦῖβ- 

ἄοπλ ΟΥἩ οα 8150 βαἱά, 
Ἱ Μ1Π βαμα του ἴο 
πο Ὀσορθί δηᾷ 
ΔΡοδίοσ, δ {87 
Ἅ11 ΚΙῚ δηᾶ ρουβϑοαίθ 
506 οΟΥἨὁ ὑπϑῖα, δθ 50 
ἰδὲ ὑῃμ8 Ῥιοοᾶ οἵ 81] 
6 γὑγόρηθί βο  Πθὰ 
ἔγοσα μὲ ξοπηάίηρ οὗ 

ἵἱῃ 6 ψοῦϊαὰ πιῶ δα 
Τραιτοᾶά ἔτοπι {πῃ 

βοηογύϑύϊΐϊοω, 51 ἔγοῃ 

ἐῃ6 ὈΙοοᾶ οἵ ΑΒ6ὶ 

ἄονῃ ἴο ἐμ Ὀ]οοάᾶ οὗ 

ΖΘΟ 8 Τἰ 8, ΝΟ Μὰ 

βδἰαΐῃ Ὀϑῦνθθα (6. 81- 

ἃ. δηὴᾶὰ ὑΐ6 ἤοῖιβα 

Ὧδ5, 1 {6811 τοῦ, - 

ΜΠ ΡῈ τϑαυισοα ἔγοχῃ 

ἐς. σϑαθγδίϊοη. 

52 “ὙἼγοθ ἰο τοῦ 0 
ΔΙΘ6 Ψοιβοαά ἴῃ ἴδε 

Τιϑϑν, θασαῖϑθ τοῦ ἴοοῖὶ 

ΒΘΥ δ Κον οἱ 

Κηον]θᾶρσο; Ὑοὸὺ χοῦ - 

ἼΒΘΙνΟς αΙα ποὺ ρὸ ἴῃ, 

δῃηἃ ἰχοβθ φροϊῃρ' ἴὰ 

τοῦ δἰ αογθα!" 

δῷ 5ο ψΏΘη Ὧδ πρηΐ 

οαὐύῦὺ ἔτοιι ὑὕὑμθτθ 

[Π6 βοῦῖρθα δηᾶὰ {μπὲ 

ῬΒΑγίβθ65 δὐαχίθα 

νεαν δκυνναιμωρφαμραν νην υρᾳ μνάρογσμωσυνωρα μον σκιάν ο περηυυκάνωμάνταν ἀηκνσνα μα μμφηρρμονσε. φρκάκαν, κα κα πρμομ τα κβρμεα μον καδοτοφα 

5. μοσοισιυρκομαμμδοεσρν τ τ απο ττιμαροιφκακυρμρασῳφαρ. κάρα αι δαυναν κυ οια τλφφ νομροσοι αννοτο απο νυν ρω υγοανορούγοίσμον στον 

ΜΝ 

841 

δειν. ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν 
δεινῶς το 6 Βο!άϊηϑ ἴὰ δπα ἰο ἔοσοθ σοι 1 65 ΤΓΌΓΤΩ 

αὐτὸν περὶ πλειόνων, 84 ἐνεδρεύοντες 
μἷπα 8δροὰξ τῆοσῷ ([]1}55}, νὴ ἰῺ πχαῖὶὶ ΤΟΥ 

αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος 
 ἴο σαίοῃ ϑοζηθίμίηρ ουὐδ οὐ ἰῃ8 τηοιίῃ 

αὐτοῦ. 
οἱ ᾿ἶμλ. . 

12 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν 
[πῃ ΒΙΟΒ (155) Ἀδνΐὴρ ὈΘρὴ 16 Τοροίμον ὉΡΟᾺ 

τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου; 
οὐ ἴῃ 6 ΤΩΥΥΙΘΩ͂Β.. οὗ [88 οσοναά, 

ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, 
15-δοᾶ ἴο ὈῈ ἰγεδάϊζωῃρ ἀοννῃ Ο6 διοίοῦ, 

ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 
Ηρ ατιδα ἴο 6 ανϊασ τονναχὰ {π6 

αθητὰς αὐτοῦ πρῶτον Προσέχετε 
αἰϑοίρῖθ5 οὗ δίτῃ Ἐγχεὶ ΒΦ τοῦ εἰν αἰϊοηιξοι 

ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ἔζύμης, ἥτις ἐστὶν 
τὸ β6ῖν8 5 ἘΤΟΙᾺ {6 Ἰρᾶνϑῃ, δ 22:1] 15 

ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων. 2 Οὐδὲν 
ὩῬοοσίβυ, ΟΣ 1 6 ῬΒΔΣΙ56 65. Νοΐμηϑ 

δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ὃ 
ρυξ δανὶηδ θΘοα ἈΡΤΑ ΚΠ Νὴ σομοσδαϊδαᾶ 15 ν. 228 10 ε 

οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ 
ποῖ ὙΨ1} 6 τονθδὶϑᾷ, δηὰ βροσοίύὶ Ὁ ϊο ποὺ 

γνωσθήσεται. ὃ ἀνθ᾽ ὧν 
ΜΠ θθοοτὴο Κηονν. Σοβίοδα ΟἿ νυν ίο (165) 

ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν 
85 ΔΝ (155) 85. ἴθ ἰῃῇ6 ἀδσκῆθθθ τοῦ βαῖϊα 1 

τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ 
ἣὯς ρῶς ΨΠΙΡῈ Ὠρασά, δῃὰ νΏΪΟΣ ἰοννασὰ δα 

οὖς ἐλαλήσατε . ἐν τοῖς ταμείοις 
ΒΕΓ σοῦ 5Ρ0Κ6 1Ὰ {6 ῬὈτίναίο ΓΟΟΤΩ5 

κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 4 Λέγω 
ΜΨΠ1ΙὈ06 Ὀσθβοηρα προ ἔμ Ἠοιβοίΐορθ. 1 81ηὶ ἴδε 

δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ 
ρὰϊ ἴο γοῦν {340} το α5 ΟΕ τῆθ, ποῖ 

φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων 
ὃ6 τοῦ τηδαᾶθ ἔθασ Ἢ} ἔγοσλ ἰδ 6 (οΟΠ.65) πμππε 

τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα ἡ ἐχόντων 
ἧς Ῥοᾶὰν πᾶ ΘΕΟΣ ἔμοβο (165) μὰ Βανί 

περισσότερόν τι ποιῆσαι. 
ποτα δρυμᾶδηΐξ ΔΗ ΊΒΔη5 ἴο ἅο. 

ὅ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν 
1 5.811 ἱπα!]οαῖθ μυΐ ἴο τοῦ 

τίνα φοβη ηθῆτε" 
δ δε το) γοῦ 5ῃοι]α Ὀ6 τηδᾶθ ζθαγῖα] ΟΥ̓́; 

οβήθητε τὸν μετὰ τὸ 
θ6 τοῦ χυϑᾶρ ἔδασξαι οὗ τὰς (οπ6) δέίοσ {πὸ 

ΕὺΌΚΕ, 11: δ4--Ἴ2: ὅ 

ἷΐπὰ ἴο γθ5 ὍΡΟΣ 

Ὠΐτὰ ΦΘΙΤΙΌΙΡ δῃᾶ ἴἰο 
ΡΠ πὰ πὶ απ65- 

ΠΙΟΩ δροὰδ ἔυσ ΠΟΥ 
Ὠηρ δ,  δ4Ιγηρ ἴὰ 

ψαλὺ ΣΟΥ Ὠἷμ, ἴο οδίοα 

βοιαθιηϊηρ οὔῦ οὗ Ὠἷδ 
Του ἢ. 

19 Ι΄ ἴδ. πλθϑ- 

ἐἰηθ, ψΏΘα [88 

οτοσψαὰ δὰ ραεαὐμογοα 

ἰοροῦῃο 1 850 θην 

μουδααβ ὑμαὺῦ ὑὸν 

ΜΟΙ βἰθορῖθ ὍΡΟΙ 

ΟἿΘ διόδου, Ὧ6 5ἰαγὺ- 

οαἱ ουοὖ ὮΥ ϑαγίηρ Ἐγεὺ 

ὺ Ὠϊ5 αἰ ΒΟΙΡΙ65: 

“δίοῃ. οὐ ἴοσ [δ8 

Ἰθᾶνθὰ οὗ {πὸ ῬΏδυ]- 

5665, ΨΏΪΟΏ 15 γροῦ- 

τῖδυν. Βα ἔμεῖθ ἰβ 

πού Ωρ ΘΒΥΘΙΠΨ σοὰ- 
οοαῖθα ὑμαὺ Ψ11 ποὺ 

Ὀ6 τονϑαϊθα, δηᾶ βϑοτοῦ 

ἐπαὺ Ψ11 ποῦ. ὈΘΟοχαδ 

ΚΗΟΜῺ. 8 νΏΆΘΤΘΙοσΘ 

νοῦ ὑμίηρθ Ὑοὺ 58. 

ἴὰ 86 ἀΑΥ 655 ΜΠῚ 6 

Ἀραιὰ ἰῇ {πῃ Ἰρΐ, 

δηα ψῇδὺ τοῦ ΨΜΏΪΒΡΟΥ 

ἴῃ Ὀτὶναΐθ στοοπῖς ΜΠΠὶ 

6 ὑγοδο;ρᾷ ἔτοσῃ 6 

ομδούουϑ. 4 ΜΟΥΘΟΥΘΥ, 

Ὶ 5 ἴο τοῦ, ΤΥ 

ἔγθηᾶβ, θῸ. ποὺ ἔθδσ 

μβοδα. Ὧο Κἢ} [6 

Ῥοᾶν 8104 δἱΐεσ (5 

816 τοῦ 8016 ἴο ἀοὸ 

δον μΐαρ τοσΘ. ὅ Βυῤ 

: ΨΠ1Ὶ :πάϊοαΐθ. ἰο 

τοῦ ἡ οὰ ἴο 9681: 

ἘΦῸΣ πὰ ΜὯῸ δἵνοσ 



ΓΙΚῺῈ; 12:6. -ἱ. 342 

ἀποκτεῖναι ΚΠ Ηρ ὯΘ5 δαύδους 
ἐν ἴα ἐῶχον ἰπίο 
θ᾽ θη 8. Ὑ85, ἢ 
ΤΙ σοῦ, ἴδ ἐδ 
Οὐδ. 6 ΕἾνθ. ΘΡΘΥΤΌ 
56}. τοὺ ὕψο σοΐῃς 
οὗ 5113} γψϑπιδ, "τ ἀρ 
ὑμον ποὺ οὐ ποῦ Οὴ8 
ΟΥ ὑχθῆι βΌΘ5. ἔου- 
Βούίζθα Ῥρίοσθο Ἃοά, 
1 Βὺῦ ονθὰ ἰῇ δΐνς 
οὗ Ὑοῦα Ὠοϑαβ δ.6 8} 

ΔΕΧΩΡΘσρΩ͂. ᾶγνα.. τὺ 
1687; Ὑγοὸῦυ 816 ὙΌΤΝ 
ἼΔΟΥΘ [81 ΤΊΘῺΥ͂ ΒΡδσὶ 
τοῦθ. “Ν 

8 “Ἴ 586.., ὑδθη, ἰὸ 
τοῦ, Ἐν. ἔδδὲ 

ΟΟὨ 5565. ΒΠΙΘ ὙΠ 
16 Ὀδίοιθ ἷὩθη, {πὸ 
ΞΟ ΟΥὗἨὨ Πιϑὴ Μ1} 

ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς 
ἴο Κὶὶὶ Βανίηξ . δα μουν ἴο ἴαχον ἰπ : ἰπίο 

τὴν γέενναν: ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον 
6 ἐαβέδιν ψ65, 1 τὰ βασυΐησ ἴο χοῦ, ἐῃ]15 (ὁπ 6) 

οβήθη τε. Θ οὐχὶ πέντε στρουθία 
Β6 τοῦς ταδᾶθ ἔθδυξαὶ ΟΕ. Νοΐ ὮνεΘ ΞΡΑΥΣΤΟῸΣΞ 

π᾿ωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ ν ἐξ 
816 ὈφΙηΡ ΞΟΙά.. ΟΥ̓ δεβα! νοῦ Αμαᾶ οὔθ. ουΐοῖ 

αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον. ἐνώπιον 
ἴοα πο 15 Βανῖης ὈΘΘῺ ξοσβοίζεῃ. ἴῃ βίθμὶ 

τοῦ. θεοῦ. 7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
οἴῃ. (οάᾶ. Βαξ βἰξὸ τὴς ἫΝ ΟΥ̓ ἴῃ 8 

κι αλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμ ηνται", 
᾿θϑδᾶ οἔύου 411 [8 1Ὑ57΄ μανὸ ΤΟΣ ΠὐπΩροτθα; 

μὴ. ᾿ς φοβεῖσθε «πολλῶν στρουθίων 
ποῖ Ῥε σοῦ βςΕ δε: Ὁ ΟΣ ΤΏΔΩΥ͂ ΠῚ ΒΌΔΥΓΟΥΒ 

διαφέρετε. 
τοῦ ἃ΄ύὸ αἰ οσϊησ, 

8 Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς. ὃς ἂν 
ΤΖ 8γὰ ΒΝ Ῥαΐ ἰοσοῦ, δνουγόμθ ΨὯῸ ἩΚΘΟΙ͂Ν 

ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὝΙΠ σου θο5 ἰὼ τὴθ 1ὰ ἔτους, οὗ 6 ΤΙΆΘΗ, 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει. ἐν ᾿ 
αῖ5δὸ ἐῇὼθ ϑ5οὺῦ. ΟΥἩἨ [Π6 ΙΏ8Π 11 σοηἕθθθ. ἴῃ δἾδὸ "σοηξθδθ Ὁηίοη 
αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων. τοῦ θεοῦ" τα. Ἀΐπὶ . Βείοσθ [86 
Βἰτα ἴὼ ἔγουΐ οξίῃθ ϑδηῆρθῖὶϑ' οὔίῃβ αοα;  δροῖ5 οἵ Οοά, 9 Βα 

ϑ ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον [8 ὑμαὺ ἀἰβοννβ Ω8 
μι (οπ6). Ῥαΐ Βανίηξ ἀἰβοννμεα τὴ6 ἴῃ βίβῃὺ ἰβρίοσα ζζϑθῃ Ψ{Π1 6 

τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον | αἰπξονψῃθα Βοίοσα {8 
οἵ ἴδ 6 ΤΏΘΩ 6 Ψὴ] Ὀ6 αἰβονυνῃεα -ἰὰ βίας ΘΏΡ Ια οἵ αοά, 10 Απὰ 

᾿ΘΥΘΥΟΩΘ ὑμαὺ 55 ἃ 

ΜΟΤα ἀραἰπδὺ ἐπθ ΒῸΠ 
οὗ τᾶ, 1 ΨΠῚ 86 
ξοτρίνθῃ ἴα; δαΐ 
Ὧθ6. ἐδαῦ ὈΙΘΒΡΉΘΙ68 
δϑϑληδὺ η6 ΠΟΙΥ ΒΟ 

ΜΨ11 ποῦ 6 Ζογσίνθπ 
ἰδ. -11 Βαῦ  ΏΘη ὑΠῈΥ 

Ὀστίηρ τόὸῦυ ἴῃ ῥὲ: 

ἔοτα ΡΌΡΙΪΟ Διϑϑθιπ 

81165 δῃᾶ βονθυῃτηθηῦ 
᾿ΟΥ̓ΟΙ815 8Π64. δυΐμοῖς 

ἰ165, αἀο. ποῦ ὈΘΟΟΙΊΒ 

ΘΏΧΙΟΙ5. δροιδ ΠΟΥ 

ΟΓ πμαὺ τοῦ Μ|} 
Βρ68Κ ἰπ ἀδίθηβθ ΟΣ 

τῶν. ἀγγέλων -τοῦ θεοῦ. 10 Καὶ πᾶς ὃς 
οὐἴῃε βδηβοῖὶβ οξίμε Οοα, Δηα δνεύσομσ 0 

ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
ὙΠῚ .ν ννοσχα ἰηΐο 186 50 ΟΣ [1271 τάδ, 

ἀφεϑήσεται αὐτῷ -. δὲ εἰς τὸ 
1{᾿ 21} Ὀ6 1δὲ βὸ οἱἕ ἰοὸ ΒΠῺ ἴο ΓᾺΙ ἴδμθ) αὶ πο ἐμ 

ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ 
ΒΟΙ͂ν Εὐ)οΣέ τη . Βα 5 ὈΙΒΞΡΏΘΙΩΘΩ ποῖ 

ἀφεθήσεται. 11 Ὅταν δὲ 
1 1 6 Ἰδὲ βὸ ΟΕ. Ν᾽ 4ετοετυζον Ῥαΐ 

. εἰσφέρωσιν ὑμᾶς τὰς 
δον ταν θ6 Ὀσ ΘΊ ΕΣ ἰπ δ᾽ {6}: ὍΡΟΙ. ᾿ Ἐπ 6 

συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ 
βυπδβοθαεβ πᾶ 186 βονθγωσχαθηῦ ΟΕ ΟἾ8415 δᾶ 

τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε 
{με ΒΟ ΠΟΥ 65, ποῦ βΒῃουμᾶνου βεαστης ΔΙΎΧΙΟΙΌΒ 

πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε 
μον ΟΥ δὶ. τοὺ 5ῃοιυ]ᾶ ΞΌΘ6Ε 1ῃ ἀοξεηβο 

3 Ἀ 

ξτι 

κ 

ῸΣ 

δι 566. Μαιπον, 5:22, Τοοΐποίθϑ, 

νον ννανοδα εν ταπννανκοφομπαμανυμῆροβρον ὑτν πιάνο κυρ ποιφμρομαθήνμηριαιβρημέροη θαυ ΕμΩμΡα 

να νον μόνιμον ανεσρομεῖσες σρρ μα κον αι λρμεφοσφον ομυρταυδεμα μονα 

ΠΝ 

απο ηνησιννμάννον, πρλμρκυ νον. μμοροννν 

ΡΝ 

8343 

12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα τί εἴπητε" 
128 ἔοσζ ΒΟῚν βρ τὶ δὶ τοῦ 5Βου] κᾶν; 

δάξει ὑμᾶς. ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ 
δα ἕξει Ὑοῦ ἴῃ νοῦν ἰὰᾷθ ΒΟῸΣ Ψψῃδὶ (ὔμηββ) 

δεῖ - εἰπεῖν: 
15 Παοθϑθασν ἕο 58... 

13 Εἶπεν δέ τις 
Ξαῖὰ μα βομῃιβοῦθ. 

αὐτῷ Διδάσκαλε, εἰπὲ - 
το ἶσα ὙΘΔΟΠΟΥ, 5ΒΥ 

μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 
τὸ ἀϊνἅ6 Ν᾽ 212} ΤᾺΘ τῃ6 1 υϊζδσα, 

14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ανθρώπε, τίς 
ΤῺΘ6 (ο 8) θα 5βαϊὰ ἰἴο Ὠϊση Μίδῃ, ὍΠΟ 

με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 
Ὧ6 86. ἄονπ ἡ α8586 οΥὨ αϊνίᾶοσ ἀρορ τσοῦυΐ 

1ὅ εἶτεν δὲ πρὸς αὐτούς Ὃὧρᾶτε καὶ 
ἘΦ 5814 Ῥυΐ ἰοννασᾶ. ἔβοα ΒΕ τοῦ ΒΘ Θ ΠΊΕ, Δ :ηΩ 

ἐκ τοῦ ὄχλου 
ουὐΐοξ. ἰῇ ογονᾶ 

τῷ ἀδελφῷ μου 
1ο 6 Ὀσγοίΐθεσ οἔχῃε 

φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης 
8 τοῦ Βυδσγαϊη 8 ΨΟΌΣΒΕΙν 65 ΤΥΟΤΩ 811 

πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν 
οογείουβηθθο, Ῥθσθθα τοὺ ἴῃ. 6 ἴο 6 δρουμαϊηϑ 

τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν 
ἰο Δῆγοῦρ ἴδε 116 οἵ 5 ουὶ οὗ με (( 1255} 

ὑπαρχόντων αὐτῷ. 16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν 
ΧΙ . ἴο, ΞΕ βδϊά Ρυΐ ῬΆΓΆΡΙΘ 

πρὸς οαὐτοὺς λέγων ᾿Ανθρώπου τινὸς 
ἰουννϑχα [7.415] ΕΕΝ ΖΕΔ ΟΥ̓ 8 ΒΟΙῊΘ 

πλουσίου. εὐφόρησεν ἡ χώρα. 17 καὶ 
το ὑ Ῥτοάμπορα τγ8}11} τη 8 1Δηα. Απα 

διελογίζετο - ἐν αὑτῷ. λέγων Τί 
86 5 ΣΘΘΒΟΏΙΠΒ 1Ὰ ἈϊΤΩΞ61Ὲ ΒΑΣΊΩΕ ΜΜΏΔδΙ. 

ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ 
Βῆ811 1 ἄο, ὈΘοδισ6 ποῖ Τα αν] Ν 261-15: 

συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ 
1ββοιμαᾶ βαίμοσ μ6 Τυυϊὶξ ΟΥ̓ τὰ 62 Απμαᾶ 

εἶπεν Τοῦτο ποιήσω" καθελῶ: 
ἢ6 βαείᾷβ Τηΐβ (35) 158..8}} ἄο; [5881] ἴ3Κ ἀον 

μου “τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας 
οὗ τῇ {μ6 βέοσθποῦβοπ δηα Βυϑδῖοσ (0165) 

οἰκοδυμήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα 
βῆ Ῥιμ]ᾶ, δὰ 15}8]1] βαίμποσῦ ἴμοτα 811 

τὸν σῖτον καὶ τὰ ΄ ἀγαθά μου, 19 καὶ 
ἴλ8. τ οδὲ απ {μ6 ξοοᾶ (165) οἶα, δηάᾶ 

ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου Ψυχή, ἔχεις 
[581] βὰν ἴο { 6 5011 οὔθ. ΞΟ, γψοὰ 8:6 ἤδνὶηδ' 

πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά: 
ἴϑην 5οοῦ (2255) ἱνίρ ἰπΐο ψϑϑῦβ Τ8ΏΨ;: 

᾿ἀναπταύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 
ἴδκα γΟῸΣ φα8θ6, εοδὲ, ἀσῖηκ, δὲ ννε-τηϊη θᾶ, 

1ὺἘῈ} 153: 12---19᾽ 

ΜΏϑὺ τοῦ. ΨῚ1 580; 
Ἰ2ΊΟΥ  ἴ86 ΠοΙ͂ν ϑρίσὶῦ 
Ψ11 θοῦ τοῦ ἴῃ ὑδδΐ 
νΟΥ ὨΟῸΓ 6 155 
χοῦ οὐρσηῦ ἰο 585." 

18 ΤΏΘΩ 84. οογίϑίῃ 
ΟἿΒΘ οὗ 86 ογοψὰᾶ βία 
ἴο Ὠΐϊηι: “ὙΘΔΟΠοτ, 0611 
ΤΩΝ ὈΓΟΙΏΘΥ ἴο αἰγιᾶθ 
ἴθ ρου ΐδησα τἱ ἢ 
ΤΙγ8." Ἱ4Ὲ}᾿ 6 -βϑαϊᾶὰ ἴἰο 
Ὠΐα: “δ, ΜΏΟ 8Ρ0- 
Ῥοϊηϊθά τὯὰδ παρθ οὗ 
ΘΡΌΟΥΙΟΏΘΥ ΟΥ̓ΣΡ ὙΟΤΙ 

ῬΘΥΒΟῺΒ9᾽ 15 ΤΏΘΩ 8 
βία ἴἰο ἔμθὰ: “Κδερ 
ΥΟᾺ Θγ65 οὔθ δῃᾶ 

ϑιδγα δροϊηδῦ ΘΟΥΘΥῪ 
ΒΟΥ ΟΥ σονθίου 685, 
Ὀδοβῖιθθ δυο ΨΏΘΩ ἃ 
ῬΘΥΞΟΩ Ὠδ5 δῇ. δρ0π- 
ἄδηοθ Ὡΐϊθ 16 αοθα 
ποῦ τοδὶ ἔσο 6 
τη Ὧ6. ὈΟσΒΘΘΒ6 5," 
16 νυ ῖ ὑμαῦ Π8 5ΡΟΚΘ 
8. Π|ιϑύγϑύϊοη το 
θῦλ, βαϑίηρ: “ἼΠΘ 
ἰδῃᾷ οὗ ἃ οογίαϊῃ τὶ 
8) Ῥτοσμορ ψ161}. 
11 Οομ δου ν ὯΘ Ὀ6- 
σασν τϑδβοηΐϊὴρ ὙἱΏΪη 
ὨΪΏΊΞΘΙ͂, βαγίηρ, δὲ 
5ΏΒ11 1 ἄο, πον - ἐμ 
1 Βδῦθ πόνο τὸ 
ΘΑΙΏΘΥ ΤΏ ΟΥΟΌΒ9᾽ 
18 ΞῸ Π6 πδἰᾶᾷ, Ἵ ὍΣ 
ἄο ὑμϊῖδ: 1 Μ11 ὕδῶγ 
ἄον ΤΥ 5 οΥΘ ΟΣ 565 
δια Ὀυϊα ὈΪΡΡΟΥ ΟὟ 65, 
δ πᾶ ποῦ 1 Μ}1] σαϊἢ- 
ΘΓ 8} τὴν ρτυϑίῃ δἂῃᾶ 
811 τὴν βοοᾶ ὑῃϊηρδ; 
19 δοα Τ. ΜΠ 5} ἴο 
ΤΙ 5081: “ΞοὰΣ, ψοὰ 

μδνὸ ἸῺ ροοῦᾶ 
ἑμίηρα 81 ὮΡ ΖῸΣ 
ΤΑΘῺΥ γΘΑΥΒ; ὅθ ΟΣ 

6856, οδύῦ, αἀσικ, 

ΘΪΟΥ͂ γοῦγδο 11." " 



{18} 12: 20--2} 

20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός Άφρων, 
5εαῖα Ραΐ ἴο τὰ [86 

ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου 
ἰο {15 16 [22 15}. 1 1τ΄6 500} . 

αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ“ ! 
1Π 6. 816 δϑκίηῆθ ἔτοω σοῦ; αϑὲ (1085) 

ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 
ψοῦ Ρσορεσϑά, ἰο ΒΟ ἉΜ|λ1 067 ΤὨᾺὰ5 

ὁ θησαυρίζων αὑτῷ καὶ 
186 (οἢ 6) ἰχεαβσιης (0 Εἰτηβ6 1} δῃά 

θεὸν πλουτῶν. 
(οά Ῥαΐῃρ το. 

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
Ἠφ αἰ Ῥαΐ ἰοννγατάὰ [86 

Διὰ- τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
ΤΏτουρἢ (815 1 δὼ ϑαυὶηθ ἴο τοῦ, 

μεριμνᾶτε - τῇ ψυχῇ τί φάγητε 
6 γοῦ δηχίοιβ ἰὸ ἰῆῶες. Ξοὺῦ ναὶ τοῦ 5ποια 88 Ἂ 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν ΣΞ τί 
ὭΟΥ . ἕο ἔῃ Ῥοᾶάᾶν οἵ τοῦ τυρδὲ 

ἐνδύσησθε. 223 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν 
χοῦ 5ποι ρα οἡ. ἐν] ΖῊ 801 ΤΩΟΓΟ 

ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ 

αοα ϑ'θηβθιθβθ (0166), ὨΙΠ, 

844 

20 Βαὺ Οαοα 5618 (Ὁ 
“ὍΠΩΣ ΘΔΒΟΙ8Ό]5 

οὔθ, ὑμὶ5 ὩΙρμ δ ὑμδν 
οἔ γοι [αγ ἀδιιϑη!ηρ' . γοὺσ 

ἃ δὲ [50] ἔτγοτιλ γοι. ὙΠῸ 
Ῥαλ] [ῃθη, 5. ἴο -ὕδγθ [ῃδ 

21 . Οὕτως ὑπΐπρ5 γοι βἰογθα Ὁ0}' 
21 80 1Ὁ βο65 ψ]ῦῃ [8 

μὴ - εἰς [πιὰ ὑδαῦ ᾿ΔΥ5.; ὑρ 
ποΐ ἰηΐο 1 ἰγραβθ ΙῸΓ Ὠἐπγβο]: 

Ῥαυὺ ἰδ ποὺ ΤΙΘἢ ἰοναῖᾷ 
αοᾶ.; ᾿ ουδ 
2 ΎΊΏΠΘη Ὧ6 ϑβαϊᾶ ἰᾷ 

αἰβοῖριεβ ο Ἀΐπα ἢ} ς ἀἸβοῖρΙ65: “ΟἹ ἐηίς 
μὴ Ἰδοοοῦῃῦ 1 58. ἴο τοῦ; 
ποῖ φαΐ Ῥοΐηρ δηχίουβ. 

ϑροιῦ τοῦα 5015 δέ 
[0 Μμαὺ τοῦ Ὑ{Π{ΠΕῺ6αὲ 
οὐ δοιῦ τόσα Ῥοβίθα 
85 ἴἰο ψῆδὶ τοῦ Μὴ 
ψΈατ. 28 ἘῸΣ ὑμ6 βοὶὰϊΐ 
Ϊ5 ΜΟΥ ΧΟ ἤδη 

ἰβ οοξίῃα πουτίβῃτηθης ἂηᾶ ἰᾷβΒ Ῥοᾶν. οἐίμε  ἴοοὰ ἃπά ἴῃ Ῥοᾶῃ 
κατανοήσατε 

Οομβίαρυ χοῦ ἀοννῃ {π6 

ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, 
ἐμαὶ ῃποΐ {πὲν 8’ βορρ ΠΟΙ [ΠΡ 816 σα ίηβ, 

οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀτποθήκη, 
ἕο ΏΪΟΏ οὔθ Ὡοΐ 15 Ῥδχ ΠΟΥ͂ 5ἰΟΥΘΏΟΙΙΞΘ, 

καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσ 
Δα ἔῃ Οαοα 15 πουχΙϑηίηρ ἰδεῖ; 

ἐνδύματος. 24 
τ δὶ 15 Ῥαΐ οἱ. Τάνθ 5 

τοὺς κόρακας | πῃ οἸοίίηρ, 24 ΜΑΙ, 
ΨΜ6Ὶ ὑμαὺ ὑμ γϑύθὴβ 

ὨΘΙΏΘΙ 50 5666 πὸ 
ΤΟΔΡ, 8δῃᾷ μὲν ΠδΥθ 
πο ΠΟΥ ὈΔΙῺ ΠΟΥ βίοτός: 
ἤουδο, δ8ηα στοῦ Οαοά 

ἴο μον πιθοῦ ] 665 ἴθ. ΟΥὁἨ δὸΐ 

μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. [ ΠΟ ΠΟΤΘ ΜΜΟΥΤΠ 818 
ΤαῖμοΣ χοῦ δ76 αἰ οσῖηβ οὔῃ6 Ὀἰχάᾶβ. γοῦ θη μὲγαϑ᾽ 

25 τίς. δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται [ 25. μο οἵ τοῦ - ὈΥ 
, ηο. Ψῃ ουἱ οἵ ἕο Ῥ61η5 πρϑνΝ 15 ἰνῶν Βοϊηρ δηχίουβ οδὰ δα 

ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; ;Ϊ : ς 
ρου ἰῃ6 119}16- βρϑὴ οἵ Ὠΐπὶ ἰο δαᾶ.. ΝῊ ΤΥ ἃ ΟΡ ἴο 8 116, 

ἘΠ .,ΨᾳῸΕ’ "ΩΝ ΜῊΝ ΄ 5083 26 17, ὑουθίοσο, 26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, ἥ 
ΙΦ ἰμοσϑίύοσθ ποί-ραΐ Ιϑαϑὲ (ἐμ 5) σοῦ τα δοῖθ, γ0 οϑηηοῦ ἂἀο ἐπὲ, 

τί περὶ τῶν λοιπῶν. μεριμνᾶτε; . [ἰϑᾶδῦ ἰῃίηρ, ΨΥ Β8, 
ΜΔ δρουΐ ὴ6 Ιρέξονου ({Π1π95) ὑοῦ δχΘ δ χ ο572 [ΔΏχΧΙΟυ ρου ἐδμθ 
22 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς [τοιλαϊηΐηρ ὑμίηρ5᾽ 

Οοηβιᾶου τοῦ ἄοννα 1}. 111165 μον, Ὁ ΜΑΙΥΚ {61 δον 

αὐξάνει" οὐ κοπιᾷ οὐδὲ ΠΗ 
τε 15 ἐτονίπε; ποῖ 415 Ἰοη πα πσίέραι 86. 1Π165. βτον, ΠΕ. 

νήθει: λέω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ πο ΠΣ οἱ! οῖ 
1116 βρίμίηβ; Ι[δἴὰ βαυνίηβ. Ῥαξ ἰονοῦ, ποίσρα! 5ΡΪΒ; ΡΆΘΟῸ 061} 

Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ. - αὐτοῦ ἴοῦ, Νοῦ ἐνβθῃ 5010- 
ΘΟΙΟΙΔΟΣ "Το 811 ἐμὸ ΕἸΟΥν οἵ Ηίπι ἰ ΠΠΟῺ. ἴῃ 811 Ὠἷ5. ΒΙΟΥ͂ 

84 ΚΕ 12: 38.--.86 

: ὡς ἕν τούτων. 28 εἰ δὲ ἐν περιεβάλετο 
οὔθ ΟΥ {ῃεξεο. 1 πὶ ἴῃ ν85 [σον δροις 85 ΜῈ ΙΤΑΘα. 8.5. ΟἿΘ 

Οἱ ἰμθϑθ, 281, πον, ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αοα ἰμπμ5 οἱοίμες ἐμ6 βειὰ [με νεβείδιίοη. θθὶπθ ἰαάαν. πᾶ, γρροίαβίοῃ ἴω ἐῃο δοῖά αὔριον εἰς κλίόανον δαλλόμενον ὁ θεὸς ὑμαὺ ἐοάδν δχίδίβ δά ἰοιιουτον ἰηΐο ον θῇ Βεΐῃβ ἰἤσοννυν ἴπὸ Οοαὰ ΓΟΙΠΟΥΤΟῪ 5. σαϑὲ ἰηΐο 
οὕτως ἀμφιάζξει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ] δῇ“. ογρῆ, μον τυ ἰμὰ8. 15 ΟἸοἰμίησ, ἰο ον το. χϑῖμορ χοῦ, ΤΑΙΏΘΙ ΜΠῚ26 Ὧ6. οἱοίῃδ 

ὀλιγόπιστοι 29 καὶ ὑμεῖς μὴ τεῖτε [σοῦ, ἱ γὸπ . Οὐ, τοῦ ομ65 ὙΠ ἩΠῸ6 ἔδίίῃ. Αμᾶ σοῦ ἑοὶ ΚΎΡΤΤΊΝ αὶ! 29 θο σας δος 
τί φάγητε. καὶ τί πίητε, καὶ [1πρ. τὺ σοῦ ταϊρῃὲ νι μᾶὺ Ὑοῦ ΧΡ δαὲ διὰ νι δὲ σοῦ σοϊρῃξ ἀσίακ, δπά [ραξ. δῃᾶ δὲ τοῦ 

μὴ μετεωρίζεσθε; 30 ταῦτα πραῦ ἀγίῃ Ἵ ποῖ Ἀ6 τοῦ ἴῃ ΒΏΒΡΘΏΞΘ, 1Π656 ({81η65) ἴδ Βοίης 1ῃ τς, πα κῊΝ 
πάντα τὰ ἔθνη τοῦ ᾿κόσμου [ Ρ6η56; 80 ἕο 811 (ἢ : Ν ; Ν 811 {18 ὨΔΌΟΙ5 ΟΕ ἰμ8 νου [αγ6. {6 ἰῃΐηρ5 ΩΝ 
ἐπιζητοῦσιν, ο ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ | πϑ.ὶ Ἴ δ] οῊ, - 8418 βεϑκίῃηρ Ὄροη, ΟΥ χοῦ Ῥαΐ {86 Ῥαίμες ΑΥ̓͂Θ ΔΑ ΚΟΙΙΤ Ἐν κδς 
οἶδεν ὅτι ρήζετε τούτων" Ῥυῦὺ τοῦᾷ ἘΔΊΠΕΟΣ 285 Κηονν ἰδ δὲ χοῦ δῚὸ ανίησ Ὠδϑᾶ οὗ [π656 ([Ὠ 65) ; 

31 πλὴν. ζητεῖτε τὴν δασιλείαν 
: Ῥοϑίαθς.. 6 τοῦ ϑεϑιίῃη {πὰ Κίπρσ ἄοτὰ 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 
οὐ ίγα, δῃᾶ ἴμεβθ ((1ηΡ5) 106 αὐτά τὸ χοῦ. 

Κηοτ5 γοὺ Πρρα ἐῃ688 
ὑῃΐηρ5. 81 Νϑνουίμο- 
1658, 566} σοῃθ8}}7 
5. Κίηράοχῃ;,{| βδπᾶ 
ἔπ8θθ (μίηρβ. ΜΠ Β6 82 Μὴ φοθοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον,  δαἀεα ἕο του. Νοῖ ΡΒ τοῦ ἔθαχσίῃησ, Π ῈῪ6 πεΐδ Εοοκ, 32 “Ἤδγο ῃ “ ΜΝ ς ς ΠΟ Ζδδγ ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατ ὑμῶν [; ᾿ ρϑοϑιϑο ΤἸπουρῃΐ ΕΗ οὗ 16 ΗΜ ο ἀρὰ {616 ΠΟΟΚ, Ῥθοδιιδθ 

δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 3833. Πωλήσατε Σουὰ Ἐαΐμεν Βδ5 ἃ} - ἰο αῖνα ἰουοῦυ ἰδθ Κίηράοχη. ΒΘ γου [ΡΙΓΟνΘά. οὗὨἨ ρἰνίηρ σοῦ 
τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε [86 Κιίηράομι, 88 5611 {Π6 Ῥϑιοηρίη 5 οἵ γοῦν ΕἸ ΠῚ εἶνε του 1 [Ὧ6 ἰπίηρα Ῥϑϊοῃρίηρ 
ἐλεημοσύνην" ποιήσατε ἑαυτοῖς ὄδαλλάντια [ἰο γοῦ 8δηὰ ρἶνθ ρβὲεί5 δ ταονασς ΤΆΘΚΘ 9 ἴο βεῖνεβ ὑπο "Οὗ ΤΏΘΓΟν, ΜϑΙκΘ ΡΌγδ65 

παλαιούμενα, ἡσαυρὸν ἀνέκλειπτον 
ποΐ Βαοοσηϊηρ ΟἹ, ὐθάϑογτα πονοσ ξαὶ τσ ὑνῇ Του σοΙναδ ἐμοῦ 4ο " , ᾿ ᾿ ν ,͵ ψογ- ἕν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπ ὖ ΠῚ ᾿ : ἴῃ τῃ6 Πδανθηβ Πεῖδ ἮΠΟΕΡ “ ΠᾺΡ. ὑσθᾶβασθ. ἴῃ 

ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει: 84 ὅπου [6 ΘΆνΘηΒ5, ΜΏΘΤΘ ἃ 5 βεϊ 8 θα ΠΟΥ πιοΐὶπ ἰβ σοηβαχλίηρ; ψΒετο  ὑΏ16 Ὁ ἀο88 τοὺ σοῦ ὩΘΆΡ 
γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ΠΟΥ πιοίῃ . ΟΟΒΒΌΣΙΘΕ. ΤῸΓ ΠῚ μὰ 6 , ἰχθαϑσα οἔχου, ἔβετθ 815οὸ 834 ΒῸΣ ὁ ΘΟ τοῦκ 
ἡ καρδία- ὑμῶν ἔσται. γε. ἱ ἰῇ μποαχέ - σέγου. ψ11 Ὀ6. πδανῖς ΚΝ ἰμότε τὸ τε 

8ὅ "Ἔστωσαν ὑμῶν ἷ Ἵ ᾿ αἱ ὀ Ἢ 
5} οὗ γου ἴδ ᾿ τοίπς 1. 85 “τιϑῦ ἕοῦπ Ιοΐιβ 

-περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι, Ὧ8 εἰγαθά ἃπά σοῦκ Βανίηρ Ῥ6Θὴ εἰταθα δπᾶ ἰῇ8 Ἰ5ΙῺΡΒ Ῥυστίηρ, ΙΙῺΡ5 6 Ραγηίηρ, 
0 δῃὰ χοῦ γουγβαῖνοϑ 86 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις : ἧ Η 6 6 1 χχθ αἰ ηρ ἔῸΣ 

ΔΩ τοῦ Κα ἴο ΤῺ ὙΥΔΙΠΏΡ ῸΧ 



ΤὈΚῈΣ 12: 831--.-.45 8346 841 ΕὔΚΕ 12: 43.--48 

τὸν κύριον". . ἑαυτῶν ᾿ πότε  ἀναλύσῃ. - [ποῖ πιδδίθ ΜΆΘΩ: Ὡς, ἐν. -- καιρῷ... οτὸ : σιτομέτριον; ν. ὕμθπλ ὑπ πλθαϑαζσα οὗ 
ἔβα. Ἰοσᾶ" οἔβεῖνεαβ. ψπ6 αι. 6 τοὶρῃὐ ]οοΞθ ἊΡ σοὺ 5. ἼΓΤΟΙ,. ἴῃ ἀπ... ἐνάνμ νὰ ̓ δ με - ταθαξατα οἔ ἐτβῖῃ ἰοοά. 5. ΌΡΙ 65. δὲ ὑπ 6 

ἐκ τῶν. -χάμων,. ἵνα - ἐλθόντος ταϑχτῖαρθ, 80. πα - ὧὲ 6 43 μακάριος. ὁ “δοῦλος ἐκεῖνος; ὃν ᾿[ΡΓΙΌΡΘΕ. ὑϊπι6ῦ 48 Ηδρ- 
οαΐ οὗ. ἴπ6 ΕΝ , ἄπ οσάος [μα μνιτβ οὐχ [15 ΘΥΤΙΥ ΩΡ ἀπᾶ. !ἘἙ ἨΔΡΌΥ͂ ᾿ λθ΄ βῖανα εἘπδῖρ ον, ϑαμοχα ᾿᾿ν 15: ἰπδὺ - βἴανθ, 1 
καὶ -τ-κῤούσαντο εὐθέως ἀνοίξωσιν |ΚΠΟΟΚΙΏΡ - [Π6Υ̓.- τὴ ΐ ἐλθὼν' Κύριος᾽ αὐτοῦ εὑρήσει -ποιοῦντα Β15 Ἰαθδίου. οἷ δυτίνηρ 
δρᾶ, ἀκρρυς παντὸς ἐπατπεαία ον μου τα θα ορθα δῇ οὔσθ Ὄὔθῇ ἴο ΠΗ ; μανίηδ᾽ σοΟΤΏ Θ᾽ “86. ἰοτᾷ ΟΥ̓ Εἶτ μὰ δά, ἀοΐηῃρ. βηᾶ5 Ἀὰ ἀοίηρ -5ο! 

αὐτῷ. 31 μακάριοι : οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὖς 37 ΗΔΡΡΥ 816 ὕδοῖς οὕτως: 44 ἀληθῶς. «λέγω. ΄. - ὑμῖν ὅτι [441 11 σοῦ ἱσαϊα- 
ἰο Εἴτα, “5 ΠΗ͂ΔΡΡΥ᾽ ἴα βῖανεβ ἰμοββ, ΠΟΙᾺ  κ]ανοβ ΜΏΟΙΩ [6 Τηδε-. Ι ἐβαβ;" . εἴτα παν Τ δῖα ϑαϑίηθ᾽ ἴο' τοῦ ᾿ - δὲ} ἔ1Πν;: ΗΘ ΨἘΠ] ᾿αρροίαῦ 

«ἐλθὼν : ὁ - κύριος εὑρήσει. γρηγοροῦντας" [ἰδὲ οῃ διτίνίηρ ἢπ ., ἐπὶ ἁ πᾷσίν. τος ὑπάρχουσιν .. αὐτοῦ | πἴπα; οναι, 811 Ἀΐ5. Β6- 
μανίωβ φοῖθ ἰμ6: Ιοσὰ Ὑ{18πᾶ ἈΚααρῖτρ ἀυγακα;. πϑιοηίηρ!: ΤΓΌΪ .1 ᾿ ὩΡΟῺ.... 81}: ̓ ΒΞ - ΒΘΙΟΙΡΊΣΘΒ τ. οὗ μξας ἸΟΏρἸ 55. 45 Βα 18 

ἀμὴν.. “λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται - [5ᾶ} ἴο τοῦ, ᾿ἫΘ ἡ.  βΚαταστήσει αὐτόν. 45 ἐὰν δὲ εἴπῃ Θ0ῦῈ" ὑμπδῦ βῖανθ ἐμουᾶ 
ἀμὴν. 1 δτα ξανίπε. ἴο ἐὰν ἰδαῖ. Β6 Ὑ11}} βἴσα Βίτηβθις  ρἰτα Ηἰτα561}: δπα ᾿ Βς ΨΙΗ 5δΐ ἀόνλη, - Βίτην. ΣΕ ἐνοσ. θαϊ βμου]α ΒΔ. [5 . 1. “ἰ : δατῦ, 
καὶ: τι ἀνακλινεῖ -΄. αὐτοὺς. καὶ [Ἰηθκ6 ἴμθτα. τϑοηθ δὴ. ( "δ΄ «δοῦλος ἐκεῖνος͵ ἐν. τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ “Μγ.. ΤΑΒΒΊΟΣ θ 18 75 
δῃάᾶ- 6 ὙΠΊΩΘΚΟΎΘΟΙΩΘ: ᾿ ἔοτα, - διά [{ῃὴ6 (8016. δηὰ Ὁ ᾿ (86 "5ανε.. εὐλαὶ οἰκο 86. Βϑασξ - οξβξη  σομἶηρ᾽,’ ΓΔ 5ῃου]ᾶ 

εἰ: παρελθὼν :.: --- διακονήσει αὐτοῖς. δολθ ϑἱθηρϑίαθ. "δ ηὰ | Χρονΐίξει. “δ᾽ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ | 5ύάτὺ ἴο Ῥδαῦ [86 τίθα- 
Βανίηβ φοτηθ ἸοηΕϑίᾶς; - 88 ΜΈ: Ξευνβ8 ἴο Ὁδοχα, [τ] δύο. 0 ὑμπδῖῃ, ᾿ Τακεθ ἄτῃ [86- οσά. οξπιθ ἕο δε φοπιίιβ, ἀπά ἐβουυϑδηΐβ. δῃᾶ ὑ88 
38 “κἂν: ἐν τῇ δευτέρᾷε κἂν ἐν τῇ τρίτῃ 38 Αῃὰ 1 δ αὐλῖνεβ ὁ ἄρξηται. . ᾿.. “τύπτειν τοὺς. παῖδας γαθἀβοσνδῃΐβ,: δᾶ. ἰο ΑΒΔ ἰπ ἐπ ββοομᾶ: δηᾶὶδ ἴω [ὴ6 μϊτὰ ᾿ἢγ ἐμ 5660 ἃ. ταῖρι Ϊ μς 5μουϊα, βίατί ἢ 1σ ΡῈ 5 πη ει Ἐπ6 τ ον 5 ᾿ θοῦ  δηΩ6 αἀγίηϊκκ - δηᾶ 

φυλακῇ ἔλθῃ . καὶ εὕρῃ οὕτως, ὀγθὴ 1 ἰπ᾿ ἐμ6΄ ἐπτά, ,ς καὶ τὰς ᾿ " παιδίσκας, .- ἐσθίειν: τὲ καὶ [6οὺ ἄγυηκ, 46 [Ππ6 τηδβ- 
ΣΥΝ μι τηνε θοτλθ πᾶ Βαταϊβαὶ κπά ΟΠ ἴπὰ5, |8η4 ἢπάβ ὑπϑιὰ ἘΠ Ν: δά ᾿δ16. ᾿ τοδί ἀβευνϑῃΐβ,". -ἴο Β8 βαιπα δᾶ 150. ΕΡΟΥ ᾿οὗὐὁἨ ῥῃϑὺ ᾿δίαν 11 
μακάριοί .. εἰσιν: ἐκεῖνοι." 39 τοῦτο δὲ ᾿ΏΔΡΌΥ ὅτ. 86 ἿΣ : ᾿'πίνειν , Καὶ μεθύσκεσθαι, ᾿. 1 οογῆα ὉΠ 8 “ἀδν -ἰπδῦ 

᾿ ἈΒΡΡΥ. Ὁ ὅτ .. μοβθοπθβ: Ἰμΐβ βμαξ) 39 Βηΐ Καοτ ἘΒΙδ, ὩΣ ω δ ἀτμπαθ ον Γ᾿ 8πά .. τι.  ο 56 Θρίεπε ἀτιπξ, Ἢ 15. ποῦ. Θχρθούιπρ' 
γινῴακετε. ᾿.:. ὅτι εἰ. ἤδει ὁ {1ξ τὴ8 Βοιβθμοϊᾶδν μδᾷ Ϊ ἥξει. ὁ κύριος" : τοῦ. δούλου ἐκείνου ] [1.1π|} αὐϊὰ τπ ἀπ ποὺ 

Ὅδ6 τοῦ Κπουηβ. ἐπα δ΄ - δά ποθ. ἱπθ͵ Κῃόχῃ δ ψῆδὲ ποὺρ ἢ κι τίνα ἰμ8 ᾿Ιοσά οὔίμε εἴδανε. {πδὲ: ἰῃϑῦ. υὯθ. "ἀἄοθ8 ποῦ 
οἰκοδεσπότης : ποίᾳ ὥρ ὃ κλέπτης {μὲ ἐμεῦ ψομυᾷ. οὐἴηο;: ἐν ἡμέρᾳ. ἥ οὐ πρασδοκᾷ καὶ ἐνὶ κπον;. 8η4 8 :ΨῊΙ 
Βουβθμοιᾶοσ. ἴον μαΐ ὭΡΑΣ, ἀπο. Ἰμῖαεὶ Ὧ6 ψουᾶ πᾶν Καρὺ τ ὍΔ᾽ ἰἴουνῃϊο ποῖ ΒΕ 15 ἀχρεοης ῃά τῇ ρα θα, ἴμχ ὙΠ {π6 
ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ] ψαϊοίηρ. δπἃ ποῖ ὥρᾳ. ἦ οὐ τ". γινώσκει; Καὲ ᾿ργοαίοδὺ δονογὶδ ἃ 

5 ρχεται, ᾿ ᾿ μεγρηγόρησεν. . ΚΕΙ͂Σ. δμᾶ ποῖ ἰδνα θὲ Ὠΐϊθ ποῦθθ 86 ΒΟΌΣ" ἴο ΒΙΟΒ . "πος “ Π6 15 Κπονσίπθ, ᾿ς δρᾶ ΗΜΕΝ ΒΝ ἐδ ρὲ 

ἀφῆκεν . ἔδιορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ: [Ὀγοκοῦ ἰηΐο. Δῦγουῦ διχοτομήσει “᾿ αὐτὸν καὶ ᾿ τὸ. μέρος: αὐτοῦ 
Ὧ6 ἀἰά 1εὲ ἔο οὔ ἴο 6 κὰκ ΟὐτοΌΒΕ 6 Βουβα οξίτη. αἷξο, ΚΘῈρ᾿ τϑϑά ἊΣ 86 ΜΠ οαὐπ ἴσο Ἀἰπὶ δπᾶ ἰῃ8: νματὲ. οὔ ὙΠ. 188. - ἀπίαι μαι 
40 καὶ ᾿ὑμεῖς “ γίνεσθε : ἕτοιμοι, ὅτι... Ῥ ἀμὸν μετὰ τῶν - ἀπίστων θήσει. 47 ἐκεῖνος | ΘΏΘϑ:- «41 Τμοα. ἰδαῦ Ἀμπα  ἐοσνον βόοοπει. χοδᾶνι', Βροδαξο τοῦ ἃ δῦ δι Ποὰν ὑπαῖ ψ Πα ἐπ6 ἀπέβη Βέα] (σ68) Ὁ} ναΐ. Τρδὲ. 518. ὑμαῦ ππαογβιοοάα 

οὐ ὥρᾳ. οὐ ᾿ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς: χοῦ ἀο ποὺ ὑίηκ ΜΠ -: δὲ ὁ δοῦλος, Ν ὁ μι " γνοὺς τ τὸν [88 ΨΗ] ΟΥ ἰ5 τηδϑίεγ 
τον ίοα ὩΟῸΣ - ποῦ - σοῦ δχθ ἰβίβκίηρ ἐμ ϑοη ἡ ὑῃ8 501 οὗ ἸΩΔῺ; ιϑ δαξ.  ἴπμ8. “ 5ἰανβ Ξ Ὁπον᾿ Ἄν! τον. ἴπ6 Ραὺ ΙΑ ποὺ σοὺ τϑϑαν 

τοῦ. ἀνθρώπου, ἔρχεται.-- Ι : οογηρ."  . " Ὧν θέλημα ᾽ οἷον ᾿ «κυρίου : αὐτοῦ ᾿ καὶ - μὴ οΥΞ ἀσ πὰ Πηδ. ΜΠ 
οὐἴμβε. ἴδῃ μὰς 15 σογλίῃβ. οἱ 41 ΤΏΘΩ. ΑΝ ϑαἱαι ω ᾿ ϑ ΝΕ , 85 τς ἰδ ΨΠῚ: ΠῚ Ρ6᾽ μδαΐθῃ 
ΟἸΔ1. Εἶπεν δὲ. :ὸ "Πέτρος : Κύριε, πρὸς |“Ποτα,. δῖ γΟΙ 5803 κοὐ τοιμάσας “ΙΝ μαρας ρας επτρὸς ος τὸ ΔΕ. ΟΤΩΔΠΣ. δ χοκαβ. 

οβαίά, μα, βθ Ῥείεσ τοχᾶ, ἰονναζᾷ  1ῃρ΄ (ΠῚ5 Πϊαβίσανίοι θέληϊ μᾶ - αὐτοῦ -. - δαρήσεταί.: 48 Βυΐ δε. ὁπ6. ὑμδὺ 
ἡμᾶς. τὴν, παραβολὴν ταύτην ουέχ τις, ᾿αρὶ ὕο. 5 Οτ᾽ ἀῖ5ο Το 8119}. ἘΜ ΠΟ δ μῶν τ Βὲ τ Βα βαγε [ππΐμ] 414: ποῦ ᾿ ὑπαδτοίδπα 
βεν κα ΟΞ 45: ᾿ Ἶ ἐν 42 Απὰ ὑπ “ποτά πολλᾶς εὐ, 48. ὁ δὲ" τ μ μὴ γνοὺς; δηά 80. -ἀἸἃ ὑμίπρϑ: ἀ85 
ἂ καὶ ὡρὸς, πάντας; ᾿ καὶ ΟΝ βοἱά: ἧ τρθος ἡρε ἸΏΒ ἀαίρεῦ ἅς δ Ὧο βανίας κᾶοντα τὰ τς βύγοκδ ΜΠ 

κοι νν α , ἴδ. ῬὯ6. δὶ "ποιήσας ὅση το ον ἀξια. “-- πληγῶν! 06 Ῥροαΐθῃ ψ]ῃ. ἴον. κύριος “Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκ Ν : . ἣ φριος “ψίς. τορῖν, ΟΝ (86. ἔατηξα ἀνα λα στνο βἰότατα, ἐμ6- ἀἰδογθῦ Ἐπ δαρ ρήδετα ̓  ̓εϑλμεῦ) ἀκβεταιηα πο ον Τηρᾶθϑά, δγασγοπθ ἰὸ 

ὁ φρόνιμος, ὃν. “καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ |986» Ὑγμοῖαι: Ὠΐδ ἰπβδίες. ψτι 86 Βαγεα [118] ἔεν. ὀὀΤοδνούσοπθ: δαξ Βοτα᾿ ταῦ, γᾶ 5 
ἴδθ. ἀϊδεχεθί, ὑψόσ Ὑ}1} βοὲ ἀουγα ἐπ Ἰοτά ᾿ἄροῃ 11 δρροϊηῦ ΟΥ̓́ΘΣ. ον ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται " ᾿βἴνθ, ταῦ ΨΜῃΠ1 66 

τῆς. . θεραπείας - ζαύτοῦ. τοῦ διδόναι. μἷδ Ῥοᾶν ΟΣ, αὐῤβῆς, ἰσ Βοσχα Ὅγ85 ΗΝ τα ἢ, ταῦοῃ,. ΜΗ ΡῈ κου ζος ἀοιλδηάθά. οἵ Εἶπ; 
ἰ8ε--. οὐπίην βίαδ... ᾿ οΥ ἈΠ ὉΣ [ῃ6 ἰὸ 6 εἰνίῃβ ᾿ ἀδΐβ ἴο Κθθρ οἰνη παρ᾽ αὐτοῦ," καὶ ὡς παρέθεντο --: δρᾶ. [86 ΟΠ6. "ΜΏΟΣΙΣ 
ἘΙΤΙΣΣΣΣΣΙ τ τττιο-ττ-....-ππὸ τ ο- - τ ΄-  ----ἘὈὄ - -- -- τὸ Ῥεείάθ - δέπι, ἴο νέμοντα ἔδον βεὲ ΑΝ ῬΘΟΏΙΘ φαῦ ἴῃ ομαῖθθ οὗ 
86. τ, “Ὄτοακβ αὐναν; ἀορασίβ.᾽ 8566 ῬαΠΙρρίδηϑς 1:23, ἐοοϊποῖαα, 
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αὐτόν. πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
τα, σα, τοτο ἀρυπαβ εν ἴον Ὑν111 δῖ οἵ 

49 Πῦρ ἦλθον ὄὀαλεῖν ἐπὶ τὴν 
ἘπὸῊ Ιοδὶσ ἰοτῆσον Ὁροὴ {πα 

καὶ τί “ θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 
διὰ νας. Τὴ ΜΊΠΏ5 18 ΔΙΣΟΘΩαν ἰ )ὲ85 πη] 667 

δ0 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ 
-, Βδρθθα Ὀὰ 1 τὰ Ὠδνρ ἴο 6 Ῥαρίζεοα, δρᾶ 

πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου 
δον Τὰ χὰ Ῥοίηρ Ὠ6Ια ἰοσείθοσ ὉΠ] ὉνΙ ἢ [{11τῚ6]} 

: τελεσθῇ. 51 δοκεῖτε ὅτι 
1 βΒῃουμα Ὀς Βηϊϑῃ θά. Ατὸ γοὰ [ΠΣ ΚΙΩσ μι 

εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ 
Ῥϑδοθ 1 σδτὴθ ἴο 6 δου ρβίᾶἂθο: ἰο ξὶνθ ἰῷ. ἐδ6 

γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ 
ΘΑΥ Νο, 1 τὴ βασ Ὡ ἴο τοῦ, μυΐ ΟΣ 

διαμερισμόν. ὅζ - ἔσονται γὰρ . ἀπὸ τοῦ 
αἰν!:βίοι,. ἸμῸν ΜΠ Ρ06 ῸΣ ΖΎΟΥΤΩ, τῃ8 

νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, 
ὯΟ ἔνθα ἰῷ οὔθ πόδα Βανίῃβ 6 δὰ αἰν!]άςά, 

τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 
ἴχεοθ υροι ἔνο διά ἵἴνο ὉὌΡΟᾺ ἴδτςο, 

πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ 
δ γεῖτηυ ὭΡΟΩ 50. δῃὰᾶ 

μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ 
Το ΒΟΥ πρὸ ἀδυρηίο 8δπὰ 

θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ 
αἀδυσαίοσ ἀροῦ 86. ταοΐμποσ, τροίμου- ἢ -ἸΔ ὌΡΟᾺ 

τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη 
ἐῃῇῃς ἀδυρηίεν-π-ἰαὰν ΟΥΒΟΙ δῃαά ἀδαραῃίοτ.ϊ, Ἰανν 

ἐπὶ τὴν-- πενθεράν. 
ὭΡΟΩ π6 πλοίμογοϊη-Ἰδυν, 

58 διαμερισθήσονται 
ΨῈ1 ΡὈὲ αἰν]ᾶφα 

ἐκ » κᾳ( , 

υἱὸς ἐπὶ πατρὶ 
ΒΟ ὌΡΟΣ ἐδίμαν, 

84. "Ἔλεγεν. δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις 
Ἐδ ναὶ βαυὶῃβ Ὀυᾳξὼ 815. Ἢ ἰοτῃθο οτζγονναᾶβ 

Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν 
ὙΜΈΘηαν τοῦ χορ βθο6α οἱουά τἰδὶπ 

ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε 
Ὥρου τνεβίεσῃ [Ὀρϑτῖ5], ἰσχασηθαϊδίοιν σοῦ Δ. ΞΔ ΩΒ 

ὅτι Ὅμόρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως: 
Ἰμαὲ Κίοστῃ 5 σογαϊησ, δηαὰ 1 Ῥοσοῖθα ἐδ; 

δ. καὶ ὅταν νότον πινέοντα, 
δά ΨΆΘΏΘΥΟΣ βομία [1 π6]} ὈΙονν 5, 

λέγετε. ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ 
τοῦ 8.6 Βα δ ἰδας Ηρϑῖ ἴανε]ῖ ψ1Π60Ὀ6,.. δὰ 

γίνεται. 56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς 
1 Ῥβοοζηθ5. ἩγΡροοτῖξαδ, δ521:: Ζδοθ οὐ θὰ 

γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε 
{- 832} δηὰ ΟΥ̓ [86 Βθάνθ τοῦ δνο Καονῃ 

δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον 
ἴο Ὀ6 ὑχονίηδσ, [ῖμῃ6  δρροϊπίθα ἔπ μαΐ 1815 

γῆν,:} 
φασί, 

ΔΟΘΓΙ, 

848 

ΤΟ, 67 ΨΜΜΠη ἀκα. 
γΑΒ Πα. ΤΟΣ ἰῃδη 8. 
8] ΟΥ Ηἶτα. , 

49“ οδθ ἴοὸ δέδιε 
8 ἢτθ οὐ 6. 68 
διὰ ψῆδῦ τΠοτΘ ἐς 
ὕπο ἴὺσ τὴρ ἴο ψΊβῃ 
1 10 Ὧδ5 δἰγοδᾶν θῇ 
ρηϊθαῦ δθΙμαθθα, 1 
Ὦδνθ ὃ Ὀδρύδιῃ πῃ 
ψΏοὴ ἴο 6 Ὀδρεϊσρα, 
δια ΠΟ 1 8ῃλ Ῥεδίηρ 
αἰβίχοεβθα ὉΠῸ] 1 ἐκ 
ΠΙΒηρα! 5100 τοῦ 
θθηθ 1 οδϑὴθ ἴο 
οἷν ϑδὸθ οὐ {Π6 
ϑασῦ Νο, ἱπάθρα ΟἽ 
101. χοῦ, Ὀυῦ ταΐμδι 
αν ϑίοη. 52 ΕῸΣΥΓ :τοχῃ 
ΠΟῪ ΟἹ ἰμξεσθ Ψ11 Ὧ6 
Ἦνθ. ἴὰ οὔθ Βοιδα ἀἱ- 
γιάθα, ἰμτθθ. δρϑίηρ 
ἵνο δῃᾷ ἔψο δρδίηβὲ 
ἴμταβ, ὅδ ΤΏΘΥ ΜΙ. ΒῈ 
ἀἰϊνίαθα, ἔαῦμου δραϊηϑὲ 
50. 8η64 500 βϑραϊηβὲ 
{αι ΘΣ, ΤΟΥ αρϑῖηϑὺ 
ἀδυρίοσ δᾶ ἀδϑυρη- 
ὑθ δρδιηδὺ [8617] 

ΤΑΟΥΒΟΙ -ἰ ἢ" 
ΙΔ. δρθδϊηδὺ. [86}] 
ἀδιρσηύοχ τα δα 
ἀϑσὐΥ - ἢ -ἰδὲὰ 
δοολμδῦ [ΘΓ] τοί" 
6. -10-|ἰαν.᾿ - 

54 ΤΏΘ Ὧ6 χοῦ οἱ 
ἴο 580 8180 ἴο {ῃ8 
οτοναδ: “ΏΘη στοῦ 
566 8 οἰουμᾶ γἱ᾽δίηρ ἴῃ 
ϑϑίθσ Ὀδχύβ, δὺ ΟμΟ8 
ὙΟΌ 580, .Α 5βίοσμλ 15 
σουλίῃρ,᾽, δα ἰῦ ΤΌΓῺΒ 
ουὔῦ 50. δδ Απμα ψΏΘῺ 
χοῦ 566 ὑπαῦ ἃ βουΐῃ 
Πα 5 ον, σοῦ 
Ν58., ὝὙΒΘΙΘ Μ11 6 8 
Ὠραὺ ψᾶνεδ,᾽ δῃηὰ 1 οὐ- 
ΟἼΥ5. ὅδ Ἡγροοσγίθοϑ, 
τοῦ ΚΠΟΝ ΟΝ τὸ 6Χ- 
ΔΙΔΪῺΘ 86 ουὐναχᾷ 80- 
ὈΘΑΥΒΔΏΘΟ οὗ δαχίῃ δμᾶ 
5Εν, Ὀπὺ ον 15 ἰὺ χοῦ 

Ἡπυυυουυομωνυυμθοννουνου τσ συν μα μα δυο, υμδα μι νυ νδηιυυὐυυυχυουἡ ἀνα Πα δ. ΩΣ. Κα σα Δ ΔΩ Δ ΑΔ ΔΔΔΩΝ ΔΝ ΑΣΑ ΔΔΑΥΜΩΣ Α ΝΡΩΜΑΔΑΝΝΔΝΩΔΡΩΔΣΝΝΉυυοοο ΒΝ 

849 

πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν; 
ΒΟ ποί τοῦ ἤᾶνὰ Κῆον ἰο 6 ῥσονίπδϑ 

5] Τί “δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
ψΒδὲ Ῥυΐ 8150 Ζτοτα 56 ͵ῖνῈ 5 

οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 
ποΐ χοῦ δῖ 706 5!15 16 τὶσῃίθοιβ (15) 7 

58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ 
Α5 ΤῸΣ ϑοὺ δ:ῖῈ βοΐῃρ Ὁπᾶθσ δ 2 112} ἘΔ6 

ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ 
ΤΌΙΟΥ, χὰ [86 δάνουθασν δ Ια οὗγουῦ ὕὑροῦ 

ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
ἕο δνθ υἱα οθϑοΙ ἔσο ὨΪΤῚ, 

μή ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν 
πο ϑβοιηθίσηθ ἤμδτηδᾶν παρ σοὺ ἰονγαχά {δε 

κριτήν, καὶ ὁ. κριτῆς σε παραδώσει τῷ 

ὁδῷ δὸς ἐργασίαν 
.} ξῖνα ἍΜΟΥΚ 

ἡυᾶάδπε, αϑὰ ἴῃ 7.56 γψοὰ Ψ1)} βῖνθ ονΟ ἴο ἐπ 

πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ 
ῬΟΙΪοΙτωθσ, δρᾶ ἰμ Ῥεγέοστηοσ σοῦ ΨῃΙΤΗΣΟΥΣ 

εἰς φυλακήν. ὅ. λέγω σοι, οὐ μὴ 
ἱπίο Ῥυίβοι. 1 δὼ βαυϊβ ἰογοι, ποῖ ποῖ 

ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ 
γοῦ 5μόου]ᾶ σοτὴθ οὐδ ἔγοιῃ ἔμβετα ἨΔῈ 850 τῆ 6 

ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 
1δϑὶ ἸορίοθῃὉΘο γψοῖ βῃουμα σῖνο Ῥ8οκ, 

1 3 Παρῆσαν δέ 
Ἄνοχο ὑγοβοπξ μΡαξ νου ἐμ 6 

καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν 
δρροϊηϊθα ἔσθ σεροσθίηρ 86 Κ ἴἰο ίχη ἀροὰΐ Εἰς6 7} 

Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα . Πειλᾶτος 
[ἐπ ἘΠ} -  6 οὗ ψὨοσα τὴ6 Ῥιοοῦ Ῥηδίθ 

ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2 καὶ 
τοῖϊχρὰ ψἹ τ 6 βδοχὶῆοθς ΟΣ ἔβεζω. Απᾶ 

ἀποκριθεὶς εῖἶπεν αὐτοῖς Δοκεῖτε. 
μανίηρ δηβινετεὰ [6 βδαίαά. ἴἰο ἱπϑυὰ ο τοῦ μίηῖ 

ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ 
τὲ 6 Οβη θα ἰμθϑα ΞΙΔΏΘΙΞ Ῥφβϑιᾶθ 

πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι 

τινες ἐν αὐτῷ τῷ 
Βούὴθ ἴω 

81] τη 6 [ἘΞ ἘΠ ΣΦΕ Ὀδοϑιδ, Ῥϑοδυα 

ταῦτα πεπόνθασιν; 3 οὐχί, 
ἴμλ656. (1Π55) μον ἢν βιξοχϑαϑ , Νοῖ, 

λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε 
τὼ βασίαβ ἴο γοῦ, αξ. ἱξενευ τοὶ τοῦ τὴϑν τορϑοΐ 

πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4 ἢ 
811 Ἠκουνεθ - χοῦ Ψ11 Ὀ6 ἀδθβίγον θα, οΣ 

ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ. ἐφ’ οὗς ἔπεσεν ὁ 
ἴῆοξθο. ἔθ ἴδῃ εἰσ ὑροὴ. ὙΒοΙΩ 76} {6 

πύργος. ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, 
ἴονεῦ ἰὰ ἰῇ6 5Ποδ δηά ΚαΙδᾶ ἘΔΘΙῺ, 

ΓΌΚΕΣ 12: δ7-.18: 4 

ἄο τιοῦ Κῆοτ. ΒΟ ἴο 
ΘΧΘΤΪΠ6 ὑμὶ ρμᾶγίΐσ- 
1}6Γ ὑπλ62 δῖ ΝῺ ἅο 
χοῦ τοὺ πάρα 8150 
οΥ γοῦγβοῖνος ψηδὺ 15 
τὶρη θουβ9 58 ἘΌῸΓ 6χ- 
ΔΙΏΡΙΘ, ΨΏΘΩ νοὶ 86 
δοίη πὶ γοῦῦ 8δᾶ- 
ΨΘΟΥΒΘΥΥ δ΄ ἴδ ἴο 8 
ΤΌΙΟΥ, μοῦ ἴἰἴο ψΟΙΚ, 
ΜΏΠ6Ε οὐ {ῃ6 ΨΔΆΥ, ἴοὸ 
τὰ ψουσϑοι οὐ. {ῃ6 
αἀϊθραθ θα νι Ὠΐπι, 
ἐδαῦύ Ὧ6 ΤῇΔὺ ὩΘΥΟΣ 
μαῖ6 γοὰ Ὀδῖοσγθ. [86 
πᾶρρ, δρᾷ 8 1πᾶρϑ 
ἌΘνο γνοὰ ἴἰο [μ6 
σουζὺ οὗϊσεν, δρᾶ ῃ6 
οουσὺ ΟἿΟΟ  ΦΏΓΤΟΝ 
γοὰ ἱἰπίο ὑγίβοῃ, ὅ91 
[611. γοῦ, χοῦ ΜΠ 
σΟΥΆΣν ποὺ σοῦ οὖ 
ἔγοξὰ Ώοσθ πη} ψγοὰ 
ῬΩΥῚ οὐ 6 [Ιαϑὺ 
ΒΙΏΔΗ ΘΟ ΟΥ νΟΥΡ 11ὺ- 
66 νδῖυθ." 

1 ῷ Αἱ ὑῃαὺ νοῦν 568- 
50. μοτθ Ψψ6ΓῸ 

σογίδίη ΟἿΘ5 ῥγϑϑθὴῦ 
ἐμαῦ ταρογῖθα ἴο αἷμ 
δρουῦῦ ὑμ6 6.81.1:16΄ )ὴ5 
ΨΜΏΟΒΘ ὈΙοοά Ῥηδίθ 
δᾶ τηϊχϑᾶ ψἱῦ ὑμοὶγ 
ΒΒΟΥΙΗ͂Οα5. 250 ἴῃ το- 
ΠΥ ὯΘ 5αἰα ἰο ὑξθι: 
“Ὧο σοῦ ἱπδρῖηθ ὑῃϑῦ 

μ656 αδ1:1:16΄ 815 
ΨΟΓΘ ὈΓΟνρΘΩα6,. ψΌΟΥ5Θ 
ΒΊΟΥ. ὕθϑι 811 οὐ Σ 
αΔ1.1.16΄ 85 ὈθΘΟϑιθ6 
ποῦ Ὦδναο Βυβοτγοά 
{π656 ὑμίηρβ9 3. Νο, ἴ- 
ἀρρά, 1 611 χοῦ; Ὀαΐ, 
ὍΏΙΘ65 στοῦ χϑρϑηΐ, 
τοῦ ΨΜἘΜὶῚ 411 κου 56 
96 ἀἀοπίγογοαᾶ, 40Υ 
μοϑθ οἱρῆίθοηα ὉὩΡΟῺ 

ψῇο ὑῃ ἴον ἴῃ 
51 Ἰοασ" 1611, {Π616- 
ΡΥ ΚἰΠῚΡρ ὑδοιῃ, 

-ὠΨ͵Ὄ.. --.:2:.5.ὕ.α»».΄.-.΄τ΄-΄-΄-ῆῆ-ᾳι͵͵᾽.ψ..-᾿..-΄Π-.-΄’““ἷΠ5ἅΠ5’Π“Π5ςς-΄Π΄΄--τ͵|,.Γ-ν
-,»ρ τ-’’.,,-,.  “’“--.-ς-ς-.:.-- --. 

45. Θ᾽ Ἰοϑτα, ΒΑ; 51. 1οὐ δ, 711,18, 



ΤΕ ΌΚΕ, 18: -11 856 

ἄο τοῦ ἱπιδρίηθ (δας; 
ΠΟΥ ΨΜ6ΙΘ Ῥτονραι, 
ΒΤ δίθυ ἀθοίοῦβ᾽ ΔῊ: 
8.1} οὗμασ 6) ἰῃῆ80- 
᾿ὰρ σου δ θυ ὅ ΝῸ; 
ἰηάδορᾶ, 1 [61 τοῦς 

ἼΡραῦ, |θ85 σοῦ. τά β 
Ῥϑηὺ, χοῦ ΜἹ|]| 311 Ὅ8 
αοϑσογοα ἴῃ ὑδλ6 5816 

ΔΝ Ν 
Τ᾽ ΘΎΠΕΩ δα νοΐ Ὁἱ 
ἴο [611 {μὲ5 Ἰπυδίτα- 
υἰοα; “Α.- οατίδία ταϑηὶ 
δᾶ ἃ ξ ἴτ68 ρ]δυΐθά, 
ἰν Ὠἰ5 νον, δᾶ 
Ὧ6 δσϑιηὴβ Ἰοοκίπρ 
ἔοΣ ἔγυϊθ οὐ ΡΗ͂ 
Ραῦ ουπᾶ ᾿ΔΟΒ ΕΣ 
ΤΎΒΕΩ μὲ ᾿Ξ] ἰ' 
[26 να βου, εις 

ἰὸ 15. ἰῆτϑθ. γϑδυκ μα 
Ι δνα σοπὶθ Ἰοοκίῃρς 

ἔοῦ ἔγαϊ οὐ {δ ῖ5. 
Ἐς ἴτθα, μυῦ πμανὰ 
ξουπά.. ὨΟΏΒ. σαν, τ 
ἄονῃ! ΨΥ τεδ11γ: 
Βῃο ἃ ὁ Κρϑορ. ἐῃδὶ 
Βτου δ 15618559᾽ 8 ΤᾺ 
ΤΟΡῚΡ. Π6 5818: ἴο Ηἰπὶβ 
᾿ἩΜαβίθσ, 1ϑὺ 1ὲ οπϑ 
Δ150. ὑδ15 “γϑδγ, ΚἌΤΙ, 

ἐγένοντο " δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ -ὀφειλέται 
ὈΘοβηῖα . ἄο τοῦ (μία, ἔμδὲ {ποὸν.. δερίουβ 

παρὰ ᾿ πάντας "- " τοὺς ἀνθρώπους ᾿ τοὺς 
Ὀεβίαθ " 8} 1120] ΤΩ Ἐπ (οὩ 65) 

κατοικοῦντας. ᾿Ιερουσαλήμ; ὅ 
2}. ΕἸ) δ 1 τὰ - ΦὌοχιβαιοτα "ἡ . ᾿ 

λέγω-- . ἀλλ᾽. 
1 δὴ. βανίηθ αξ 

μετανοή ἤσητε πάντες 
χοῦ φμου!ὰ τορειξ 811 

ἀπολεῖσθε. 
ἧς ὙΠ Ὀδ6 ἀεϑίτσουϑθα, 

Ἔλεγεν... δὲ -: ταύτην τὴν- παραβολήν. 
ὃ πὸ ΜᾺ Βαυθ, Ὀμξ  ἰπ|5 ἰπ6΄: ῬΦΓΔΌΙΘ.. 

Συκῆν-- εἶχέν ̓  ΠΤ ζοντο Τὰς 
ΤῚΒ ἴσας. 85 Βα ΤΩ Β΄ ΒΟΙΏΘΟΙΘ 

πεφυτευμένην ἐν: τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, 
αν ΡΘΘᾺ ΡΙδηΐθα ἷΐὰ ἴα ονἰηονδτά οξίμῃ, 

καὶ. ἦλθεν - ξητῶν. “καρττὸν ἐν. αὐτῇ καὶ 
δια. ΒΘ σϑῖΏβ, Ἰοοϊκϊμε' ἔοσ -- ἔγαϊ π ε1} δᾶ. 

οὐχ. εὗρεν. 7 εἶπεν- δὲ. πρὸς τὸν 
ποῦ δ ξουπᾶ, ΗΞς βαία. Ῥᾳδ. ἰονασά ὀὀἰδ6 

ἀμπελουργόν. ᾿Ιδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽. 
ΨἰΘαγοσδου τ. ΟΤΟΟΚ! ἐν 9} .:.:} ΨΘΔΥΞ ἕγοτα. 

οὗ . ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν 
ΕΝ ἀμχαοὶ Ιδπὶ σοΙλῖη85; ἸΟΟΙΚΙΘ ἕον ττυϊώ 1η 

τῇ συκῇ. ταύτῃ καὶ οὐχ. ᾿εὑρίσκω" 
188 ΒΕ ἴτϑὰ {π|9 ᾿ς 856 ποῖ . Τ δτὰ ΒηαΙη5; 

ἔκκοψον. αὐτὴ ἕἵἌα τί καὶ τὴν 
οαο  [Ἃ ἴῃ οσᾶεν ἰμβαΐ σαὶ 

. ἐὰν 
ΓΗ ον 

ὡσαύτως 
ΒΙΤΩΙΥῚΝ ᾿ 

εὐὑμῖν, 
. ἴο χοῦ, 

ἰ 8150 ἴῃ86 

γῆν ᾿ καταρ) εἴ, 48. ὁ ῤῸ6ΛΌῬ δὲ 
[- τ 59} 10 χρδῖζοβ 1.6 δοῦνοϑ. ΤΗΕ. (ο 6) μαξ 

᾿᾿ ἀποκριθεὶς ᾿λέγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες 
Ῥιδνίηβ δηβυγετεά 15 Βα ρ ἴο Ἀλπτ. Τιοσά, [δῖ βὸ οἱ 

αὐτὴν καὶ. τοῦτο. τὸ ἔτος, ἕως ὅτου 
ἢ ἀἰδο 1815 ᾿ [86 σχϑδσ, ΟΠ] ψπδῖ [16] 

σκάψω.. περὶ. αὐτὴν καὶ βάλω. κόπρια" 
1 581 αϊε δροὰδ. ἱ ὀ αδῃᾶ.': 1 5881] [ΤΟΥΣ τηϑῖχασα; 

9. κἄν μὲν “ποιήσῃ καρπὸν εἰς 
ον δηά 1 1ηδθρά Ἢ βΒουϊᾶ σϑῖκο ἔγυτ πο: 

τὸ ᾿... μέλλον πα . εἰ δὲ 
188. Βεῖπα ἀροι (ἴο΄ 86} -- ὁ" Ἑ Ῥυῖ 

ὑἐκκόψεις. αὐτήν. ἐν ΠῚ 
σοὺ 5ὴ8} οὦ οὐ - Πὰν 

10. Ἦν... δὲ. “διδάσκων. ἐν 
᾿Βὲ νγᾶβ᾽ "Βαξ οἴξδομμασ'.- . τὰ ὉΣ ἔδ6 

συναγωγῶν ἐν. τοῖς σάξδασιν. 11 καὶ ἰδοὺ 
ΒΥΔΘΒΟΒΌΘΒ ἢ ἴὰ ἴπ6΄. ΒΑΡῬαῖῆ5. . Αηᾶ΄ ἸΟΟΚΙ 

γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη. δέκα 
ΔΟΙΩΒΏ βρίσγς δνὶηβ ΟΥ ΘΑΚΩΘ55 ὙΘΆΧΒ ἴδῃ. 

ρΡαῦ. δ ΟἸΛΒΔΌΣΘΗΝ 

ϑομᾶ 1:18. ὑπρῃ ἐς 
ΡῬχοάμοεβ ΠῚ ἴῃ. 88. 

ἔαλυσθ, [ΜΒδῚ1  8δηᾶ: 

Βοοα]; μυῦ 17 ποι 
γοὰ 5881: συ 1 
ἄοση". ὉΠ 
ΟΟΌΝΟΤ,. μ6. νᾶϑ 
ἰϑδοίωρ. ἴὰ οὴδ : οὗ 
[π6 ΒΥΠΡΟΡΊΊΘ5 ΟἹ [π8 

Βδ ὈρΘἢ..11 Απα, ἸΟΟΚΙ 

ἃ Μοδα ΣΡ ἃ ΒρΙΣν. 

οἵ ΘΔ ΚΏΘ55. ἔοσ, {2 - 

εοβἤγδοι, 

μιᾷ τῶν 
οὔς. 

Ι ἀΐξ᾽ 8ουμά "τ δηᾷ - 

β μυΐ 

Ῥ6 ρίέϊῃρ συτοά 

851 

συνκύπτουσα καὶ μὴ 
Ῥεμαϊηβ ἰοσοίμο δὰ τοὶ 

εἰς τὸ. . παντελές. 
ἰλίο ἐδ6 αἰοτοπνἸοίσβας, 

αὐτὴν ὁ. Ν σοῦς 
[1.0 16 ᾿ ζεβιις 

εἶπεν αὐτῇ Γύναι, 
βαϊὰ ἕο μεῦ - Ῥίοχήβῃ, 

ἀσθενείας ἐν τῆς 
ΟΕ 186 ἍΜ ΘΔΙΚΏΘΕΞ 

ὀκτώ, καὶ ἦν 
εἰσμῖ, «πᾶ. 886 νψ»ὰβ 

δυναμένη ἀνακύψαι. 
ρμοΐπε 8016 ἴο θδπᾶ ἃν 

12 ἰδὼν. . δὲ 
Ἡδνίπβὶ βεθῦ - μυΐ 

προσεφώνησεν. ᾿ καὶ 
βουπαᾶεα ἰονναχὰ δηᾶ 

ἀπολέλυσαι 
γοὰ μᾶνϑ Ῥβεξὴ χϑιβαβθὰ Ἕγοσα: 

σου, -13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας" 
οὗ γοῦ, 88 6 ]δίᾷὰ ρὸθ με ἰπ6 μαράδ; 

καὶ παραχρῆμα το ἀνωρθώθη, ο Καὶ 
ἀπᾶ ἰμδίδη ἢν. 516 ννὰ5 ΑΝ ἀρ... τ ϑ λα 

ἐδόξαζεν. οτὸν θεόν. 14.: ἀποκριθεὶς. 
“7185 ΕἸ γί ἂς (οά, Ἡδνῖῃδ, ααβυνεσρᾶ 

δὲ ὁ. τ-ἀρχισυνάγῶγος, ἀγανακτῶν. 
[6 ́  σον οὗ (86 Βγϑθοβιιθ, δίῃ ἐλαϊσυδηὶ 

τ τῷ, ο σαδδάτῳ. “ἐθεράπευσεν... ὁ: 
ἴο 6 ϑαρραία.. . ΒΕ οὐτεῦᾶ -- 186 

ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἕξ 
"ἜΘ νν 85 ΒΑΣΊΥΛΕΙ ἴοῃῇ8 οὐοναὰ ἰμαὶ 5:᾿1Χ 

εἰσὶν ἐν -- αἷς. "δεῖ 
86 ἱπ - ΜΈΏΪΙΟΙ. 11 15 ἈΘΟοπϑασν 

ἐργάζεσθαι: ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι 
ἔοῦο νουκίηρ; πὶ ἐΠογὴ ἐπβογοίοσγο ΘΟΥΩΪΗΘ 

θεραπεύεσθε. καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 
Δα ποὺ ἰοΐῃῆῃθα - ὅν οί 

σαθδάτου. 15. ἀπεκρίθη δὲ-- αὐτῷ  ὠῴὁ 
ΒΑ Ραμ. “Δηϑιυνοτρα ριξ ἴο Ἀϊὰ τὰ 6 

κύριος καὶ εἶπεν Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν 
ΙΤογτὰ ῃὰ βαϊᾶ - Ἡνροοσίίοθ, ϑδοὴ (ομ6) οἵ γοῦ 

ὅτι. 
Ῥεῦδιιβα 

᾿Ιησοῦς, 
δ 6505, 

ἡμέραι 
ἀδνϑ 

τῷ σαδθάτῳ οὐ λύει - τὸν Θοῦν αὐτοῦ 
οἴῃ βΒαορδί ποῖ Ιοοβεῶβ. ἰπ6. «8.11 -ὉΣ Ὠῖτη. 

ἢ. τὸν ὄνον ἀπὸ τῆ ς φάτνης καὶ ἀπάγων. 
ΟΣ [88 “᾿δ58-- ἔγοστα μὴ τ ΙΒ δηά .1οδαάϊηρ αὐγᾶν 

ποτίζει; 16 ταύτην..: δὲ θυγατέρα 
Ὧδ ἴ5 βσίν:πε ἴο αὐῖπῖκῦ . ΤΠ, Ρυΐ αἀδυρηίοσς. 

᾿Αδραὰμ. οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ 
οὗ ΑΡΥΔδτα Ῥεϊηξ, ΟΥΜΏΟΘΙΣ μουπα 1π 8 

Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα. καὶ. ὀκτὼ ; ἔτη, - οὐκ 
εββίαη τ ἸΟΟΚΙ. ἴθ δηὰ ᾿ εἰειξ. ϑεδσβ, ποῖ 

ἐς πἔδει τ’ Ὁ λυθῆναι: ἀπὸ... τοῦ - δεσμοῦ 
Ἰ 85 ποῦ "ἰὸ Ὀςφ Ιοοβϑθρά ἥἔτοσυ ἰθ6 “ Ὀομπᾶα 

τούτου τῇ ἡμέρᾳ. τοῦ σαββάτου; Ἢ Καὶ 
[015 ἰοίΐδθο ἂδυν οξίβθ βαρ δίῃ τι Απα 

ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ 
ἴλδβθ (ἸΏ 65) ᾿ΒΒΊΩΒ. .ἼΟΕ ΕΙΤᾺ 

κατῃσχύνοντο πάντες οἵἱ 
ΟΣ Ῥοίης ας ἴο σλδταθ. τ. .81 - " [86 (0165) 

ἐΥΌ ΚΕ -18:12--:} 

ἴθθ: ψΘασβ, 8η4. 5ὴ26 
ΜῈ5. ὈΘηὺ ἀοῦδΙ]6. δηᾶ 
ΔΒ -ὉΏΔΌΙΘ.: ἰο. τϑὶβο 
ὮΘΥΒΘΙΣ Ρ δὖ. 8}. 
12 ΨΥ ΏΘΩ. ὯΘ 58.0- ἨΘΓ, 
σοθὰβ δϑάγοεθθα ΠΟΥ 
Δα -581Δ ο ὍΠΟΥ: 
“ὙὙΥΟΤΑΒΏ, - νοι 8ἃ΄6 16- 
Ιραϑδϑαᾶ -ΥΤΟΣῚ ΨΟᾺῸΓ 
 ΘΘΚΏΘΕΒ." 13 Δηᾶ Ὧ6 
αἰά - -ἱκ Ὠϑηαβ ΟἿ 
ὮΘΓ; ϑδῃᾶ - ΒΘ 

586 σαὶ ὐθηρᾷ .- ὋΡ, 

856 ῬΘρΘΩ ἴο: ΡΊΟΥΥ 

αοά.. 14Βυι} ἴῃ. -το- 
5ΌΟΏΒΘ, ἰ86  Ὀγοοιαϊηρ 

ΟΠ οὗ ὑπδ 5 8.- 

δοριιθ,᾿ “λα ρθε. Ρ6- 

σϑδθ σεθαθ- αἰὰ ᾿ [88 
ΘΌΓ6. ΟἹ {μ6 βαρθδίῃ, 
Ὀορὰ ἰο 58.) ἴο {8 
στοᾷ: “ἼΠΘΥΘ 81:6. δὶχ 

ἄδν- ΟἹ ΜΏΪΟΩΏ σοὶ 

οαρῃὺ ἴο Ῥ6 ἄοπθ: σὰ 
ὑπο, ὑμογθέοσθ, σομθ 
δια Ὀ6 ουτοᾶ, δηὰ ἠοῦ 
ΟἹ ἴδ βδρραίῃ ἄδγ." 
15 Ἠονόνον, [88 Τίιοσᾷ 
ΔΏΒΘτΘα Βῖτα,. δᾶ 
5814: “Ἡγροοσχὶύοπ, 

«αἀο65. μοῦ δϑξβι. ὍΠ6 οὗ 

τοῦ" Ὁ ὑμ6 “Βα θα ἢ 

ἀμ 16΄ -ἶθ ΡᾺ]] ὋΣ δἰ 

8.55 ΕΝ ᾿Ὧ8 508} 

8ῃά.- ἰδϑά- ἀν: ̓ΘΥΤΆΝ ἴο 

βἶῖνθ ἐτη ἀτῖηκῦ 16 γγ)ὰ5 

Ἅ0. ποῦ ἅπ8,- ἴθ, ἴοῦ 

158 σψοϊλϑ. ΜΏΟ. 15 
8.΄ ἀδυρῃΐοῦ. οἵ. Αὐτα- 
δῶ, 8 πῆότ 58- 
ἴδ δΙά- Ρουμά, Ιοοῖκ! 
οἰριύθθῃ “ὙΘΆΧ5,- ἰο Ὅ6 
Ἰοόδοᾷ ἔγομτ [18 Ῥοπᾶ 
οἷ. 16. ἘΘΡαΡΏ ΟΣ ΖΩ͂Ν 
11 ὙΞΙ, ψΏδα Π6. καϊᾶ 
08.656: τ ΐηρ8,:. Δ}, 



ΤῦΕ, 13: 18----25 

ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
Ἰγ1Ὲ8 αθαϊδϑὶ τὸ τη, πᾷ 841 .ἰὯ8 οσοννα 

ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις 
ΑΝ 85 Το]οϊοίη. Ὥροῖ 841 ἐᾷ βἸοσίοιιβ (1685) 

τοῖς γινομένοις ὑττ᾽ αὐτοῦ. 
{π6 (ο 658) οσοῦχείηρ ὉΨ . Βίτϊη. 

.18. Ἔλεγεν οὖν. Τίνι ὁμοία 
Ἠδθ νὰ8 βασίηρ ἐμοχοῖοσα ΤῸ δὲ ἯΚ6 

ἐστὶν ἡ. ὄασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι 
ΒΕ ἴ 86 κιἰηράοπχγ οὔίῃβιΘ οά, δπᾶ ἴο ννῃβὲ 

ὁμοιώσω αὐτήν; 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ 
ΒΗΔΙ1 το α 1τὉ τ κ6 1 15 ἴο ξύβϑῖῃ 

σινάπεως, ὃν λαδὼν ἄνθρωπος 
οὗ ταυξίδσα, ΨΈΙΘΗ Βανὶηβ ἴθ Τῆδη 

ἔδαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ 
ἴδσενν ἰΐο βαγάθῃ οἱ ὨἰτΏΞ6Ι]Σ, δα ἔξ θτον δπὰᾶ 

ἐγένετο εἰς δένδρονν καὶ τὰ πετεινὰ 
σδῖὰδ ἴο 6 ἰπίο ἔγϑθο, 8Δη4Ζ Ὃ{δ6 Ηἰχὰβ 

τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις 
οὐ ἤφάνοα ἰβηἰεα ἀοσνὰ ἴῃ ἰῇ Ὀυβηςῆθϑ 

αὐτοῦ. 
ΟΥ 1. 

20 Καὶ πάλιν εἶπεν Τίνι ὁμοιώσω 
Αμὰ αϑαΐθ Ὦρα. Τὸ δέ ΞΏΔΠ1ΠΚΘΩ 

τὴν ὀασιλείαν τοῦ θεοῦ; 21 ὁμοία ἐστὶν 
18 Κιηράου οὔίβε (οαϑ Τάκο 11 15 

ζύμῃ ἣν λαδοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν 
το Ἰδανέῃ, ΜΈΙΟΏ Βανίπρ δ ο ΘΝ ἔπει 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως 
1ΐο ΟΥ̓ σου ΣΥ 56 ΔῊ Τα Γ6 5 15 Ἐν-1-] Ὁ 11] 

οὗ, ἐζυμώθη ὅλον. 
τυρδὲ [Ἐπ 6] νν 85 Ἰδανϑ:θα ἍΏΟΙΟ. 

22 Καὶ διεπορεύετο κατὰ 
Αῃμα Βα νν85 Ἰουχη νη Ρ του δοσογαϊηρ ἴο 

πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν 
ΟΙἾ65 πᾶ νἱδροκ Ἰβδοθῖοσ δηᾶ ἸΟΌΓΩΘΥ 

ποιούμενος εἰς ᾿ἱεροσόλυμα. 23 Εἶπεν δέ 
ΤΑ ΚΙΤΕῖ ΣῸΣ 56} [1το Φο ΔΊ... οι Ραΐ 

τις αὐτῷ ᾿ Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ 
ΒΟΙΏΘΟΣΘ. ἴο δ Τοχα, ἱξ ΤῸ ἴδ (οτ 65) 

σωζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
Ῥείη βανϑα ΤῊ (ο6) Ὀᾳξ κβαϊᾷὰ ἰονασα ἐδ 

24 -᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς 
Ἐφ βίγυ ΘΙ ἴο Θοΐοσ του ρΡῃ. [341 

στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω 
ΠΔΥΤΟΤΝ ἄοοΣ, Ὀφοβαβο Ταϑῆν, 1 αὐὰ 5αισ ηξ; 

ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ 
ἴο χοῦ, ΨΊΠ βεεὶς ἴο δηΐου δ πα ποῖ 

ἰσχύσουσιν, 25 ἀφ᾽ οὗ 
1} μάν [Π6 ΞἰσΟ ΒΊΗΣ, ΤΌΤ. λαῦ [{ΠπῚ6] 
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ὮΪΒ ΟΡῬΟΒΘΙΒ. Ῥερϑ ἕο 
661 ββδιηῆθ; μα 4} 
[86 οτοψᾶ Ῥδρϑδῃ ἕο 
ΤΟ]οΐσθ δὖ 41 τἢρ 
ΒΙοσ Ιου ἰῃϊηρθ ἀοὴβ 
ΌΥ Ὦΐη. ΄. 

18 ΤΏΘΥΘΙΟΥΘ ἮἢβΒ 
ψϑηὖ ΟἹ ἴ0 580: “ὙὙπδὲ 
5 ἰδ8. Κιἴηράοῃχη οὗ 
αοὔἅ Ιἴκ, δῃὰ πῆι 
δῦ 5181] 1 σογάραζα 
10 19τὺ ἰ ἘΚ6 ἀ 
ταδύαγα στϑῖῃ ἰδ8ὲ ἃ 
Δ, ἰοοῖκ δηᾶ μα ἰὴ 
ΗΒ ραγχάθη, δῃηά κὶ 
Ρτον δῃᾶ βϑοϑδῖὴθ ἃ 
ἔτθθ, δῃᾷ ἰῇ Ὀἰγᾶς 
οὐ Ὠθδᾶυθὴ ἴοοῖς τ 
Ἰοαρίηρ ἴῃ 105 ὈΣΘΏΘῺ- 
65. ᾿ 

20 ΑΠα δρϑΐῃ Ὧ8 
Βοϊᾶ: “ὙΙΪ π8ϑὲ 
5881 Τ᾽ σογηρϑῖθ {δ 
κίηρᾶοπ οἵ Οοαϑ 
21 Τὺ ἰΘ ἹΚ6 Ιϑᾶνϑῃ, 
ΜΏΪΟΗ ἃ ΨΜοχήϑη ἰοοῖ 
δηα. πϊὰ ἴῃ ἰῆτρα 
ΙΔΥ58 ΧυΘΑΒΌΓΕΚ Οὗ ΗΟῸΣ 
ὉΠῸΪΠ ὑμ6 ΨΏΟΙΘ τηδδ5 
5 Σογσηδηςθα, 

22 Αλὰ Βδ6 Ἰουπογρᾶ 
ἐγ ΡἪ ἔτοσῃ οἱὐν ἴοὸ 
ΟἿ δῃᾷὰ ἔτγοτῃ υὙἱΠ]δρ8 
ἰο νΠ8586, ἰθδοῃϊηρ 
δια σου αϊηρ ΟἹ ὨΪ5 
ἸΟΌΓΩΘΥ ἴο ΦοΓΌΞΘΙ ΩΣ. 
23 ΝΟΝ ἃ. σοχίδὶ ἢ χ θη 
δα ἰοὸ Ηἶτη:. “1ιογᾶ, 
816 [οϑβα ΨῺΟ 8186 
Ὀϑίηρ βανϑαὰ ἔδθν᾽ 
Ἠδ6 κΒαϊὰᾶ ἴο ἐμϑι: 
24 “ἙΠΧοτύ γΟΌΓΞΘΙνΟΚ 
ΨΙΡΟΥΟΊΒΙΥ ἰο σοὺ 1ἢ 
[ΏΤΟΌΡΩ {ῃθ ὨΒΙΤΟΥ͂ 
ἄοοσ, ᾿δοϑιιθδα ΘΏΨ, 
1 {611 τοῦ, Ψ11 ξϑὸκ 
ἴο σοὺ ἰῷ μυῦύ 1} 
Ὡοῦ Ὀ6. 8016, 25 ψΏθἢ 

πφτμνκο, τττρνυε υμάστων. ὑπνρ ον 
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οἰκοδεσπότης καὶ 
ΠΟ ΞΘΒΟΙΑ͂ΘΥ ΕἾοτοΙ 

καὶ ἄρξησθε 
δῃηὰδ τσοὺ 5ῃομ!α βίδτὲ 

κρούειν τὴν 
ἴο 6 Κηοοσκίῃρ δὲ {π6 
᾿ ΝΑ ᾿ 
ἄνοιξον ἡμῖν: καὶ 

ἂν ἐγερθῇ ὁ 
ἩΚΟΙ͂Ψ Βῃου]ᾶ βοῖ Ὁ ἰῃμ6 

ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, 
Βῃοι Πα ΙΘΘΚ ἰδ6 οοτ, 

ἔξω ἑστάναι - καὶ 
ουἰδιᾶθ ἰοβάνο βίοοα δ81Ω͂ 

θύραν λέγοντες Κύριε, 
ἄοοτ ΒΆΨΙΣΒ Τιοτχᾶ, ΟΡΘᾺ ἴουβ; πὰ 

ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα 
Βδν 5 ηβνοτοα 6 2 115 ἴο χοῦ Νοῖ 1 δνο κῆοννχι 

ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 26 τότε ἄρξεσθε 
χοῦ. ἔγοση ΘΟ του 816. ΤΏΡ τοῦ ΜΠ βίασέ 

λέγειν ᾿Εφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ 
ἴ1ο Ὀ6 58 1] η5 γε δῖϑ ἴῃ β'σρῃεῃι: οἶὗνουῦυ δῃηᾶ 

ἐπίομεν... καὶ ἐν ταῖς. πλατείαις ἡμῶν 
τὸ ἄγβηϊ, μά πὰ τῃ6 -χοϑδα γὰγ5 ΟΕ 5 

ἐδίδαξας: 27 καὶ ἐρεῖ. λέγων ὑμῖν Οὐκ 
γοῖ ἰδθῃΐ; Δα 6 ΨΗΙ ΒΡΘΘΙΚ β η5 ἰο τοῦ Νοΐ 

οἷδα πόθεν ἐστέ: ἀπόστητε 
1 αν Καοννῃ ΣΓΌΤΩ ΘΓ τοῦ ΔΓΘ; βίδηαᾶ δ. τοῦ 

ἀπ᾿ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας. ᾿ 
ἥτοζωθ ἴϊθδ, 811 ΝΟΣΚΟΥΒ ΟΥ̓ ὉΠΥΙΡΘΟΌ 5,658. 

28 ᾽Εκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ “ὀρυγμὸς 
Ὑμοῖο ΜΠΡῈ ἐπα ψθορίηρ. δπα πῃ6 ΒΠΘΒΗΪΆΚ 

Σ 

τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε 
{8561} ἰδοίῃ, ὙΏΘΏΘνΟΣΥ τοῦ τσὴ 566 

᾿Αδραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼδ καὶ πάντας 
ΑΡτβῆδα 8ῃ6ΩΩ4 ἴξαοδο δῃά ὅδοοὸὈ ϑδῃᾶ 811 

τοὺς προφήτας ἐν τῇ ὄασιλείᾳ τοῦ θεοῦ 
16 ργορμοὶβ:Ὠ ἱπ {πὸ κίηρδοτι οὗίῃε αοά, 
ὑμᾶς δὲ ἐκθαλλομένους ἔξω. 29 καὶ΄ 
χοῦ Ρμυΐ Ῥοίηδ ἐστόν οἂ οὐΐδίαθ. Δηᾶ 

ἥξουσιν᾽ ἀπὸ ἀνατολῶν «καὶ 
ἴδον» ΨἘΠ] αὐτῖν Ζτότα, δεϑίθχη [ὈΡᾶτγί5] δηά 

δυσμῶν καὶ ἀπὸ δορρᾶ καὶ νότου καὶ 
ψνεϑίθσῃ [ὈρΙ.5] δπα ἔγοηυ πούΐῃ δῃᾷ δου δηά 

ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ δασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
- ὙΨ1] ἢ η6. ΪΞ τὴ6 Κκίπράοω οξίῃθ Οοά. 

80 καὶ ἰδοὸὸ εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται 
Δηᾶ ΙΟΟΚῚ ἔμον δύ Ἰδαϑὶ (0695) ῆῇο ΨΜἘῃΡΠῸ6 

πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἷ ἔσονται 
Εσβί (ογ65), δρᾶ ἐπ ν τύ Εγδὺ (ομ65) Ο Ψ1Ὀ6 

ἔσχατοι. 
Ἰαβὲ (Ομ 65). 

81 Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες 
Τῇ μα ἴῃ ΠΟῸΣ οϑῖῆα ἰουνασάα βΒοσὴθ 

Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ Ἔξελθε καὶ 
δ ἘΣ ΕΊΞ-ΕῚ ΒΥ ΪΔΒ ἴο ἰτη. δεῖ οὐὔΐ ᾿ δηᾶ 

πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει 
ὍΘ βοΐῃρ ἔγοτϊω θσθ, Ῥθοαβα οιοά .- 15 ΨΊΠΠΩΒ 

ὙὌΌΚΕ 18: 326--81 

ΟἿΟΘ 6 ὨΟΌΒΟΠΟΙΘΥ 
Ὧδ5 σοῦ ἋΡ 8η4 Ιοοκϑᾶ 
ἴῃ 6 αΟΟΥ, 846 τοῦ 
δασὺ ἰο 5βἰδῃάᾶ οὐϊΐ- 
5ἰ4θ δῃάᾶ ἰο Κηοοῖς αὖ 
{μ6 ἀοοῖ, βαγίηρ, “ΒΓ, 
ΟΡΘῺ ἴο 15. Βυύ ἰῃ 
ΒΏΒΜΟΙ Ὧ6 ΨΜΠ1 56. ἴο 
τοῦ, Ἱ ἄο ποὺ ΚΩΟΥ 
ΜΏΘΙΘ στοῦ 816 ἔσο. 
26 ΤΏΘΩ τοῦ ΜΠ] βίασῦ 
Βοδῶσ, Δ αἱ δῃᾶὰ 
ΔΚ ἴῃ ἔσγοτῦ Οὗ ΨΟΙ,, 
δῃηᾶ γοὰ ἰϑυρῃῦ ἰἢ ΟἿΓ 
Ὀτοϑά ψᾶγβ.’ 2180 
ὯΘ Ψ1] βρϑδξκ δρᾶ 58. 
ἰο τοῦ, 1 Ἃο ποῦ 
Κῆον ΜΏΘΙΟ χοῦ 816 
ἔτοση. δῦ αὐγὰ ΤΟΙᾺ 

ΙΏ6, 811 τὸῦ ΜΟΥΚΟΙΒ 
ΟΥ τ ]ρ ΘΟΌ 5. 6551}: 
28 ΤΏΘΙΘ ἰ5 ΜΏΘΓΘ 
ΓΥΟΤΕ] ψϑορίηρ δηᾶ 

Ὁ 6 ρα οἵ 
Γ[ΥΟᾺ] ὑδθοῃ Μ11 Ὀ6, 
ΨΜΏΘΩ τὸῦ 566. Δρτδ- 
ἤδῆὶ 8ἃῃα ἴβδδο δῃᾶ 
ὥὄϑοοθ 8ηὰὰ 811 [ῃ6 
φῬτορῃθία ἴῃ {μὲ Κἰηρ- 
ἄοτα οὗ αοά, Ρεὺ γοὺ- 
ΒΟ Ινο 5. ὑσχονσα ουαὐπδίασ, 
29 ἘΠῚ ΓΠΘΥΤΏΟΤΟ, Ρθο0- 
6 ΜΙ σοβ ἔγοϊῃ 
Θαδίοσῃ. ρδτΐβ δδά 

ψοϑύρση, 8ῃ6 ἴσοι 

ποσί δηᾶ βουΐῃ, δὰ 
Ψ11-: τϑοϊὴθ δὖ μὰ 
8016. ἴὰ {86 Κἰηρᾶομι 
οἵ αοά. 30 Δηὰᾷ, ΙἸοοϊ! 

66. 816 ἴμποϑθ 1ϑϑὺ 

ΜΏΟ ΜΠῚ1 ΡῈ δυβὺ, δηᾶ 

66 δῖ ἰζοβθ σϑὺ 

ΨῺΟ ΨΜΠΜ᾽Μμ 6 Ιδϑὺ. - 

31 Τὴ ἰμϑὺ ΥΟΥΥ ΠΟΙΧ 

σογίδϊῃ ῬΏΔΣΙΒΘ6 5 δ 8 

ὉΡ, δβαγίρ ἴο Ὠϊῃ: 

“οὐ οὖϑ δηἃ Ῥδ6. οἡ 

ΥΟΙΓ ΜΆ} τῸπ] ΘΓ, 

Ῥθοϑδϑο Ἐδγοά σϑοΐβ 



ΕΌΚΕῚ 18: 32.-.---14:}1 854 

- εἶπτεν 
Ὦρ 5αϊᾷ 

ἀλώπεκι 
ξοκ 

. δαιμόνια καὶ 

σε. ἀποκτεῖναι. 32 καὶ 
γου ἴο ΚΙ. : Δηά 

Πορευθέντες εἴπατε τῇ 
Ἐν μα βοὴ. τοῦ 8. ἴο {86 
ἐϊδοὺ ἐκδάλλω . 
ΒΟΟΚΙ Τϑιὴ ἑῃχοινίη ουδξ. 

ἀποτελῷ 
1 τὰ θη ἸσηϊτΡ' ΟΥῈ 

ἐδ βεπὶ Ὧὸ ποία ὧν ἐμοι ἢ Αδα. ἀπ 
ἕ . ἀδσζωοῦβφ  8ῃηᾷ μέασεις τα δας βδπιοασ αρρ : ΐ “μῶν, ἀὐά ὠπιδετοώ, ἀπὲ οτὰ" ἀμθ. ἐὐμθοπον,, 

το ἴδε ΕΣ ΓΟ 1 δγὼ ἐαεοσ μαι ας, ὃς ΕΣ 8.  : πλὴν δεῖ 
᾿ ὸς ει ᾿ ε σήμερον  δὸ οἱ ΟΒϑϑδᾶθβ 18 [5 ὨΘΟΘσΘΟΥΥ ΤῸΣ δε Ὥμερον ΗῊΝ ἀπὰ ἐοπιοστανς 

ν΄ καὶ -- αὔριον καὶ - τῇ - ἐχομέντγ 84 ἢ 6. 0110 Ὕ7Π, δα ἰοτηοστονν. - διπὰ ἴο 6 - - Ῥείη 88 ΤᾺΝ Βδσδαϑθ 1 ἰδ πος ὯΑ 
πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέ ἴο Ὀ6 ᾿ουγπονίημ, . βϑοδαβθ.. . Ὧοδ 1 15 δᾶλασαλρ]ο ΤΑΙ ΒΒ] ]6 ἴον ἃ. Ῥτορξεξ: προφήτην ἀπολέσθαι. ἔξω. ἴο ὍΒ8 ἀεδδίγογοᾶ ἢ ΠΟΊΩΝ 
ἐροῦμοῦ : ίο δ6 ἀθείχονυοα :ου δίας 5146. ΟΥ ΕΓ ἈΒΆΪΘΠ:. Ἰ 

84 σΘΓΆΒΘΙΘΩΣ, Φογιβα": ᾿Ιερουσαλήμ. 84 ᾿Ιερουσαλή ήμ ᾿Ιερουσαλή ᾿ "Τεταβαῖθην. ,Πασβδίοσζω.. παευκαῖςηθε, Ιθα, [88 ΚΠΙΘΡ᾽ οὗ [μ6- 
τόρ μϑῖβ ἃπά βίοῃος 

τς ως,  ἀπτοκτείνουσα τοὺς: πτροφήτας :. καὶ λιδ ἴσο). ᾿Ξ ΚΗΠπσ. ἐμ6΄. - Ἰροφήτας.. δηᾶ [οὗὨ ἐΠοβ6 βοΐ ΤῊΣ ἰιθοδο οὖσα, τοὺς. ἀπεσταλμένου : 5ίοηϊῃρ " 1: (θπ68) Βδνίὴρ Ῥεθη ϑεμὺ τότία ως ρον ας πον; ἐ ἐρὸς αὐτήν, --- : ποσάκις ἠθέλησα | νοις ὈΝΙΟΙΝ ξ μὴ ἮΘΥ, -- Βον οἔφῃ 1 ψιδῃιρα Υ 6ῃ Τορθὶς- ΟΕ. ἰῇ [ἢ8 ΤΆΒΠΙ ὯΝ εν ἐξπισυνάξαιν τὰ. τέκνα σὸ , υ. ἰοἸεδὰ ἰοσοῖμου ἀροα. ΠΝ ὉΠ άτοα. - οἔγοι ὑμδϑῦ ἃ Π6η Βαίμειβ. 
Β6Γ, ὑτοοάῦ οἵ τ ΤΣ 

᾿ ὃν --τρόπον ὄρνις τὴν" ἑαυτῆς. : νοσσιὰ σιτὰν. ὙΓΒΙΟΏ τῆ ΠΟ ἤθὼ 6 Π6΄ οὐ Πουβαϊξ “ τοοᾶ ὉΠΩ͂ΘΙ ΘΓ τἱηρ, Βα: 
ὑπὸ τὰς .΄ πτέρυγας, καὶ - οὐκί τοῦ Ῥβορῖὶα αἱὰ 
ἀπᾶετυ. ᾿ς. ὑπὸ τον Ογγίηρα, ερὰ ὁ ποῖ παης ΠΗ: 35 τοῦῖη: ἠθελήσατε." 
του σα ἐρεσρῖο νυδηίοα!- - ΠΙΘΟΚΙ 15 εἰἀρίετα ἔο οἵ ΟΡ ἐιοαξο 5: ϑρ8η-" : 

ΠΘά ἰο γοῦυ, Ὁ ἜΔ" ὑμῖν ὃ - οἶκος ὑμῶν... λέγω δὲ ἴο χοῦ “ἐπ. Βοῦδα.. ̓οἔγου:, Ἴδια πογίσα, δαί, δμῖν κέ χοῦ, Σοῦ Μὴ] γ᾽ 80. με. ἕως. εἴπητε. ΙὭΘΔΩΒ 866 6 ΠΡΟΙΝ 
ταθ. ᾿ὍΩΕΙ, σοῦ Βμου ά 5ὰν [ὙΟὉ. 58Υ, “Βἰδβδεῖ: δ. 

“ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Ὧ6 ὑμδῦ. ΘΟΙΆΘΣ,͵ ΠΝ 

οὐ μὴ ἴδῃτέ - 
ποῦ ᾿Ὡοὲ τοῦ ταῖτπτξ 5 8668 

Εὐλογημένος ΕΠ. 
ἘἨδλνίὰρ Ῥθθι νυ Ἐλ6 (οπθ) εἰθθχηΐηβ. ἴπ αἰάταθ τ 7680 ἃ ἌΝ 
Κυρίουεσσο, ἐ 8} 5 ᾿πᾶχαθ, -β 

οΕ Ποτά, : , 14 ̓Απὰ ΟΠ ΄ 8, δῷς 

Καὶ: ἐγένετο: ἢ ἐν τῷ ἐλθεῖ οδδῖοι πβθα. δ εἶν αὐτ 14. Απάᾶ᾿ 1} ὁσσυσοα πὶ ἰμε ἰὸ σοσα, ἐὸν τῷ τοὺ ἱπίο 86. Βούδθ᾽ οἶκόν. τινὸς . τῶν ἀ Οὗ 8 οογίδὶτι οη6᾽. ΟΡ ὅπ Ε ρχόντων “ τῶν ἀπ Βοιβα . οὗ βοχγηθοῃθ οὔ ἴπθ᾽ “ τυ], οὔ με ΤΊΠΟΤΕ οὗ ῃ86. ἢδΥ- 
Φαρισαίων. σαδθάτῳ ; εῖν δθ65. ΟἹ. ᾿ῬΒδτῖβθος., ἴο ΒΑΡ αι Φαγ '“ἄρτον καὶ αὐτοὶ [54 ΓΝ 

: ἴο εαὲ ο Ὀτδδᾶ᾽ 8η {πὲ [0 δἂῦ ἃ ΤΩΘΔΙ, ̓ ΈΒΕΥ" 
38: σἜΒονα 5, ὅτέιθ,αι, τη Τοτᾶς, β΄ -οοἘΘὄσἔἘο7Θᾳιἅνἅιῃ΄ιηπππι-- τ 

ΤῊΝ 

8δὅ 

αὐτόν. 2 καὶ ἰδοὺ 
: Πΐχη. Απά ΙἸΟΟΚ! 

τις! οἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν 
ΒΌΟΏΘ. νᾶ5 αἀτγορϑίσϑὶ ΤᾺ ἔσοητ' 

"᾿ἀποκριθεὶς" ὁ 
οἱ Ὠἴτα.. Απά.-. Βανίπρ ἀπϑυγοσεά [86 εβὰβ 

εἶπεν ᾿πρὸς 65Ξ-..ᾳῳ τοὺς "νομικοὺς καὶ 
«4 ἰονατα.. ἔπ (ΟΠ 65) νεϊξεα ἴῃ [6 187 814. 

φαρισαίους- λέγων “" Ἔξεστιν τῷ :;᾿σαδδάτῳ 
ῬΠΑΥΒΘῸ5. ΑΨ ΙΏΡ 15 11 Ια ἔα} ἴο ἴδε βδρρδίβ 

θεραπεῦσαι" τ ἢ οὔ; 4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. 
ἴο οὐτα - ΠΟΥ ποῖ. ΤΏΘ (ΟΠ 65) αὶ Κορὶ αὐἱοί. 

καὶ ἐπιλαθόμενος. ἰάσατο. αὐτὸν καὶ 
Απὰ αν] ἴδ ΚΘ Βοϊά Ὧφ Πρϑιϑα - Ηἷἰπὶ διὰ 

ἀπέλυσέν. 5: καὶ: “πρὸς “ αὐτοὺς" εἶπεν 
ἀπερστς τ᾿ Αδᾶ, ᾿ἰονναχᾶ “- {μετὰ δ βϑϊά 

Τίνος ὑμῶν᾽ υἱὸς . ἢ: Θοῦς: “εἰς. φρέαρ 
Οὐ ο οἴνου 350. ΟἿ ἰόν εὐσιίο - Οἰβέθυπ: 

πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως “-- ἀνασπάσεϊ 
ΨῈῺ1181Π,..- δῃά. ποῖ πρτρθαϊαΐοιγο Ὧ6 Ψ1Η ἢ ἂρ 

αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ 
δἰ ἰπ. ἄδν. ἔμ. - ΒαΌΌΔΙΩ 

ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι 
ἐμὸν ΤΟΙ βίσοπσ᾽ ἴο ΔΩΞΎΨΕΥ ὍδΟοΙϊς. ΄ 

ταῦτα. : 

μεθα. (ἴῃ 65).. , 

1 "ἔλεγεν 
τ νν85 ΠΣ ΊΩΣ 

. κεκλημένους 
Βανίῃβ Ῥθοπ οδ]φά 

τὰς πρώτοκλισίας - 
ἐς. βγυϑί γροτὴρ' [18.665] ᾿ 

λέγων πρὸς αὐτούς 
ΒΕΣΊΏΒ. ἰονατᾶ. - μετὰ εἴ οὐ 

οἰ κληθῇς τινος" 
γοὰ ταϊσῖν ἐδὰ οαΠ6ά. ᾿ΒΟΙΠΘΟΤΘ. 

. γάμους, ες κατακλιθῆῇς “εἷς 
ψοάάϊαδ τεκ ινιἴοδ, " χοῦ 5Βου]Ἱᾶ 16 ἀοννὰ ἱπίο 

τὴν. ς πρωτοκλισίαν, ΟΣ ὕπτοῦε, -": 
'βε ᾿ ᾿Βτϑὲ τοῦ πῃ δ᾽ [Ρ1866]; δἷ βουπειϊηδ 

᾿ἐντιμότερός ᾿ σου .: 
(οὔ 6) τῇοχϑ ἢ ὨΘΠΟΣ Ξ ΟΕ σου ---- 

ἐ κεκλημένος - ὑπ᾽ αὐτοῦ; 9. καὶ .:- ἐλθὼν. . 
δανίηδ Ῥθθ 6811 ὃν  Ὠῖπλ,":  δηα μάνϊηρ σογζὴθ 

το ὁ σὲ: καὶ :αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ 
ἴμ6 (σὴ 6) σόοι δῃᾶᾷ.. ἴ' δνίηρ Δ 66 υν1}1 58. 

σοι. .. Δὸς . τούτῳ τόπον, καὶ τότε 
ἰογοὰα αἴνε γα ἰο (815. (06) ῬΙδσο, : πΑΠά {με η 

ἡ ἄρξῃ 5 μετὰ αἰσχύνης τὸν. ἔσχατον 
ψοῦ ταὶ βίασε. τυ. ΒΠδτη6 {ῃ6.΄.. -.ὄ ἰϑ80- 

παρατηρούμενοι ᾿ | 
αν . ΟΌΒοΥν 8 Ὀ65 8 Ψ616 

ἄνθρωπός 

αὐτοῦ.- 3. καὶ ᾿Ιησοῦς 

Ἀπ τοῖ 

'πρὸς 
᾿ ἐονγάτα 

δὲ 
Βαϊ: 

παραβολήν, 
ῬΆΓΘΌ]Θ; 

᾿πρρὸς τοὺς 
. ον : ἴθ (015.65) 

ἐπέχων. : ττῶς’ 
Ἀαν προ ον 

:ἐξελέγοντο, 

8 “Ὅταν 
ΨΈρονου 

εἰς" ὑπό" Ά 
ἰαῖο 

ποῖ 

φῇ. 

0 οἵ τοῦ, 1 ὨΪΐπ 

σαδθάτου; 8. κἀὶ οὐκ. 

ἩΏΘΥ - ΨΟΥΘ 
ἴδον οτο σΠοΟβίῃ δ,. 

ἸΌΙΔΟΟ5 ΓΙῸΣ. ὑποιΏβ Ιν 5, 

τὸ ΩΣ 6. 

ὌΡΕΙ 14:2-.--8 

ΜΘ ΟἸΟβοὶν τα ΠΙῺΡ' 
τα. 2Αηᾶ, Ἰοοκὶ 
ὕθσθ νν»δ5 Ῥδέούθ Ὁ 4} 

ἃ σοτίϑάῃ τϑη ΨψὯΟ 
δᾶ ἄγορϑυ. 350 ἴῃ 
ΤΟΒΡΌΠΘΘ. 2655 ΘΡΟΌΚΘ 

ἴο μοϑθθ νϑγβραᾶ. [1ἢ 

{88 Τὰν πᾶ ἴο ὑπ 
ῬΏΔΡΙβΘοϑ, βου ίσ:. Π15 
1 ἸΑΖΙᾺΙ ΟἹ [6 580- 
θύῃ ἴο αὐτῷ οὐ ποῦ 
4Βαὺ ὕδαν. Κορὺ βἱθηῦ. 
ἢ ὑραῦ. 86. ΤοοΚ 
μοι οἵ {[[π6 82], 

ΤΠ ρϑθᾶ Ὠΐπι: 8η4. βοοῦ 

[δ] ἅνταν. δ᾽ Δα 
5814: 1 ἔδθχα: 

ΒΟ. ΟΥ ΡῈ} [8}15 1.- 

ίο ἃ ΨΕ6Ὶ, ΜΠ ποῦ 
᾿Ἰγασι θα ϊδύθὶν 9.1 ὨΪΤΩ 
ον ΟἹ. Ὁ 6. -ϑδρρϑῃ 
ἅδ᾽ ΘΑΠπαᾶ ὑπ ον 

ΨΟΙΘ ποὺ 8016 ἰὸ 88- 
ἸΒΕΥ Ὁ8ΔῸΚ οἢ.. ΕΠ686 
[ΏΣΏρ5. 

1 ῈἘῸ {6 πῃ. ΜΝ ΟΠ 
[ο. 10} {π6 ἰην] ρα 
ΤΏΘῺ - «80 ΠισΣ Δ ΌΙΟΏ, 
85: ὮΘ6 Τλϑυκοα ΟΣ 

ΟΒΟΟΘΩΡ' 
[6 ταοϑῦ φτγοπιϊθιῦ 

Βα ρ. ἰσ ὑμσηγ: 
8 ΜΆΘΩ ψοὶ 816 -ἰὰ- 
νᾶ ὌΨ ἢ ΒοιθοηΘ. ἰὸ 
δι. ΤΑΒΥΥΪαθσ6 ἔθδϑί; ἀὸ 
δοὺ 6 ἀοψῃ ἴῃ ὑῃ8 
ποῦ Ῥτουλϊθηῦ Ὠΐδοδ.: 
ῬΒΘΙΒΔΌΒ  ΞΟΙΔΘΟΙΘ ἸΏΟΤΘ 
αἰδυϊησυϊδηρα ὑμδῃ 

.ΧΟΙ͂Σ τῇδ αὖ ὉὍὯ6 {πλ6 

Ὦβνο -ὈΘΘῺ -Σον ες. ὮὉΥ 
μι, 9 δῃᾷᾶ μ6 ἐπαὺ ἰῃ- 
νι ἃνόοὰ.. δὴ ἃ Ὠϊπ 

Ψ11ι σοθ πᾶ 58. 
ἴο γοὺ, Ποὺ [18 
τη αγνθ᾽ ὑπ6- Ὀ]80θ.᾽ 
Δηᾶ.-. ἴθι. σοῦ. Μ1Π 
βἴαγθ ΟἿ π᾿ ΒΏδγαΘ 



ΤὈΚΕ,; 14: 10---Ἐὅ 

τόπον κατέχειν.᾽ 10 ἀλλ᾽ ὅταν 
ῬΙδοΘ ἴο Ὀ6 Βανίῃρβ ἄοννῃι. Βαϊ Ὁ ΏΘΏΘΥΕΥ 

κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε 
σοῦ τ βῆηΐ Ρ6 ο81164 ἈΔνΊΏΒ ΒΟΩΘ Ζ411 

εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, 
ἰχίο τὰ 8 1αϑὶ ὈΙΘΟΟ, 

ἵνα ὅταν ἔλθη 
ἴῃ οτᾶσσ ἰδὲ ἌΏΘΏΘΝΕΥ ταὶβ ;Βξ οογὰθ 

ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ. σοι 
1ῃ6 (οὁπ6) Ὠδν δ᾽ 0811 γον 6 15, ἴο νοι 

Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον" τότε 
Ἑσιομπα, βἴθῃ σοι ὺὑρ ἰοννασὰ τόσα πρννδζᾶ; [3275] 

ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν 
ΟΥ ΔῊ δα (ο}65) 

σοι. Δ ὅτι πᾶς 
ψου. Βρόδυβο [4 26}... 

ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν. ταπεινωθήσεται καὶ 
186 (016) δχϑιθηρ ὨϊτΏΞΟΙ Ψ1Π10 6 Βυτηθ]εα δηᾶ 

ταιτεινῶὼν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
ἰῃ6 (ΟΠ 6) ΒΟΤΑΌΠΩΝ ΒϊτηΞ96 15 Ψ1λλΜ1λΡ6 δχϑῖίβα. 

12 "Ἔλεγεν δὲ καὶ 
Ηξςξ νν»85 βανίῃρσ [1 }}}} 8150 

κεκληκότι αὐτόν “Ὅταν 
Βδνὶπρ σ8166 Βῖπὶ ὝνΏθηθνοσ 

ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει 
ΟἿἸΠΛΏΘΣΥ ΟΥ̓ ΒΌΡΡΘΥ, ποῖ Ὀ6 βουῃάαίηρ 

σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς 
οΟΥγοὺῦ ποί-ΡΣ τῇς Ὀτοίδ θυ 

σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ 
οὗ γψοῦ Ὡοί- ρα {86 τροιαῦνο οἶνοι ποῖ-Ρπξ 

γείτονας πλουσίους, μή ποτε καὶ αὐτοὶ 
ὩΟΙΡΏΡΟΧΒ ΤΊΓΞΗ, πού δ΄ βδοχιθίζωῃθρ δ1]582ο {πον 

ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται 
ΤΑΙΘῺ 0811] ἴῃ τοίασα σου δα πῆμα ΡῬδοοῖὰλθ 

ἀνταπόδομά σοι. 13 ἀλλ᾽ ὅταν δοχὴν 
τορασντηθας ἴο ψοῖ. Βυὰξ ΨΜΏΘΠΟνοΥ. σοοθρίοῃ 

ποιῆς, κάλει πτωχούς, ἀναπείρους, 
ΨψΟῺ ΓΔ ΚΡ τῆϑ το, Ὀ6 σ4]1[}π}ῦὋ’} ῬΟΟΥ (0685), ΟΥΙΡΟΙΘα, 

χωλούς, τυφλούς: 14 καὶ μακάριος ἔσῃ, 
ἸΔΥΏΘ, ῬηΩα; δηᾶ ὮΔΡῸΡ ψοῦ ἘΠ Ὀ6, 

ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι, 
Ρδοδβα ποὺ πον δῖα παν ἴο ΥΧΟΡ8. Κ᾽ ἴονου, 

ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει 
τ 1 6 τορϑϊὶᾶ οῸΥ ἴογνοι ἴὰ {π6 χοβϑυσχγθοΐίουι 

ΨΊΙΡ6 ἴονοι ΡἿΟΥΥ ἰπ βίθ:!: 

συνανακειμένων 
Ἰγίπς αρ 1 

ε 

τῷ 
ἴο [με (ομ6) 

ποιῇς 
ΨψΟΙ τϑ ν᾽ τϑ κα 

τοὺς φίλους 
186 δὲ ψίτιει Ὁ] 

τῶν δικαίων. 
ΟΥ {πὸ γἰβ;ῃ!ῃ θοιιβ (0165). 

15. ᾿Ακούσας δέ τις τῶν 
Ἡδνίηρ μοϑϑδσᾷ Ῥαΐ ΒΟΙΏΘΟΙΘ οὗ 86 

συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν 
ΟἹΘ5 ᾿γ15 ὡΡ τοροίμον {656 ((Ὠἰηρ5) Βα 

8566 

ἴο ΟΟΟΙΟΥ δ Ἰοναϑὶ 
ῬΪδοθ. 10 Βα ψῇβῃ 
γΟΣ ἃ΄6 ἰηνὶδθα, ρο 
δηὰ τροΐπθ ἰῇ ἐῆᾳ 
Ιοψοϑὺ 1866, ὑμ8ῖι 
ΨΏΘΩ ὑῇ6 δ ἐπδὲ 
85 ἰην θα γοῦ σΟηγος 
Ὧ8 ΨΠῚ 88.) ἴο γοῦ, 
ἩἙΥΙΘηᾶ, ρὸ οὐ ὃ 
ΠΡ ΘΓ, ̓ ᾽ ΤΏΘδη γοὰ 1 
Ἀνθ ὨΟΠΟΥ ἴῃ ἔτγοηὶ 
οὗ 81 γοὺῦτ ζθ!οῦ 
παδδίβ. 11 ΕῸΣ ὄνοιγ- 
ΟἿΘ ὑμαῦ δχϑὶθ Ὠἰση- 
5612 1} ΡῈ ὨθΠΙΡΙΘά 
διά 6 ἰμαῦ ΒιμπΌΪΘᾺ 
ΒΘ Μ{ΠῚ1ι Ρ6. 6χ- 
αἰἰεα., ᾿ 

12 Νεχὺ 6 ῃγοσϑρά- 
οα ἴο 58} 8150 ἴοὸ (8 
ταϑῇ ὑπδὺ ον θα ὨΪΠ: 
“ΧΏΡΗ ψνοὰ βρῦθϑᾶ 
ὃ ΟΙἸΛΏΘΥ ΟΥ δνθηΐηρ 
1681, ὅἄόο ποὺ 068]] 
γοὺῦ ἔὐμασ ΟΥ̓ ΨΟῸΣ 
ὈΓΟΥΏΘΙΒ ΟΥ̓ ΥΟῸΓ ΓΤε]- 
Θύϊνοα ΟΥ̓ τἱοῇ παΙρἢ- 

ῬΟΥΙ5. ῬΟΓΏΘΔΌΞ δοχὴδ 

ὑτθ πον πιΐρηῦ 8150 
αν γοὰ ἰῃὰ τοῦσῃ 
διά. 1 ψουα ἈΘοοτθ 

8, τορδγιηθηῦ ἰο νοῦ: 

13Βυαδ ψ θη γψοὰ 
ΒΌΓΟΘα ἃ ἴδαβί, ἴῃ - 

νἱῦθ ΡῬΟΟΥ ΒΘΟΡΙΘο, 

οὐ ΡΡ θά, Ἰδπιθ, Ὁ] πᾶ; 

14Δ08 γοὰ Ψ{11 δ6 
ἈΘΡΌΟΥΣ, Ῥδσδιαϑθ ὑοῦ 
Ἀᾶν πούμίηρ 18 

ΜΏΪΟΏ ἰο ΤΟΡΆΡ ψοι. 

ΕῸΓ γοὰὶ Ψ1Π1 6 χστϑ- 
δία ἰπ [8 τοϑῦσγθος 

ἴοη οὗ 6 χρῶ ὐθοιϑ 

ΟὨΘ5.᾽ ᾿ 

15 Οὐ ᾿ϑασίῃρ ἔΠ686 
τὨξμρ5 8, σογίϑίῃ ομ6 οὗ 
[86 ἔθ ον ριιοϑὺς 5ϑία 

ΜΠΡΝΙΠΑΡΕΝΕΝΜΕΝΝΝΑΜΝ ΜΑΜΝΝΠΗΙΝ ΜΌΝ ΑΔ ΡΘΗ ΕΘΝ ΘΑ ΘΔ ΜΝΝΝΝ  μΡΑΘΝΘΜΝΕΝΕΝΝ ΕΘΝ ΉΒΕΡ ΝΙΝ ΝΙΘΘΡΗ ΠΕ  ΠΡΕΡΙ τ μΝ ΒΡΗΚΙΙΝΘΡ ἘΜΩ͂Ν ΔΉΔΕ: τρνιν πρνμκδνθρ αν, πἠγριν! ἀῤνακαπαμτααψαν κάρη ἀμανν μι κει φαμωνραφα νη τὴν. ἐμεῦ πιαρ απ: ὑγονι 

857 

φάγεται ἄρτον ἐν ὅστι 
ν᾿: ΨΜῺΠ αὶ Ὀτεβϑδᾶ ἴῃ 

αὐτῷ Μακάριος 
ὙΏΟΘΥΘΥ το μὰ ΗΔΡΡΥ 

τῇ θασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
{θ. Κίηβράοω οἔίμβε Οοά. 

16 ὁ δὲ 
ΤῊΘ (086) μυϊ 

"Ανθρωπός 
Μίδα 

αὐτῷ 
το Ἀΐα 

᾿ δεῖπνον 
ΒΌΡΌΘΥ 

εἶττεν 
βδϊὰ 

ἐποίει 
Ὁ) 85 Δ ΚΙΩΡΣ 

ἐκάλεσεν πολλούς, 
ὯθΘ σδηθᾶ ΤΆΔΏΨ, 

ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ 
ἢ βεηΐ ο 16. 5ῖανθ οξῃϊπη ἴο (88 

δείτινου εἰπεῖν τοῖς 
ΒΟ οξίμα ΒΌΡΕΙ ἴο 58) ἰἴο ἐδ (οΠ65) 

κεκλημένοις ἜΡρχεσθε ὅτι ἤδη 
βανίηβ Ῥθθὴ οδεὰ Βα τοῦ σοχηΐϊῃβ Ὀδοθαθ δ γοϑαν 

ἕτοιμά ἐστιν. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ 
(αἰ 55) τοϑαν 15. Απα {δον βἰατίθα ἔσχοσα 

μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ 
πο [Δοοογά] 811 ἴο 6 Ὀοσϑίηῃρ ΟΕ, ἐν 41: 

πρῶτος εἶπεν αὐτῷ ᾿Αγρὸν ἠγόρασα καὶ 
Ὥτοῖ βαϊὰ ἰἴο Εἶτα Ἐ161ὰ 1 ῬουρὩΐ δῃᾶ 

ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν’ 
Τ τὼ μανίηρ προρϑϑὶίν Ππανίηρ᾽ σοχὴθ οὐδ ἰο 568 πῃ; 

τις 
βοῇ 

έγα καὶ 
προ, διὰ 

11 καὶ 
δ ηᾶ 

ὥρᾳ τοῦ 

ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 
Τ δἴη τϑαιποϑιϊηρ σοῦ, ἈὈῈ Βανίῃβ τὴ Ῥορβοα ΟΥ̓. 

19 καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη ὄθοῶν 
Αὐμᾶὰ αϊξογθηΐ (066) 8581 ὝοΟΚΟοΞ. οΟΥ0]15 

ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 
1 Ῥουσῃὶ ἔνε δῃᾶ 1 τὰ ΒΟΙΏΕΣ ἴο ὕῬτονθ 

αὐτά- ἐρωτῶ σε, ἔχε, με 
ποῖα; τὰ τοαυρϑίϊηϑ σοι, Ὀς ανίῃρθ ΤῊ 

παρῃτημένον. 20 καὶ ᾿ς ἕτερος 
μανίῃρ Ῥ6θὴ Ὀοβεοα οἔξ, Αὐᾶ αἰ οσθηῦ (ο6) 

εἶπεν Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο 
βαϊ νοιλδὰ [Ἱτηδχυὶθα δηᾶ 268 9}. 1:6] 1118 

οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ 
ἠοΐ Ι 81Ὰ 8016 ἴἰο σοτῆθ. ΔΑπάᾶ 

παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν 
Βανίηδ σοτὴδ ἰὸ ΡῈ μέβίᾶθ πα 5ῖανθ σϑροσίβα 86 Κ 

τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε 
τὸ μ 8 Ἰοτχᾶ οὗ σὰ οἴρθβα (ἐμ 55). ἐν 1:39] 

ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν 
Βανίηρξ Ὀεοοζὴς ΨΥΔΊΒΣΩΙ ἴζ6 ἘουβΘΒΟΙαΘυ Βαλα 

τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς 
ἴο [π6 ΒΙαν6 οὗ ἰτα αο ουὖἱέ αὐϊοκὶν ἰπίο 

τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ 
τλ6. Ῥτοδα νυ δῃᾶ βίσεοίβ. οἵ π68 οἰίν, δηὰ 

τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ 
τῃ8 ῬΟΟΥ (ΟΠ 68) δῃᾶ ΟΥΡΟΙΘα (ΟΠ 65) - 85ῶᾷ 

ΕΌΚΕ 14: 16---Ὁ2} 

ἴο πίη: “ἬΔΡῸΥ ἰδ 
ὯΘ6 ΨὯΟ ρϑΐβ. Ὀγχϑδᾶά 
ΪἿΏῺ ἰῃ6 κΚίηραογα οἵ 

αοᾶ;, 

10 [976 505] βαϊά ἴἰο 

Ὠΐπλ: “Α. σογίϑιῃ τ81 

ψὃ5 βρτδαϊηρ 8 στϑηᾶ 

δυθηΐηρ Τ1681, δηἃ Ὧ8 

αν θᾶ τϑν. 17 Αὐὰ 

Β6 βοΐ ὯὨΪ5. αν οιῖῇ 

δὺ μὲ ποῖ οὐ ἰδ8 

δυθηΐῃρ 1681 ἰο 58. 
ἴο ἰδ ἰηνι θα ΟἾΘ5, 

ὍΟΙΩΘ, Ῥδοβίββ.. ἐμ Ώρ5 

Β1Θ ΠΟΝ τοϑαᾶγν. 18 Βυὺ 

ΠΟΥ 81] ἴῃ ΟΟΥΤΔΟΣ 

δἰαγίθαά ἴο μὲ5 ΟΥ̓. 

ἼἸΏ6 Εγεὺ βοϊαᾷ ἰο Ὠΐηι, 

Ἵ Ῥουρδῦ ἃ Πθά δῃᾶ 

Ὡθδαᾶ ἴο φὸ οὐδ 8ῃᾶ 

5686 Ὁ; 1 8858Ξ:. γοῦ, 

Ἦδνὸ τὸ δχοιδβθᾶ,᾽ 

19 Αμα δοῦμε βαϑὶᾷ, 

Ἵ Ῥοπρῃὺ ἤνθ γόκε οἵ 

σα δηᾷἃ δηλ βοϊῃρσ 

ἴο δχϑιΐηθ ἰἤθῃ; 1 

δι5ὶς γοὺ, Εδυθ 86 6Χ- 

οὐυδοα,᾽ 20 5.11 δῃοίῃ- 

ΕΙ βαϊά, Ἵ }ιϑὺ χηϑυστὶθὰ 

86 ΜΠῸῈ δηᾶὰ ἴουῦ δ 8 

ΤΘΆΒΟΏ 1 οϑηηοῦ σΟΙΏΘ.᾽ 

21 ΞΟ [8 βἴδν σϑῖὴθ 

ὍΡ δῃᾷὰ τϑροσχίθα 688 

ὑδίηρθ ἴο Ὠΐ5. τηϑϑίθγ, 

ΤΏΘΩ ἢ πουβθῃοὶά- 
ΕΓ Ῥϑόοϑῆβθ ψτϑί 8} 

ΔΘ 5ϑα ἴο ὯὨΪ 5βῖδνθ, 

'Ἃο οὔν αὐἱοκὶν ἰμαΐο 

[ὴ6 Ὀτοδᾶ ψᾶνγ5 δῃηᾶ 

ἐμ ἴδηθβ οἵ 6 οἰ, 

δια τίη ἰῇ ΠοτΘ 8 

ὯΟΟΣ δῃηᾷ ΟΥΡΡΙΘΑ͂ δηᾶ 



ΕΥΚΕ 14: 22--29 

τυφλοὺς καὶ - χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 
ΒΙ 6 (0165) δῃᾷὰ Ἰδῦθ (οπ65) δϑᾶ γου ἰμΐο.. Ππογό. 

22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε, γέγονεν.- 
Αμᾶὰ καί ἴῇ8 5ἴανα΄ ἴωοχᾶ, 85 σοόζὴθ ἴο 86 

ὃ ἐπέταξας, καὶ. ἔτι τόπος ἐστίν. 
ΨΈΣΟΒ σου οταἀργρα, δᾶ νεῖ ῬΙδοα 5. 

232 καὶ εἶπεν ὁ" κύριος πρὸς τὸν δοῦλον 
ς ΑἈμᾶ. 5εϊ8 ἴδε οσά ἰοψασά ἰῃ8. βίαν 

Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς 
αοοῦῦ ἰἱἰπίο 36 ννὰσβ δαᾶὰ ξεῃσρά-ἰῃ ρίϑοεβ 

καὶ. ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα - 
δπά . ὈΟΙΙ͂ΡΘΙ ἴρ σοῖπα 1π,. ἢ οχᾶοχ [δὲ 

γεμισθῇ μου ᾿ ὁ οἶκος: 24 λέγω. 
ΑΡεὴν Ρ6 564. οὔτι ἰῇβξε ἤοῦδα; . 1δῃὰ ΒΑΣΙ 

γὰρ᾽ ὑμῖν -ὅτι. οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 
ΕἼΟΥ ἰἴοτχοσῦ. {πᾶῦ΄ ὯΟ ΟἿ6. οὗ ἴᾷ 6 χᾶδ]8 βοσβοὴδ 

ἐκείνων... τῶν. κεκλημένων 'γεύσεταί 
ἴμοβε. 188 (οτι65).... Ἀδνὶη 5 Ῥθθχὶ 0884 ΨΠΙ ἰδβίβ 

μου τοῦ δείπνου. 
οἔτοαθ οἕίῃμθ ᾿ς ΒΌΡΡΕχ. 

2ὅ Συνεπορεύοντο͵ ᾿δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, 
τὐ 6χα βοϊὴρ νὰ Ὀαΐ ἴο ὨπΠᾺ οἸοαθβ ΤΑΒῚΚ, 

καὶ στραφεὶς “ εἶπεν πρὸς αὐτούς 
δι δνίῃρ ἰὑτηδᾶ.. Β6 Β ἃ ἰονψατᾶ ἵἴδποια 

26 Εἴ. τις. -ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ 
ως ΔῈ ΘΏΣΟΙΘ 15ισοσαΐη δ ἰοννασαὰ τὰ δα ποῖ 865. 

τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα. καὶ 
ἘΠ6 ΑΘ ΟΣ ὨΪΤΏΒΕΙΣ δῃὰ ἰῆθ. τηοΐμοσ δῃᾶ 

τὴν. γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ. τοὺς 
186. ᾿ΟΜοχαδα, δῃᾶ. ἰδ. Ομ άγθη δαηπμὰ ᾿.{Π6 

ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι .᾿ τε καὶ. τὴν 
Ὀχοίλθτβ ϑῃά {π6 5 5Έ6 5, νοὶ δηα δἷβθο ἐμ6 

ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ. δύναται εἶναί μου. 
50]. τ ΟἹ ἈΙΪΤΏΒΘΗΣ, ποῖ: ἨΘ 15 8016. .ὄ ἴο Ὀ6΄᾿. Οὗ τὴ 8 

μαθητής. 27 ὅστις οὐ ὀαστάζει . τὸν 
,αΙδοῖριθ.. ὩΒοθνοσ,  Ὡοῖ [5 οασυυπρ {πὲ 

σταυρὸν. ἑαυτοῦ καὶ “ἔρχεται ὀπίσω 
βίδακε- "ΟΕ ΠἴτΏΒ6ΙΣ “- δᾶ 15 σογ -: Ῥϑῃϊηάᾶ 

μου; οὐ ᾿ δύναται ̓  εἶναί --᾿ μου -- μαθητής. 
τὰ6, - ὑπο ὯΘ 185 8016 ἴορε. οτηβ 

28 τίς. "ἐξ. ὑμῶν θέλων πύργον 
ΩΝ ον ̓ ᾿δαῦ οὗ γον .: Ῥείη ΗΔ 5. ΤΟΜΟΣ 

οἰκοδομῆσαι" . οὐχὶ πρῶτον - καθίσας 
ες το Ὁ. ὉΠ ΠΟ , Ἀγδέ - δνῖὶὴβ αὶ ἄονντι 

ψηφίζει. -- τὴν δαπάνην, εἶ... ἔχει ᾿ εἰς 
15 οΑἸσαΙΔ τα - ἴὴ 6 δχρθῆβθ, 1Ὲ μὸῚ5 δανίῃβ ἰπΐο 

ἀπαρτισμόν; .29 - ἵνα ΠΉΤΟΤΕ μή. ο 
ϑα7αϑίηςΣ ΟΥ̓ ΤᾺ οτᾶον ἐμαὶ τοὶ 8: Ξοσῃ δ ϊτηθ 

216 .580. ΑΡροπαῖχ ὑπᾶορ Μϑίζμον 10:38. 

ἀΙβοῖριο.: 
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ὈΠη4 δῃὰ ϑῃιθ.᾽ 22 Τῇ 
ἰτηθ ὑπ 5δίανθ βϑία, 
“Μαβίεσ, ψϑϑῦ γοὰ 
ογτάθσθα 85 ᾿ϑδῃ 
ἄοῃθ, δῃᾷᾶ . γοῦ ἰῆθγα 

15. τοοχῃ., 23 Αμα ἐμ 
τϑδίου 5814. ἴὸ --[η8 
βἷδνθρο, ὅο οὔ ἰπΐο 
{86 τοδὰβ δῃᾶ΄- [ῃ8 
ξδηοθᾶ- ὨὈ]ΆΟΘ5, 8δπὰ 
σΟΙΡΘΙ ὑῆθαι. ἔὸ 
σοι ἴῃ, ὑπᾶῦ ΙῺΥ 
Βοδ6. ΙΏΔΥ͂ δδ ἈΠ168: 
24 ΒῸΓ 1 56. ἰο τοῦ 
ὌΘΟΡΙΘ, ΝΟΩΘ οἵ ἰπόοξα 
τΆΘῺ ἰῃδὺ Ψ6͵,Θ. ἰην θᾶ 
5.811 παν ἃ ἰδβίθ: οἱ 
ΤᾺ ὄνθηϊηρ [168]. 

25 ΝΟΥ͂ ρτϑδῇ στον αβ 
ΨΈΓΘ ᾿ ὑγανθηρ ΜΠ 
ἶα, δῃᾶ. Ὧἢ6 ἐπτπδᾶ 
διὰ βιὰ ἴο ὑπδια: 

126 Ἅ δΏγΟΙΘ ΘΟΠΊ65 

ἴο 8 δηᾷ ἄοθα τοὶ 

Βδαίθ. δἰβ5. [δύμου. δηᾶ 

Ἰαοῦμοσ 8π8 π|ῖῖ8 
ΒΔ ΟΠ αΥΘη δηὰ 

Ὀσούουβ δῃὰ βἰβέθσε, 

γοθ, ἃπΠ ἃ δὴ ἢΐ 

ΟὟ 5081, π6 σδηποῦ 
ῬΡ6. ΠΥ αἰβοίριο. 
21 ΝΏΟΕΘΥΘΣ 15 ποῦ. 58 }- 

τσ Ὠΐδ. ἰουτασο 

βίο δηα σοτχηΐηρ 

αἴΐοῦ τὸ σδηποῦ 86 
ΧΩ : αἸβοίρι8.-. 28 Ἐν 
᾿ΟΧΘΙΏΌ18; ΏΟ οὗ τοῦ 

ἐμδὲ ψαπΐβ ἴο θυ 14 
8 ὕονοι.. ἀοθ5 ποῦ 

Εγδὺ κἷ.. ἄοσψῃ. δᾶ 

οδιουϊαία Ἴπ6 ΘΧΡΌΘΏΞΘ, 

ἴο 886. ᾿ξ. ὯὮ6 Π88 

ΘΠΟΌΡΉ ἴο σοχηρ οί 109 

29 ΟὐΒοσψίβα, 1: τηϊρηΐ 

το σοὺς εὐ οῖν 

Ὑ τιν βρινιημμαν, ρα οι αημιριμμμρμβιρψμε»ηριρημβνμθοννημιη αμΕΡΘΝΝΗΒΙΙ͂Ε 

ὠπ κπρ αντέηοῳ, 

γαμαρραμραεν»: 

τ βκοοεακηθσ ΜΙΆ ΜΒΑρῚ με α "μον τϑπνημνηαιν υρλονμ σαχρν, 

ΠΝ 

μαριοιομνανμμμαμ να ΠΗΜΡΉΡνοῳ Με υμνητουδ μην ΔΒ θΉΜ ΒΡ Εαεεν το, ΘΘΡΒΜΙΡΙΗΝΒΝΗΒΗΝΕΜΝΗΝΘ ΘΙ ΝΜ ΦΑΣῚ ΔΘ ΣΡΗΝΝ Τφα Λατορε υτο μα ΝΜ ΑΡΙ ΝΡ ΜΡ ῬΗΣΙ: 
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θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος᾽ 
μανίηθ Ρὰΐ οὐ ἰτὰ Ζουπαδιοι πα ποῖ Ῥοίωρ βίσου δ 

ἐκτελέσαι: πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται 
ἰὸ Βηΐϑῃ οὐδ 41 ἰδὲ (οπ68) Ῥεβοιάξηρ ταϊραῦ βίδσέ 

αὐτῷ: . ἐμπαίζειν 80 λέγοντες᾽ ὅτι 
ἰο ίτα ἴο 6 τ αϊσυσ ΒΑ ΩΣ ἰδὲ 

Οὗτος ὁ “ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν " 
τἷθ ἴδε ΤΆΔ Βιασίβα - τὸ Ὀ6 Ὀυξαϊηδ 

καὶ οὐκ ἴσχυσεν᾽ ἐκτελέσαι. 81: ἢ τίς 
δῃὰἂ ποῖ ἢ 85 βίτσοῃῃ"ῦ. ἰοὸ Βη15} ουἵ. ο᾽ ψνῆδί 

βασιλεὺς - πορευόμενος ἑτέρῳ. ὄδασιλεῖ 
Κὶλθ ᾿ ἰο ἀϊξξοσοηῦ Κίηδ 

συνδαλεῖν εἰς “πόλεμον οὐχὶ - . καθίσας -. 
Ὡοΐ μανίησ Βαὶ ἄονη 

δυνατός . ἐστιν “ ἐν 
τ 8016 με! 15-.- ἴῃ 

ἰο Θβϑβα ν ΜᾺ 1αῖο.. Δ 

πρῶτον . βουλεύσεται εἰ 
Βσβ Ὑ}11 ἰ6Κ6 οουηβεὶ ἐξ 

δέκα. χιλιάσιν ὑπαντῆσαι - τῷ 
ἰθ ᾿ ἐπουβαπᾶβ ἴο ἰλᾶοσίϑκο ΤΩΘΘΊΪΕ - το ἴῃ (οπμ6) 

μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ - αὐτόν; 
Ὁ1Ὰ ὑνθαῖν, τιουϑδηαᾶϑ ΠΟΥ ς Ὁροὴ ἰτηῦ 

82 εἰ. δὲ αὐτοῦ πόρρω- 
1 12.017 ΟΥ Ὠἰϊσχ ᾿ς ΤδΥ ΝΘ. 

ὄντος ἀποστείλας 
Ῥείη Βοᾶν οὗ Βυγ θ5 558 Ὧ0Υ5 Βδν 5 βοηΐ ΟΕ 

᾿ς ἐρωτᾷ πρὸς εἰρήνην. 88 οὕτως οὖν 
ἢ 15 τα απ  βεη5 ἰοννασάᾶ ρϑεβορ. ἘΠῸ5 {ποΥΘοΟΥΘ 

πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
ονουνοῦθ οὐδοῦ τοῦ ΨῆΟ ποῖ 15 παν} 56} 5618 ΟΕ 

ἔτι 

2: 
μήγε; 

ποῖ ἰηἀθοά, 

πρεσθδείαν 

πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται 
ἴο 811} ἴπ6᾽ οὗ Πἰγη561Ὲ Ῥεϊοπ βίη 8 " τοῦ. 15 Δ}016 

εἶναί μου μαθητής. 
ἴο 68 Οἔχηθ. ἀϊδοῖριθ. τ 

84 Καλὸν οὖν τὸ ἅλας’ ἐὰν -. δὲ 
᾿ ἘΠ16:. Ἱμεγοέοσθ ἰμθ. 861}; ἴξθνο Ῥαΐ 

καὶ τὸ “ἅλας ὡρανθῇ, ἐν τίνι 
δῖβδο- ἰὴ. δαὶ βῃοιπ]α Ῥθοοζὴθ [βϑίθιθββ, ἰπ δὲ 

- ἀρτυθήσεται;. 35. οὔτε εἰς. γῆν οὔτε 
10 Ψ1Π 6 βεαβοῃθαῦ Νεῖΐβοσ. ἀπῖο εασῖβ. Ὧοσ 

εἰς. , κοπρίαν - εὔθετόν -΄΄ ἐστιν’ ἕξω 
ἰπίο . ἰάϑαῦχα .- βαλιθοὶς τι - ουἰδίαθ 

᾿βάλλουσιν᾽ αὐτό. - Ὁ ἔχων ὦτα 
ἴμεν. ΔΙ τατον: δ᾽ ΝΙΝ ΒΘ (06) ᾿ πανία ΔΒ 

“Ξ ἀκούειν ἡ ἀκουέτω. ΝΣ 
ἴο Ῥ6 βεδσίῃβο, Ἰεῖ δέτα 6 ὁ μθδσίαβ.. 

Ἥσον "δὲ. 
1 Ἄνοσα Ῥαϊ ἰο έτη: - ἅσαντηθ ΘῈΣ 

οἱ “ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν 
ἰδ ἰδχ σο!δοίουβ δμᾶ ἴὯ6  ΞΙΠΟΣΒ.: ἴο 6 ΒΘδυίΚ 

αὐτῷ. ἐγγίζοντες, πάντες 

{0ΕῈ} 14: 30---16:1 

18. 5 Τουπᾶδίίοι. θαξ 
οῦ ὍΘ. δῇ[}6. ἴο ἢῃ- 
ΔΒΏ 10, δηᾷ 8} 86 
ΟἸὨΪΟΟΚΟΥΒ ταϊρηῦ βίατὺ 
ὍἢὉ0ο τἱάϊσαϊο ᾿ ἰπι, 
40 βαυίῃρ, “ΤῊΪϊ ΙΔ 
Βίασίθα -ἴὸ 5114 Ὀπὺ 
τὰβ ποὺ 8016 το Βηϊ8ὴ.᾽ 

81 ΟΥ νϑϑὺ κίηρ, 

Ιϑτοηρ ἴο τηροῦ 

ϑροίμεν Κἰηρ ἴῃ ΜΓ 
ἄοθ5 ποὺ {ϊσθί δἰ 

ον 8Πα ἰδ σου- 
561 ψΠΘΙΔΟΣ Ὧδ 5. 8016 
αϊ ὅθ ὑμοιυβδηᾶ 

ΙΟΟῸ5 ἴο. οΘορα ἢ 

16 ΟΩΘ ἔπϑὺ ΟΘΟΠΊΘΒ 

ἀθϑοϊηδῦ Ηἷἰπὶ ΜῊ 
ἐνδαῦν ὑμουϑδηαϑ9 
ΦΖ2ΙΙ, ἴῃ ἰδοῦ, Βα σδῃ- 
ποὺ ἄο. 50, ὕθῃ ψῃῖδ 
ὑμπαὺ.. ὍὯΏ6 5 γεῦ [87 

ΘΕΌΝ ὯΘ 5θηᾶβ οαὖ 8 

Ῥοάν οὗ δια βϑδ ΟΥ5. 

Βα. 5.Θ5 [ὉΓ Ὀθ808. 

8 ΤΏΠ5, γοῖ ΙΔ} Ἀ6 

ΒΌΓΘ, ΠΟΘ. Οὗ χοῦ ἐμαῦ 

ἄοοβ ποὺ 88. ροοᾶ-Ὁ γ᾽ 
10 81} Ὠΐ5 ὈοΙοηρίηρα. 
οδῦὰ Ὧ6. ΤΩ ἀλβοῖρὶα.. 

. 84 “Βαϊ, ἴο μὲ δυτε, 
Πα Βη6. Βυὺ 1 δνθῃ 

{86.- 5810 :10565-. ἰ5 

βυσθηρῃ, πὶ. τπμδὺ 
ΨΠῈι 1 θ6 ϑοδβοηθα9 
85 10 15. 5. ] 8016. ᾿Δδ]-' 
ΠῈΣ ΤΟΥ 5611 ΟΣ ΙῸΓ 
Τα 6. ῬΈΟΡΙΒ ΓΏΓΟΝ 

1 οὐ βία... Τοῦ Ὠΐμ 

ἰδεῖ ὯδΒ δἄτβ ἴο 18-: 
6, 1ἰδύθῃ." ᾿ 

15 ΝΟΝ 81 ἴδδ [ὰχ 

ΠΟΙ δούου 5 δια 88 

ΒΙΠΉΘΥ5 Κορ ἀσατηθ 

ὭΘΑΣ ἴο Βίγῃη ἴο Ὠδδτ- 



ΕΥΌΚΕ; 185: 2---9 8600 

αὐτοῦ. 2 καὶ 
ΟΥ Ὠΐτα, Απά 

Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
ἘΏΔΙΙΞοα δῃᾶ ἰδ8 

Οὗτος ἁμαρτωλοὺς 
ΤΠ15 (οἢ 6) ΒΙΠΏΘΥΒ 15 τεοϑίν:ηρ ἰοννδσα [5612] 

καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 8 εἶπεν δὲ πρὸς 
δηὰ ἰ5. Θϑαϊϊπρ ἢ {μ6ηλ. ΗΘ βαϊα Ῥεῖ ἰοννδταά 

αὐτοὺς τὴν παραδολὴν ταύτην λέγων 
ὙΠ εε τῆς ῬΘΥΔΌΙΘ {815 Βα 5 

4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων 
λ..4 55:1} ΤΆΔ ουΐ οὗ τοῦ Ὠδνίὴ5 

ἑκατὸν πρόδθατα καὶ ἀπολέσας ἐξ 
οὔα δυησγχορα [).{-|9] δια. δανίηξ Ιοϑὲ οὐδοῦ 

αὐτῶν ἕν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα 
ποθ οὔθ τοί ἰ5 Ἰϑραυϊὴρ ἄοννῃ ἐμ πἰποῖν- 

ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ 
Ὠΐμα ἱἰπ {π6 ἀθξοϊαίθ [Ρ1866] δῇ 15 βοίῃϑ ὭΡΟΣ 

τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ 
186 (οπ6) Βανίηρ Ὀθθὴ οί πο Β6 υἱρῶΐ Ἀηά 

αὐτό; ὅ καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν 
1.2 Απηᾶ Βανίηρ ἔοαπά ἢ 15 ρυξίπρ θοῦ 

ἐπὶ τοὺς ὥμους αὐτοῦ χαίρων, ὃ καὶ 
ὌΡΟΣ 16 ΒΗΟΌΙαΘΙΘ. Οὗ ἢΐηη χϑ]οϊοίηρ, ἘΤεοὶ 

ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συνκαλεῖ 
αν οοσθ ἰηΐο ἰῇ ἤοιθθ6 ΒΘ 15 σα ΠἕἔοἜπρ ἰοσ μον 

Εἶτα, 2 ΟΠ ΒΘ ΘΙ ἐΙ]ν 
ὈοΟΪᾺ ὑμ6 ῬΏΔΙΙΒΘΘ 5 δηα 
(8 βουῖρθα Καρῦ ταὰΐ- 
ἰουῖαρ, βϑγίηρ: “ὙἼὩΪΞ 
8) ΨΘΙΟΟΙΠΊΘΚ ΒἰΠέσὰ 
Θλα δαὺβ ψἱν 6 η1." 
8 ὙΠδμ 6 βροκθ (ῃϊβ 
1πΠυδύσαϊίοη ἴο ἔβη, 
βοδίηρ: 4 “ὙΜΗδι τδῃ, 
οὗ τοῦ ψιὺ ἃ. Βπη- 
ἀγθα βῇβερ, οὔ Ἰοδίῃρ 
ΟὨΘ οὗ θη, ΜΠ1πΠΟι οί 
Ιθᾶν ὑῃ6 αἰμοίν- 8 
Ῥϑῃϊηα πὰ ἰῃ6 ψιάοῦς 
ΠΘ665 8η6 ρῸ. ΤῸΥ μα 
Ιοσῦ οὔθ Ὁ201} 6 πᾶς 

109. δΑμα ψΏΘΩ ἢβ 
Ὧδ5 ἔουῃα 10 86 ρυϊβ 
10 Ὁροὴ Πὶβ 5ῃου θυ 
δὴ γο]οΐσοθ. 6 Αμᾷ 
ΏΘΩ 6 ροίβ Βοπδ 
ἮὯΘ οϑι ὨΪϊ56 ἔτη κ 
δια Ὠΐ5 ΠΟΙΡΉΏΡΟΥΒ ἰο-. 

διεγόγγυζον οἵ τε 
ὝΟΥΘ ται το 5 16 δηᾶ 

γραμματεῖς λέγοντες ὅτι 
ΒΟΣΙΡθ6 5 ΒΘ 5 ἰδδΐ 

προσδέχεται 

τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων Βούμοτ, ΒΘΥΊΩΒ ἷο 
ΓΙ τίθθμαβθ δὰ {πὸ ποίρῆροιθ, βενίηρ ἤθη), “Βδ]οῖοα σὶρ 
αὐτοῖς Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ [116, Ὀθοδβθ 1 ὮδΥΒ͵ 
ἰο ἔθ Ββ]οῖοα χὰ. τὴθ δέσαιβα 1ἔουμά [86] ΤοχΠα τὰν σηθορ ὑμαῖ 
πρόδατόν μου τὸ ἀπολωλός. | 5 Ιοϑὺ.᾽ 71 6} σοῦ 

ΒΆΘΘΡ ΟΥ̓ τὰΘ {ῃ6 (ὁπ6) Βανῖαρ Ὀθ θα ᾿οϑί. ἐμαδ ἔδπι5 ἐμογα ἈΠ’ 

7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ [μα ποτδ ἰοΥ ἴῃ Ὠδαυθῃ 
Ι 81 Βα σηβ ἰογοῦ ἰδαί {85 ΟῸ»ν ἷἱὰ [868 

ΜΝ - Η ΝΑ 5 ΟΥ̓́Θ ΟἿΘ 5ἰπηθῦ ἰῃδὺ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι Τορθηΐβ ἤθη ΟΥ̓ΘΕ Ἀρανθὴ 116 ὉΡΟῺ οπ8 5ΙΛΠΘΥ ΤΟΡΘΏΤ ΩΡ “ ᾿ ᾿ 

ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις τἰπιοίγ -πῖπθ τσ ὐθουβ 
ἰμβᾶπ ὥρα Εἰποίν- πἴηθ σἱθμίθοιβ (0π65) [ὉΠ 5 ΜῺΟ ἤδνθ 0 
οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. [66 οὗ τοροῃΐϑηοθ, ᾿ “ἷ 
ψῃο ποῖ ὨΘΘΩ͂ ΔΙ Βανίηξξ ΟΕ γΓορϑηΐβδῃσο. 8 “ΟΥ ψΠῃδὲ πΟΙΔΝ 

8 Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, | «ὦ: - 
Οὐ δέ τνοδὴ ἀγδοθημβθ Βδνίηδ ἰδῃ,. ΜΌΝ ον ἀτθοθταδ 

ἂν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ] 9.5. “: 586 Τ0565. σΠ6, 
ΕΘΝ 586 5ῃοιᾶά Ιοθσθ ἀγδοῆχηδ ὉΠ6, Ὡοΐϊ ἀγδοῦσηα οοΐῃ, ἀο68 
: ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν 1 Ὠοῦ ᾿Θ. ὁ ἃ Ιϑὰρ δῃηᾶ 

5806 15 ΠΡΏΤΗΝ Δ πε 8 [5 βνθθΌη, Ε14 0: 

οἰκίαν ᾿ καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ᾿ ἕως ϑὸρ ἤιε ῦ ποῦθα βηᾷ 
Βοῦβα 8ηα 15. ββεκίησ ΟΔΥΘΕΙΙΙΝ ὉΠ: ΞΘΘΤΌΒ ΘΔΥΘΡΠΙν τ 0] 

᾿᾿οὗ εὕρῃ; ϑ καὶ εὑροῦσα [886 Βηάβ 10} 9 Δηά 
ψνδαὺ [{π 6] 586 σαϊρμί 8π4 Αμάὰδ βανϊηὴρ ξουπα | ΨΏΘΏ 50ὴ6 Ὧδ5 Τοπηᾶ, ὐ 

ΟΝ 

"Ἔρτα πρα ται τῆρι σρρνς τησρα ησ κεν κοερῳν. . πρφμομηρμρ ὑαφακβμανκενο, ἐὰν 

ποπρρ ονρεν Ὀποσρο λον, 

Ἰμδνυοννονυυνπινον μον υνυνοὴ, ἐναν ἀμ. νο δν ΩΣ Μὰ νοι νον μος μά υμμι τἰαδο. ον ΣΣ ΔΟΔΑΣΔΟΝ, ΥΩ ΧΧΔΔΔΩΝ ΑΔΩΝΑΣ ΑΝ ΥΣ ΑΝ ΧΣ 
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συνκαλεῖ τὰς φίλας καὶ 
586 15 ΟΔΠΠῚ 5 ἰοβοίμοσ [86 [ΜΜΟΙΏΘ] ἔγίαπαβ δμᾶ 

γείτονας λέγουσα Συνχάρητέε μοι ὅτι 
ποθ ΡοΥΒ βασίηβ Ἐδήοϊοθ τοῦ ψι τῖθρ Βεσδυξβα 

εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 
Ι προα τῃὰ8 ἀσδοῆσηβ δ. 2250 1 Ἰοβί, 

10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, γίνεται 
ΤΠιι5, 1 τὴ βασίθβ ἰονοῦ, [15 σοτηΐηρ ἰο 6 

ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ 
ζῃ β'σῃ[ οὔίμα ΒΆΘΘΙΒ. οξίμθ Οοά 

ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 
πυροῦ οὔβ ΒΊΟΣ ΤΘΡΘΙΠ ΩΡ. 

11 Εἶπεν δέ ᾿Ανθρωπός τις εἶχεν. 
Ἠδ βαϊαά νεῖ Μϑῃ βοχθ ννὰβ αν 85 

υἱούς. 12 Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν 
5015. Αρὰ κι ἐβξα ψουηβοσ οὗ μι 

τῷ πατρί Πάτερ, δός μοι τὸ 
ἰο ἴῃ 6 ξαΐμοσ Ἐδίποσ, Εἶνε ἴὸ ΤΏ 6 μ8 

ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας" 
[σον προ ρα οξίῃ ὑσοροχῖν; 

δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν 
ρμαΐ αϊνϊᾶφα ἴἰο θὰ ἐμ8 

13 καὶ μετ᾽ οὐ 
ιδετοὶ τεσ ν ποῖ 

συναγαγὼν πάντα 
μανίῃρβ [δα ἐοροίμοσ 811 (155) Π8ὲ ψγοΟΌΠΒΟΙ 50Ὼ 

ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ 
{ανεῖθα δργοδαᾶ ἐπίο σου Ἰοὴρ ἰΑΣ], δια [6 ΓΘ 

διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν 
86 βαυδπᾶοτγοα 1ῃμ6 Ῥτορϑσὶν οὗ Ηἶτα Ἰνίηδ 

αρὰ ΧΡ Ἂ 

δύο 
ἔνο 

186 (οπ6) 

βίον. 
[τα ϑϑὴ5 ΟΣ] ἢν δ. 

πολλὰς ἡμέρας 
ΤΘΩΥ αδν8 

ὁ νεώτερος υἱὸς 

ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 
85 Βρο μα ΣΙ, Ἡδνίπβ βροϊ μὰ οἔῃἶπλ 

πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ 
8} ([π55) σδπὶο 6 ξϑπιίηθ βίχσχουϑ ἄοννῃῃ ΟἹ 

ὴν ὦραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο 
ΔΝ ἄρον, τμαΐ, ’ δρᾶ 6 Ββίαγίθα 

ὑστερεῖσθα. 15 καὶ πορευθεὶς 
ἴο 6 ἴῃ δῖ. Δπαά Βανίηξβ Βοη 6 

ἐκολλήθη ἑν τῶν πολιτῶν τῆς 
6 αἰϊδοῃϑα ὨΙ5Ο ἰοοῦθ οὐἰμθ αὐίζοηβ οὐ ἐμ6 

χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς 
οουπίγν ἰδδῖ, διὰ μ6 βοῃϊ τὰ ἰπίο ἰδμ6 

ἀγροὺς αὐτοῦ θόσκειν χοίρους: 16 καὶ 
Ερ15 οὗ α ἴο Ὀ6 ζδοαϊηρ Ῥ855; δηᾶ 

ἐπεθύμει χορτασθῆναι ἐκ τῶν 
ἢ νν85β ἀθβίσηδ ἴο Ὀ6 βαϊιαιθα οἷ οὗ 16 

κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, 
ἘΠΕ οστ5 οὗ νὴ ψνεῖα θα δ [δ6 Ῥὐδ5, 

καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 
δ ἃ πΟΟΩΘ ΜΜΔ4ΙΒ δἰν ηβ ἰο Ὠΐχη. 

ΓΌΚΕ 15: 10---,ἰ6 

5086. 68115 ἐῃ6 ψΟΙΘΩ 
ΜΏΟ 86 ΘΓ ἔγθαϑ 
δα ὨΟΙΡΏΡΟΥΕ ἰοροίμ- 
ΕΓ, βγη, ᾿Εο[οΐσθ 

νὴ 6, Ὀθοδῖδθ 1 
Ὦδγνο Τουπᾶ [8 ἀγδοῦ- 
ἴὴϑ8 οοἷῃ δῦ 1 [1οβί, 
10 Τῆυβ, 1 61} τοῦ, 
10) διῖδο δσοηρ [6 
ΘΏΡΘΙ5 οὐ Οαοα οΥ̓́Ὸᾧ 
ΟὯΘ 5'ΠΏΘ ὑπαῦὺῦ τὸ- 
ὈΘηΐϑ." 

11 τῆ Ὧθ6 δᾶ: 
“Α σοί! 8 δα 
ὕψο 5οῇβ. 12 Αῃᾶ {86 
γΟΌΏΡΟΥ οὗ ὑποτ βϑαία 
ἴο Ὡἰ ζαΐμου, “Ἐ8- 
[Ὧογ, ρσὶνο τὴ ὑῃ86 ρδχὺ 
οὗ ἴδ ὑσγοροσν ὑμπαῦὺ 
6115 ἴο ὩΣ 50 8γχο. 
ἸΏΘΩ 6 αν ἀρὰ ὮΪΐ 
τθϑηβ οὗ ᾿ἰνὴρ ἴο 
ἔμοηι. 13 Γϑύου, δου 
ποὺ ἸΏΘΩ αἀδύϑ, ὑῃ8 
γΟΌΠΘΟ 50 ρσαύμογθα 
811 ὑπΐηραθ ὑορούμϑΥ 
δα οὐγανοὶθα δργοδᾶ 
ἴηΐο 84 αἰδίδηδ σοι- 
ἔσν, δηᾷᾶ ὑῆεθσα βαιϑδ- 
ἀογθα Ὠἷβ ὑσόροῦὺν ὉΨΡ 
νη ἃ ἀθρϑιοῃρᾶ 
16. 14 ΏΘη Βα δὰ 
Βρθηῦ δνοσγύμιηρ, ἃ 
56 ΟΥΘ ἔδϑιπΐηθ οὐ- 
σασγθα ὑμτουρμουῦύ 
ἰῃαῦ σου, δηα ἢ8 
δἰατίοα ἰο 6 ἴῃ ῃρρᾶ, 
15. ῆ δνρὰ. ψϑαὺ δᾶ 
αἰϊδομθα Ὠἰμπηβ6 15 ἴἰοὸ 
ΟἿ οὗ [6 οἰ ἔσθ 5 οὗ 

ἐμπαὺ οουηΐν, δηα ὯΘ 

θη Ηἰπὶ ἰπΐο Ὡἶΐδ 

ΒοΙάς ἰο Πεογαὰ 5} 116. 

10 μὰ ΒΘ υϑεᾶὰ ἰο 

ἄρϑίσα ἰο Ὀ6 Πιϊρᾷ νι 

ἐπ σᾶῖοὸ Ροᾶς. ΨΈΪΟΗ 

[ὴ)6 5νὲμθ Μοῦ θαυ ηρ, 

8 Πα 20 οΟἠ6 ΜοιΠα σἷνα 

Ὠΐηλ [Δηγ 1] 6]. 



ΓΌΚΕ 1ὅ: 17.--294 

17 εἰ 
τὸ ΄ 

ἐλθὼν 
Ἀανῖηρ' σοτὴθ 

Πόσοι ἰμίσθιοι τοῦ πατρός 
ον τὰν ἰγρᾶ [π6]. - οὗ 16 ἐδίθου 

περισσεύονται “ἄρτων, ἐγὼ δὲ 
8.6 Δρουηῃαϊηρσ . ΟΥ̓ Ὀγθβα [Ἰοᾶν65], 1 ρυΐ 

λιμῷ ὧδε ἀἀπόλλυμαι: 18 ἀναστὰς 
ἴο ξατηϊηθ Ὠοχθ΄..: 1 δὴ ρου ϑῃλιρ;. Βδαν]ηρ Υἴβθῃ 

πορεύσομαι ᾿ πρὸς: τὸν πατέρα μου καὶ 
. 1 5}1.8}} βῸὸ ἰοναταὰ {δα Σδίθου ΟΥΘ πᾶ 

ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον ᾿ εἰς τὸν 
1 5881 5Βὰὲ 021 ἰοὸ ίγα. Ἐδίμοσ, Ι 5 ηποα αῖο ἴῃ 6 

οὐρανὸν καὶ. ἐνώπιόν σου; 19 οὐκέτι εἰμὶ 
Ἀθανθὴ δηᾶ᾽ - ἐπ εἰσ οὔγχοι,- ποῖ νεῖ 1δῃὰ 

ἄξιος κληθῆναι υἱός «σου ποίησόν: με ὡς 
ψοσίην ἰο Ὀ6 σϑ]]εα . βοῦ “οὔ γοῦ; ΤΔΚΟ χὴθ δ 

ἕνα τῶν. μισθίων σου. 20 Καὶ 
ΟὨΘ -᾿ οἔἐμθ. 5 Πἰγρα [6] ᾿. οἔνου. Απὰ 

ἀναστὰς ᾿ ἦλθεν. πρὸς τὸν -. πατέρα 
Βδν τη τσ Ἠδ σδῖθ τοννδσάα τῃ6 ἘΔΊΠΘΥ 

ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ. αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος 
ΟΥ̓ ὨΙγαΒΕΙ, τοὶ Ὀσ. οὗ Ηἰτλ ἸΟῺΚ [νὰν] Πανὶηρ οὐ 

εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ 
Βδνν ἈΠῸ - “-. 86. : ἐδίμοσ ΟΣ Βίτα διὰ 

ἐσπλαγχνίσθη καὶ - δραμὼν. ἐπέπεσεν 
ὮΘ 85 τηονοα ΙΕ ΟΙν δρᾶ Βανί τγ Ὧ6 761 

» ν . ᾿ ΄ .» ᾿ ΄ ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ . καὶ κατεφίλησεν 
ὌΡΟΣ [Π6΄ Βοῖ- ὦ ΟΥ Ὠἴτα  δηὦ Κίβδβεα ἄοννῃ 

αὐτόν. 21 εἶπεν δὲ ὁ 

δὲ 
Ῥαϊ 

ἔφη 
6 5816 

μου 
οὗ γὴδ 

ἑαυτὸν 
ὨΙΤΞΘΟΙἱΩ͂ 

υἱὸς αὐτῷ Πάτερ, 
Βίτη. Βα Ῥαξ 6 5β5οὴ -ἴο τὰ ΕἸΔΊΒΟΣ, 

ἥμαρτον εἰς τὸν: οὐρανὸν καὶ ἐνώτιόν᾽. σου" 
Ἐβιμηθβα ἱπίο. ἐβθὸ ᾿ἤθανθὰ ᾿δῇ ἴπ 5ίσῃε οἱ γου; 

οὐκέτι: εἰμὶ “ἄξιος κληθῆναι: υἱός σου: 
Ὠοΐγαῖ. δ ΟΣ ἴο Ὀ6 ο8116ἃ 500. οἔγοιι. 

ποίησόν μὲ ὡς ἕνα τῶν. -μισθίων σου. 
Μακα Τ6.. 85. οὔθ οὔίμο μἰγϑᾶ [π|6}] οὗ γου. 

22. εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ. πρὸ ὺ - εἶπτεν ᾿ ᾿ ατὴρ. πρὸς. τοὺς δούλου 
Καῖα τροξ ἴῃς ξδέμοτγ.: ἰοννατα. 186 παν δαν 

αὐτοῦ: Ταχὺ ἐξενέγκατε . στολὴν τὴν πρώτην 
ΟΕ Ἀΐτη. Θυλος Ὀτΐηρ τοῦ οὐδ : σχοθο:: πὸ ΤᾺΝ, τ 

καὶ ἐνδύσατε αὐτόν͵ καὶ δότε. δακτύλιον εἰς 
δα οἱοίμ χοῦ ΒΠπ, δηαᾶ μένα τοῦ- ΣΡ : ἰηΐο 

τὴν χεῖρα “ αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα “εἰς τοὺς 
ἰὴ δεῃᾶᾷ. οἱ πίσῃη. δῃα "βῆ αδ]θ -ἰαΐο {πα 

πόδας, :23 καὶ. φέρετε τὸν μόσχον τὸν 
Ἐδςῖ, ᾿ δηάᾶ, 6 ϑασίη δ ἴδ6 σαὲ.͵ ἴδ6 

σιτευτόν, ᾿ς θύσατε καὶ αγόντε 
νγμεδί- ρα, σοῦ βϑουτῆσο ᾿-:. δηα ὃ εὗναχο ΑΝ 

εὐφρανθῶμεν, 24. ὅτι οὗτος. ὁ: 
1οὲ :ὩΞ θ6 ννϑ]1-τοϊπαρα, Ῥϑοδυβα 1185. -:- {86} 

862 

1 ΜΈΏΘΩ “Θ᾽ ὀδιηβ 
᾿ἴο ὯΝ 5θΏ565, ἨΘ 'βαϊὰ 
«ΠΟΥ͂ ΤΆΒΏΨ' Ὠἰτδᾶ: τῆρη 
ΟΥ ΙῺ αύμου Ἀγζᾷ 
ΔΡΟΌΠαΙ Πρ πιΐῃ 
Ὀγτοδᾶ, ψῆΠῸ 1΄-: 'ϑηΐ 
ῬΘΥΙΒηΩΡ ΠΕΓΙΘ΄ Ἰτοϊή 
ξδιηῖη6: 181 Ψ|Π τίβθ 
δὰ ἸΟΌΧΒΘΥ .: ἰο:“ τὴ 
{δμν -δῃᾶ᾽ 58} "" 
δἰ: “ῬΑΙΠΟΓΡ, Σ ἤδνδ 
ΒΘ ἀραίηδξὺ θδνθῃ 
ΔΩ δρδϊηδὺ ψοὺ, θ1 
Βλ ὯΟ ἸΟΏΡΘΙ. ΜΟΓΩΥ 
Οὐ Ρείῃρ. -οδ]]δᾶ : γοὺξ 
500). -ΜΆΚΘ Π16. ἃ5. Οὴ8 
Οὐ γοὺ Ὠἰγθα τγθη," 
2930 Π6᾽ τΤΌΞΘ -δηᾷ 
ποῦ ο ἰδ "Ὁ ἔαύμου, 
ΜΜΏΣΘ. μ6- 85 γεϑῦ -ἢἃ 

ἸΟΩΡ ΜᾺ ΟἿ, Ὠἷ5. αὶ 
[88 οδυρῃῦ βἰραὺ ᾿οΐ 
Πἰὰ δηα ψ885 τῆογϑά 

ΜΠ οἷν, Δπα ἨΘ σϑῃ 
δηα 611 ἀροι ΒΪ5. πθοῖς 
διὰ ὑβμ ΣΙ Κἰδβθὰ 
Ὠῖη. 21 ὙΠΘΩ. π6 βύἢ 
Βαϊα ἴο Ὠΐτῃ, “ΑΗΘ, 
1 Ὧδνε βἰπηθα δρϑίηβῇ 
Ἀθανθὴ 84. ϑραίϊῃηβί 
γοι. 1 ϑλ ΠῸ Ιοηβεβ 
ΨΟΓΓΏΥ. ΟΥὗὨ Ὀαδίῃρ οΔ]168 
γοι ϑοῃ. ΜϑΚ8 τὸ 
85. ὍὯ6 Οἱ γουχ, Ὠἰτθὰ 
τηθῃ., 22 Βυὺ ἰῃ8 ξδ- 
[μὲν 5α:α ἴσ: Ὠἰ5 5άνεβ, 
ΦΌΪΟΚΙ Ὀσὶηρ. οὖ ἃ 

ΤΌΌΘ,- ὑπῃ6 θοῦ. Ὁποὶ 
δια ᾿οΙοῦμθ Ὠΐην. πα 
ἀῦ,- δά ραῦ δ΄ στἱηρ 
οὐ ἰδ ᾿πβαηά- ἀπ 
β8 815 ὍΝ Βὶα [Γβθῦ. 
23 πὰ Ὀτίαρ ἐπ8 
ταϊθηθᾶ γοῦηρ. Ὀ1}]1, 
ΑἸδαρηΐοΣ. ἰδ δηᾶ-. εὖ 
5. Θαῦ 856 ΘΏΪΟΥ. οὐ π 
Βδῖνθϑ, 24 Ὀδθοϑδθ {1115 

ἑ 868 

υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν,᾿ 
ΦΟΙ. οὗταθ ᾿ ἀεδᾶὰ Μὰ δῃϑᾶ 86 οδζὴθ ἴο τ δϑϑίμ, 

᾿ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. Καὶ 
μανίπϑ Ῥθθὴ Ἰοδὲ δηᾶ- 'γ8β ἐοαμᾶ, Απά 

ἤρξα ες, εὐφραίνεσθαι: - ᾿ 
μεν βἰασίεά ἴοὈ8 Ῥεΐπε νει] -τοϊλαθα,, 

35. ἣν. δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσδύτερος 
εν αἀῆα5. Ῥαΐ. ἴπ8. βοῃ οὗ Εἴχῃ -ἰδ8 οΙάΘ᾽ 

καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν᾽ 
-37 4 88 σοχηΐηβ Ὧδ βοὺ 681 

οἰκίᾳ, ἤκουσεν. συμφωνίας καὶ 
Βοῦβο, μεμοασά. οὔτημβὶς οοηςοστὶ δῃᾶ 

28 καὶ. προσκαλεσάμενος ἕνα 
οἔ ἀδτισθβ, δι πανὶπε σαΠ16ἃ ἰονγετγά [5615] ομ6 

τῶν “παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν 
οὗ πα Ῥοσ5  Ππνδ5 παπίσρ, δ ΠΕΙΘΟΙ͂ 

εἴη. ταῦτα. 2. ὁ δὲ εἶπεν 
ταϊσῖ ΡῈ ἴλεβε ({]Π 65}; 116 (ομ6) υὲ δὶ 

αὐτῷ . ὅτι. Ὁ. ἀδελφός σου ἥκει, . καὶ 
ἴο τὰ ἐπαὶ Ὑπ6 Ὀχοίμεν. οἵ γοιῃ [88 αὐτὶνϑᾶ, - δὰ 

ἔθυσεν ὁ -. πατήρ σου τὸν. μόσχον τὸν 
βδουϊβοεᾶ ἴβε ἰαδίμεσ οἔγνψου 1τῃ8 6818 1π 6 

ες ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 
Ῥδοδιιϑα . Ὀοΐπσ ἰῃ θδιία τὰ. 

28 ὠργίσθη δὲ καὶ 
Ἐΐ Ῥϑσδῖηο ννταίμῆι! Ραΐ δῃα 

οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν: ὁ. δὲ πατὴρ 
ποῖ: )δβ ΨΊΠΙὴ 5 ἰο δῃΐοσ. . ΤΟ θυ ξδαίμοι 

αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει. αὐτόν. 
οὐ μα Βδνὶηξ οοσια οὐδ. ὑν5 οηὐσοβίς Ὦστα. 

29 ὁ . δὲ ς-ἀποκριθεὶς - εἶπεν. τῷ: 
τς (ομ6) πὲ Βανὶηδ δϑνοσεαᾶ 5814 ἴο ἰμ 6 

πατρὶ αὐτοῦ ᾿Ιδοὺ τοσαῦτα -- ἔτη δουλεύω 
ξαϊδοσ ὁξ μὰ ΤΟΟ! 850 ΤΘῺΨ... ΚὕἹΘΑΙΒ Τ τὰ Βανί 8 

μον γ85 

ντο 

ἀγρῷ" 
ἐν ΒεΙά; ἱπ 

το 88 

χορῶν, 

σιτευτόν, 
ψῇρεδί-οά, 

τ ἀπέλαδεν. 
6 τϑορὶνϑᾷ δοκ. 

σοι καὶ οὐδέποτε - -.- ἐντολήν σου 
ἴσου δᾶ Ὥσνοσ οοοοτηχηδηάτηλθῃΐ οὗ ψοῖῦ 

:παρῆλθον, καὶ ᾿ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας 
Γἰχαπδυθθβοᾶ, διὰ ἰοῦσα: Ὁ ὨΘνΘΥΓ χοῦ ϑνθ 

ἔριφον - ἵνα μετὰ τῶν φίλων. μου. 
- κα ἴὰ οσάου ἰμαὲ.. σψ ἰμ6.. ἔρθη α5 - ΟΕ ΤΩΘ: 

. εὐφρανθῶς . 380. ὅτε δὲ - ὁ. υἱός 
παρέ 6 νοι -τηϊπᾶδα;. θα Ῥυϊ.- 3ὯὯΘ.- δβοῃ 

σου οὗτος. . ὁ. - καταφαγών σου 
ὀξγοα, ἐπὶ 86 (016) . Πανῃβ δῖ ἄονηῃ οἶγοιυ 

τὸν δῖον. ς΄ - μετὰ πορνῶν. . ἦλθεν, 
1.6: [πιΊ681}}15 ΟἿ να ὙΠ. πδυϊοίθβ. σϑσῃθ, 

τ΄ ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν. μόσχον. 
ψοὺ βδογιβοθα ἴἰο μίπῃ... ἐῇξς.  μθαί-εὰ (4818. 

σὺ 
γοὰ 

δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, ᾿ 8Ὶ φζον ὁ 

-Ῥαξ -- βαια οἷο Ηἰτα,.“- ΟὨΣΠΑ, ὙΤῈ6 (016) 

ΤΩΥ 
Ῥαΐ - σαῖλο: τὰ 
οδϑῖη;. 6 ψ88 ἰοϑὺ 
Ῥαῦὺ Ψψδ5 ἴουπά. ΔΗΩ͂ 
ἴον βἰαγίβα ἰο. διἦο 
ΟΞ ΘΙγ 65. 

ΟΥΌΚᾺῈ, 1ὅ: 3ὅ--.81 

505) Μα5, ἀοδᾶ 
1116 

(25 “ΝΟΥ. ἰδ ΟΙΑΘΥ 
505 ΨΜ85 ἰὰ πα Ποιά; 

Δ δἃ5 Ὧδ σϑπ16 δᾶ 
σοῦ - ὭραΥ [6 Ὠοῦυδο 
Ὧ6 

«σοηοογῦ. δηᾶ. ἀδηοίηρ, 
2650 6... 6 οη8 

οὗ τ 

Εἰ δπᾷ-: ἰλαπὶγϑᾶ 
ψραῦ - ὕπο σ6 ΦΏΪΏΘ5 

ταθϑδῃῦ. 21 Ἠδ βαϊᾷ ἴο 
Ὠΐχῃ, “ἸΟΟΣ τοῦθ ὨΔ5 

ΘοΙη6, 8ηα. νου ἔμ 

᾿ΘΙθσ ὐοτρα 6. ἔδὺ- 
ἰρηθα ψνοσὴρ ΡῈ], Ὀ6- 

οϑῖι56 Ὧθ σοῦ Ὠἰστῦ Ὅ80Κ 

ἴὰ βοοᾶ ὨρϑΙῺ. 28 Βαὺ 

ὯΘ6΄ Ὀροϑῖὰῶθ ψυδῦ} 

'ϑηἃ 5 ἀὴρ ἴὸ 

ῬῸ ἴῃ, ΤΏΘη Ὠἷβ ζαῦμοΣ 
θα οὔ. ἀπ Ῥβϑρδπ 
ἴο δαὐγοαῦ Εἰμι. 291 
ΤΟΌΪΣ Ὧ6 5 ἴο “;ἶβ5 
Ζαΐμοσ, ἜἜἝρσς, Ἰὸ. 15. 50 

ΒΩ ΘΙ 1 δύθ 

σοινοα -- τὉΣὍ γόοὰ  δῃᾷ 

ὮὭΘΥΟΣ 
ΥΘΏΒΡΤΘΘΒ ὙΟᾺῚΓ 00Πι- 
τηϑπαπχοηῦ, δρᾶ γεῦ ἰο 

ἸῺ ψοὰ πΕΘΥΘΥ ΟΠΟΘ 
σανα 8. Κίᾶ ἴοσ τὴ ἰὸ 
ΘΏΪΟΥ. ΤΥ 56 πὶ τὰν 

γιθηᾶβ, 80 Βαῦ ἃ5. 500 

Ὠρασᾶ. ἃ τλυδὶα 

βουνδηΐδβ. “ἴο 

ΟΥΟΘ ᾿ αἰὰ 1 

8.5. [15 ΨΟΌΣ. 50 ΨΏΟ 

διθ ὌΡ γΟΌΣ- 688 οὗ 

νὴ ἢ ϑχϊοὶβ 

ἀιτίνοα, τοὺ ᾿ΘΙΔΌΡὮ- 
ἐἀχοᾶ 86 ζαὐαηθᾶ 

γουῃρ ὈΌΠῚ ἴοσ. ἰπι, 
81 Ὑποη. 86 58. ἴὸ 

Ηΐὰ, “σμι14, γοὰ 



ΓΠΌΞΚΕ 1: 82-.--16: 6 

πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἴ, καὶ πάντα τὰ 
Ια νὰ τὸ 816, διὰ 81} ἴμα (55) 

ἐμὰ σά ἐστιν: 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
Τα ΨΟΏΓΣΞΒ 15; ἴο Ἠ6 νγϑ11-ταϊη ρα αὶ δηα 

χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός 
ἰο γϑίοϊςοβθ ᾿ξ ννᾶϑ ἤθοθδϑασν, Ὀϑοδῦβο ἐπα Ῥχούμου 

σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, 
οἔ νου 1818 ἀοδὰ 85 δῃηα Ὧ6 Ο8ΠῚ6 ἴο [ἴξ6, 

καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 
8 αν ὈΘθὴ Ἰοδσὶ δη6Ω ννὰ8 Σουῃᾶ. 

16 Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς 
ἘΔ ννὰ8 ΒΔ ΙΩΒ Ῥυϊ δῖϑο ἰοννδτά τῃ6 

μαθητάς “Ανθρωπός τις ἦν πλούσιος 
αἸσοῖθ]6 5 Μίδα ΒΟΙῺΘ 85 ΣΊΓᾺ 

ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος 
ΜΏΟ ννῦᾶβ πδνδ δίαννδσα, δὴ ἐ{Π15 (οπ6) 

διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ 
Ὧ785 βἰδη οσοαᾶ ἴο Ἀϊη δ8 βδοδίζουβ σοῦ [ῃ6 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2 καὶ φωνήσας αὐτὸν 
Ῥοιοηρίηθθ οἵ Ὠίτη. Απὰα Βανίηρ βουῃᾶρα ὨϊΪγᾺ 

εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀκούω περὶ 
ἢ βδϊα ἰομπ μαι ἰμῃϊβ ἴΤδτὴ θδύίηβ δροαυΐ 

σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας 
νοῦ Εαἰνο 80 ἰῇ 6 ψόογχὰ οὔίμο κβίθννδσαϑῃῖρ 

σου, οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 
οὗνοι, ποῖ οὺΥ ΟΠ 816 8016 νοῦ ἴο Ὀ6 βίεινατζά. 

3. εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος 
Ξδια [191 ἴῃ Ὠἰτηβοὶ μα δι αννδχαᾶ 

Τί ποιήσω ὅτι ὁ κύριός 
δὶ δῇ] 1ρο Ῥϑοδυβθ {δμ6 Ἰοσχὰ 

ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ᾽ 
1} ΠῚ ἢπΡ ΟΥ̓ ἐμὰ βίον αβῃ10 ἔγοσα 

σκάπτειν . οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν 
Τὸ Ὀκ ἀϊρσρίησ ποΐ 1 δΔΙὼ ΒΊΓΟΏΒ, ἴο 6 ῬΕΡ ΒΊΠΒ 

αἰσχύνομαι: 4 ἔγνων τί ποιήσω, 
Ι δ δϑῃδγζηρᾶ; 1 Κηον ννδε 1 581] ἅο, 

ἵνα .ι ὅταν μετασταθῶ 
ἴῃ οτᾶοσυ δαὶ Ὁ ΏΘΏΘΥΘΥ. 1 γτηϊσϊ 6 {ΥΔΗΒ οττοα 

ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με 
οὐΐοῦ {ἰπμ6 ίδνναγαάϑῃι!ρῪ: {πον γαὶρῃΐ τοσεῖνθ στὴρ 

εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. 5 καὶ 
ἰηΐο [53.21.1 Βοῦ565 ΟΥ [πούώβρινϑβ. Δηα 

προσκαλεσάμενος ᾿ ἕνα ἕκαστον τῶν 
ανίηδ οΔ]16α ἰοννδτᾶ [5611] ΟἿΘ [τ οἷ ΟΥ̓ ἴῃ 6 

χρεοφιλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν 
Ἰοδῃτοννοσβ οὔθ Ἰοσάὰ οὗ ἰχηβεῖ Ἠ6 τν8ἃ5 Βα 5 

τῷ πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις τῷ 
ἴο ἴῃς γβί (ομ6) Βοῦν ΤΟ ἢ 816 σοι οὐνὴρ ἴο {π6 

κυρίῳ μου; 6 ὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν 
Ἰοτᾷ οὔτωθϑ ΤῺ6 (ο26) Ἀπ 5βαϊᾷ Ομ υησγοα 

μου 
οὗ γὰϑ 

ἐμοῦ; 
ταθῦ 

864 

ΠΔΥ͂Θ ΔΙ υ 5 ῬΘΘη πίῃ 
ΤῺ, δ Πα 811 {86 ὑμίηρα 
ἰμαὺ δ τηΐῃθ ὃγρ 
γοῦσβ; 82 Ρ ψὲ ἴπρὶ 
δᾶ ἴο ΘΏΪΟΥ͂ ΟΥ̓ ΒΟΙγ 5 
Θα τρ͵οϊσθ, Ὀθοδίιξα 
1815 νου ὈΤΟΙΏΘΣ τὰ 
ἀθϑδα Ῥαὺ οϑδ ἴο 1118 
Θηα Ὧ6 νὰ5 Ἰοϑδὺ ΠΗ 
νὰ Τουηᾶ.᾽ "ἢ 

16. Τρθη 6 ψϑηξ οῃ 
ἴο 58. δῖβο ἴο ἐῃᾷ 

ΑἸβοῖριθσ: “ΔΑ οογδίῃ 
δ ΜᾺ5 Υἱοῦ Δ ηα δ 
δᾶ 8. βἰεψασζᾶ, δῃηά 
(5 οὔδ ψὰ5. ϑοοιιβόᾷ 
ἴο Ὠΐ 5. Βδπά)ηρ 
Ηἰβ βοοᾶβ ψψαβΟθ ΠΥ, 
250 Ὧ6 οδιθα Ὠΐὴ 
84 5ϑϊα ἴο ἴσα, “Νηβὲ 
5 15 1 ὮΘΑΥ βδρουΐ 
γοῦῦ ΕδΠπαά ἴῃ {δὲ 
ϑοσοιαῦ Οὗ νου δἴθα- 
ΔΙΟΒΏΪΡ, [Ὁ γοὰ σδὴ 
ὯΟ ἸΟΩΡΟΙ τηϑῆβρα {π8 

Ὠοτδ6.᾽ 3 ΤΏΘΩ [μ8 
βύθνψασγα βαίᾶ ἴο Ὠΐπὶ: 
Ξ6Η, ΜΜΗαὺ δχ 1 .ἰὸ 

ἄο, βϑαίηρ. ὑπαῦ χὰ 

γλδβίοσ Μ{ΠῚΙι ἰδκ ἐμὰ 
δύο αΒ ΩΡ ΦΥΆΥ 

ἔγοα ἸΏ62ΟϑΟὋξἹἡ 81 πόξ 
ΒΊΓΟΠΡ ΘΩΟῸΡῊ ἕο αἱῥ' 
Ι δὰ ϑϑῃδιηθά ἴο ῬΕβ, 
ΔΑΠΓῚ Κῆοὸν ΔΓ 1 
518} ἅο, 50 ὑμδὺ, 6 

1 δῖχὰχ μαυὺ ουὖὖῦν οὗ {8 
δου ῖρ, ῬΘΟΡΙΘ 

ΜΠ γχϑοοῖνθ πιὸ Ἰἰηΐο 

ὑπο Ὠοτηθ5. 5. Δπὰ 
οαληρ ἴο Ὠΐπὶ 6808 

ΟὨΒ οὐ ὑπ ἀβθρίοϊβ 
οἵὗἨ ἰδ τυϑϑίθσ Ὧ6 Ὁσὸς 
ροαρα ἰο 58 ἴο {88 

Ἀγδὺ, ἬΝ. ΠΟ 818 
γοῖ ΟΥΪΏΡ ΤΥ ΤΘΕ ΘΓ; 

6 Ηἑδ 5ϑϊα, "Α μυματοά 

ΠΡ .ῃᾳᾳΨΝΝ 

86 

εἶπεν 
Βα 

καὶ 
8.58 

ἐλαίου" ὁ δὲ 
οὗ ΟἹ]; 186 (ομ 6) »αΐ 

σου τὰ γράμματα 
οἶγοι ἵμα ὙΜΥΛΟΛΔΕΒ 

ταχέως γράψον πεντήκοντα. 
μανὶπϑ 5βαὺ ἄοψὰ αὉἸΟΚΙΥ ψυτὶῖα Βεῖν. 

ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ δὲ ἔπειτα 5 
Ι ΤΉΘΣΘΌρΡοΩ ἰο αἰξέοχαϊ (οη6) [6 βαεϊὰ τοι Ῥαΐ 

δὲ εἶπεν όσον ὀφείλεις; ὁ τ 
μον ΤΩ ἢ 81:6 σοὺ ΟΥΠΕ) ὙΒ8 (οπ6) Ῥᾳξ 5αίά 

“Ἑκατὸν κόρους σίτου" λέγει͵ 

Οὐδ υμαγοαᾶ ΟΟΥ Τὰ ΘΌΣΕΒ οὗ ΜΏΘαί; 8.615 ΞΘ ΙΕ 

ὑτῷ Δέξαι σοῦ τὰ γράμματα καὶ 
ΥΡΉΝΝ Βεςείνα οἔνου πὸ ΨΥΠΩ85 δηᾶ 

ἄψον ὀγδοήκοντα. 8. καὶ ἐπήνεσεν ὁ 
γραῦς Υ ΑΗ ΧΝ Απμᾶὰ οοχηιθηᾶοᾶ {86 

ύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας 
ὰ Ῥ ἃ 5 τὰς βἰανασζα οὗ μθ΄ υὐνιθηξθοι 655 

2 τ- ΄ ΕΣ ΄ " ΄σ ε 

ὅτι φρονίμως ἐποίησεν ὅτι οἱ 

Ρϑοαῦβα αἰξουθοῦν Β6 αϊά; Ῥεσαῦβα [88 

υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι 
8005 οὗ ἴῃ8 δὲβ τι 15 τάοχα αϊβοσοοῦ 

Ἄ ᾿. « χ Ἂ 32 ΝΥ 

ὑπὲ τοὺς υἱοὺς φῶτὸς εἰς τὴν 

ΑΔ 1τὰ8 5ΟΩΚ5 τπρδῖ ἑπίο ἰδ 

γενεὰν τὴν εἰσίν. 
Βοηθσϑίοα {π6 ΓΘ. 

9 Καὶ ἐγὼ 
Απά ε 

ποιήσατε 
δα τοῦ 

ἀδικίας, 
τσὶ δου 585, ἴῃ οτᾶον ἐπαὲ 

ἐκλίπῃ δέξωνται ὑμᾶς 
ἐξ ταϊρμὲ 81 [86 ν τοϊσμξ στεσοῖνα του 

αἰωνίους σκηνάς. 10 ὁ πιστὸς ἐν 
βνου δ ἐφαίβ. Ἰὰς (ο6) Ζαϊτ})} ἴα 

ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ 
τεαδὶ (5) δἷϑὸ ἰΞθ- τῶσοβ ξαιϊπῆμ) 15, δρᾶ 

ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν 
88 (ο 6) ἴῃ 1θϑαβϑὶ (105) υπγὶσμίεουβ 8150 Εἰ ε 

πολλῷ ἄδικός - ἐστιν. 11 εἰ οὖν 
ΤΩΌΘΏ αὐτὶ ίθουβ δ. 1 {μοσθζοσθ 

ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ 
Ὦ 8 υπχίβμίδουβ ΤὨΒΙΏΓΔΟΩ 281 Ώ20] ποῖ 

ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν 
γοῦ ὈΘΟΒΙΏΘ, 16 ἔτὰθ (15) δ 2500] ἕο τοῦ 

πιστεύσει; 12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ 
ΜΠ1Π ΘοςσαΞο Αὐὰᾶ ὲ ἴῃ ἴδο [(1251] δποίμοσ᾽ 

. βάτους 
μα τα θαβυσαβ 

αὐτῷ Δέξαι 
το μὶπι ἘΒδοθίνα 

καθίσας 

τοῦ 
οὗ ἴΠ6 

ἑαυτῶν 
ΟΣ ̓ 1μουάβοινο5 

ἑαυτοῖς 
ἴο Ξοῖνθ5 

τῆς 
τ ϑτασο ΟΣ {86 

ὅταν 
ΜΈΉΏΘΏΘΥΟΣ 

εἰς τὰς 
ἱπίο ἰδ 8 

λέγω, 
ΤᾺ 58 51, 

τοῦ μαμωνᾶ 
1π6 

σ 
Κνᾶα 

ὑμῖν 
ἴο τοῦ 

ἐκ φίλους 
ουἱ οὗ ἐτϊθηαβ 

{ΚΕ 10: ---12 

ῬδΟδ πλοϑϑΌσο 5 οἵ ΟἸγα 
οἱ]. δ δα ἰο Ὠΐ, 
ἼΔΚΘ γόο ψτιῦθῃ 
ϑρτοοιηθηῦ 80 δπά 
οἷ ἄοψῃ δηα αὈΙΟΚΙ͂Υ 
αὐτὶ Εν. 1 Νεοχὺ, Ὧ6 
βοᾷ ἰο δηοῦο ΟὨΘ, 
ΝΟΝ ψοὰ, ΠΟΝ ΠΟ 
86 γοὰ οὐηρ’ Ἐδ 
5814, “Α Ὠυπηάαγρα ΟΟΥ 
τηθαϑισος Οὐ ψηθδαί.᾽ 
δ 5αἰὰ ἰο Ὠΐτ, “Τα 
ΟΣ νυϊθη ϑρτθθ- 
χαθηῦ Ὅ8ὸκΚ δηὰ σσιία 
οἱρηὐν.᾽ 8 Δηᾶ ὨΪ5 Τ285- 
165 οοῃηθηᾶαεαά τ[Ὧ6 
δίοναγα, ὑμουρῃ υἢ- 
τσ ύθοιιβ, Ὀθοδῦθθ Ὧ6 
ϑοίρϑα - ψὶϊὰ ργϑούϊοϑὶ 
τῇ ϊϑάοσα; [ΟΣ π 5005 
ΟΥ ὑπϊδ β5υϑῦθῃηι οἵ 
ἰηΐηρθη 816 Ὑ|5Ὲ ἴῃ 
8. ὈΓΘούΐοα] ΜᾺ) ἰο- 
ψατὰ ὑποῖσ οσ βθ- 
ογϑ ο ὑθδὴ [6 5ΟῺ5 
οὗ 86 Ἰϊσῦ 476. 

9“ ΑΙβο, 158. ἴο τοῦ, 

ΜάᾶΚο {τἰθηᾶδ ἴῸΥ νου - 

β6ῖγεβ ὉΥ πθδὴβ οἵ 

{86 πτὶσηὔθου τὶ ἢ- 

65, 50 ὑῃδῦ, ΨΏΘΩ βοῇ 

811, 08} πῦϑὺ τϑοοῖγθ 

χοῦ ἰηἴο π6 δνουϊαβδῦ- 

ἴῃσ ἀπειηρ ὈΪδΟ65. 
10 ΤῊΘ6 φούβοῃ ζαϊθζαϊ 

ἴῃ. ψδδαὺ ἰ5 Ιϑαϑὺ ἰδ 

ΓΑΛΙΆΓᾺΙ δἷδὸ ἴῃ πλΌ ἢ, 
δὰ 886 Ῥούβοη π|- 

τἰρίθουβ ἰθ ψδὺ 15 
1.δϑὺ 5. ὉὨΓΙΡῺ- 

ἰδοῖ5 δἷθδο ἰῇ ΤΟ, 

11 ΤὨργοΐζοσο, ἃ τοῦ 

Ὥδγο ποὺ ργονθᾶ ψοῦτ- 

ΘΙνΘ 5. ἔδιῦμτα!]! ἱπ 

οσομηθούΐοη τι {μα 

πατὶρύθουϑ ΤἸΟΘΏΘΕ, 

ΜΏΟ ΜΠΠΠὴ δηὐχυδὺ τοῦ 

ψ τπϑῦ ἰ5 χπ6 

ἸΣΑΩα 1 στοῦ δᾶῦδ 

ποὺ ρὑγονεᾶ γοῦ ΒΕ ΙΝ 65 

δα 1 ἴῃ σορηθούϊοι 

αἰ ψϑῦ ἰ5 ΘΟ ΘΓ 5, 
τ ΚΡ. “φ“ΠῤΠπΠΠΠρ Πρ ΄’᾿᾿᾿᾿΄᾿ῤ ̓ ᾽---.--ς- 

8: ϑγβίοιαῃ οὐ τηϊηρβσεαϊών (αὖ 057), ΒΑ; 821» (οαθην), “1118, 



ΓὈΚῈ; 16:.13---18 

ἡμέτερον 
ΟἿΓΒ 

- » ᾽ Ἀ 
πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ 
ξα Πα] ποΐ. τοῦ Ῥδοδσζῶθβ, ἔμπε ([8] 6} 

τίς δώσει ὑμῖν; 18 Οὐδεὶς. οἰκέτης 
ΜΏΟ ΜΙ] Βῖνο ἰὸ Ὑοῦ} ᾿ Νο οὔθ Βοῦβο βοσνδηΐ 

δύναται δυσὶ . κυρίοις δουλεύειν ἢ 
ϑ αὶ ᾿ ἰοιῖνο Ἰογὰβ ἴο Ὀ6 ΒΙανίηβ; δἰ που 

γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 
ἴογ (886 οπθ- ΨΠΙ χαῖα 8δηα ᾿1ἴῃὴ6 ἀἰβέεγθηξ (οτι.6) 

ἀγαπή σει, "ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ 
88 δ δὲ} ονε, Σὲ ΟΣ ὁπὸ ̓ἢς ΨΗ]Ι ΒΟ] 8561} ἀϑδΐῃηβε. δπὰ 

τοῦ “ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ 

οὗ 8 6 αἰδοτοηὶ (ο6) ἡ Ὧ6 ΨΙΗ ἀσδϑρίβο. 

δύνασθε ᾿"- θεῷ δουλεύειν. καὶ .-“ μαμωνᾷ. 
τοῦ 818 8016 ἴο αὐὰ ἴο Ὀ6 βιανίῃξ. ἃπα το ΤΩΘΙΏΆΤΏΟΏ. 

“14 Ἤκουον ᾿ς δὲ. 
Ὕεσα πρατίπρ. Ῥὰξ 

φιλάργυροι ᾿ 
τ: ΤΟΙ ΟΕ 5 νον Ῥείῃρ, 

αὐτόν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ΔΙηα Ὧφ βαϊα ἴο ἔἤϑσα 

ταῦτα᾽ 
{π6ϑε ( [Ἀ1Ὲ 85) 

ὑπάρχοντες, 

πάντα 
81} 

καὶ οἱ “ Φαρισαῖοι "ἢ 
δια τὸ ῬΒασίβοος 

ἐξεμυκτήριξζον 
ἴπον ΧΕΙΘ ΒΠΘΘΥΙΏΡ εἰὖ Βΐτα. ὁ 

Ὑμεῖς. “ἐστὲ: οἱ ᾿δικαιοῦντες ἑαυτοὺς 
δύθ {π6.-(01165} ΜΕΡΕῚΔΕ Α ΦΕογΞ 56 1νῈ 5 

ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς 
ἴῃ δίρῃξ ' οἔ {86 - ΖΘ, τ6 ρμμεΐ σοᾶ 

γινώσκει: τὰς καρδίας ὑμῶν ορΑὅτι 
ἰβ Κπονηρ . .ἴπ6 Ὠρασὺβ οὗ χοῦ; ῬὈδοδῦβθ 

τὸ" ἐν: ἀνθρώποις ὑψηλὸν ὀὄδέλυγμα 
ἴπ 6 (10 5}) 1ῃ : 

ἐνώπιον τοῦ - θεοῦ... 
ἴῃ ἰρῃξ οξίμο . σοα. 

ΤΆΘᾺ ; Ἰοῖίν αϊδθυβἧπ ἘΠΊ πα σ' 

1. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι 
᾿ ΚΝ ̓  ΑΝ , δα, ἴα Ῥχορῃεῖβ ὍΠΈ] 

᾿Ἰωάνου: ἀπδ᾽ "πότε᾿ ἡ. θασιλεία. τοῦ θεοῦ 
ΦοΒΩ; ᾿Ἔγοτα ἴμ6ὰ 6. Κιηβάοχω. οὗ ἴπ8 αοά 

πος ἢ εὐαγγελίζεται Ὁ καὶ πᾶς: εἰς 
ἰ5 θαΐῃδ ἀθοϊασϑᾶ. 885 ξοοα. ὭΕΨΜΒ ϑηά. δνούσοσθ. ἰπΐο 

αὐτὴν βιάξεται. ΕΥ̓ Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν 
δ. 15 Τογοίηβ 561}. Ἐδβίοτ τοῦ. 15 

τὸν οὐρανὸν καὶ. τὴν γῆν παρελθεῖν 
16 .ἤφανθηῶ. δμῃᾶα. ἰῆ6 ΕΑ ἴο ρᾶϑβϑύναν, 

ἢ: τοῦ: νόμου μίαν ᾿ κερέαν ᾿ πεσεῖν. 
ἴπδὰ οξίδο. [Ιδῃν τ“. οὐδ᾽ 1ἀ 6 σὰ ἰο 81. 

18 Πᾶς “. ὁ . ἀπολύων ᾿πὴν 
"" ̓ Ἐνετγόηο 1ῃ8 ᾿ ἸΟΟΒΙῺΒ ΟἿΣ τὰς 

γυναῖκα αὐτοῦ ᾿ καὶ γαμῶν. 
νοσῦδῃ, ΟΣ Πἰχὰ - διά ΤΩΒΥΥΝΊΩΒ 

ἑτέραν μοιχεύει, 
αιποτεηξ οταξα] 

ΝΟΣ 

Β8 15 σογασ 1 δ΄ ̓ΔαΌΠοΥν, 

866 

ΏΟ. Μ001 ρίνθ'  ὐου 
ψὮΏδὺ 5 ἕῸΓ γΟΌΓ ΒΘ ν 5 
13 ΝῸ ποῦβα βούνϑδῃς 
σὰ Ὀ6 8. ι5ῖδνθ ἴο᾽ ἔχο 
Ι,δδίοσβ; ἴοτ,. οἱἴῆρὺ 
Ὧ6. ΜὴΠῚ παίθ [6 ᾿οπδ 
δια Ἰονθ ὑπ 6 Οὐ ., οὗ 

Ὧ8 ἍΜ υἱοῖς ἰὸ [88 

ΟΩΘ δῃᾶὰ ἀθϑρίβα. ἴδ 

οἴμεσ. ου οδηποῦ Ὀ8 
ὅϊανοβ ἴο αοᾶ. δῃᾶ ἴο 
ΤΟ 65, ».. 

“ΔΑ ΝΟΥΣ [88 ῬμδαῖΣ 
5665, ΤΌΝ ΟΙΘ᾽ ΤΩΟΠΟΥ 
ἸΟΥΕΙΒ, ὝΘΙΒ 1ἰβύβηϊηνσ 
ἴὸ ᾿.81 (ΐθδ8 μι ηρ8ὶ 

δᾶ ὑΠΘΥ͂ Ῥερϑδὴὰ ἴο 
ΒΏΘΟΙ δ ἤϊτῃ, 15 Οοη- 
ΒΘαΌΘΩΟΥ Ὧ6 βαϊά ἴῃ 

ἰδοια; “οῦ 816 ἐμοβα 

ΔΟ ἄθδοϊατο. νου" 

56 Ίν 5 τἱσ ύθοι ὈΘΙοσα 
χάθη, Ὀὰὺ Οαοα ΚΩΟΒ 

χοῦὰ ᾿ρασίβ; Ῥοσδυβδ 
ψῆδὺ 15 Ιοξύν -λοηρ 

Θὰ ἰ5 ἃ αἰδρυπίϊηρ 

ὑμϊηρ ᾿ὰ οὔ δ᾽ ΠΕΜΤΗ 

16 “ΠΕ ΤΑ. δηά 

[ῃη)6 Ῥτορῃθίβ ψοΥΘ ὑπ- 

11. σοη. ἘΤοῖ [ΠΏ 6 Οἢ 

186 Κίπράοχῃ οὗ σοῦ -15 
Ῥαΐῃρ' ἀβοϊασϑά ἃ5 Βοοά 

Ἀθδ, δῃᾶ ΘΨΕΙΥ 'βότῦ 
"οὗ ῬΘΙΒΟΏ ἰδ. ΟῬΥΘΒΒΙΏΡ, 

! ξοσναζά ἰοψεατάᾶ. ΜΝ Ἢ 
17 Ταὰρβορά, Δ 15. δα βίθῃ 
ἴΟΓ ἤθάνθῃ δηᾶ. θαυ. 
ἴο . 8855. -ἅ,ΜᾺΥ ΕΥΥΤῚ 

ΟΥ̓ -ὍΠ8 ῬΔΥΟΙΘ. οἵ ἃ 

Ἰούίοσ οὗὨἨἍ ὑπ τιν ὃ 
θ5Ὸ ὉΠῚ}1Π1164. ον ὁ 
18 "ἜΣ Υγοσ6. ἐπ δἕ 
ἀἴνοσοβϑ μῖβ. τ θ᾽ 886 
Ἰαϑυτὶθθ ϑηοίπεϊ 
σοὶ Θ6 Ὁ] ΟΥΣ2 

νοννμηραναμνε 

μρρμαῃ γεν μρρρρίμεψον 

Ε 

παρα μαρ ναι αι ον μοποδα πιο εννοενυυρκθουηδ ὑέος, ἐκμριρφερμεμεριμρνἡμμονμεπρμηνρ μα μα γραίαν; ἰσχμν - οὐαρμαοννμι χμνρ μεν ὠξμν. αν κα ψριμμμναμννφηβμηννα μὴ υαπρμιφε μθημμερηκω σε με κύμα ον, 

861 ΓΖ ΌΚΚΕ; 106: 19.---94 

καὶ -- ὁ ἀπόλελυμένην πὸ [8δηᾶ- Βα ὑμαῦ πὴδγ- 
«ὦ πα [ΨΟΣΆΔΠ] Παντηρ ὈΘ θα Ἰοοβϑᾶ οὐὗ. ἔτοσω ᾿ τίρ ἃ. ψοσήδῃ αἰνογοοα 

ἀνδρὸς. - γαμῶν μοιχεύει. ἔτομλ ἃ Ὠϑθϑηά οογ- 
ΤᾺ 816 ῬΘΥΞΟῚ ΤΩΔΙΎΨΔΠΒ 5 οοτιπΉ ΕΩ 5 δαπ!ΐοσν. χα ααπϊίονγ. 

19 ̓ἴΑνθρωπὸς. δέ -“ τις ἦν πλούσιος, ̓᾿ 19“Ἐπ0: ὃ οοτίαίη 
: αὖ 8οὴβθ ἃ ἈΤἸΟΠ, δ ΜΒ τ] οῦ, “δηᾶ 
καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν [88 ᾿α564 ἴο ᾿ἀθοῖκ 
δῃᾶ Π6 ὑγὲὰ5 οἱοίῃεπε ἈΪσΏ 561 [18] ἢν ΒΌΧΌΙΘ ᾿ ΠΤ ΩΣ ΠΗ ῬΌΓΡΙΘ 

καὶ ᾿ὀύσσον εδύφραινόμενος. καθ΄. ἢ δα ἤπθη, θη]ονίηρ 
8Δπαἃ τ ΘΙΩΡ νὴ -ΤῊ 6. ΝΝΝ ἵὰρ ἴο Ἠϊπὴς ΘΠ ἔγοχη. : ΕΝ ἴο 

ἔραν οαἸἩτρῶ 0. πτωχὸς δέ τι : ΗΝ 
ἡμέρι - λαμπρῶς. ῬοοΣ (6) Ὀυΐ ΜΕΝ ἄδγ. τῖα πιᾶρτ1} 

ὀνόματι Λάζαρος ̓  ᾿ ἐβέβλητο πρὸς τὸν ΟΘΠΟθ. 20 Βαῤ ἃ οετ- 
το βτὴθ ΤΙΒΣαταΒ. δα Βέθῃ [Ὡτονῃ ἰοννατα ἐμὲ ὕδῖλ. ΟΡ. Ὠδηθα 

τ ἝΝ ἜΝ ἘΝ ;, 

πυλῶνα αὐτοῦ “᾿ εἷἱλκωμένος 21 καὶ Π8Ζ΄ 4: τυδ᾽. ἀδεᾶ- [0 ὈΘ 
Βαἴθ οἵ Εἰπι “- Βανίηθ θεθ υἱοοσγαίθα πᾶ θα αὐ Ὠ18 βϑύθ, ΣᾺ] 

ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ ᾿ τῶν ̓. [οὗ υἱ]οοΥ5. .21] αὐά - ἀ6- 
ἀοβίσηδ ἴο Ὀ8 κα ἰθᾶ ἕτοσὰ “- 86’ ({π| 1765) δἰ στρ ἰο δὲ Β|1664 δ 1} 

πιπτόντων ἀπὸ. ᾿ τῆς : τραπέζης [86 ἐβίηρε,. ἀτορρίηρ 
, ᾿αΠῖπε' πλοὶ Νὰ ἐλλὰς ως ΑΘ. γγρῃ {π6 8016, οὗ 
τοῦ πλουσίου" ἀλλὰ. -καὶ - οἱ 

οὗ ἴδ 6 ΤΊΟΒ (006); Ῥαΐ 8150 ᾿" “ἴπα ἐβι, ττιρα ἶλθι. ὅαα, 

κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ. ἕλκη αὐτοῦ. 1 [90,: 6 α065 δΟΩΝ 
ἄορθ ὁομθηθ ΜΕΥ ΠσΟΚΙαΡ ἴΠ6 ὉΠΟΟΙΒ οΕ Εἴτα. [ΟοΘ. 8δα.. 0Κ. Ϊ5 

ὉΙΟΟΙ͂Β. 2 ΝΟΝ ἴἢ 22 ἐγένετο δὲ 
᾿Τ οσσυγγοα θυ ς ἴο ἀϊα {μ8 Ῥοοῦ (οπ6) πᾶ 

ἀπενεχθῆναι αὐτὸν- ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς ᾿ 
ἴἰο 6. οϑυτιθα οἹὉὉ ἰτὰ Ὁ» τδ6 ΘΏΒΘΙ5 ἰπίο᾽ 

τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ:. πο ᾿ 
16 Ὄοδθοῦιὶ ΟΥ̓ ΑΔΡΥΔΏΔΖΩ; ΝΕ ᾿ 

ἀπέθανεν δὲ καὶ. ὁ πλούσιος καὶ 
αϊοα Ὀας :α1580 ἴδε. τίσ (οπ6) ϑηᾶ 

᾿ἐτάφη. 23. καὶ ΄- ἐν :--: τῷ ᾿ ἄδῃ τ 
88 νγαβ ρυχίεᾶ.  ΔΑρὰ ἴπ 5.0} Ὦδαᾶθβ 

ες ἐπάρας τ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ; 
Βανι πξεα αρ ἴπ6 ἘΣ Ὲ5 . ΕΒ πα 
ὑπάρχων “ἐν ᾿δασάνοις, δρᾷ 'Αδραὰμ 
Ῥεῖῃβ . ἰογχαθη δ, ἡ Ὡς ἰ5 φαίη εν. ΑἸ ΥΒΏΘΖΩ; 

ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλττοις 
ἕτοτα, Ἰοπβ' ὙᾺΣ ΟΕ. διά. ΤΙΑΖΑΥῸᾺΒ ἡ εἶπ {ῃ8 ὈΟΒΟΙΏΒ 

αὐτοῦ. 24. καὶ. αὐτὸς φωνήσας “ἢ εἶπεν 
οὗ Ὠἴτα. “Αμᾶ Β8 Ο νη βουπάεα '5814 0} 

Πάτερ. ᾿Αδραάμ," " ἐλέηδόν᾽ με καὶ πέμψον 
ἘδῖμοΣ ΔΌταμδτα, Βαανα ΤΆΕΣΟΣ ΟἹ ΙΤὴὯβδ. 88 βεπᾶ 

Λάζαρον ἵνα ᾿θάψῃ τὸ ἄκρον 
᾿γαξοιις : ἴα οτάεσς ἰμδὲ 6 τοῖσδ ἂρ ἰδμα τὶρ 

20, 23, 94. ΤιΔ7΄ Δ΄: ΤῸΒ,- 
28» Ἠδ' δ5, ΒΑ ῦΞι: ΘΏΘΌΙ, 75-8,.10-18. ἐμ. 7} Υηηι8, 

ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν ᾿ καὶ. 

ΒΑ; ἘΠ:6.-8Δ'΄ ΖΔ 1 (πθδηΐϊηρ 

8 αΡ- . Βέβ 
Ἤδ᾽ ἘΧΙΌΙης., Ἴη᾿ ἰογ- 

σοῦσθθ ΟΥἨ ὑΐηθ [6 

ὈΘΡΡΆΣ αἰθὰ δπηᾶ.: ὯΘ 

ἅα5 σαυτίθα ΟΥ̓ Ὀγ. ὑπ6 
ἀἤ56 15" ἴο {δ ῬΟϑΟΠῚ 

᾿Γροβιίοα. οἵ ΑὈΥΔΉϑτη. 

“ΑἾ50, δ τίου. πιϑᾺ 

αἰοα διά ψὰ5 Ὀατιθᾶ, 

23 Ἀπ πὰ Ἠδ΄ 65" -Ὧ8 
᾿ΘΥ͂ΕΒ, 

πιδηίϑ,. ᾿8Θηα, 6 . ΒΒ 

ΑὈτϑμ απ ΒΙ͂ΔΥ - ΟἽ 

88 Ἴνα. Τὰ 55. ἢ 

188... Ῥοδοῃχλ. -Ῥοβ 20 

ψῖτα; - δἰ. 2450: :8Ὠ6 

ΟΔ]16 4 «πᾶ. 5814, 
ΚΕ ΔΌΠΟΙ ΑΓΒ ΔΩ, 

ὮδΒΥΘ ΙΏΘΙΟΥ. ΟἹ 16 

ϑΘηα  Βαοηα. [Τ8Ζ΄8ἃ- 

55... 1ο-- αἱρ..: 5.1: ἊΡ 

“ἀαοᾶ. 5 ἈΕΙΡοτ""),. τὸς 
ς 



ΕὈΚῈ 10: 9ὅ--Ξ31 

τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ 
οΥ ἰμ6 ΒηΡοΥ ΟΥ τὰ ΟΕ Ψαΐοσ δηα ταϊρῃϊ 600] 

τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι 
1ῃ6 ἴοῆσαθ οὔἴχωθ, ἤϑοβιϑδθ 1ϑυὰ 618 ρϑίπϑα 

ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 εἶπεν δὲ ᾿Αόραάμ 
ἷηπη ἰῇὼς6. Ββδηιθ 815. 5αῖ 8 Ῥυΐξ ΑΡυδῆϑχῃ 

Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαόες τὰ 
ΟὨΙα, ΥΓΥΟΣΏΘΙΏΡΟΣ ἰμδὶ ψοῦ γοορῖνρα ΟΕ 1868 

ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ 
Βοοὰ (155) οἶὗγοαὰα ἱὰ ἴθ [116 οἶνοι, δῃὰ 

Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά" νῦν δὲ 
ΈΕΤΕΤΕῚ Ἡκονῖθο ἰῃ6 Ἀϑᾶ (μη 55),;5ἘΕε πον εξ 

ὧδε παρακαλεῖται σὺ ᾿δὲ 
γον} ἨΘ 15 Ῥϑίῃρ σοσταξοτιθα ψοα 1 1}}} 

ὀδυνᾶσαι. 26 καὶ ἐν πᾶσι τούτοις 
816 ὈΘΙῺΡ ρα ηρᾷ. Αμάαᾶ ἴθ 811... ἐΐεξα (ἐμ 55) 

μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα 
ΩΣ 5 8856 τοῦ [βῬβορῖὶθ8] οὔδϑω ρτϑαΐ 

ἐστήρικται, ὅπως ες οἷ θέλοντες 
85 θῇ ἄχϑᾶ, εὸο ἰβαΐ ἰδῆ (οὔ 65) Ῥεοίηβ ΠΩ Β5 

διαθῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ 
ἴο 5ἴίθρ σου το ποτ ἰονναζά στοῦ [ῬΡΘΟΡΙ61] ποῖ 

δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς 
ΤὯῺΔΥ Ὀ6Θ 8016, ΠΟΙ ἔγοχζῃ ἴβοσα ἰονδσζα Ἢ5 

διαπερῶσιν. 21 εἶπεν δέ ᾿ἘΕρωτῶ σε 
ΠΔΔΨ ΟΥΟΞ5 Ον Ἐς 5ΞδἹἱα Ὀμΐ 1 πὶ γεαυθβέίαρ ψοιὶ 

οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς 
{πουθέοσθ, ἤαΐϊμπεσ, ἴῃ ογάϑυ ἰμδαΐ σψοῦ 5ῃπου]ά βεηᾶ 

αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 
Ηἶσα Ϊηπῖϊο 6 ἤποιβθοὸ οὔἷβο ξδίμοσ οξχηῃδ, 

28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως 
1 δὰ μανῷ ΖῸΓ ἔνε Ὀτοΐμποσχϑ, 50 μδὲ 

διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα 
ΒΘ τῇδ ἐβδοσοῦσηϊν νἱΐλθθα ἴο ἔπε, ἴῃ ογάρχ ἐμδΐ 

μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον 
οὺ 8415 0 ἐποὸν τχηϊρῃξ σοὴθ ἰηΐο {πμ6 Ῥὶδοθ 

τοῦτον τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ ᾿Αβραάμ 
ἰ1ῖ5 οἔίῃαε ἰοχχαθῃί. 15 βαυνἱβ Ὁ ΔΌΓΘΔΏΔΙΩ 

Ἔχουσε: Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας: 
ΤΟΝ αἴὸ μδνΐῃρ ἹΜοβ565 διᾷ. ἐμ Ῥτορῇῃρίς; 

ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 80 ὁ δὲ εἶπεν 
Ἰδοὺ ἤθη ἤθϑῦ. οὗ ἴῆεωη. ἔΤὄὌΒ86 (οὴ6) Ῥᾳξ καϊά 

Οὐχί, πάτερ ᾿Αόραάμ, ἀλλ᾽ ἐάν τις 
Νο, Ζαῖθο ΑΡγβῆδεα, Ὁᾳὲ ἱἰξθνοῦ δοχζίθοῃξ 

ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς 
ἔτότὰ αρδᾶ (οἢ 65) ΒΟ Ρὸ ἰονατὰ 151-69 

μετανοήσουσιν. .31 εἶπεν δὲ αὐτῷ Εἰ 
ΔΘ Υ ψν}1} σοροηΐ, ἘΦ6 βαϊᾶ ρμυξὲ το ὨᾺ 1 

868 

ΟΥὗἨ δῖβ5 ἤηροῦ ἴῃ ψϑίου 
Βα ΟΟΟ] ΤΡ ὑοΏρΊιο, 
ὈΘΟΔΌΞΘ 1 8 ἴῃ 8η.- 
συ δα ἴῃ ὑΠ15. ᾿Ὀ]ΔΖησ 
Ὦχβ.᾽ 25 Βαῦ ΑὈΥΒΏϑχη 
Βθϊᾶ, “ΟἸἾΠα, τοχηρχ- 
6 ὑμαῦ ψγοὰ τϑορὶνρ 
ἴὴ ἐμὰ} ΥὙΟΌΓ ρΡόρᾷ 
ὑΐηρ5 ἴθ γουσ 11}6- 
ἔπαθα, πὸ ΙΘΖ,Τυβι 
ΘΟΙΥΘΒΡΟΠ ΔΙ ΘΙν [δα 
Ἰ ͵)αΤΙοὰ5. ἐϊαρ5. Νοῦν, 
ΒΟΜΕνΘΓ, ὯΘ 5 μανίηρ 
σοπιξοσὺ Ὥθσο πὶ γόμ 
816 ἰὴ ΔΏρΡ 5}. 26 Απὰ 
Ῥοϑίαοθ 811 ὑξβθερ 
ὑΠΪΏΡΒ, 8 ρεοαῦ σὨΒ ΒΩ 
Ὧδ5 Ὀδθὴ ἤχρᾶ. Ρεὲὶ 
ἔχε ιτ5 δῃηᾶὰ τοῦ 
ΘΟΌΙΘ, 50 ὑμαὺ ὑἤοβα 
ψορϊϊηρ ἴὉ ρΡῸ ονεῦ 
ἔγζοσα θτα ἴο τοτ θ60- 
ῬΡ1Ὶ6 οϑημοῦ, ΘΙ ΠῈΣ 
ΤΔΘΣ ῬΘΟΡΙΘ ΟΥΟΒ5. ΟΥΟΣ 
ἴσοὰα ἰθοσθ ἴο. 1.5 

21 ΤΏΘη 8 5814, Ἰὴ 
ὑμαῦ δνθηῦ 1 8.51. γοῦ, 

ξαύθθυ, ἴο 56 τα ἴοὸ 

[πΠ6 Ὠουδδ οὗ ΤῊΣ ἔδ- 

ΠΟΥ, 28 ἔοῦ 1 δνο ὅγε 

ῬτούΏΘΥΞΒ, 1 οτάοθυ ὑμαῦ 

Ὧ6 ΠΊΔΥ οἷν ὑμοὴ ἃ 
ΓΠποΙΟῸ ΡῺ τ ΐηθϑβ, ὑπαὺ 

ΠΟΥ δαἷδὸ βῃομ)α τοῦ 

βοὺ ἰηΐο ὑῃϊβ. ρἱδοβ οἵ 

τοττηθηῦ. 29 Βα Αὐτὰ 
Ὦϑ 5814, “ΤΏΘΥ παν 

Μόοϑοδ δῃηᾷα ἴῃ6 ῬτΟρΡἢ- 

εἰδ; ἰοῦ ὕβθια [1ἰβύθῃ 
ἰο ὑμθβθ. 30 ἸΏΘΩ 

Ὧ86. δᾶ, “Νο, 1᾿ηάβθά, 

ἔθου Αὔσϑἤϑ, Ὀὰΐ 
1 βοζθοῃβ ἔσχοχζῃ {8 

ἀβϑᾷ ρο65 ἴο ὑμθπὶ (ΠΘ6Υ̓͂ 
Μ11 ταροαῦ. 8180 
Ὧ6 5αϊὰ ἴἰο Ὠΐ, 11 

255 Τα τυβ, ΒΑ; ἘΠ-6. 8 ΖῈΣ (πιθϑηϊπρ “Οοά ἰ5. ΠΘΙ͂ΡΟΙ᾽"), 718, ἐς 

οἸαΟΙΠΒΟΙΝΝΝ αμοαποννημεναναομααμσσοσαπσ, πη μσασ δον πο μι θαηραμιομανοφαμμα ήμϑιι» ἡκταενρνημηναηβρ βαηρημέν. ρὲ ροοουστυν -φιμφαμακν δέν ρίαν τημλοφπνμαμνυριμμδηνμμυυατια. ἐλμροκαυκαμκυν μια κ κεν νηαμηικονβι μάνει πωραθδο κα 

8609 

, ᾿Ὶ [ο “- ΕῚ 

Μωυσεῶς καὶ τῶν προφητῶν οὐκ 
οὗ Μοβθβ δῃᾶ οὗ ἰλ6 Ῥτορῃθίβ τοὶ 

ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ 
[6 5) 816 ὨΘδσϊηβ, ὩΘΙΠΕΣ 1 ΕΣ ϑβοθθοῦθ οι οΥ 

νεκρῶν . ἀναστῇ πεισθήσονται. 
ἀεβα (Ομ 65) βΞβουμᾶ βἰδμα ὡρ ΔῈ. 011 ΡῈ ρουβαδάβα. 

17 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
δ ἩἨρπαίά νυξ ἰονατά ἰῇ6 ἀϊβοῖριθ5. οἱ Βῖτ 

᾿Ανένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα. 
Ὁηδνοιάβθθ [ἰἰ 15 οὔ ίῃ {ῃ6 σϑιι565 οΥ δία ὉΠ] 8 

ἡ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὗ 
ποὺ ἴο οοχῇθρ, Ῥοϑίᾶθς νορ του ΨΏΟΤΩ 

ἔρχεται" 2 λυσιτελεῖ αὐτῷδλ εἰ 
πὸ} δὰ σοζϊηδ᾽; ἀξ 15 ΟΣ δανδῃίδθα ἴο πὶ 1ξ 

λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν 
βίοῃβ ΟΥ̓ τη} 15. Ἰσ π᾿ δτουπᾶ δροιυξ 16 

τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν 
ὭΘΟΚ Οὗ ἰσλα απαᾷ ἨΘ6 85 Ῥ6θὴ σαϑ ἱπίΐο [86 

θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ 
8568 ἔμδῃ ἴῃ οχᾶφσυ [μα [6 Βῃοι]ᾶ βίη 16 

τῶν "μικρῶν τούτων 
ΟΥ̓ ἰῃ8 1ΠῚ6 (ΟΠ. 65) με658 

ΕῚ προσέχετε ἑαυτοῖς. 
Β6 τοῦ ραϑίηρ αἰϊρηζίοι ἴο 56 1ν65. 

ἁμάρτῃ ὁ ἀρελφός σου 
παρ ]ὴ β'ὰ ἰδ6 ῬὈχγοίμοσ οὗ γοιῖϊ 

αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ" 
τὸ ἴτω, δῃα 1ξ ον ΣΡ μ6 Βῃο α τορεπὲ 16 50 ΟἹ ἴο Βῖτα; 

4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
δη 1 νοῦ Βον {τ 65 ΟΥ̓ ἴδ ἄδν 

ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ 
Ὧφ 5Βῃου]ὰ 515 ἰπΐο σου διά 

ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ 
ἢ 5ουα οσογὰθ Ὁ80Κ ἰονδσά σου 

ἱμετανοῶ, ἀφήσεις - 
Τ δὰ του Ὁ, ψοῦ 11 6 οὑπὶ ΡῸὸ ΟΕ 

ὅ Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ 
Αμὰ εαἰᾶ {μα 8 Ροϑῦο5 ἴο 6 Τιοτὰ 

Πρόσθες ἡμῖν πίστιν. 6 εἶπεν δὲ ὁ 
᾿Αἀὰ 

ἐὰν 
Τέονοσ 

ἐπιτίμησον 

“ἑπτάκις 
βονϑθὴ Εἰ 65 

λέγων 
ΒΆΣ ΙΩΒ 

αὐτῷ. 
ἰο Ὠϊτω. 

ἰοὺ Σαῖτα. 5ειᾶ Ῥυῤλῤλῥι ἴπ6 

ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον 
τγοῦ ὅτ Βανί  ἔδ 85 ετδαὶὰ 

ἐλέγετε τῇ 
γοῦ ΨΟΥ͵Ὲ Βα 5 ἴο [6 

ταύτῃ καὶ 
ἐῃ 15 ΔΩ͂ 

κύριος Εἰ 
Τιοτὰ τῇ 

σινάπεως, 
οὗ τυ ιβίϑτα, 

“συκαμίνῳ 
ὈΙΘΟΙΚ ΤΑ Π]ΌΘΥΥΥ ἐγθα 

φυτεύθητι ἐν τῇ 
8 ριβηίθα 1 {6 

ὑμῖν. 
ἴο τοῦ, 

ἂν 
ΠΚΟΘΙν 

᾿Εκριζώθητι 
Β6 πρτοοϊςξα 

καὶ ὑπήκουσεν θαλάσσῃ" 
δηα ΤΠ ορονρὰ 868; 

ἂν 
ἈΚΕΙ͂. 

Εῖνο ΥΘΌΤΟΟΣ 

ΤἐΌΞΚΕ 11:1--ςῸ 

ἔποὸν ἄο οὺ 1᾿ϑύδῃ 
ἰο. Μοξοσ δῃ64(1Ἵ [86 
Ῥχορῃθῦθ, ὩΘΑΛΌΒΘΣΙ 
Ὑ1ὴ 67 Ὀ6 ρΡοῖ- 
βΒυδαρα ἢ Βοθ οὴ8 

ΓΙΒΟ 5. ἔσο ὑμ86 

ἄἀθδα." " 

1 ΤΡ Ὧ6. 58ὲά 
ἴο 5 αἰβοῖρ]65: 

Τὸ ἴα μδυοϊᾶβδθ!θ 

π8ὺ σϑιιϑθς ἔοσ βὐσπι- 

ὈΙΠΪΡ βου ϊα σοχηθ. 
ΝΘνοὕΠ6 1655, ψῸ8 ᾿ἴο 

0Ὁμ 6. Οὔ ὑῃσοῦρῃ 
ΨΜΏΟΩΣ ΘῈ ΟΘΟΙΏΘΙ 
Φτὺ ποιὰ 6 ΟΥὨ ΤΟΥ 8 
ϑδάνδηύαραο ἴο Ὠΐπὶ 

1 4 τὐϊπΠπδύοημθ ΨΜΟΓ8 

ΒΌΒΡΟαρα ἔσοηὶ ὨΪ5 

ΠΘΟΚ δῃηῃὰᾷὰ Ὧ6. ΨΜΌΓΟ 

ὑγον ἰπΐο μ6 βθᾶ 
8.8. ἴοσ ΒΙ ἴο 

ΒΌΧΩΡΙΘ ΟἿ οὗ 6586 

ἩὐΠ6 οὔθϑ. ὃ ῬΑ. δὺ- 
ὑοθίο ὅο ΨΟΌΓΣΒΘΙΥΘΒ. 

1 ψοὺ Ὁγούῃου οοχ1- 

χταΐϊνα ἃ δῖ ρῖίνθ Ὠἷσι 

8 ΤΟΡΏΚο, δηᾶ 1 Ὧδ 

τορϑηΐβ ἴογρῖνα Ὠίχη. 
4 ἘνΘῺ 1 ΠὯ6 58 560 - 

ΘῺ ὑἴπηθ65 8 αδὺ' δϑδϊηδὺ 

γοὰ 84 ὯΘ6 ΟΟΠΊΘΒ 

ῬΔῸΚ ἤο γοὰὰ 566} 
ἰἰπιοθ, βαυίησ, Ἃ τϑ- 

φϑηΐ, γοὰ πιυδῦ ἴῸΓ- 

αν Ὠϊμ.᾽ 

ὅ ΝῸΝ ὑπ δροϑῦϊθϑ 

βΒϑοϊᾶ. ἤὍο μ6 Τοχᾶ: 

“Αἷν 5 τόσο ζαϊ ἢ. 

6 ὙΏΘΩ ἰὯ8 Τιοτὰ 5ϑα: 

“Γ χοῦ δά ἔδϊῃ 

086 5ἰζθ οἱ ἃ χηῖδ- 

ἰ:α ρστϑίῃ, τοῦ ψουἹάᾶ 

580») ἤο δ 15 ὈΙδῸκ. 

ΤΑΌΙΌΘΙΙΥ γθο, ΒΘ Ὁ- 
τοοἰεα 8η8ἃ Ὀϊδηΐδα ἴῃ 

16 568!}᾿ δηᾶ ἴῦ πομ]ά 

Οὔαν γοῦ.. -.-- .- 



ΤΌΚΕΗ͂ 11: 7--14 870 571 108} 11: 15ὅ---28 

τ δ οὐδ, ὁμϑν οθν ἔχον ὠῖνσςι δὲς ἔδρα [Π ἐροθατιοθηστς δ δῇ, δὲ οὐξι ταν ἰῦδας οὔ σα τρος 
ἀρρίροῦντα, ἃ ποραδίνο σαν, ἀξ, οἰ σϑόνς,, ἴα ονὲς τὸς μῦθαν ἢς δος, ὧξοῖς, θη, ἀσέπαρσθα, ΨΩ ματος ρει, εποην 
οἶτοι τοῦ ἀγροῖς ἐπί, αἰοϑ, δ θέσι, ἐς σαὶ τμο, ἀρς {{ωφογῆς Μαέλῃς ῥρῆόήος ὧφ᾽ θρα,:Π σὰ τοῖος, αἰ ἀπά μδ΄ ΤΟΙ 

μινιεζαρτλθῶν, ως, ἀνάπεσε, ὃ Φλ᾽ οὐχὶ δβὰ τξαδος αὲ ἐδ ας ἢ ἔπεσεν ἐπὶ πρέζωπον ξαρὲ τς πώς τφῦ τοι ἀδηκιας 
εἶδ, διβ Ἐπὄμασον, τίς κὲὶ τὴ Ὁ δἷαν φι [Π αὐτοῦ εὐχαριστῶν αἰ τοὶ αἰὸς ἐς, παρὶ αι πραυι ιαη, 

τοῖο δειπνήσω, ςς, καὶ περιζωσάμενος Εηε, πιραὶ, ἐπα ΨΩ Σαμαρείτης, 7 ἀποκριθας.,. δὲ ὡς τα; ἀἶτο ἴοι τα 
ΟἹ 8᾽ὴ ΒδΡΓΟΣ δπηὴ 

“διακόνει. . «μοι ἕως “.- φά Ξτὺ ΚΑΤ] χῃὶ ; τοδ οῦς εἴπ Ἶχ κα. ἐ ΐ 7 οἱδδῃβϑᾶ;.. ΜΈΣΘ. ὑπ 65. 
πο ᾿ ς οἷν. Φαγῶ τ᾿ --ΚΟΊῚῚ χη : ᾿ ὃς εἶπεν Οὐχ οἱ δέκα. ἐκαθαρίσθησαν ΘΟ," ᾿ 

Ὁ8 βεσνπιβ ἴοτπθ᾽. ὉΠῊΪ :τ-1τηῖθῃΐ δδὲ . “δῃάᾶ 5 γη- ὦ ἐθ ΕΥ̓ Ἰησοὺς 5814 - νοὶ «ἴθ δε. Ψέτγα διδαπεοαν “ποῦ. ΕΓΕ, ὑμθῃ, 816 

πίῳ,. καὶ μετὰ “ταῦτα - φάγεσαι" [8ῃ4 ἀτίη : τ: δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ ᾿ εὑρέθησαν ἀπ οὐὗμβδσ: πἰμθῦ 
Τταίεθὶ ἀὐ]λκ, δά ΔΕίασ. ἐλ 658 ({π 885) ψοῖ ὙΧ81 ϑδξ} ξρ αγα- πιτξν δα ἰοὴ ἢ ἐῥὲ τίπδ. ὙΓΏΘΓΟ2 Ὁὺχ ἐβὲν προτὶ ξουῦα 18. γε πόηθ.. Τουμά 

καὶ -.. πίεσαι. σύ; 9 μὴ ἔχει δρᾶ ἀτίηζ' ς : ; . α, ἐξρῦ. πῷ θεῷ δῦ. ἰατηθά, Ῥ80 Κ᾽ ὕο 

: ΠΙ ΩΥ ᾿ . πη Κ᾽9 981. ντοστρέψαντε δοῦναι δόξαν τῷ εῷ [58 

ἤν σοὺ 01} αὐλπξκ. γουϑ οὶ. το 88 [5 Βανῖαρ τόδ᾽ 66]: ἐπαμύλάς, τὰ μανίηβ ἐπα ν ἸΡΟΝ το ρίνα: βίουν ἰοϊῃε αοῦ Εἶν ΒΊΟΥ μ᾿ αοά εραῦ 

χάριν. τῷ δούλῳ: ὅτι ςἘἐποίησεν [[π6 5ἴαγθ ἢ "ἫΣ πον Ἣ» - στρα. 19. καὶ εἴ τλδῃ Οὗ μού 

[τάς : ἢ ΘΟϑῖ56.. . ὁ. ἀλλογεν οὗτος; 19. καὶ εἶπεν ; ἡ 

βταδιαάο, ἴο με, 5ἴδνβ Βδοδαξα μὰ αἱάς αἰᾶ τῆ6 τῃΐηρϑ κὰν ᾿ ἰὴ ἴμε οἵ τ ΕΝΟΣ ΜΝ ΠΎΡΡΟΝ Αμᾶ 6 βαϊὰ ὨΒΠΊΟΙ Σ᾽ τϑ Αμα εἰὸ 

3 Τα ᾿ διαταχθέντα; 10. οὕτως καὶ 5ἰρηεά,: ΠῚ Ὧ69 10 ρίας, Αυαοπὸ πρει ἡ πὶ βολᾶ, ἰο οΗἰπι: 158 

ἱ ἡ ΉΔΥἐα : : 62 105 γχῷ Αναστὰς - πορεύου. ἡἣ πίστις σου ᾿ ΜΝ 

{6 (μίμ 85) Βανὶὴ Ὀεθα ΒΒ 6 α 2 Ἰὰὰ5 8150 Υου, 8150, ΜΏΡΘΗ δύσην αὐ Νὰ Ἡδινῖηξ, ται με ποίηδν: τηὴ6 ἈῊΟ οὗ γδὰ δι. Ῥδ- Οἵ. ΣΟΙ ψαΥ; 

ὑμεῖς, - ὅταν -- ποιήσητε. πάντα τὰ βᾶγα ἄοηθ. 81 [ῃ8 σέσωκέν. σε. ὁ ἘΠῚ ΝΝ ᾿ 1 150 1ϑλία, 85 τηδάθ 

εἶοῦυ, ΜΒ ΘΏΘνΟΣ. τοῦ τοϊβμΐ ἀο᾽ . 81] 186 (1165) 1 ῬΪηρ5 δϑϑδίσηθα. ὸ 885 βανϑᾶ νοῖι.-ὄ τς .- ψοὰ 61}, 

οὐ διαταχθέντα .-- ὑμῖν λέ ὅ ᾿ , ; ἢ χ᾽ ὐπὸ τῷ : ΐ -0Βα οὐ Ὀαοΐη 
'βανὶ ᾿ ΄ Ὑετε. ὅτι | ὕοῦ, 8ᾶν, 8 τὸ βοοά- 20 Ἐπερωτηθεὶς -. δὲ ὑπὸ. τῶν Φὰάρισαίων 1 ́- ΘΒ 

πρύπω Ῥθβ δββίβηβα ἰογου, δε γοῦ βαζίπε. ἰμαΐ ἑοτυποίπίης βίαν. Ἐπακέπίκα ΡΟῖ Βυαξ. γ΄ ἴα Ῥμαγίβθεβ ] 8ϑθα ὮΥ ἴῃ6 Ῥμδχὶ- 

Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, δ ὠφείλομεν. [ Υιμαῦ ψ ἢδνθ ἄσηθ πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία΄. τοῦ θεοῦ θοῦ. ΏΘΩ. ὑπ6 Κἰηρ- 

15 σοτηίΐωρθρὀ δα Κιηράομηυ - οἔίμθ.- Οοά: ἄοχη οὐ αἀοαὐ Μὰὰϑ8 
ϑῖανϑβ : ἌΒΕΙΘΒΒ,. ΜῈ 8Χα,.. ΙΒ ψνὲ Ψασα οὐκ ὩΣ 56 ψηδὺ ψὸ- ουθαῦ-" ἴθ ΒΘῺ 
ποιῆσαι. πεττοιήκαμεν. : αν ἄοπο᾽ 0 ὁ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὐκ ἔρχεται 1 οογαίηβ,. 88. δηϑιεσθᾶ 

ἄμοα δᾶ δά: “Ἴὴ8 
Ἧ Κ δε θδν8 ἄοῃε, - ' ΝΣ ΑΩΔ ΜὮ1Ὸ Ὧβ μὸ δυξψοεά. ἰοίμεια δᾶ βαίϊᾷὰ Νοΐ 18 σοταίηϑ ἰἢ Η τα αι ΑΙ 

ΕἍΕ Καὶ. ἐγένετο .. ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς) ψ85. σοίηρ ἕο σετακα- - βασιλεία - τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως κιησάοχι οὗ. αοά ἰ5 

: Δα ἰξ οοσαστοα ἔπ ἔμ6 - ἰο 88 βοΐῃξ ἰπίο. Ἰθῃ7 Ὧδ Ὑ85 Ῥδδϑίῃῦ ἦς βασιλεία εξ αοὰ ΝῊ Ὀρβοσνίηρ Ῥεβίάθ, Ὡοῦ σοχπίηϑ. ϑΠΌΠ. βὑτῖΚ- 

ἱερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς - “᾿ διήρχετο διὰ τ- [ ΒΤΟΌΒὮ ὑπ “τηΐαϑὺ οὗ 51 οὐδὲ. ᾿ ἐροῦσιν ᾿Ιδοὺ “ὧδε: ἤ Ἐκεῖ" ἴῃ8. ΟΡΒΘΙνΘΌΙΘΏΕΒΒ, 

. ᾿Πθσμβϑίθπ,., ϑηά, [ΒΘ ; τῦαβ ἐγανθύβίῃηρ ἱπχοΌ 5 1 58,ΤΠἸΒΧῚ “8... 8η 4 Οἷα" Ξ Ἴ ΠΟΉΒοΣ, ἉΨΕΠΠΈΊΠΕΥ βαν, ΤΟΙ ὁ. ΠΟΤῈ ΟΣ ὙΠΕΓΙΕ; ΦἹ ὩὨΘΙΏΘΥ Ψ11 ῬΘΟΡΙΘ 

μέσον Σαμαρίας. καὶ Γαλιλαίας.: 12. Καὶ 1168. 12 ΑΔ. 85. ἢ ἰδοὺ - γὰ ΜΝ τ ποῦ θεοῦ ἐντὸς 08 βδϑίηβ, 5366. ΠΟΘ᾽’ 

ἱ ᾿ τπασὶ Ἀἰοῖῶσι - εδ5. ὯΒ δόοὺ γάρ- - ασιλεία. τοῦ θεοῦ ἕντος : } 

ταϊάβὶ οὗ Βάγηρασία. δηάᾶ ΟΣ ΟβΠ16ο. ΟΑδα [ γχειϑ- ᾿ϑηςοσίῃρ ἰπίο "ἃ ἸΟΟΚῚ ΟΡ πε βασιλεῖς οὐἴπθ -αοά ἰπδβίάε  ΟΥΓἉ, “ἼΏΘΙΘΙ" ΕΌΤ, ἸΟΟΚῚ 

εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα ᾿ κώμην οογξαῖη -. ν Πα ρ6' ἴδῃ ὅμῶν ἐστίν ΝΕ .π- [86.-- Εἰηράομα οἱ αοά 

δαϊουίηρ οὗ ἰπὶ ἰπίο. βοῖὴβ ψΠΠδ66 ἸΘΡΓΙΌΙΙΚ ΤΏΘῺ ταϑὺ Ὠΐμ οἶγου -- ἰ5..:.... . ᾿ ἐτοω τος } φ. ἴὰ χόῦσκ. τᾶβῦ. 

ἀπή ᾿ ἔ ΙΝ οἱ ἄ ᾿ ν ὃ - Ν ΝῊ χ π ΩΝ ῬΟΝ Γ ἮΝ 14 " 

ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ : ἄνδρες, ᾿᾿ οἵτ[Ρυὺ (ΗΕΥ βύοοα οὖ 25. Εἴπεν δὲ -- πρὸς. τοὺς - μαθητάς [ 22 ἘΠΕᾺ Ὠ6: 58:4 ἴο 

Ν ταδξ; τιον ὑῖρα. ᾿ΙΘρσοὰβ τΆ816 Ρθύβοῦβ, ΨῈΟ] 8261 ΟΗ͂ 18 Απὰ ἘΏ6Υ ἐπ Ἐρ Βαϊ  Ῥᾳὰξς ἐονναταά - 88 ᾿- ἀἰΒοΙΡ]68. ἴθ - ἀἰβοῖρ 68: “ὭΔΥΒ 

ἀνέστησαν πόρρωθεν, 18. καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν ταῖθοα ΘΓ νοὶσδϑ ᾿Ελεύδονται:. ἡμέραί ": ὅτε ᾿ ἐπιθυμήσετε μίαν ὙΠ. -ΟΟΤΏΘ. ΜΆΘΗ, χοῦ 

χὰ ΟΟαῖ ὩΡ; 1 ἔγοῖλ Δἕδτ, " τ 8 Πα, {μῸν σϑὶβϑα νοὶσθ ΔΩ͂ 5ϑ]α: “6505, -Τῆ- Ψ711 οοσγαθι "-. ἀαγ5: ΨΆΘΩ τοῦ τὶ] ἀρεῖτο. οὐδ Μ1Π-.. ἀοοτΘ. δὰ δος 

ἔγοντες ᾿ἰησοῦ- ἐπιστάτα; ἐλέησον ἂς: [πα πούοσ, Πμανα τηθγο τῶν “ῥμερῶν- ποῦ υἱοῦ οὔ: ἀνθρώπου 958 οὐἠἨ ἴ88᾽ ἄδνβ 0 

ἱ Π “5. πῶν -ἡμερῶν τόὸῦ υἱοῦ τοῦ: ἀνῦρωπου . ᾿ 

Τὰ με΄ σεβαβ. ἰπβέγισίοσ, “πανα ΤΆΘΙΟΥ οἷ ἡμᾶς 65:85} 14 Αηὰ προ οὗ "δ “ἡμερῷ εν οὐδ β5οη. οείθθ τ πιλα ἘΓ086 βοα οἵ: τλδαι- ας 

καὶ. ἰδὼν. εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες [8 βοὺ εἰσῃν οὗ ὑπαὶ ἰδεῖ τ οὐκ. ὄψεσθε. 28 καὶ ἐροῦσιν τοῦ ἯΜΙ ποὺ 566 
Ι΄" " ἢ ἢ ἐ ᾿ ὃ ὃ Σοῦ ἰδεῖν καὶ οὐκ- Ὄψεσῦε. καὶ ρουσιν “1 τὶ φέρ 

ΑΙ ἩΔΝΙΩΒ σε ἨΘ βδια. ἰο ἔβεα Ἡδνίηρ βου [ὯΘ6 5ϑἰᾶ΄ τὸ: Πθηχὶ ἴο5εβ. δῃᾷ ἠοῖ χοῦ ΜΠ 868. Απὰ ἐμὸν 11 5άγ-, [10]. «28 Αμα ῬΘΟΡΙΘ 

ἐπιδείξατε ᾿ ἑαυτοὺς τοῖς. ἱερεῦσιν. :. “καὶ “Ὁ 8ῃᾶ 5ῆοψγ γοατ- ὑμῖν ᾿Ιδοὺ ἐκεῖ ἤ ᾿Ιδοὺ. ὥδε: “ μὴ: ΜῺ1 58 ἴο.. τοῦ, 8368 

Ὑοσϑδοῦ,: ΠΟ ᾿ΒΕΙνεΒ5 ἴο 8 ΄- ρ»υϊοϑίβ. Δῃα | βοῖνδϑ ἴο [Π6: ὈΓΙΘ δῦ" ἰοτου ἸΏΟΟΚΙ μεθα. ΟΥΎ. 866. ἤθῖθ; ποῖ᾽ ὑμογαῖ᾿ οΥἉ, “5686. ὭΘΓΘΙ 

ἐγένετο ἐν ΞΟ τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς [ὙΠΒπ 85. ΠῸ 7 ψ6Γ6 "ἀπέλθητε. μηδὲ. τ" εἰς διῴώξητε. - .- [599 Ὠοὺ 80. οαΐϊ. ΟΕ’ 
Σ΄ ὁσοσιστοᾶά .11ὼῈ 1ῃὴ86 ἴο ὈΘ βοίῃε πᾶσ μοὶ ἰροΐξῃρ Οἵξ' πῃ 6 1 χοῦ 5ῃου! ῥὸ οὐ ποιίποσ -- τοῦ βμοιᾶ Ῥασβαθ δὐβοσ, ὈΏδ56 δἴϊου. {67}. 



ΤὺΌΚΕῚ 17: 34---.31 375 

24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστ ὴ ἀ 4 ρα ἀστραττ 
Αϑτοόνθθ 0Ὁ ἐπα Ἰσηξαῖπει αμην σα 

ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰ ὴν ὑπ᾽ 
οἴδ αἱ ἰβαὰ ὑπᾶὸσ ἰῇθὸ ἤδάᾶνοη. ἰοτὸ ὯΝ τ ούτε 

24 ΕῸΓ δνθῶ 88. ἰῃβ 
ΠΡΟ ασ, ὉΨΡ 18 
Βδβδηϊηρ, ΒΏΪΏ65 ΖχΟΙ, 
ΟὯΘ ρδτὺ ὑπᾶθῚ ἤθαν- οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸ Ἀθανεπ 15 βμϊηίπρ, μὰ Ψ{ΠῈ606 {πα ΕΝ ἀπάος ΒρΑναΙν “ο ἡ ἢ τοῦ : ἀνθρώπου. 25 πρῶτον δὲ - δεῖ Βοῖ οὗ πιᾶῃ ὙΠ ΥΝ οε δ6 ταδῇ. ΕΠπδ5δὺῚ Ῥμαξ 115 Ὠδοθβεαῦν 25 ἘΠ᾽, ποτανοῦ Ὧδ 

αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἴ " 
, ς ΑἹ} πλϑῦ ΝΗ ΤΑΔῸΝ (ἰΒ 1155) ἴο βον Δηα τας οτθΟ μὲ μα 

ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.  ἰοοἴεα γ τηϊβ δεη- ἴο θ6 ταϊοείθα ἔτοῖα ἰδ βοιογδίίοῃ 15. 
26 ᾿Ὶ Ἃ͵ Ε. ΄ ΕΣ ΄- 26 'καὶ καθὼς ξγένετο ἐν ταῖς ἡμέ 

Δμᾶ δοοογάϊηρ 85. 1}. ὁσσισχοα ἰπ ΓΥΝ ἡμέραις 
Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐ ἴς ἡμέ αἱ ἐν ταῖ 

ΟΥ ΝΌδἢ, ἱμὰς ἐν} 6. 8150 ἰὼ {πε μαροὶς 

δγϑίΐοη. 28 Μοσϑογοσ, 
Ἰὰδὺ δἃ5. ἰδ οσοαγτρᾷ 
ἴῃ ῃη86 ἄδυβ οἱ ΝΌΒΏ, 
8095. 1 ΜῈρ 6. δἷξὸ 
ἴᾺ ἰῇ6 ἀδὺδ οὗ ἔπε τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου“ 27 ἤσθιον. 5 ΐ ΟἹ Οὗ τῇδ: 2 οΥ πε δοη οἵ 186 ΤΏΔΕ; πον Ν᾽) {:.-} δἀθηρ, ΟΥΟ οαύϊῃσ μον δυνοι 

ἔπινον, ἐγάμουν ᾿ἀνϊηκίηρ, ΟΣ : ἴμον ὑγοχα ἀρ ρμιρθ, ἐΒΘΥ ὑχθ 6 τ δυυϑίη δ, ΤΆΒΙΥ ΝΝ 8 ΕΝ ο ΤΩΣ 
γαμίζοντο ἄχρι ἱπρ εἰ ἱ ἴμ8ν ὑγοσα Ῥεΐῃρ σίνϑη ἴα ΤΩΔΥΥΙΔΕΘ, ἀπῶι ΜῊΝ τααραο τα ἶγθα ἴα 

ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ  ἅδν ΜΏΘΩ ΝοΟΔῺ 6ῃ- ᾿ ΩΣ οῃἰοσοά Νοδῃ ἰηΐο {π6 ἈΚ, δῃηά, ξργρᾷ ἰηΐο ἐπ δε: 
λθεν ὁ κατακλυσμὸς. καὶ ἀττώ Ι ἀπώλεσεν [8ηα ῃμθ Ηο ὶ ΟΒ1ΩΘ. ΜᾺ σδίδοΙν 5Πὶ δϑηά ἀεβίγου δα | δῃηΐῇ ἀεοεοφοα ἀτεν θα 
πάντας. ὁμοίως καθὼ ἐγένετο ἐ ἱκονὶ ἱ 811 ((πεγὰ). Τὐκοννῖβο δοσοσαι 85. 11 ἀρσασεσα ΗΝ ΑΙ. ἐδ τοῖο, ἡ ταῖς ἡμέραις Λώτ' ἤσθιον, . [8 ἀδγ85 οἵ [ιοΐ: ᾿ ΥΒ5 οὗ τοῖ; ἴδον ο ΘΔ, 5, {πὸν δ) τὶ ρδύϊηῃρ {μον 

ἔπινον, ἠγόραζον ψαῖΘ ἀτίηκίπρ,. ἴμθν ὑνοσα αὐιπκίηρ, ἴμεν ψοσα Ῥανίηρ, ΨΟΣΘ ῬΌΥ ΩΡ, ΤῊΝ ΤΩΣ 
μμερ τώλουν, ἐφύτευον, ΒΘ] ΠΡ, ὑπὸ} ΨΜ616 ἣν 5, 9.8 ἴδιον ἡγε σα β]ϑηϊζηξ, ἰ ρ]απξτηρ, ἐμὲ ὙΧΟΙδ φκοδόμουν: ΄΄ ἦ δὲ ἔ ἸῺΡ μον ψοσα Ρυ Παϊηρ; ἴο ΜΕΘ ῃ δ. ἡμέρᾳ ὅποτε ἐϑ Βα ̓ τοῦ 
ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῇ οαῖῖθ οὐδ Τοῦ ἕτοῃι Βοάθτα, " ἔρρεξεν Ἔσθ ἀρ ων ο τς οἄοας καὶ θεῖον ἀπ᾽. οὐρανοῦ .καὶ. ἀπώλε, σεν [5ΌΪΡΗ : ἮΝ νὰν ΒΆΡΟΣ. το - ἤθανθῃ. - δά ἀθδίσζουϑα αν δαί οτος ἤρανθῃ εἰάντας, 30 Α κατὰ ει, τὰ αὐτὰ - [81. 80 ΤῺ6 βϑῖιθ ΨῸΥ Ν : ὃ “οοταϊλε Ὁ 86. νοῦν (ἐπέη65) 16 ΨΠῚ Ρ6 συ. ἐπαῦ ἄδν ἔσται ἢ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸ τοῦ ΠῚ ΜΙ Β6 ἴο ψ ὨΙοΒ (ἂν 188 ον ΟΥ̓ [6 ων ἰδ τος οὗ τὰ ὅπ 
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. Ἰαύ ΤΏΘᾺ 15 δὴ τονϑαϊθᾶ. ες 31 “ΟὍὨ ὑμπδῦ ΑΑΥ͂ 81 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ ἰδ (μ6 Ῥοίβοῦ ἐπεὶ . ἴα χαῖ ἴδε . ἄν ψῆὴὺ ὙΣΡ6 ἀρο [15 ΟΠ ἐδ Βοιβαῖορ. 
τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη -αὐτοῦ ἐν τῇ [ὃῬὰδ. ΨΒΟΒΘ. τηον8}10 δα ποαβαίορ διὰ {86 νψθβεθὶ οξμῖτη. ἴῃ {π6} ὑίωρβ 816. ἱπ {886 

λν ρον κἰ δ ναμαμ αν ας σώ φουμονρεν ϑμσῆν! μήν μὴ αβας ν᾿ νκιωναν υνωρμπεγου φφηρφωνημεφασν καρυενυθων τνποικι απ με τμ ρο σηκω τῳ 

8178 

7 Ἂ , 3,» »ἢ ΝῚ 

οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, καὶ 
βουῦβα, ποῖ 161 βίθῃ ἄοννῃ ἰολαρ ἴθ, πᾶ 

ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω 
{26 (056) ἰπ. 6.15 πκαννῖβο ποῖ 161 τεϊασα 

εἰς τὰ ὀπίσω. 32 μνημονεύετε 
ἑαὶο τδϑ (155) ῬφῃἱηΩ, Β6 τοῦ ΓΘΙΔΕΙΘΟΙΏΒ᾽ 

τῆς γυναικὸς Λώτ. 88. ὃς ἐὰν 
οὗ ἴδ 6 ΨΟΤΔΔΙ ΟΣΤοί. ἌΈΕο- 1 ὄν σ 

ητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
εἰπε 586 ῖκ ἐμ6 500] οὗ τὰ 

περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν, ὃς δ᾽ 
ἰο ὌΥΕΒΟΥ͂ΨΘ οΥ 561 ἢθ Ψ1Π 1Ο58 1, ψο "ιυῖ 

ἂν ἀπολέσει ζωογονήσει αὐτήν. 
ον ἍΨ111 Ἰο56 Ὧ6 ΜΠ] βοιοσγαία αἰἷναε - 1{. 

8ΔΑἌ ἁ λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται 
181 βασίῃξ ἰο τοῦ, ἰοὸ ἐπἰ5 ἱπὰπο πἰσῆξς ΨῚΠΡ8 

δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἷς παραλημφθήσεται 
ἐψὸο ὑροὸὰ Ῥεὰ οὔθ, ἐδ Ὅπ6 Ὑ}}}} 6 ἔϑίζθῃ δότε 

καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται" 
δηᾶ ἴμδα ἀϊδογθηῖ (ο6) Ψ1Π ὃς 16} ρὸ ΟΥ͂; 

85 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ 
Μ1ΠΡ06 ἔνο {[ΟΥΏΘῺ] ετιλαΐης ΡΟ 186 

αὐτό ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ δὲ 
νον, ἴῃ. οὔθ ὙΨ1Η 6 ἔβκϑη διοπρ᾽ ἴτε. δΒαὰὲ 

ἑτέρα ἀφεθήσεται. 531. καὶ 
ΑἸ οΥ θὐ Γνου 8} 1} Ὑ0}1} Ρ6 Ἰοὶ ξοὸ οἔ. Απὰ 

ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷὼΤἐ Ποῦ, 
δνΐηξ δϑιυνετθάῦ {δον 8.6 Ξβα υ ἱ5 ἴο  ἍΏΘΡΤΕ, 

κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς “Ὅπου τὸ 
τοτὰάῦ ΤΠ (ο0π6) ας ϑϑαἰᾷ ἴο ἵπε ποτα ἐπ 

σῶμα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ 
Ῥοᾶν, ἔλοσθ 8150 τὴ 8 Ε85165 

ἐπισυναχθήσονται. 
ΜῊ Ὀ6 1δὰ ἰοσοίμοσ προῆ. 

1 8 Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς 
ἘΦ νγδ5 5 85 Ῥεῖ ῬΔΙΔΡῚΘ ἴο πηι 

πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 
ἰοννδτα 16 ἴο Ὀ6 πδοθϑϑαυν ΔΙ ΒΝ 5 

προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ ᾿ς μὴ 
ἴο ΡῈ Ῥτασ 5 1Ἀθυὰ απϑᾶ ποῖ 

᾿ ἐνκακεῖν, 2 λέγων Κριτής τις 
ἴο Ὸὸ δα ἰπ (βοχηϑίμ]ηρ), ΒΑΥΙΏΒ Τα ᾶρο Ε16}2 41] 

ἦν ἔν τίνι πόλει τὸν θεὸν μὴ 
ὙΓᾺ5 δε 5ΒΟΙΩΒ οἷν τμ6 σοα Ωοὺ 

φοδούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 
ἔδυ δῃᾶ 121: Ὡοΐ ΤΕΞΡΘΟΙΏ5, 

8 χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει. ἐκείνῃ καὶ 
. ὝΙΑΟ αὶ ΜὰΒῸ ἴθ ἐπα οἱ τὰ 8ὲ δηᾶ 

ΓΌΚΕ 11:8 2--.18: 8 

μοῦσα ποὺ οὐ ἀΟΥΤ 
ἴο Οἱοῖ [656 ὑὉΡ, δηᾶ 
88 Ῥϑύβϑοῃ οαῦδ ἴῃ ἐμ6 
Ἐ6Ια, Ἰοὺ ἷπὶ ΠἸΚΟΎΤΙΒ6 
ἠοὺ τοῦ ἰὼ [88 
ἰὴρ5 Ὀοηϊηᾷ, 82 ΒῈ- 
ΜΈΜΒΕΕ ἰῇ ψ]|ὲῺᾺ6 οὗ 
Τοῦ, 83 ΏΟΘΟΥ 566 5 
ἰο Καορ [18 580} 5816 
ἔργ Ὠϊ5ΕΙΣ Μ{Π2 Ιοϑ6 
Δ, Ὀὰῦ ΨΏΟΘΥΘΙ 10565 
ΦΌἪἭἠ ΜἈἘΠ φύδϑοσνγα [ἰὉ 
δίνθο. 341 (611 τοῦ, 
1 ὑπ πἰρὴῦ ὑὕνο 
πὴ ΨΜΠῚΕι Ὀ6 ἰῇ ΟΠ6 
Ῥρᾶ; ἰῇ οὔ ψὴ} ΡῈ 
δῖοι ον, ΜΡ 88 
Ομ ΜΠ2ι Β6 αρδῃ- 
ἀοῃμρᾶ. 85 ΤΏοσο Ψ11 
Ρ86 ὑψο ψοϊθ στ] ηα- 
πὰρ δὖὺ 8 βαπὶβ τ 11}: 
ἴῃ8 οὔθ ΜΠ]1 6. βίο 
διοῶρ, Ραῦ ὅπ οὐδοῦ 
ΨΜ ΡῈ βοαδηδομπρᾶ." 
86 ᾿ ΒΟ ἴῃ τὸ- 
ΒΏΟΩΒΘ ἔμεν βϑϊᾷὰ ἴο 
Ὦτα: “το, Τιοταᾶ 9 
6 κδἱᾷὰ ἴο ὑμθηλ: 

ΑὙΧΆΘΥΘ 8 ῬΟΑΥ͂ 5, 
{μεθ αἷϑθϑὸ (86 βᾶρὶθϑ 
Μ1Π1 Ὧ6. ρμαϊμεσρα το- 
δούμοχ." 

1 ὙΠ Ὧθ. πορΐ 

ΟἹ ἴο 68}} ἐμϑχὴ 

διὰ Πυρίχαῦοη 1 

Τερατὰ ἴοὸ {π6 πρϑϑᾶ 
ἴῸ ἔθ δἰ (ὸ 
ῬΥΒΥ͂ δᾶ ποὺ ἴο σὶνα 

ὋΡ, 2ιβδαυίησ: “ἢ ἃ 

σογίϑϊῃ οἱὐν ἤΏθσο ᾿ψῶ5 

8. σργίαϊ πᾶσα ἰμαῦ 

δᾶ ὯὨ0 ἔἴθδ: οἵ 

σοῦ δῃὰά ᾶ μο τὸ- 
βρθοὺ οὸτ τάϑῃ.  Βαυΐ 

θσθ 88 ἃ ΜιᾶοΣ 

ἱὰ ἰδδὺ οΟἱΐΥ ὅπ 

836.) ΤῊΪ νοΥθθ ἰ5 οὐρᾷ ἰπ {πὸ ὑγοβίσοιὶ απ Ἡοτὶ ασθοῖς ἰοχί. 



ΓΕΌ Ὲ 18:.4---.0 874 

ἤρχετο. πρὸς αὐτὸν λέγουσα [886. Καρῦ βοίῃρ ἰο 
5.8 788 σογλίπε . ἰονγατά Ἀἰγα βδϑίηβ [ ἶχη, βαγίηρ, “566 ἐβαὶ 

Εκδίκησόν με. ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου ΤΙ μοῦ. αβάςθ ἔγοχῃ Ἑκχαοὶ νἝΏΘΘΔΏΟΘ ΟΣ τὴθ ἔτοτη ἐπ δάνογβασν [δὲ 1ΔὉ7] ΤᾺ ΔάνΟΥΒΑΤΥ αὖ: ἴα. 
μου. .4 καὶ: οὐκ. -ἤθελν ἐπὶ χρόνον͵ 4 Ὑ76:1, ἴοτ. ἃ ὙΠ οἔτηθ. πὰ ποῖ μα 85 Παρ ἀροῦς. {ἰπι6, 86 ψ 85. ΠΥ Ππρ, θὰ 
μετὰ -- ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν “ἑαυτῷ Εἰ] αἴὐεγψαγᾶ 86. βϑϊά - ἔο δέος ἔι658 ((η 65) Ῥαΐ ΒΘ 5: ἃ ἴῃ ἈΠπηβεξ 18] Π η561. «ΑἸ ΒΟΙΡΗ 1 
καὶ τὸν θεὸν οὐ. φοδοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον 
Θἰδὸ ἰῆθ αοα πο Ὶ δὰ ἔθαυίηθβ ποῖμοσ ἡ τα 

ἄο ποὺ δα αοά οὗ 
Ταδρθοῦ 84 τϑη, Κ δὲ 

ἐντρέπομαι, .ὅ. δά - γε΄. τὸ (8ὴν τγϑίθ, βδοδῦββ ὁ 1 τὰ σαβρβοῦρ, ΤὨΣΟΌΡΗ.. ο- ἴῃ ξαοὶ ἴδ6 | ξὨϊ5 ΜΌΝ τας οἷ 
τταρέχειν: ᾿- μοι: εἰ Κόττον τὴν χήραν [8117 τλρκίηρ τὰ ἐτοῦ- ἴο Ὧ8 ξαχτ ΒΕ τσ, ἴο ττθ 2}: - 6. ψἱαον ἵταν Ι ΜΙΝ 568 ἐδας 

ταύτην. ς - ἐκδικήσω. εἰς αὐτήν͵, [5π6 ροῖ 1υϑἰϊοδ ἴ8|5... 1588} Θδχδοὶ νϑηβεδήςα ζοσ. Ἄδα" ᾿ ἕ ᾿ κοῶϑ ὑμαῦ 8516 ΜΠ]: ποῦ Κορ 
ον ἵνα: -- μὴ. ᾿εἰς -: τέλος . ἐρχομένη [οοχηίηρ. αὶ ς ἴλ ὁτάθν τῃδὶ-, ΠΟ ποῖ. ἰπΐν. Ν ἐρά᾿ ἀαήηαι ΜῊΝ ΠΡΝῚ δα Ἦν νι 

ὑπωπιάζῃ --. με. 6. Εἶπεν δὲ. ὁ κύριος | πίῃ. ΘΎΠΘΙ ἐπα 588 τῇξδιν ἈΠ ἀπᾶθν ἐγ 8 ἴη6. βαίά θὰ 6 Ιορᾶ 
᾿Ακούσατε -.τί ὁ κριτὴς τῆς. ἀδικίας 
Ἠξᾶν χοῦ μι ἰᾷ8 1υἅξα οὗ με πηγισηθουϑηθϑβ 

λέγει. 7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήση τὴν 
5 βασίηθ; τὰς “αΐ ᾿οα ποῖ ποὶ ββοιιὰ ἄο. 1μ6 

ἐκδίκησιν. τῶν. ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν 
ἈνΕΏΒΙΠΕ ΟξίμΘ σμόβεη (0:85) οὗ ἶσα ΟΕ 86 (0:65) 

Τιοτγὰ βαᾶ: “ἜΞΑΚ ψηϑὶ 
[88 Ἰπᾶρο,. δἰ πουρῃ 
ὈὨΤΙΡύΘΟΙ ΒΚ, 5814! 
1 Οονύδ]γ, [ΠΘῃ, 5181] 
Ὠοὺ αοὰ οαὰϑα 8" 
0ἴο6 ἴο ῬὈ6 ἄοῃθ ἴοσ 
ὮΝ. ΘΠΟΞΘΏ  Οδ5. ὍΠῸ ᾿θοώντων . αὐτῷ ἡμέρας καὶ - νυκτός, καὶ ς ῳ ΟΥ̓ ουὐ. ΟΥ̓ΣΊΩΒ διουάᾶ ἴο πὰ οὗ ὅδ, πὰ οἵ παῖ, δηᾶ ἀδὺ Δα αἰέος . δπα 

Ν - "" 2 3 3 - ΄ ᾿ ς " ᾽ μακροθυμεῖ ΄᾿.. ἐπ’ αὐτοῖς; 8 λέγω... ὑμῖν. [ὑποιρὴ δ 15 ἰοηρ- 5}: ὮΘ 15 Ἰοὰξ οἔ βρί τς ροθ ἱμπο ΤἿαχὰ ΒΑ ΙΏΡ ἴο χοῦ ξοχίηρ ἰονϑχα ὑμοσαϑ ὅτι ποιήσει. τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν 81 [61 τοῦ ὙΠ} ἰμδὲ ΒΘ 10 ἐπ ᾿ἀνοηβτηε ΟΣ ἔπεα. ἸὩ ρρα56. πιο ΝᾺ ΠΝ 
τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου | ἄοπμϑ: ἷ- 

αὐ ϊοῖκηθββ. Βδβίάθβ ἴθ. ϑοθὰ. οἶίῃα ἀνα Ιν ρους ἐα δα, ἀροραϊ- 
τἐλθὼν - ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν [[)6 Ξοῃ οὗ πιλῃ 81- μανὶηρ σοπιθ ΤΟΔῚ ψΠ}6 μὰ ἴζ6. - ἔβιίῃ ἙΝ τῖνεθ, ΜΠ Π6. ΤΟΘΙΥ͂ 

ἐπὶ. τῆς γῆς; ᾿ Πα ὕδμε ξαϊῃ οὰ [8 Ὄρο ἴῃ8 δαί ΝΣ : ρα ἢ)» 

9. Εἶπεν δὲ ᾿ καὶ πρός τινας τοὺ " ᾿ς ΠΗ ᾿Ἐδ βαϊὰ Ὀυΐ' 8150 ἰονγαγά.. λας {μ8 πθο) ΠῚ 9Βυ} 86. βροῖζθ (15 Ὁ προς ΜΝ τς Μὰ ᾿Παδύγϑύϊου 8150. 10 πεποιθότας - ἐφ ἕξαυτοῖς ὅτι εἰσὶν |5οὴβθ ψῃὴῸ ἐγυσίθα [ἢ Ἀδνίηξ ὑἐσαβίθα: : ὩΡΟΙ: ΠΕ οιβοιν 68. ἵμαὶ ἴδον το. [μϑιβεῖνθα. ὑπαὶ. ἐμ Υ 
δίκαιοι. ᾿ καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺ ἣ δ 
τΙΒ θοῦ. . δ - σοῃβίἀθυίηρ α5 οί π 5" πὰς τον ρμ θα “μὰ 

ε- λοιποὺς: τὴν παραθδολὴν ταύτην. τατος 
Ιϑέΐϊονου (οπ68). τῃ8 ᾿ Ῥασαρῖοι ᾿ Ἐμισ ̓ τοῦ. ἃ5. πούδὶπρ : 
10 "Ανθρώποι. δύο. «ἀνέθησαν εἰς τὸ ἱερὸν 19. ἼΜ πιθὰ ποπῦ αρ 
ΝΕ Μοατ Πἱνο εηΐ ὰΡ .- ἰηΐο 186. ἰδιαριθ Ἰαῖο. [Π6.- ἐθαρὶα. [ἴο 

πρόσεύξασθαι, ᾿᾿ εἷς Φαρισαῖος καἀὶ ὁ ἰῬτῶν, ὑμ6 ομϑ. ἃ 
ἴο Ῥχδν,. [113 ἘΒΑΥῖσθα δὰ ἐμ ῬΑ 6 “ὅπα {886 

που μμμνννν ΝΝΒΝΝΝΝΝΝΩΝΝ 

ο Ν 

ὁ μϑεμῶνα, 

ἢ 
: 
Ξ 
ξ 
Ξ 

πκομαμΝθμα ρρδμαμιαμθοαμαν μπραηα μμρυμρήυ σα ρα φΉΑρρΝ ΝΣ ΡΜ Δ τ ιην μουδρθ Ιθαμαρ αδμμμμνι πε ον ΑΔ τορι τὐμδῳ μέσ εἰρνπιβ δ υβῆονν 

81 ΕΌΚΕ 18: 11---τό 

ἕτερος ᾿ πελώνης. 1: ὁ φαρισαῖος [οὐμοῦ 4. ἰὰχ σοἸθοίοῦ. 
αἸβετθαῖ (ο6) ἴδχ σο!εοίοτ. Τμ6 ῬΠαγίθαα [11 ΤΏΡ ῬΠδτῖσθο σἰοοῦ 

σταθεὶς. ὁ ταῦτα ποτ πτρὸς ἑαυτὸν  δῃηᾷ Ὀαρδα. ἰο Ῥ͵ΔΥ 
μανὶπρ βἰοοά -- ἔμαοα ([1π65) ἰονατὰ ἈΪΏΒΘΙΣ [ΠΏ 656 ἐπίπρε ἴο Ὠΐπι- 

προσηύχετο - Ὁ «θεός, εὐχαριστῶ. σοι: [5617 Ὁ αοά, 1 ΔΚ 
ὙῈ5 ὈΥΑΪΏΘ ὙπΠ6 Οοα, ἴδῃ πδηκίῃρ ἴο γο ἰγοὰ 1 8 ποὺ 85 [6 

. ὅτι. οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἷ. . λοιποὶ ὀ ἔ«ἧ τῶν [|τοϑῦ οὗ τιθῇ, ὀχιοχίϊοη- 
ΙΒ; τ ρ ύθοιϑ, 84}- 
ὍΘΓΘΙΒ, ΟΥΓ Θὐ6 ἢ 88 
ὉΠῚ5.. ὑδχ - σοϊδούου. 
121 ἔαβδὺ ὑσίοθ ἃ ΘῈ κ, 
1 σἶνθ ἴῃ το οὗ 
811 Π]Πη55 ΟΣ δοαιῖζα. 
15 Βὺῦ [6 ἕδαχ 60}- 
Ἰδοΐοῦ . 5ἰδιάϊηρ δὖὺ ἃ 
αἀϊδίϑηοθ 5 ποὺ Μ111- 
ἱὰρ ον ἴο σϑῖϑθθ ὨΪ5 
ΟΥ̓ 5 Ὠδανθησνϑζα, αὐ 
Κορὺ Ὀθδύξζῃν Ὧἰ5 
Ὀγχραδῦ, βασίηρ, Ὁ Οοᾶ, 
86 γσυδοῖοιβ ἴἰο 1.28 

8 5ΙΏΠΟΙ. 141 {61] 
χοῦ, τΤὴΐϊβ δ ψϑηὶ 
ἄονψῃ δ᾽ ἰδ ὨΟΙΔ8 
Ῥτονθᾶ τόσο υἱρσηϊθοιβ 
ἴϑη ὑμαὺ τῇδ; Ὀ6- 

οϑαδθ Θνοσγοηθ ὑπδὲ 
ΘΧΘΙΕ; ὨΪΤΏΞΘΙΪ ψ11 Ὀ6 

ΒαχΑΙΠ θᾶ, Ρὰαῦ ὯΘ 
Ππαὺ ΒΌΣΏΌΙΘ5. ΗΪΤΏΒΕΙ͂Σ 
ἍΨ1 Θ᾽ δχδι θᾶ. 

15 ον ῥθορῖθ. 86- 
δῦ ἴο Ὀτὶηρ Ὠἶτι 8150 

[ον Ἰίϑηνβ ΤΟΣ Εἶτα 
ἴο Τουσ ποθ; Ὀαὺ 

Ῥοοϑθα ποῖ Τϑγὴ δϑτονθ ἐπ6 Ιοὐζονου (065) Οὗ ἴῃ 6 

ἀνθρώπων, ἅρπαγεςἔ,ν ἄδικοι, -- μοιχοί; 
ΤΏΡ, Βδίσοσθ, πρυϊρσῃίθουμϑ,: 86 Ό]ΈΘΧΟΣΞ, 

ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης". 12 νηστεύω 
ΟΥ 86ἰ5Ξο. 85. [1539 τ86 ἰδχ σοϊδοΐοῦ; ἃ ξαξίξηρ. 

δὶς - τοῦ σαθδάτου, ἀποδεκατεύω πάντα 
ἐννίοα οἵ ἐπα βαρ δίῃ, "Ἴ δὰ Ὁ λῺΡ ἔσοσ 811 ([81Π65} 

ὅσα. κτῶμαι. 18 ὁ δὲ τελώνης. 
ΔΒ ΤΏΘΩΝ 85 τὰ ΘΟ ΙΒ, ὙΠ6 αὶ ἰδχ σοϊθοῖΐοῦ 

μακρόθεν ο΄ ἑστὼς οὐκ ἤθελεν. 
ΖΥΌΤΩ ἸΟΩ 5 ΜᾺ. οξξ ᾿ Βαν 5 βίοοα πο ννῶβ ΨΊΠΠΩΡ 

οὐδὲ τοὺς ᾿ ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς ᾿ τὸν 
Βοῖ- ας 186. ΠΕ ΌΨΟΒ τ τΟἾυρ ἰπΐο {τᾷ6 

οὐρανόν, ἀλλ᾽. ἔτυπτε τὸ στῆθος 
Ὠράανϑῃ, ΝΠ. .1}}} Ὦδ 85 βζωλι τ τὰ 6 Ὀχεδαβδὲ. 

ἑαυτοῦ. λέγων Ὁ. θεός, ἱλάσθητί! μοι 
οὐ ὨΪΤΏΒΕΙΣ δβανίηβ ΤᾺΣ Οοᾶ, ῬὈὲ ῥχορι οὰβ ἴο τη8 

τῷ. ἁμαρτωλῷ. Μ4 λέγω ὑμῖν, 
ἴῃ8 Βίμληθυ. .. Τ δ: βδσὶτ ἴο τοῦ, 

κατέδη οὗτος ᾿ δεδικαιωμένος -. εἰς 
ννεπὲ ἄον {πὶ5 (6) Βανι 66 7}δέ ρα [ἴπίο 

τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον". ὅτι --. 
ἴ6. μΒολβ Οὗ Βίσχῃ Ὀεβίαθ.. ἐμαὲ (οπ6}; . Ὀθσδαβο: 

«πᾶς ὁ... ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, 
δνούσοῦθ ἴῃ6 οὌχϑιίτὴρ ΒἰγΒ6Ι 1 Ὀ6 ΠΒΌΣΩΡΙΘα, 

ὁ  δὲὲξλ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
1086 (οὔθ). Ῥαξ . ΒΙΏΘΗΡ-. ΒΙΧΏΞΘΙΕ. ὩΣ] μ6 οχαδαϊθα, 

δὲ αὐτῷ καὶ: τὰ δ. Προσέφερον 
Ὅτ Ῥαϊ᾽ ἴο πἴτι 8150 {86 . ΜΟΥ. Ὀϑασίηδ ἰο ͵ 

β ἔι κι. ἵνα. αὐτῶν ἅπτηται" " 1 " 
ΣΝ τς ἀπ οσᾶου ἐπα οξίμεισ"ὀ ΠθΎΩΔΥ ἰουομ; [ΟΣ ΒΘΘΙῺΡ ἰδ ὑῃ8 αἷ5- 

ἰδόντες δὲ .-- οἱ ᾿μαθηταὶ | ΟἴΡΙ65 Ῥαθδπ. ἴο.- τθρ- 
Βαν δ᾽ 56 ἢ ρυξ “5 {86 αΙ ΒΟ ῖρΙθ5 1 τ] δ Πα ὑμαιι. 16 ον - 

ἐπετίμων πὴ αὐτοῖς. 16. ὁ δὲ [ανοτ, 9655 -Οδιβδα 
ἍΕ͵Ο ριναβ τορυϊτδηᾶς. το ποι. - ἘΒ6 λ Ῥὰξ {πη6 ἰπΐδηϊθ ἴο Βέτη; 

᾿Ιησοῦς. - : προσεκαλέσατο αὐτὰ ἐγὼν [Ξανίπσ: “18: ἔμ 
εσος οδἸ]δα ον ατὰ Ὠἰπι - ἴπθχα ΒΑΚΊΏΡ ΒΆΘΙΣ 8-- δ Ὁ 

ἔλφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός [7.0 μ. οΥΠαΣΟΣ σοτλο 
ΦΕτΕ σ κκὶ ταὶ ρΡΧ ρος ἴο: τὴ, δῃᾷ ἀο ποὺ Ιιοἱ ξὸ ΟΕ του ἐδ6 Εἰ16 ὉμΠάσθα ἴο Ὀ6 σογηίηρ' ἰονν τα 

με καὶ μὴ. κωλύετε αὐτά, τῶν 
ὯΘ. 81 ποῦ μὲ χοῦ ὑσανθῃθησ ἴμοση, ΟΥ̓ ἴῃ 6 

γὰρ τοιούτων. ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ ᾿ θεοῦ: 
ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ ΒΟ (0865) -ἰ5 ἰδθ κἰηράοχη οὗ ἰῇῆς Οοά, 

ΟΥΥ ἴο 5ορ θυ. 
ἘΠῚ 6. κΚἰησάοχῃ 
οὗ. αοὰὐ ὈΘΙοΩΒ8 
ἴο ΒΌΘΒΙΙΪΚΕΘ Ὅπ65. 



χ{53Ὲ}) 18: 17--24 

ἂν μὴ 
ἩΚΕΙΡ ποὶ 

θεοῦ ὡς 

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς 
Αμλθὴ [81 βδαυΐηρ ἰογου, νῇο 

δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
τ ῖσΐ τοοεῖνα 6 κίηράοη οὔίῃεο αοὰ 8685 

παϊδίον, οὐ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 
Ἱπῆθ ον, ποῖ ταϊσὴθςϊ σαΐοσ [;!ηἴΐο 11. 

18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων 
Δοᾶά ἱπαιιιγχοα ΡΟ δΒοπῖα δε 1} 6} ΓΆΙΟΣ 

͵ Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας 
ΒΆΣΊΙΠΕΙ ΤΘΔΟΒΟΥ Βοοᾶ, Ψψηαΐ αν ἄοῃο 

᾿ ΝΕ ᾿ Ξ Α 
ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπεν δὲ 
Ἠξ6 ϑναυιδϑηθ ΒΗΔΙ11 πΘΥΙ7 581α νυΐ 

αὐτῷῪὀ ὁ ᾿[ησοῦς Τί με λέγεις 
ἴο ἃ 6 2εθὺ59. Μὴν 6 ΨΟΙ 816 50 1:5 

ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εῖἴς ὁ 
Εοοαϑ ΓΝ οπὸ Ἑοοὰ ΖΦ τοῦ οὔθ ἐξα 

θεός. 2ῶ τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ 
αοά. ἘΠ6 οοϊητηδηστηθηΐβ νΟῸὰ Βαανα Καονν Νοΐ 

μοιχεύσης Μὴ φονεύσης 
ψοὺ 5Βοι 4 σοτηγαῖξ δἀμηΐοῦν, Νοῖ ψοιῖ 5βῃοια ταῦτα, 

Μὴ κλέψης, Μὴ 
Νοῖΐ σοῦ 5ῃοι]α 568], Νοὲ 

ευδομαρτυρήσης, Τίμα τὸν 
ψΟῖΣ Βου ἃ 687 ξ8156 νυν]. 655, Β6 Βοπουύϊηᾷβ 132: 

πατέρα σοῦ καὶ τὴν μητέρα. 21 ὁ 
ξαίμοσῦ οἶγοι πα [6 τηοίμοσ, ΤΠ6 (ο86) 

δὲ εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα 
{1.1} βεῖὰ ΤΉ656 ((Π] 55} 81 Ι βυδταάφα 

ἐκ νεότητος. 22 . ἀκούσχας δὲ ὁ ᾿ἰησοῦς 
οὐδοῦ. γοῦτῃ. τ Ἠανίηβ μετὰ ΡῈ ἐβθὸ {9655 

εἶττεν αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι 
βϑῖα ἴο Πίχ χε οὔθ (15) ἰο γοὺ 

λείπει" πάντα ὅσα ἔχεις 
15 ΠΤ η5; 811 (55) 85 ΘΗΝ 85 ϑγΟῈ δῖ Βανί 

πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, 
56} . δᾶ αἰδίσιριιία ἴο Ῥοοῦ (ο65), 

ἕξεις. θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 
ϑοῖ Ψ1] να ἐἰχεάθασο ἃ [πμ6 Ἀθδνϑῃβ, 

δεῦρο ἀκολούθει μοι. 238 ὁ δὲ 
Βἰῖμεσ 6 ΖΟΠΟΝΟΙ ἴο χγθ, ᾿" ΤῊ (οπ6) Ραΐ 

ἀκούσας ταῦτα περίλυπος 
Βανίηῃρ μροτᾷ 656 (55) δτιονοα δροῦΐἐ 

ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 
Ὀθοβϑῖῶθ, δΒ6 νγ88 οχ ΤΊ ἢ ΝΕΣΥ ΙΏ0ς8. 

24 “᾿[δὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
ἘΑΝΩΒ Βεὴ ῬᾳῈς πὰ ἱῃπθὸ ὅε655 5814 

Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα 
ον σϊΐ ἀου ἦν ἔμπα (οη65.) ἐπα ΤΔΌΏΘΝ 

ἔχοντες εἰς. τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
Βδνίβ ἰαΐο 116 κΚιλρσάοτχα οὐίῃς αοὰ 

πο 

λέγων 

καὶ 
δηάᾶ 

καὶ 
δα 

816 

11 ὙΤΌΪΥ 1 580. ἴο τοῦ, 
ὙΜΈΏΟΘΥΕΟΣ ἀοα5 ποῦ ζα- 
σοῖνα ἴῃ Κίηράοχῃ. οὗ 
αοά πκθ 8 γοῦηρ 
ΟἾΣ]α ΠῚ ὉΚ ὯΟ πλθϑῃ 
δοὺ ἰηΐο {," ΕΝ 

18 Αμα 8. οοδγίβίη 
ΤΌΪΟΥ απθοϑυοηθα Ἠΐτη, 
βαυϊὴρ: “Ααοοῦ Τδδοῆ- 
ΕΓ, ὮΥ ἀοϊῃρ Μηδὲ 
5811 1 προ δνοῦ- 
Ἰασίηρ 1:62 1906- 
55 5814 ὕο Ἀϊηγ: 
“ὙΜΨΜῺΥ ἀο γοὶϊ: 6811 Ιὴη6 
δοοᾶῦ ΝΟΒΟΩ͂Υ ἰ5 ρβοοῦ, 
Θοχοθοῦ οὔθ, ΟἋοάᾶ. 
20 οι Κῆον ὑμ6 σοΠ1- 
τΙαϑηστηθηΐθ, Ὧο ποῖ 
σοιῃηγῖῦ δαι!ίοσν, 9)Ὸ 
ποῦ τηχᾶθσ, ὯῸ ῃοΐ 
5ίθ81, )ο ἢοὺ θδσ 
ἔϑιδβθ Μιθθασ, ἩΌΠΟΥ 

φτοῦ ἔϑύμοσ 8δηα τοί 
οτ.᾽ " 21 ΤΏΘΩ 6 5δἱά: 
“41 ἴχθεβα Σ Βᾶγνδ 
Κορὺ ἔγοσα σου οἱ." 
22 ΑΥ̓ΤΟ ποαγίηρ ἰῃδί; 
Φοδ 5814 ἰο μῖχη: 
ὙΤΏΘΓΘ ἰθ γοὺῦ οἱδ 
ἰΐῃρ Ἰδοκίηρ δροιυῦ 
γοὰ: 5611. 8411 ἐμ6 
τϊηρβ νοῦ αν δπά 
αἰδύσιραϊθ ἴο Ροοσ ρθο- 
Ὀ16, δηᾶ γοιὶ ΜΨ11 Ὦδνϑ 
ὑχθδϑασα ἴῃ ἐπ6 ἤοδγ- 
ΘῺ5; 8Πη64 σολθ 6 ΤΩ 
ΣΟΙΠΟΤΤΟΥ," 28 ΜΜΨΏΘΩ Β6 
Ὠρδζα ἰδ ῖβ, 6 Ὀθοβῖηρδ 

ΟΘΘΡΙΝ ρυϊονθα, ἔοχ Π6 
85 ΨΘΥΥ ΥἹΟΉ, ΄ 

2ᾷ 916515 Ἰοοκοα δ 
Ὠΐπὶ 8πα κα: “Ἡοΐ 

ΑἸ ΕΙΟαΙ ἃ ὑδῖπδ 

ζὉ  ψῖ}}1 6 ῸΓ 

ῆοβθ ανίηρ ΙΠΟΠΘΥ͂ 

857) 

2ὅ εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν . ΞΖ , . 

εἰσπορεύονται ( 

Ρ Θαδίοσ ΟῚ 1115 τὸ βοϊῃβ (μοἰσ ΝᾺ Κ ἴὰ; 

ἀμηλον διὰ τρήματος βελόνης 
Καμ Τσοι σα δρουίασα οὗ βενίηξ ΔΘΘΩ͂]Θ 

ἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
ἕς [Ππ7-}ν ἰδ σίοῃ 8} ΐο 6 κἰηράοϊῃ 

τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 26 εἶπαν δὲ οἷ 
οὐδε αοαὰ ἰο φῃΐεσ, Ξε μαΐ ἰδ (0:68) 

χκούσαντες Καὶ - τίς δύναται σωθῆναι; 
ΚΟ 5 τ ατὰ Αὐὰ ΨὴΟ [5 8016 ἴο 6 βαᾶνθά3 

21 ὁ δὲ εἶπεν τὰ ἀδύνατα 
ΤὯΘ (ομ6) Ὀαΐ 581Ἢ ΤΏ (1155) ἱἰπρΟΒΒΙθ16 

παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 
. 18. Ροϑιάθ ΤᾺ Ῥοββϑίθῖθ Ῥεβιᾶθ ἰῇ6. αοα 

28 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς 
Βπαία ρυξ ἴδ6 Ῥεῖος Τιοοκ! Με 

ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν 
Βανίηϑδ [εἰ σὸ οὐἕ {ῃ6 οὐσιι ([ 1685} Ὅ6 ἔο!οννοα 

σοι. 2 - ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν 
ἰο γοὰ. ἜΠφς (066) Ρὰξὲ 56:8 ἰοΐίμβοχ ὔθῃ 

λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὅς ἀφῆκεν 
[τὰ 5α 8 ἴο γοῦ δαὶ ποθ 5 ὙΜἘΠΟ. Ἰαΐ 850 οὔἕ 

οἰκίαν ἢ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς ἢ 
Ῥτοίμουβ ΟΥ̓ ΘΒ ΟΥ ὨουὰσΘ ΟΓΥὗ ΌΟΙΩΔΣ ΟΥὉ 

τέκνα εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ. θεοῦ, 
ΟὨΠΙ͵Ισθ ἔοχ ἰδ 6 βαΐο οὗ ῇθ κΚἰηράοῃη οὗ ῃᾳ αοᾶ, 

80 ὃς οὐχὶ μὴ λάβη. 
"80 ποῖ Ὡοΐ τ σῃΐ γϑοοῖνα 

πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ 
ΤΑΒῺΨ ἔταθϑ τότ (ἰὴ 55), ἴθ ἴμῃ6 δβρροϊηΐϊθα ἔτὴ6 

τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 
1η15 δῃά ἴῃ με δὅθ τῆς (οὨ6) 

ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
σοτλϊη δ᾽ 16 δνοσιδϑίίη . 

81 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν 
Ἡδνὶηξ ἰδίκοη Ὀοϑίᾶθ θὰ ἐπα ἵννεῖνα Π6 βαῖά 

πρὸς αὐτούς ᾿Ιδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς 
ἰονατά ΕΠ εγτηοοὴ ΙοοΚ! Ὅγψ)ὲ δῖ βοίῃ ὕὉὃὉ ἀῖο 

᾿Ιερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα 
Φουβαοχα, διὰ ψ1Π1 6 σοπιρΙοίρα 8} 

γεγραμμένα ᾿. διὰ τῶν 
Βανιηθ Ῥ6θὴ νυ θη ΤὨΧΟΌΒὮ ἐμ8 

υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου: 
5 οὗ [Π6 ΤΩΘΔΏ; 

γὰρ τοῖς ἔθνεσιν 
ΟΣ ἴο π Ὺ παίοῃβ 

καὶ 
δα 

τ τὰ 
[86 ([μΐπ55) 

προφητῶν. τῷ 
ΡῬτορβμϑίβ. ἴο 16 

82. παραδοθήσεται 
ὯθΘ Μ}11 0 είνϑη Ρεϑϑίᾶβ 

ἐμπαιχθήσεται καὶ 
δ6 Ψ1 06 πιδᾶβθ ἔπη οἱ δΔη4 

ΠΌΞΚΕΙ 18: 3ὅ---ἜΔ͵8ὦ 

ἴο τῖβκ ἐμοὶ ὑῶν 
ἰηΐο. ὑμ6 Κίπράοχῃμ οὗ 
αοά! 2510 15. δδϑδίοχγ, 
ἴῃ ἴδος, Ὁ ἃ σϑῖ6] 

ἴο ροὺ.- ἐπσουρῃ ὑμ6 
6Υγ6 οὗ ἃ βονψίηρ ΠΘΘα]8 
ΤΏΔΩ Ὁ 8. ΓΟ 8 

ἰο σοῦ ἑμίο ὑπ6 Κίηρ- 

ἄοχμῃ οὗ αοἄ." 20 ΤΏοΒα 
ΨΏΟ Ὠραγα {ῃ15 βϑϊᾶ: 
ἼΧΏΟ ῬΟΙΒΙΙν σϑ 6 

βαινθαϑ 27Ὲ6 5818: 
“ΤῺ6 ὑμίηρϑα ἱπηροϑϑδὶ- 

Ὁ16. ψιδ. 0 8.8 
Ῥοσϑίθ. νὰ ἀοἄ.᾽ 
8 Βιαύ. Ῥοίοσρ Βδϊᾶ: 
ἼΟΟΚΙ! Ὕὸ Ὦδνα 1οξὲ 

ΟἿΣ οὐ ἰδίηρθ δηᾶ 
Το] ον α γοιι." 2986 

βοϊα ἰο ἔμποα; “ἼΤῸΥ 
1 58.ὺ ἰο Ὑοῦ, ΤὭΏΘΓΘ 

15. ὯῸ οὔθ ΨῺΟ 885 Ιοζὺ 
Ὠοι86 Οἵ Ψ|Ι116 ΟΥ̓ 

ὈΥΓΟΥΠΘΥΒ ΟΥἹ Ῥαγθβ ΟΥ 
ὈὨΠΙΑΤΘη ἴῸΣ (86 β81κ6 

οὗ ὑμ6 ἰἰησᾶομλ οὗ 
αοά ὅθνθο. Μ1} ποῦ 
ἴῃ ΔΩ ΨΜΆΥ δοὺ ΔΩ 

ὔχλθσ πλοσὸ. ἱῃπ ὑπὶδ 

Ῥοιίοα οὗ ἰΐθ, δῃᾶ 

ἴὰ [6 σοϊπίηρ βυϑύθχη 

ΟΥ̓ ὑπίηρδο δυο ]αϑυϊηρ 

1116. 

81 ΤΏΘη [6 ἰοοῖς {86 

ὑποῖνο δεῖ δῃηᾶ βϑία 

ἰο μοι: “ΟΟΚ! ὝὰΚε 

810 ροΐῃρ ΠΡ ἰο 426- 

ἐυσϑϑίθη, δα 811 ἰὴ 

ἰϊηρ5 ψυϊύθθη ὉΨΡ 

τθϑδ Οὗ ὑῃ86 ῬΓΟρἢ- 

οὐ. 85 ᾧο ῆεᾳ 8ὅ08 

οὗ τῶϑ Μ11 Ὀ6. σομλ- 

: ρΙοίρα, 32 ΕΣ ἰηβύϑο6, 

Ὧ6 ΜἘΠΠῚ|. 6 ἀοιϊνοσθά 

ἋΡ ἴο τιθῇ οἵ ὑμπ6 

παύΐϊουηϑ δῃηᾶ {111} 

ῃΡ6 τὐϑᾶθ ἔπ οἱ δῃᾶ 

305 ινβίϑθιῃᾳ. οὗ ἐπ ρϑξεαϊών (αὐ 05,7), ΒΑ; 5» (οὐταπην), 411, 



{ΚΕ} 18: 833-.---42 

ὑβρισθήσεται 
ἈΘ ΜΠ] 6 ἰτεαιθα ἱπ5οΙ Ὁ 

98. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, 
τὸς ὅπ Βανίηξ Ξοουτρεα . πον ν 111 ΚΙ Ὦ]πλ, 

καὶ - τῇ. ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ᾿ ἀναστήσεται. 
8δηα ἵο 26" .ἄδ.. ἴδε . [στὰ . ἢ6 Ψ1]| βίδῃα τρ. 

84 Καὶ αὐτοὶ  ὀὀοὐδὲν », πούτων 
Απμᾶ ἐμον ποίῃϊηρ ὉΣ π656 (155) 

συνῆκαν, ᾿ καὶ ἦν τὸ ῥῆμα - τοῦτο 
σου ρτ οπαᾶρα, πὰ νὰ ἐπα ἘΞΑ ΣΙ 21: 1815 

κεκρυμμένον εἄἀπ᾽. αὐτῶν, καὶ οὐκ 
Βανίῃβ ῬΘθ Ὠἀση,  ἔτομι ΤΏΘΙΩΣ, δῃα ποῖ 

“ ἐγίνωσκον --. τὰ τ λεγόμενα. 
ἴδεν νγοσα ΚΠΟΥΊΠΕΗ {π6 (ΠΏ 55) ὉΦΙῺΡ βαϊὰ. 

35. ᾿Εγένετο. δὲ : ἐν τῷῪο ἐγγίζειν 
τον "ε οσουστοᾶ: Ῥπ. πὰ  τὴ6 το 6 Ξο 5 ΘΩΣ 
ΝΜ λῚ - " 3 " Σ " ΑἹ «τ " ΓᾺ ΥΣ αὕτον εἰς" ᾿[ερειχὼ. -- τυφλός . τίς 
ΣΤᾺ 51. “1ητο 1 Ὁ Ζουίοῆο "ΡΠ πά [π8} ᾿᾿δογὴδ 
ἐκάθητο ᾿ παρὰ τὴν ὁδὸν ἐἐπαιτῶν. 
ὙΝ85 Βἰ {ΠῚ Ὸ -“Ῥεβίαθ - {π6 - ΜΑΣ ῬεΒΕΪΆΒ. 

36 - ἀκούσας δὲ ὄχλου . διαπτορευομένου 
Ἐανὶηρ θασᾶ Ῥυΐ οὗ οχοναᾶ ἰσανε πη ρβ ὨΤΟΌΡῊ 

ἐπυνθάνετο τί εἴη ᾿ τοῦτο" 
Ἀδ νγὰ5 ἱπαισίη σ᾽ να ᾿ τχαϊρηΐ Β6 1Ά15; 
ἦΤ΄ - ἀπήγγειλαν᾽-᾿ δὲ αὐτῷ ὅτι ᾿[ησοῦς ὁ ᾿ς {πον χϑροσίθα Βδοῖς Ῥὰξ ἴο μίγη ἰδὲ ᾿76ϑὰβ {πὸ 
Ναζωραῖος “παρέρχεται. 38 καὶ 
ΝβΖαύθηδ᾽ 15 ραβδί Ὁν. 

λέγων ᾿Ιησοῦ ᾿υἱὲ Δαυείδ, 
ΒΒ ΠΡ 9 6505 ΞΟ οἶ θανία, 

με. .889 καὶ. οἱ 
Τω6. ἈΑπᾶ 186 (ΟΠ 65) ᾿ Βοΐϊῃξ Ῥεξοσζα 

ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα 
ΟΊ σίντρβ γορχίσηδη 5 ἴο Ὠΐχα 

᾿ς σιγήσῃ,, αὐτὸς δὲ 
Β8 5ΒΒο!α Ἀ6.5:θῃῖ; μβ6 αΐ ἴο πο ἢ ταῖμο Σ 

. ἔκραζεν. «αὙἱὲ. Δαυείδ, ἐλέησόν. με. 
Ψ 85 Βῃοιαϊ:» ϑόηθ οὐ θανία, μᾶανθ ποσοῦ οὰ. ΤῊ, 
40. σταθεὶς. δὲ τ ]ησοῦς. - ἐκέλευσεν 

᾿ξ Ἡδντηβ βιοοα 51} -- δ 6515 

αὐτὸν -- ἀχθῆναι “πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος 
ὨΩ "του 6 184 ἐφοννασχᾶ : Ἀΐη. Ἡδνὶαβ ἄταν θασ 
δὲ: αὐτοῦ ἐπηρώτησεν -... αὐτόν 41 Τί. ας “οὐ Βα ΒΘ ἰπαυϊγοα προ πῃ ᾿ς ὍΈῈδὲ 
σοι ..".- θέλεις. ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν το ϑοὰ δΥ6 γοὺ ὙΠΠπρ ἰο ἀο ὙΠῈ (οπ6) Ραΐ 5Ξα]ᾶ 

Κύριε, - --. ἵνα .. -. ἀναβλέψω. 42 καὶ 
Τιοτᾶ, ᾿ς 1ἣᾺ ὉΓΑ͂ΑΥ ἐμαὶ ΣΡ ΐ 566 δρϑίῃ. . πα 
δ᾽ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ. ᾿Ανάβλεψον-. 
τι “εβὼ8. βεὰ.. ἴο Βέπν 568 ἀθαίαν εἷς 

ἐβόησεν 

ἐλέησόν 

πολλῷ 

. καὶ ἐμπτυσθήσεται͵ 
8πα ᾿ ΒΘ Ψ1Π'06 501 ἴῃ, 

Απμᾶα δ6 οτίϑᾶ δοπᾶ 

ἮδνΘ ΤΟΥ ΟΝ ΟἿΣ 

προάγοντες 

ἰῺ οτᾶσσ ἐπδὲ 

μᾶλλον 

ΤΏ6. ΕΣ 

σοτζηχηδηαθαᾶς- 

818 

86 ἐγθαΐθα ΤἸΏΒΟΙ ΘΠ Εν 
ΘΑ Βρὶῦ ὕροη; 88 δὴ 
ΘΙ βοουσρίηρ,. 
[ἢν ψὶ}} ΚΠΙῚ Ὠήτη, δα 
οχ {μ86 ἐδίγα ἀδν. ἢ 
11 τἱβ6.᾽ 84 Ἡονονροὲ, 
μεν αἰἃ ποῖ μοῦ “ἴῃβ 
Τηθϑηΐηρ ΟΥὗἨἠ ΒΨ: ὁ 
ἴμ888 ἐβίμιρβ; Ὀὰὺ “ΠΩ 
αὐΐοτϑοθ 85 Ὠϊάάδη 
ἔτοτη ὑμπθη, δΠα ἐμθὰ 
ΨΟΥΘ ποῦ ᾿Κπονψίῃ 
[Ὧ6 Ώ]η55 5814. 2: 9γ 

δ ΝΟΥ 85. δ΄ Ὑ 
σοίίηρ ΠθαΥ ἰό: σον 
1 0Ὧ)ΟῸ 8. σογίδίῃ᾽ ὈΠη4 
μλϑγ Ὑ85 δἰ ἐπ ωρ' "Ή6- 
5146. “π8 τόβϑα “Ὅθρ 
δἴηρ. 86 Βϑοδᾷβα -ἢβ 
Πραγὰ ἃ οσονα τπονῖηρὶ 
ῬΏΣΤΟΡ 6 Ῥαδρβϑῃ- ἴο 
ἰπααίτθ ψπαὲῦ ΤΉ 
τἸρὴῦ τπϑϑῃ. 31 Το 
τϑρογίθα ἕο πϊἔι: 
ΖΦ ΘΒῸΚ ὕπ6 ΝᾺ Ζ' 8. ὙΘη6' 
ἰθ' Ῥδδδίηρ ὈΣ!" 38 Αὐ 
ἰμαῦ 86 ογὶϑᾶ᾽ ουῇὴ 
Βαγίηρ: “9655,  ΘῸΠ 
οὗ Ὀδν]α, ἤδνθ ΤΏΘΓΟΥ 
ΟἿ τη6!" 39 Απὰ ᾿ποβδὶ 
βοίῃηρ ἴῃ δάνβδμσθ Ὀρ. 
βϑὴ ἴο [611 Ὠἰπὶ βία ΓΏΪν 
ἴο Καβρ ααἰοῦ, θὰ ἐπαῦ 
ΤΟ χήοτα. Ὧ6 Κορὲ 
Βδουθίηρ: “ΞΟ οὗἉὨ 1)8- 
νᾶ, Ὥδνθ ΟἸΊΘΓΟΥ - ΘΟ 

40 δὴ ὕοθθαβ 
βίοοα 5011 δῃηά. σοχ,- 
ταδη θα [Π6- [8 7. ἰο 
ὍΘ. 1Εα ἰο Βίἴγη.: ΑΥοΣ 
Β6. ρμοῦ. ὩΘΒΙ, .. σοσυδ' 
Δ5κεα Ἡἶτη: 41 “Ὑγμ8αῖ; 
ἄο γοὺὰ ψαηῦ πιὸ [ὸ 
ἄο ἴοτ γοιῦ᾽ Ἢδ βϑάξ 
“Τιοχά, ἰοῦ τὴϑ σδοῦυοῦ 
βἰρηῦ. 4250 σ658' 
Βα ἰο᾽ ἴω; “δ᾿ 
ΘΟΥ͂ΘΙ ΨΟῸΓΣ 558: 

Η 

Η 

819 

(στις σου. σέσωκέν σε. .43 καὶ παραχρῆμα 
πίστις οἵ γοῦ [85 βανβᾶ γοῦ. Αμὰ ἱἰπδίδη τιν 

ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει, - αὐτῷ 
ΒΘ εοὶ ἔβλεῳ δϑαϊῃ, δῃδ 6 ννδβ ξο!πονίηρ. - Το- ίτα 

άξων. τὸν θεόν. Καὶ πᾶς ὁ . λαὸς 
δοξάσω 188 αοά. Αμᾶ. 41 [86 Ρφορὶβ 

ἰδὼν. ἔδωκεν αἷνον τῷ θεῷ. 
μᾶνίῃηϑ ββεὰ να Ὀγϑίβα ἰοίβε.- Οοά. 

6 Καὶ εἰσελθὼν τ᾽ διήῤχεϊτο - τὴν 
1 Απᾶ Βανίῃρ ϑηίοσεα ἤθ ν 85 δοὶπρ [σοῦ [ἢ 

᾿Ιερειχῷώ. 2. Καὶ ᾿ ἰδοὺ - ἀνὴρ ΄. ὀνόματι 
ΦΖασίοβο. Ατμᾶ .: ἸΟΟΙΚ! τῆϑ16 βϑυβοῦῦ -ἴο ὨΘΤΘ 

λούμενος -᾿ Ζακχαῖος, ᾿. Καὶ : αὐτὸς ἦν. 
τ ας απο ᾿ Ζδος δθαβ, ὉΠ - Ὧ6 ὝΤΑΞΒ. 

ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος" 8 “καὶ 
εἰδρίακ σοϊδοίοῦ δηᾶ 6 τσ; ᾿- πᾶ 

ἐζήτει: - ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστιν, 
μονν85 βαοκίῃξ... ἰοϑεβα. ἰῇαΒ. 2655 ΨῆΟ.. 6 15, 

καὶ οὐκ. ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου. ὅτι... 
δῃᾷ ποῖ δ6 ννᾷ5 8016 ἔσο ἰδ τ᾿ Οσχοινα Ὀοοδβα 

ἢ ἡλικίᾳ: ικρὸ . ἦν. 4 καὶ 
ΠΝ ἐἰατατὰ Ν ΡΉΠΑΠ᾽ Β6 Ψ858. . ΑΠα 

προδραμῶν. . εἰς. τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη 
μανὶηε τὰ Ὀθέοσα ἱπίο ἐμπ6 ἔγογα-)-ἰονν τα μ6 ψνεΐ ΠΡ 

ἐπὶ συκομορέαν - ἵνα ἴδῃ" 
ἄροῃ ἈΡ-τΌ συν ἔσθεα ἴὰ ογᾶρυ ἐπαὶ [6 ταϊσῦ 566 

αὐτόν͵. ὅτι ἐκείνης -: ἤμελλεν... 
Ο τα, ́ Ῥφοδαβα ΟΥ ἰδὲ [νν8}] μθ Ψ85 δροὺΐ 

ὅδ καὶ-- ὡς, ἦλθεν ἐπὶ ιέρχεσθαι. : 
διέρχ Αμᾶ 885-.:-. ῃ6 σδῃθ Ὅροη τὸ Β6 σοχαίαθ' [ὨΣΟΌΡΕ.: 

τὸν τόπον,. ἀναβλέψας : ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
[6 ρῖδοθ, πμανί:ρ οοκοά ρ ἴἰὰθ 9655 βαϊάᾶ- 

πρὸς. - αὐτόν Ζακχαῖε,. σπεύσας 
τονασᾶ Ὠϊπὰ ως ΒΘ ΟΟΏΔΘΏ5, Ἀδνίῃρ υστίοα 

κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ: σοὺ 
σοτὴθ ἄοννῃ, ἴοαδν ἔοσ χὰ ἰδ. πουβα οὔψοῦ. 

᾿ς δεῖ Ἅε.. μεῖναι. θ. καὶ σπεύσας -- 
ἰξ ἰ5 πδρόθϑϑδαυν τὰθ ἴο δίδν.: ον Δα πανίηρ Ὠυττὶ θα. 

Ἢ κατέβη, “καὶ  - ὑπεδέξατο: αὐτὸν. 
ΒΘ κατέβη, να, : 84. 6 τοοοϊνϑα που τ- ἰγὰ 

χαίρων. . 1 καὶ... ἰδόντες :.- πάντες. 
το]οϊοϊησ. ---...: -Απᾶ ἦς ΘΑ ]ΩΒ ΒΘΘῺ 81 

- διεγόγγυζον --. - “λέγοντες - -ὅτι" Παρὰ 
{πον το αποτος ΒΥ τ ἐδβαξ  -- Βεβίᾷθ 

ἁμαρτωλᾷῷΏὨἈἈὮ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 
“ΘΙ ΠΌΘΥ. .- Π1816 Ῥούξοῦλ. π6 θα τὰ ἰο ΊΙοοβα ἄοψνῃ. 

8 ᾿ σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν. 
Ἡδνίηρ βίοοῦ Ρυαξ Ζβοοῆϑουβ βαία ἰοναζὰ ἰδα 

Κύριον. ᾿Ιδοὺ. .᾿ τὰ ει ἡμίσιά μου τῶν 
τοχά Τοοῖ! ΤῊ ([Βξπ65).. 81. οἔτιθ οἱ 18 

ΤΌΚῈ 18: 45---΄0ὁϑ: 8 

ΨΟΟΣ ἔαϊΐῃ Ἠδ5 τηϑᾶβ 
'γοῖ. ψ61}. 438 Αηα ἰὰ- 
βύθὉΠΥ.. ἢ86 γσϑοονοσοᾶ 
δἰρὔ, δα 6 Ὀοσϑ το 
ΖΟΠΟν .-ἴπι, ᾿ΘΙ]οΥ ἐγ] Ωρ 
αοᾷ. ΑΙπο, 41} μ6 Ρθο- 
ΒΙ6,.. δῷ βϑοίηρ [10], 

θᾶνθ ὑτγϑῖβα: ἴο αοά. 

Τ' ΑἸ ἢ δηἰογοα 
ΦΟΣΓΊ [0 δᾶ 85 

βδοΐηρ: σου Ρη. ΖΦ᾿ΝΟΝ 
Π6γῈ ὕμποσα Ἧὰ5 8 ΤΏ8Π 
ΕΘ ΌΥ. - 86 πϑηιθ 
ΖΔ Ὁ ΠΔΘΈΚΒ;  δηα᾽ ὯΘ 
ψὰ5 ἃ σμΐοῦ. ἴα χ 6015 
Ἰϑοΐοῦ, δῃᾷᾶ 6 ψὰϑ 
τίοῃ.. 8 6, 8 τᾶ 
βθοκίηρ το: 5866 ΠΟ 
ΡΏἶδ. σΟΒ 5. ψα5,. θα Ὧ6 
σουϊᾷ - Ὠοῦ- οστ΄ 6 
οτονα, Ὀδοϑῦβο 6 ́ 8 
ΒΤΩΘΙ] ἴῃ 5ἶΖο. 4 Ξὸ- 6 
ΤῺ Δηθαα ἰὸ δὴ 84- 
06 ΡοΟΒῚΟΏ 8πᾶ 

ΠΟ ρα ἃ ἤροταθοσ - 
ΥΥ {Ὑ66 ἰὴ ΟΥ̓Ω͂ΘΓ ἴο 566 
Εἰ, Ὀδοδδθ Ὧ6. 885 
δρουῦ -ἰο. Ρὸ ΓΟΠΡῺ 
ἰμεὺ ψὰν.- 5 ΝὸῸὸν ΘΠ 
Φοϑαβ σοὺ το [Ὧ5 ὈΪδσο, 
6 Ἰοόϊκοα Ὁ δηᾷᾶ 5814 
το! Ὠΐπγ: - “ΖΒ ΟΠΘΘΊΙΒ, 
τυ ᾿ϑπιᾶ βού ἀν; 
ΤῸΣ ὑσάδν 1 ταυδὲ᾽ βίαν 
ἴῃ γουν μοῦ." 6 1 
[μδ΄ δέ “Βυτγῖθα ᾿δηᾶ 

Ἰροῦ ἀομῃ. δπᾶὰ ψ18 
Ἰτδἠοϊοῖτιρ μ6 τβοθῖνθα 
Πλ 85. συδρὺ. -7 Βα 

ΠΟΘΙ ΟΠΘΥ ϑδγ,. [1], 
ΘΚ 8}1 1611} ἰο- τὰῦϑ 

ἰοείηρ, 58. 15: ὙΨΊᾺ 
"ἃς τη ὑμαῦ 15. 8 βἰῃ- 
ὯΘΔΓ 86. ψοηῦ-- ἴῃ ἴο 

Ιοάρ8.᾽ 880 Ζ86- 
σμδθι5 δἰοοῦ ὮὉΡ δᾶ 
5814 ἰο. ἴμ6 -Τιογᾶ: 
ΟΟΚΙ ΤᾺΘ. Δ] οὗ ΤΥ 



ΤΌΚΕ, 19:9---1ὅ 380 881 Π1ΌΚῈ 19:16--.28 

ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς [ὈΘΙΟΆΡΙ ΡΒ, Ιοτᾶ 1 . λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν [ανίηρ βϑουγσϑά {86 
ῬεΙοηβΊηΕ5, Τοτά, ἰο ἴμε ῬΟΟΥ (0065) [8] ρίνίηρ [ὸ ΠΝ μανίῃε τοοεϊνεα.. ἴα κΚιηράᾶο)ῦ δῃᾶᾷ 86 βαίᾷ | ΚΏΡΙΚΥ ροτοσ, 88 δοϊῃ- 
δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι [Ροοῦ, δῃὰ ψμθίδνρ ωὠνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους [τιϑηᾶρᾶ ἰο Ὀ6 οδ]16 

Ι δὰ βἰνὶπρ, δηά 1 ΟΥ ΔΏγΟΏΘ ΔΩ ΪΠΡ [1 οχίογίβα ἔτομι δηνὶ το με βουπάε ἃ ἰομία ἰμ6 Βῖδνεβ ἴμεβα [9 πἰπὶ ἐῶθϑθθ βίδνοσ 
ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι. τετρατπλοῦν. [018 ὈΥ ἴδ|56. δοουβας οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, [ἴο ψΏΟΙΣ Ὠ6 δά βᾳίνϑη 

1 ἴοοῖκ Ὁν Η5:- ΒΟΥ 1 τὰ ξἰνίηθ Ῥ8Ὸς Ἐἐοθγίο]ά. ἰἰοη Τὸ 81 Ταβίουίηρ το ψοτα δ δά ρίνϑῃ ἴμ8 ΒΙΝΘΙ [ὩἸΟΡΛΘΥῚ, 1 Π6 ΒΠΠΨΘΙ ΙΏΟΠΘΥ, ἰὰ 
9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι | ουγοΙα." 9.ΧΑὁ τὰν ἵνα Ὑνοῖ τί [ογάδσ ἴο δϑοουύβ! 

Ξαῖα.. Ῥὰξ ἰονατάᾶ τὰ ἰᾷβα 968ὺ58 ἐμαὶ σεβὰβ βοῖαὰ ἴο Ὠΐϊῃ: ΗΝ στο ταδὶ Β6 τοϊβ: βΒἘ ποὺ νμαὶ ᾿τδῦ (Π6Υ Βδάᾷ σαϊποάᾶ 

Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, |“ἼὨΪ5 οδΥ δβϊγθίϊοη διετραγματεύσαντο. 16 παρεγένετο δὲ [ΡΨ Ὀυδίηθαοθ δον γ. 
Ἰοάδν Βϑιναϊοη ἰοίμθ. ἤοσβα {πὶβ. Ὀσουγτθα, Ὧ853 σοχιθ᾽ ἴο [ηϊ5 {μὸν βαϊμεᾶ ὮΝ ἰγσδάϊῃρ. Οδῆηθ ἰο ΡῈ δοηϑβίαθ μὰΐ [16 ΤΏΘΠ ἐπ γθὺ ΟὯ6 

καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν’ 1 ὨουΒ8, Ῥθοϑβθ ὯΘ 8180 ὁ πρῶτος λέγων Κύριε, ἡ μνᾶ ᾿Ρτοβθῃ θα ὨΣΒ6Ι, 
Ῥθοδιιβα 8150 Β6 50 ΟΣ ΔΌΥΔϑσα ἴδ; ἷ ἃ 50ὴ οὗ ΑΡΥϑΏϑχῃ, ΠΝ Ἀτδὶ ΒΆΣΊΩΒ Ιοτᾶ, ἐμ6 ταῖπϑ [βπαυῖαρ, ἸοΙᾶ, ψΟῦΣ 

10. ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι 110 ἘῸΣ ἴῃ6 ϑ΄οῃ.. οὗ σου δέκα -προσηργάσατο μνᾶς. 17 καὶ [τ] Ὧ8 βαϊπθα ἰδ χηΐ"- 
αδαθ ἐὸν ἴῃ βοὴ ΟΣ {μ8 ΤΩΔᾺ ἴο 5865 ἰχῆϑ ΟΘ6 ἴο 5661 δηᾶ οὗγοα ἴἰεθπ ΨοΙΚΟα [561 ἰουγαστὰ τηϊηᾶϑ. Απμά ] η85.ἕ 17 Ξὸ 6 βϑἰα τὸ 

καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. ἴο ᾶγθ ψηδὺ Ῥαβ εἶπεν αὐτῷ . Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι [Βΐτη, ὝΝὟΕΙ1 ἄοῃθ, ροοᾶ 
αηᾶ ἴο βϑανθ ἰδ ((μ1 5) Ἀδνίηβ 6 θη Ἰοβί, Ἰοβὺ." Η με 584 ἴο μίση 6 ἱπάθεᾶ, βοοὰ εἴανε, Ῥϑοβϑιϑθ 5]ανοὶ Βθοδαθα ἢ 8 

11 ᾿Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα 11 ΜῺ16 ὑπὸν ὥθγ ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι  ΥΘΟΥ͂Ψ 511811 τηθῦῦοῦ ψοῦ 
Ἡρασγσίησ Ῥὰᾳαξ οξίμαυα. ἔμποβο ({8 1165) 1ἰσύθηΐηρ, ὅθ (ῃδβ ἱὰ 16δϑὶ ({π| 5) Ἐδμέα! τοὺ ρχονεαὰ ἴο Ῥβ, 86 [ϑγ8 ρὑχονθᾶ νοῦσοι 

προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ [ρα Ὧ6. 5ΡΟΚΘ :ἰὴ ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. ] ἰδία], ΠοΙά δαΐποτ- 
Βανίῃρ δϑαφᾷ δ βαίά. ῬΦΙΒΌΙΕ Ττου. {πὸ} δαἀαϊθίοη 8)ὴ {Ππι5έσας δαϊποτιῦ Βανὶηρ οἱ ἴορ ἴδῃ ΟΥ οὐν165. [1ὐὺ οΟΥΘ θη οἱξίθϑ. 
ἐγγὺς εἶναι ᾿Ϊερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ 1 ἰοῦ, Ὀδόδαβα Ὧ6. 88 18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγωω ἪἫ μνᾷ 15. Νογ ἰῃ8 βθοομῃᾶ 
ἌΘΔΥ ἴο 6 οὗ Φου 58 θὰ Ἡΐμὰ δα [ὭΘΩΡ δογιβαίθα δηᾷ Απραᾶ οαὴθ ἐπ βϑθοοῃᾶ βαϑίηβ ΤῺ τηΐῃδ] σϑπθ, ϑϑυρ, “ΧΟῸΣ 

- -, κ᾿. ΄ 2 ΄ ΄ -“ 41 

δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα ἴον} Μοτ6 ἱπηθρίηϊηρ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 15 εἶπεν ᾿τιΐδ, Τιοτά, τλδάθ ἤνθ 
ἐο 6 ἰμἰηκίηρ ΠΤ ταὶ Ἰαβίδαιν ηδὲ ἐπ Κίῃραοῃχ οὗ οἔγοι, Ιιοχᾶ, - τηδάβ Ἦνθ τηΐπ85. ἘΦ 5814 τη Ὧ85.᾽ 19 Εδ. βαϊᾶ ἴο 

, [ . ᾿Ὶ ν ’ Ν ν 3 ΄ ἷ 4 

μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ᾿ αοά ᾿γ85 σοίῃφ ἰο αἴ8- δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ ἐπάνω (158 ὁπ6 ͵80, “ὕοῦ, 
15 ρεϊπρ δρουΐ 18 Κίπβάογω ΟΕ ἴπ6 αοά - - 3 νυ αἰδὸ ἰο (15 (ὁπ 6) ΑΙδο. σγοὰ οπίορ! ἴοο, 6 ἰῃ. Οβτρα οὗ ᾿ , ᾿ , [ὉΔῚ ᾿ὐβ6 1} ᾿μδύδ ΠΥ, ; ͵ ζ 20 Ὶ ὁ [Ά 1165. 20 Βυΐ ἀναφαίνεσθαι: 12 εἶττεν οὖν ᾿Ανθρωπός |1 ΤΠ ΘΓΘΙΟΤΘ Ὧ8 βδὶα: γίνου πέντε πόλεων. καὶ ὁ [ἢν ΟἸΔ65. αὖ 8 
ἴο 6 5ῃοννίηρ ΠΡ 561; 6 58] ἐμουθίοσθ Μϑδῃ " “ Ἂν ῬῈ οοχηϊβ ἰο Β6 ἕνα ΟΣ οἰτ65. Απα 1τμ8 ἀἰδοσοηῦ ΟὯΘ σϑῖθρ, 

τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν Δ οθγύδὶῃ ἴδ Οἱ ἕτερος ἦλθεν λέγων Κύριε, ἰδοὺ ἡ βδνῖηρ, Ἰογά, ΒΟΥ ἴδ 
ΒΟΙῺΘ ΟἶΠΟΌΙΘ Ὀὐτιμ θη Δ15 αν ἰηίο ἴδῃα | ΠΟΡΙΒ Ὀἰγίμ ὑγδυθὶθᾷ ἀϊβεγθηΐ (ο8) σϑῖῦθ ϑβδϑησ Τοχᾶ, ἸΟΟΚΙ [868 γΟΌΣ ΧΩ] Ώ8, ὑμαῦ 1 Κορὺ 

μακρὰν. λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ [0 8 ἀἰδίαιῦ, Ιδῃὰ ἴο μνᾶ. σοῦ ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν 614 ΔΔΥ 12 ἃ ΟἸΟΙΙ. 
ἸοΩΒ νὰν οϑὲ ἴο γβοαῖνθ ἴο Ὠέτωβθι Κιπράοιη ϑδηᾶ [προ 6 ΕΚΙΏΡΙΨ ΡΟΜΟΣ τοῖὶπα οὔὗνουῦ ΜΏΪΟΏ 1 ννὰ8β ανίῃρ ἹΨῚΏΒ ΟΕ ἴὰ | 21 οι 566, 1 ΜΔΞ ἴῃ 

ὑποστρέψαι. 13 καλέσας δὲ δέκα δούλους |ἴοΓ ΠἰπΊ56Ι5 818 ἴο σουδαρίῳ: 21 ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι [168 οὗὐ γοὰι, Ὀδοδιδ8 
ἐο τοῖα τη. Ἡδνὶπβ οαἸἸεα αὶ ἴθθ βανεβ πρέίῃσῃ, 13 σΘΙΠ Ωρ τὸ βυγεδὶ οἱοίῃ; 1 νν 85 θαυ 0 γόοὰ ὈδΟδι56] γΟ ΘΓΘ ἃ ὨΔΥΒῺ 8}; 

ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ ᾿ ο]ανε5. οὗ Ηἷβ μ6 βανὰ ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις, γοι ὑθκθ ἃρ ψμδῦ γοὰ 
οὗ Ηἴχηβθ πϑαᾶνα ἰοίμθὴ ἴθεθ. τοϊμαβ δπά ἐμβδθ ἴδῃ αὐ ηδ5 δπὰ ος ΒΑΥΒὮ σοι ἀρ, γοὺ δῖα ἡξιηβ παρ} α1Ϊαἃ τοὺ αἀδροϑὶῦ δηᾶ 

εἶπεν πρὸς αὐτοὺς πραγματεύσασθε το] τῇ Ὄ δ᾽ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις, ὃ ἰ[γοῖ τϑὰρ ψιϑὺ γοῦ αἀἰά 
9414 ἰονψατα - ἄλοτα - 40 τοῦ Ρακίηθβα Ο. ΘΙΏ, Ὁ Ὀ51- ψὩϊοη τοὶ νοὰ ἀουσοϊεά 8η ἃ γοῖι ἃ. τϑαρίηβ ΨΕΪΟΒ  οὺ 50Ψ.᾿ 22 Ἠδ βϑαϊὰ ἴο 

᾽ ΄ », δ΄. ΝῚ ΝΜ 

ἐν ᾧ ἔρχομαι. 14 Οἱ δὲ [8.585 1 Σ οοχαθ. οὐκ ἔσπειρας. 22 λέγει αὐτῷ Ἐκ τοῦ δἷμπι, Ουὖ οὗ γοῦγ οα 
ΐπ ΜΏΪΟΩ [{{Ὶ 6] ΤΙ δ8τᾺ σοΟΥΆΪ Κ΄. τὴ ο ὑιι[14Βπ ΠῚ5 οἰ ΖΘ 5 ποῖ νοὰ βονγεὰ, : ἘΚ 15 βαϑίηβ ἰο᾽ Εἰσὶ Οὐξ, ΟΥὨἁ [86 ᾿ γηοῃ 1 πᾶρθ γοῦ, 

πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ [αίεα Ὠΐἱπὶ δηᾷ βϑῃΐ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ ᾿ ψὶοκοα εκ5ῖαγ. Ὑοῖ 
[ΟΕ ΤΟΦΕΙ οὗ Πΐτα ψεσα δ ΟΠ 5 Βμῖγὰ,. δηᾶ [οὐὖἦὐδ 8 ῬΟΩ͂Υ οὗ ΥΩ τοῦ 6 οἶνου 1 δῖὴ ἡυασίησ ψοῖ, τυὶοϊτρα Κηδα, 4 γοὰ, ἐπδὲ 1 

ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ | Ῥθαββδάοσβο αὐξεσ Ἠΐπι, δοῦλε: ἤδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός ΔΙᾺ 8. ΠΑΔΥΞῊ τη, [Δ - 
ΒΥ βθηΐ οἱὔὔ Ῥοὰν ο δηρβββδαᾶοιβο βθῃπᾶ Ἀπα [60 β 5, 78ὲ ἀο τοῖ δῖαν; χοῦ κῆδνν {886 ΟΕΞξἷὼΞᾶὴ ΤΆΒΙ. ΒΑΥΒΏ ἴὴσ ὉΡ ΜΠΘΕῚ αἰά οἱ 

΄ » ᾿ ΄ - ᾿ ᾽ δεῖ λέγοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον. [ εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ᾿ 
ΒΑΣΊΗΘ Νοὲ 8 86 ΨἼΗΠΠ5 τι 15. (056) δῦ ὑ815 [118] 1ο ΔΙῸ, ’ ἩΡσ ρ Ὁ ΏΪΟ. ποὺ 1 ἀσροβίϊεα δηα τϑδρίαδ᾽ ᾿ἀδροβὶῦ δια τοϑρίηρ 

Α ».,9 ΜΝ ὈθοοΙ6 Κἰῆρ ΟΥ̓ΟΣ ὃ ᾿ , », ΓΜΏΒΟ 1 αἰα ποὺ 509 βασιλεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. ᾿ τ οὐκ ἔσπειρα; 28 καὶ διὰ τί οὐκ νει 
το σϑῖδτι ὌΡΟΩ 15. 5. το ΠΝ τοξ 1 ϑοννοαῦ Απά ἐβγουρῃ ψμαὶ ποὶ 2 θη ΜῊ ἰδ 

15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν͵ 19 ΞνΘη ΔΙ ψΏΘΩ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ σοὺ ἀϊά πού ρμαῦ τ 
Αὐᾶ εἰ οσουττεά πὶ ἐπθ ἰο σού δ κ ἰὰ [ὯῺ6 φδοῦ Ῥ8ὸῖκ οξίοι γου σαν οὗ τὴθ 1ὰ8 βὲῖνον [το 6.] ὍΡΟΣ | ΞἾΥΘΙ ΤΟΏΘΡ ἷἱὰ ὃ 



ἘΚ 19: 34---81 

τράπεζαν; κἀγὼ. ἐλθὼν - ᾿ σὺν 
18.016 ΑΠΩ͂Ι Ἀδυ τ᾽ σοτὴΘ τοβοῖδμον ἢ 

τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 
ἰπτοσθβὶ ἩΟΙν -- Ιακχρβοίρα. 

24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν 
. Απα: ἴὸ ἐπ6' (ο 6.8) ανίηρ βίοοα Υ Π6 βαϊὰ 

κΑρ ρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε 
τε νον Ρ ὅτοω πἰ {6 χΐηδ πᾶ εἶνε 

τῷ τ - τὰς δέκα. μνᾶς ἔχοντι" ----- 25 καὶ 
ἴο {π6 (016) ἴδ8 θη τχαΐϊηδ Ὠδν 8; πὶ ἢ: 856 

εἶπαν ̓  αὐτῷ Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς" --- 
ἐμὸν βδαϊα ἴο δἰπι ἢ ὌΠ 15 ὁ ΒδνΊη ἴθ ταη85; -ς 

265 λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ - τῷ ἔχοντι 
1 ΘΥᾺ ϑα γίτια ἴο γοῦυ- ἐμαὲ ἴο Ἐνοσσομα 1λ 6: ̓ μανῖηβ 

δοθήσεται: . ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος 
ἘΣ Ρ6 βίνοη, ἔγογη Ραΐξ ἐπθ (οὔθ) ὡοΐ Βανί 

καὶ 5 ὃ᾽ “ον ἔχει ἀρθήσεται. 
8150". ΜΉΘ. 6 15 Ἀδνῖε ὙΨ{11 Ὀὲὸ Ἰ Σἰοα ἂρ. 

27 Πλὴν “ τοὺς ἐχθρούς μοὺ τούτους 
: ᾿Β6βιάε5 ἴδε  θηθχηΐθα οὔτηθ ἔπθβα 

τοὺς εὐ μὴ ᾿ θελήσαντάς με 
{ἢ δ᾽ (οτ 65} τ ηρῦ᾿ ᾿ανίαρ ὈΘρα ν}Π1Π105 - ὙῺΘ 

βασιλεῦσαι. ἐπ᾽- αὐτοὺς - ἀγάγετε ὧδε καὶ 
“Ὁ [Ο ΣΟΙ ΘᾺ ὍΡΟΙΣ μα Ἰοδᾶ τοῦ Βετα δηᾶ 

κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. 
Βδιισηΐον 12 1399} 71 ἡσομῖ οΥ Τα. 

28 Καὶ εἰπὼν. ταῦτα. ἐπορεύετο 
Δηᾶ Βανῖις βαϊᾶ ἔμθβα (55) 6 ννδβ βοϊῃ δ 

ἔμπροσθεν ᾿ ἀναβαίνων - εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. 
ἴῃ ἔτομὲ ΒΟ Ρ 6δ)ὺἡ, ἰχΐο ΨΕΣΌ ΒΑ σα. 

29 Καὶ ἐγένετο ὡς. ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ. 
Ἀπᾶᾷ [1ἰ οσουγτοα 85 Ὧ6 ξοῖ ΠΘΩΤΙΓ, ἱπίο ΒοΙμρη δας 

καὶ. ̓ Βηθανιὰ “πρὸς ᾿ τὸ «ὄρος, "τὸ ἴ 
δια" : Βείμδην Ἰονναγά 16 τπιουηΐδὶῃ ἴπ6 (οΠ6) 

καλούμενον. Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν᾽ δύο τῶν. 
Ῥείη ςϑδα " οἔ ΟἸῖνεβ, Β6 βόῃξ ξοσυίῃ ἵνο ΟΕ με: 

μαθητῶν... 30 λέγων Ὑπάγετε, εἰς τὴν. 
ἀϊβοῖρΙθς " "" βαγίπε, ἜΘ του Ἐοῖπα ἌΠαΘΡ᾽ Παίο τ{ὰ8 

κατέναντι : κώμην; ἐν. πὶ ἢ, ᾿πεἰσττορευόμενοι 
ὁρροβῖΐθ.- νυῇ]αδο,᾿- 1’ ΜΆΪΘΗ ἡ δα ου ὁ 

“εὑρήσετε. ᾿πῶλὸν - δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν 
Υοτ 1Π] Βηα ᾿- οοἵό.: ᾿μανῖπα Ῥόθη 68, Ὅροα ΠΥ 

οὐδεὶς... πώποτε. ἀνθρώπων - ̓ἐκάθισεν, καὶ 
ΠΟΘ. δ δὴν ἔτ 8 ΟΣ θα.  5εΐ ἄοννα, δπᾶ 

λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 51 καὶ ἐάν - 
Βανηδ Ἰοοβρά ἀξ τοῦ 1688: Απμᾶ ᾿νοῦ 

επτὶς ὑμᾶς. ᾿ -ἐρωτᾷξ -: Διὰ ’ τί 
ϑσοας χοῦ Ὁ απεβί οι δ "" ΤΏΣΟΌΡΗ υυδδαὶ 

᾿ λύετε; "οὕτως " ει ἐρεῖτε ὅτι. “Ὁ κύριος 
ἅτ τοῦ Ἰοσβίπαν 185. χοῦ τν 11} βὰν μα ΤΏΘ. Τιοσὰ 
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δ Κ᾽ ΤΏΘΩ ΟἿ ΤΩΡ ἃγ- 
ΤΩΙ 1 ψοῦ]ᾶ “ δγα 
οοΟἸ]ροῖρα 10- ΒΝ ἰῃ- 
ἰογθϑὺ, ᾿ ὙΠῸ} 

24 ΟΜ ΜΊΩ {δῦ 6 
5814 ἰο ὑμόβο βίδπαϊηρσ 
Ὦγ, ὝΔΚΘ [6 τηϊη8 
ἔτομι Ὠἰτὰ δα ρῖνα ὔ ἰὸ 
᾿Ηἶἴχη ὑμαῦ Ὧδ5. (8 8. δῇ 
τῦϊτιδ5. 25 Βα ὑΠῸῈΥ 
5814 ἴο Εἰχῃ, ἸοΓα, Ἠθ 
Ὧ858 ἴθῃ κι, ὭΒ5 "᾿Ξ ᾿ 
(20 1 58. ἴο σοῦ, ΤῸ 
ΘνοσσΟΩΘ ὑμαὺ᾿ ΤᾺ 
τσ ΨἘὶΙ, Ὀ6 ΓΙ Ἢ 
Ὀπὺ ἔσοια ὑπ ὁμ6 ὑπδὲ 
ἄδεβ. ποῦ. 806, ̓  δνθ 
δῦ Ὧ6 Πδ8᾽ ὙΠ μὲ 
ἴδκθὴ ἅν. 21 ΜΌσο- 
ΟΥ̓́ΣΓ, 8.856. δῃθιϊθϑ ὁ 
Ἰαΐηθ ἐμδὺ αἰά ηοὺ ψϑηΐ 
6 ἴο Ὀδοοσιθ Κίηρ 
ΓΟΥ̓́ΘΙ 61 ᾿ΒΕΙΝΕ . ΘΙ 
δα δἰδυρϊοΣ ἰλοῖσοι 
Ὀοΐοσθ πιθ. "ἢ 3 

28 50, δΐου. ἢ6 μϑὰ 
βεα ἰΏ6586. ὑῃίηρβ, Π6 

ΕΓ θοσϑὴ ἴο ρΡῸ οὐ δῃθδϑδᾷ, 
'βοΪΩΡ ὌΠΡ ἴο ΦοΙ σα θ. 
29 Αηὰ ψΏθη Π6 ροΐ 
ὭΘΔΙ ἰο. ΒΕΓ ῬΏΔ'Ρα 
8η4 Βαοίμ Δ ΩΣ δ 
ἐμ6 ᾿τπουηὐθη Οδ]1δὰ 
Μουμῦ οὗ ΟἸΐνόβ, 8 
βϑηΐ ἔοστῃ ὕνο οὐὁἨ ὑπ 
ἀἰβοὶθ]θ5, 30 ανίηρ: 
“Οο΄ Ἰαΐο ὑπ6΄ 1668 
ἰδαῦ 5 ψιῃΐῃ ᾿οἰραῦ οὗ 
σοῦ, δά ἴα τὸ ̓ Θἴτεῖ 
γοῦ 0855 ἰῇ τοῦ ΜΠ 
μα 8. οο]ὺ ἐἰοά," 5: 
ΜΏΪΘΩ ποθ. οὗ ̓ χαϑῃς 

᾿κιμᾶ;. Ἔνοσ.: 580. Τιοοξα 
τὸ δᾶ ὑτίησ ἴθ. 31 Βαῤ 

ΔῈ ΘΏΣΟΣΘ 8515. τοῦ, 
ὝΜΩΥ 15 1 τοῦ 818 
Ἰοοβίπρ 109: τοῦ 
τηῖιδὺ 5ΡΕΔΚ 1 {Π|Ὶ5 

ΜΟΥ, ἝἜΠη6: ᾿ιοστᾶ 

888 1ΕΟΚΕ 19: 82--40 

32 ἀπελθόντες δὲ [πθ6ᾶ5.- 10. 82:50 

οὐ ἵ Ὡροᾶά ἰ5 Ἀδνίηρ. Ἡδνὶηρ ΒοπΘ ΟΕ Ῥαΐ [0056 ῺΟ ΜΈΓ “Βθηΐ 

οἷ ἀπεσταλμένοι εὖ καθὼς [ξοτίῃ. ἀδραγίθα ᾿δπᾶ 

[π6 (ο165) δνίηβ ὈΘ6α βοιὲ ΟΕ ξσάπα, δου τα δὲ 85 Τουμά ᾿ δῦ 85 ὑμ 

εἶπεν. αὐτοῖς. 83 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν Βα ἴοὸ ἰἤθσ. δ Βαϊ 

6 5814. ἴο μετα. Τιοοβίησ. Ῥαξ οξίμεπλι ἴμε [35 ὕμπαυ. “ΜΈΙΘ ἰθοβ 

ὑτού Ὧ6.: σοϊὺ. 0886 
οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς [1πῈ΄᾿ 

πῶλον " εἶταν τὰς8 ὕριοι. ΟΥἾς. ἰοννατᾶ ΤΏ Θοσ,. ΟὍΏΘΓΙΒ οἵ. τ 5818 το 

ὸ ἃ ἱἷ πὸ 6 σοῦ 
τὸν πῶλον; 34. οἱ. [ἴποα: "ΨΥ 8Γ υ 

«{ί, ΕῚῚῚ λύετε ιοα 1:68 οο1 6 - ὙΠ6 (οῃ68) Ἰοοπίηρ . 186 ΟΣ 

᾿ Ἰά: “18 
Ὁ κύριος. αὐτοῦ χρείαν ϑ4ΦΎΠΕΥ Β81ά: 

δὲ εἶταν ΕΝ ΤῊ ὕριος. οὐἷς. :ποεᾶ [Τιοσὰ πεϑάβ 10. 25 Ατπᾶ 

αὐτὸν πρὸς. τὸν  ὑδδ ν᾽ 164 1ὖ ἴο, σεβ.8, 

15 ἔχεις κε. ἴω Καὶ ἤχαγου τς ἃ πρὸς. ἐπ8 [δρᾶ ὑπο ν. γον ὑὨΘΙ͂Σ 

ον ᾿ΟἾ ΟΣ σϑιτηδηῦα . ΠΌΟᾺ 

᾿πσοῦν, ταὶς μανξτας ρίψαντες θη. δ ἐπῶν Ὡὰ τὴ6 Τοῖς ϑια βοὺ σοϑὰβ 

᾿ἐμά πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν [ἀροὰ [ἰ0].:- 

οὐμάτια ο ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπερίβοίο, μοι σας μὲ. πογοὰ 
᾿[ησοῦν": ΔΙΟΩΡ 88. Καορὺ 

᾿ φθραβδνν τον ον βρτδδαϊηβ ὑμεῖσ οαὐ- 

86 πορευομένου “ ΕΧ. ϑίταθαῖβ οὐ ὑδ6 

᾿ς ΒΟΙΠΕ. τοϑᾷ. ὅ7..5. δοὺῦ 88 

“ὑπεστρώννυον . τὰ ἴμ8 βοὲ δϑᾶτ. 088 
ἄϊησ ὑπᾶοχ .86.- 

ἴδ ΕΣ ΕΣ Θ ἘΡΕΘΒΟΥ ἕ τοϑδα ἄοψη ὑμ6. Μουμῦ 
ᾧ. 317 ἐγγίζοντος 

ἑαυτῶν ἐν τῇ ᾿ὁδῷ, ἐγχίξοντος ΟΥ ΟΙἷἷνο5 411 [88 

παὰαυλύυα δ οὗ ὑὉ88 
ὑτοῦ ἤδη πρὸς τῆ. καταβάσει τοῦ ᾿ « : 

ο ῖχα ὖδην ἰοναζά ἰδ ἀσξορηῖ ΟΥ 8 αϊδοῖριθβ οἰατίοα ἴο 

Γοϊοῖσα ἃῃᾶ ὑτβϑὶδθ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ 

μούάνοίῃ - οὐἴμα. ᾿ΟἸΐνεβ Βίατίθα 811 δε σα ἰδ 8. Ἰουά 

γοῖΐδσα ΟΠ σΟΥΪΠΡ “πλῆθος: τῶν μαθητῶν. χαίροντες αἰνεῖν 

8411 0886 ΡΟΝ ΘΥΓΗΙ 

αὐτοῦ χρείαν ̓  ἔχει. 

αὐτοῦ 
[Σᾧ ἍἘ 9] 

οὐ ἱμάτια 
οὐΐον βασι 

"δὲ 
μὰ 

ΒΟΉ ΜῊ οἵ ἴμ6΄ ἀἰδοῖρ]685 το]οϊςίαρ ἴο 6 ΓΑΙ ΘΙ δ᾽ 

ὧν ἀλῃ -περὶ πασῶν ὶ 

τὸν θεὸν . ΒΌΜΝ μεγάλῃ ερὶ 41 σαῖς ὍΟΣΚΒ. ὍΠΟΥ δᾶ. ὅθοτν 

- εἶδον: δυνάμεων, 38 λέγοντες .Εὐλογη μένος. -ἰ 38 Βαγη8: ᾿ ΠΒΙΘΒΕθα 

ἴδον 58} ΟὗἉ ΒΟΥΤΕΣΒ, : ̓ ᾿ ΒΑΣΙΏΒ -ανὶη Ῥεθα Ῥιοθεθά ἰ ἰὯθ Ομθ σοι ῃρ 

τεὸν δὺο ΤΕ ἐρχόμενος, ὁ βασιλεύς, ἐν ὀνόματι 85 ἴῃ Κίπρ᾽ ἴἢ 8- 

ἴῃ6 (οπ6) ὩσοχΆ τη, {6 - Κιμδ,.. ἴπ: ὨϑΙηθΘ. ΒΟῚ ν ἜΤΗ ὨδταΘΙ. Ῥεϑο ὃ 

Κυρίου" ἐν οὐρανῷ εἰρήνη. -- καὶ δόξα -.- ἐν εχ" δάνδην αὐ 

ΟΣΤΙοτά;..--Σ : Ὦρα Ῥϑβοα. ᾿.᾿δηα.": ΒΊΟΣ ἐν οἴου [π΄ [6 εἰρὲ- 

. ὑψίστοις." :38 Καί τινες. τῶν Φαρισαίων: ὀδὺ ΡΙΔΘ665᾽" 38 πόν- 

Αμα. τέοχαθ. οὗ δε -ῬΏΘτΙβθοβ: 

εἶπαν πρὸς αὐτόν «Διδάσκαλε, 
,.:ἃὋἍ ἰονασὰ δῖτα.. ἸΘΔΌΒΘΥ, 

μαθηταῖς σου, “40. καὶ ἡ 

Βῖνε τσαῦακα ἰο δε - ας ῬΙ]65- οΥ νοῦ. ᾿ΑΒά 

ο ἀποκριθεὶ - εἶπεν Λέγω. “ὑμῖν, ἐὰν - 

Ἀδνίηρ᾽ κριεςς ἃ Ἠ6 5814 Σ ϑΙᾺ βαϑίης ἴο τοῦ, ᾿ξ εν Ὲσ 56: 

Βρμθβὲ τι ξαρ.. 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου. 
ἥτοτο {86 οσονα 

ἐπιτίμησον τοῖς 

ΘΥ͂ΘΓ,: ΒΟΙῺΘ Οὗ Ὧ88 ΡῬΒδι- 

Β665, τοῖα Ὧδ6 τον 

βδἰὰ ἰο Ὠἷπι: “ἼΘΘΟΏΕΓ, 

ΤΟΌΌΚΟ γΟῸΣ ἀϊδοῖριθβ." 

140 Βα ἴῃ ΤΟΌΪ 8 

ΠΤ 1611 σοῦ, Τά 

38ι Τοποναῖμ'β, 718,3, [6 ΣῊ ΟΥ̓ 5, ΒΑ... 



ΤὺῦΌυκΚῈ 19: 41---48 

λίθοι κράξουσιν. 
Ψ11 οὐ οἵ, 

τὴν πόλιν 

σιωπήσουσιν, οἱ 
11 Ἀ6 βἰϊθηΐ, 186. 5ίουθϑ 

41 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν 
. Αμᾶ 85 Βο βοΐ πδᾶσ, Βανὶὴρ θεέ 86 ΟἿΥ 

ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτήν, 42 λέγων ὅτι Εἰ 
Ὧ6 Ψψορί ὌΡΟΙΒ. ἵϊ, ΞΆ ἰδὲ Τέ 

ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ 
σοὺ Κῶν ἰὰ ἰδὲ δ ἐμ 15 - 8158 0 γνοὺ 

τὰ πρὸς εἰρήνην --- νῦν δὲ ἐκρύβη 
{π6 (!1Π55) ἐοννασά ὑῬϑϑβθοὸβθ -- θοὸν απ 1ξννδ5 Βα 

ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 48 ὅτι ἥξουσιν 
ΖΥΟΤᾺ, ΠᾺ: } ΟΕ ψου. Ἐθοδθθ ΨΨΜ1ΠὶΠ συῖνθ 

ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ 
ΕΝ ΣῚ ρου ψγοὰ δα Ψ1Π τον ἴῃ Ῥεβϑιάθ. (6 

ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ 
ΘΏΘΙΩΪΕΒ5 οὗ νοῦ Ῥεαβδᾶδ ἴο σοὰ δῃὰᾶ 

περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν 
λον Ψ1Π1 οι οἶτοῖθ σ“οὰ δα πον ΜΠ] αἰσίσ 55 

σε πάντοθεν, 44 καὶ 
γοὰ ἔτογαὰ ονοὺν βἰᾶδ, δᾶ 

ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα 
λον ΨἼ] ἄδϑῃ ἴο ἐδ στσουμα ψγοὺῦ δρᾶ ἐβδθὲ σΠασρῃ 

σου ἐν σοΐ, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον 
οΟἔγοι ἴθ νοῦ, δῃηὰ ποΐ {μὸν Ψ1116ἱ Ρὸ ΟΥ̓ βίομθ 

ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ᾽ ὧν 
ὭροΣ 5ἴοῃθ ἰῇ σόοι, ἰπϑίθβθα οὗ ΘΟ (ἰ 55) 

οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοτῆς 
ποῖ γοὶ Κῆοὺνν ἴῃ δρροϊηϊρα {τη6 οὗ 8 6 ἱπϑρϑοίοῃ 

οὗτοι 
1τλ6βα 

σου. 
οὗ νου. 

45 Καὶ εἰσελθὼν ες τὸ ἱερὸν 
Απμὰ Βανὶηρ εὐΐεσϑα 1λῖο 16 ἘΣ Ή ΟῚ 

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς 
Β8 5ἰδσχγίϑα ἴο 6 [σουσίης οὐ 186 (οὔ 65) 

πωλοῦντας, 46 λέγων αὐτοῖς Γέγραπται 
ΒΘ, βανίηρ ἴο θὰ Τὸ 85 θθθὴ τυῦιτίθῃ 

Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, 
ΑΠά, 1106 π6. μοῖισθ οἔτὴθ ἤοσδθ ΟΥ̓ΡΓΘΧΟΥΙ, 

ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 
του Ἀὺΐ ἀι “χοῦ Τϑᾶθ. - ὄᾶνδ Οὗ ΤΟΌΡΕΥ5. 

41 Καὶ ἣν διδάσκων τὸ καθ᾽ 
Διοάᾶ μ6 ννδξ ἑφδορίην 6 δοσοσαϊηρ ἴο 

ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ" 
ΕΣ ἦὰκ ἴὰς ἰεσηρίθ; τὴ6 Ὅυπΐ σὨτϑε υυἱεβῖ πᾶ 

οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι 
τὰ 6 ΒΟΓΙΡΘ5 ὝΟΙΘ ΒΟΟΚΙΩΡ Ὠΐλ ἰἴο ἀἀδβϑίσον 

καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ 
8ῖ5Ξο ἱμα ἔσχβί (ομ68) οὗ ῇ6 ὭΘΟΡΙΘ, δά ποῖ 

ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ 
[πὸ ν ογ6 Βηάίησ ἐξ. νας ἴδον χαϊρῃξ ἄο, ᾿ἴδ6 

884 

ἔμδϑ8 σγουγαϊηρθα ϑ.]θῃν, 
8 βίἴοῃεθββ ΜΟΙ]. ον 
οι.» ᾿ 

41 Αῃά ψΏΘΩ Ὧδ ρος 
ὨΘΑΤΌΣ, Ὧ6 νἱονθα τὴ 
ΟἿἿΥ δρᾶ ψορῦ ΟΥ̓ΘΡ ἐξ 
42 δαγηθσ: “1 γοὺ 
δνθὴ γοὰ, 84 ἴω: 
οογηθα 1ῃ [5 ὅδ᾽ ἰὴ8 
ὑροσα Ὡδνὶὴρ ἴὸ ἀρ 
ἢ Ῥϑδοθ-ρυν πὰ 
εν Ὦϑνθ Ῥθθὴ Ὠΐᾷ 
τό. ΨΟῸΣ ΘΥ68. 423 Β6- 
σϑθα ὑῃ6 ἀδανδ ἘΠΠλ 
ΟΟΙῚΒ ὩΡΟῺ ψοὰ ΜΨΏΘΩ 
ΟΣ δηθϊθα Μ{ΠΠ 
ΡυΠ4 διουμα γου 8 
Σογὺϊτὶοαύϊοη τ ἰξῃ 
Βοϊπί ρα πδῖζος δηα ΜΠ] 
Θ,ΟΙΤΟΙΒ σοῦ λα ἀ18.: 
ἔχθθβ γο ἔτομι ΘΥΘΙΥ 
δ4θ, 44 δῃρ!ᾷὰ ἰῶαν.- ψΠ] 
δὴ ψοὰ 8ῃᾷ ψΨΟᾺΣ 
οὐ άτθη νι ψοὰ ἴο 
ἐδ βτομῃηῶα, δα μον 
Ψ1Π ποὺ ἸΙθανα ἃ βἴοῃβ 
ὍΡΟΩ ἃ βίοῃθ ἰῇ γψοᾶ, 
Ῥοόβϑιιδα γοῖ αἰά ποὶ 
αἰδοοσ {π6 ἰἶχαθ οἵ 
ΤΟΣ Ῥεΐῃρ ᾿πϑρθοϊβα," 

4 Αηα Ὧ6 φοηϊοσρᾶ 
ΐο [6 ὑθρ]θ 8ῃηᾷ 
Βίατίδα ἴὸ σον οὐ 
[8οβα ῺΟ ΨΈΓΘ 56 }]}]}1ὴῥρ᾿ 
46 βαγίηρ ἰο ὑῆθῃ: “1 
ἰ πὑὠΣιίθη, "ΔΘΑ, ΙῺΥ 
ὨοσδΘ ΜΠ 06 ἃ Ποῦδα 
οὐ τχανοσ, Ὀᾳαὺ τὸῦ 
χτηϑᾶθ ὁ ἃ σᾶνγθ οὗ 
ΓΟΡΌΘΥΒ.᾽ . ; 

417 ἘΠΙΓ ΠΘΙΊΊΟΥΘ, Ἠδ 
μοῦ ὑδδοῃίηρ ἀϑῖν ἰΏ 
“ἴθ ἰθρ]θ. Βα {μὰ 
ΟὨΙΘΕ ῥεὶθϑὺβ δηάᾶ [28 
ΒΟΣΌ65 δῃὴ ἴμ8 ὑχἱὴ- 
Οἶρδὶ Τὔδβ οὗ [86 Ὁθο- 
ΡΙ6 ψότθ βϑοκίωῃρ ἰὸ 
ἀοϑοῦ Ὠΐ; 48 διηᾶ 
νοῦ μον ἀϊά ποὺ βπᾶ 
{88 οἴοοίίνο ὑμὴν ἰοῦ 
ὑπο ἴἰο αο, ἸῸΣ ὑδ8 
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ΝΠ .. 
αὕτου ἀκουῶν. 
Οὗ Ὠΐγὰ ΘΔ. 

ἡμερῶν 
οἵ ἴῃ 6 δ. 5 

λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο 
ῬΘΌΡΙΒ ΤΟΥ Δ ναβ δῆβιηξ οἂϊ 

»} Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ 
Αρᾶὰ ἰξοσουττοᾶ π οὔθ 

᾽ -“ . ᾿ ᾽ - - - 

άσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ 

διδασεονς : ΟΣ ἰπι ἐμ ρΡρεορῖὶθ ἐπ ἴὯ6 τρία 

ὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἷ 
Καὶ ἀδοϊδυὴβ βοοᾶ ΠΕ 5 βἰοοῦ υρὸχ [2.0 

χρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς 
ΦῸΧ ἘΠ ας 88 τὰ 8 ΒΟΥΡῈ5 ἰοβπείμοσ νὰ τὰ 6 

΄ ΝῚ - ΄ 

εσβυτέροι 2 καὶ εἶπαν λέγοντες 
πρεσβι πλέῃ Ω δηᾷ ΒΡΟΚΟ ΒΔ ΊΩΒ 

3 ; Σ Ἂ . »" 5 ΄ 

ὸ αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ 
ΡΟ δι πα ΞΑΥ (0.15 ἃ δὶ βοχὲ οὗ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς 
δαϊμουιῖν ἰμθθ8 ([1 255) σοῦ ΔΓ ἀοίΐῃρ, οΓ ΨΜῸΟ 

ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν 
5 [π6 (ομ6) Βανίηρ δίνει ἰο γοὰ ἴῃ6 δυΪΒΟΥΙΥ 

τῶν 

2 ΝῚ Χ Ἂ 

ύτην. 3.» ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς 
ταν Ἡδνίηρ δηβυνεσεᾶ Ὀὰὲ ὯΘ 88:4 ἰοννδσά 

ΕῚ ’ 2 ΄ « Ὁ 2 Ἃ λ ́ καὶ 

ὕτου Ερωτήσω υὑμᾶς κάγωῳ λόογον, 

ἐθον 1 58,1 τοαυροὶ τοῦ 8151 Ψογᾶ, ϑδῃᾶ 

ἴπατέ ὸ βά ᾿Ιωάνου ἐξ εἴπατέ μοι 4 Τὸ βάπτισμα 
τοῦ 58. ἣν 9}: τοόο Ὀδρῦθυα οὗ Φοῃ ουΐοῦ 

“᾿ 3 Λ » 

οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
ὮρανἝ ννὰϑ 1 ΟΥ οαΐ οὗ ταθαῦ 

ΕἸ οἷ δὲ συνελογίσαντο πρὸς 
ΤῊ (οὨ 65) Ῥαξ τΤοαβοῃθᾷ ἰοροίμοΥ ἰονδτα 

ς ι ; ΄ "Ἐὸ ν εν. 
ἑαυτου λέγοντες ὅτι αν εἰττῶμ, 

ἐσιυ οὶ ὰρ ββισ 5 ἐπαὶ Ιξονοσ νὰ βΒῃομ)α 58. 

: » Δ ΜΝ Η » 
Ε οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ 

Ουΐ ϑ, Ἤδανθα,, μ6 115 ΤΒΤΟαΡ ψνμαὶ ποί 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 6. ἐὰν δὲ εἴπωμεν 
Τῇ ὄνοσ υΐ “νὰ 5Ξῃου]ά 58. 

Ἔξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας καταλιθάσει 
Ουἱΐ οὗ ΤΏΘΩ, ἐμ Ῥθορῖ θα 81] τ 111} βίο θ 

, [ " ΕΣ ΄ 

ἡμᾶ πεπεισμένος γάρ ἐστιν ᾿Ιωάνην 
τον μανίην 6 θὰ ρουβυδαεα ἔοῦ [ἢ 15 ΦοΒπ 

προφήτην εἶναι" Ἴ καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ 
ῬΟΦΉΤΩ ἴο Ὀ6; 8η6α1 ἔδπον δηβννοσθα τοΐ 

᾿ ᾿ Η 3 - 

εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ ᾿ἰησοῦς 
ἰο αν ποῦν ἔγοτῃ ΠΘΥΘ, Αμαά 16 ὕεβδὺβ 

ὌΝ 3 Ἂ 3 Ἀ. ΄ [2 “ 

εἶπεν αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 
βαϊὰ ἰοῖμεα ΝΘΙΠΟΣ 1 δὼ Βα ἴο τοῦ [ἢ 

ποί ἐξουσίᾳ ταῦτα "ποιῶ. 
Ὁ Πδὲ βούΐ οὐ δυΐϊμουῖν ἰμαβα ([8 105) Ι δτὴ ἀοίῃ. 

9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν 
Ὧϊδ 5ἰατίοα πὶ ἰονναζά [886 ῬΘΟΡΙΘ ἴο 6 ΒΑ 5 

Ἄ ,᾿ Κι 3 ΄ 

τὴν παραβολὴν ταύτην ἼΑνθρῶπος ἐφύτευσεν 
ἴηΣ ΤΑΣ ΒΙΟ {Π18 Μϑδπ Ῥιδηϊρα 

γοῦ ὈῬεϊϊονεᾶ ἴο ἰτὰ ἢ 

ΓΌΚΕ 20:1- 

ῬΘΟΌΙΘ οὔθ δμᾶ 58} 
Κορὺ Ὠϑηβίτρ οαἵο ὨᾺ 
ἴο Ἀ6ΆΓ Ὠΐτῃ. 

290 ΟὨ οὔθ οὗ [88 

δῦ ΜῺΏΪΠ6 Ὧ86 

τϑια αθορίηρ 886 Ῥ60- 

ῬΪῈ ἰῷ μα ἰδηιρῖθ δρᾶ 

ἀδοιασίης ὑμ6 μοοά 

6,5, {π6 ΟὨ1Θ  ᾿σἱθϑίβ 

δρᾶ ἴθ βουῖροβ ΣῈ 

06 οΟΙ6 ΠΘ ΟϑΙΏΘ 

ὩΘΔΓ, 23 δῃᾶ ΠΏ 6} 5ΡοΚ8 

Ρρ, βαγίῃρ ἴο Ὠΐῃ: 

ΓΘ τ ὃν Πδὺ δ81.- 

{8οῦῖν γοὰ ἄο ὑΐθθθ 

ἰίηρβ, ΟΥἨΎ ΨΏΟ Ὁ ἰδ 

δῦ σαν γοὰ ἰδ 5 δὰ- 

ὑοῦ." 5 ΤῺ ΥὙΘΡΙΨΡ ὯΘ 

δοϊᾶ ἰο ἰμοὴ: “Ἵ ΜΠ 

8150 δϑὶς τοῦ ἃ. 6188- 

(ἴοι, αι σοῦ {611 τη8: 

ἄ γα ἴδ Ὀαρύϊδχα οὗ 

Φοθ ἔγοιῃ θα Ώ ΟΥ̓ 

ἔσο ΔΘ} δ. 86 

ΔΙΔΟΩΡ ὑΒΘΙΎΒΘΙΥΝΘΒ 

ΠΘΥ ἀὐθν ΘΟὨΟΙΙΒΙΟΏΒ, 

βανῖησ:. ἽἼΣ Μ᾿ 58, 

Ἔτοτα ᾿εδνθῶ, Ὧ8 ὙΠ] 

σαὺ, ΝῺ ἰ5 ἴ τοῦ 

αἰᾶ ποὺ Ὀδ6Ιῖονο Ὠἰχαϑ᾽ 

6 Βυῦύ 11 νῷ 858. Ὁ, "ΕΥΟΙῚ 

ταθῃ, ὕπ6 ῬΘΟΡ]Θ ΟἿΘ 

δᾶ 8411 ΨΜὶ1 βοῃρ 118, 

ον [ὯΘΥ τὸ ρουβυϑδαθα 

τὺ ὅοῇη Ψὰ5 8 

φῬσορηθὺ." 7 50 [8 6γ τ6- 

Ὀ]οα ὑμαῦ ὕπον αἰὰ ποὺ 

ΚΏΟΝ ἰδ Βοῦτοθ, 8 Δπὰ 

σοσὰβ δϑϊα τὸ 81): 

ΝΜ ΘΙΏΘΥ δηλ 1 ἰ611Π1πΡ 

τοῦ Ὁ δῦ δὃὰ- 

ἐμοῦ 1 ἀο ὑὕδμιδδθ 

Ὁ 55." 

9 ΤΟ [6 δίαγῦ- 

ρα ἰο {611 6 Ὅθο- 

ὉὈΓ6 ἐμὶθ 1ΠῸΒ τα 0}: 

“ι1ι,Αἕἂ 85) Ὀ᾿δηὐθα 



ΕΎΌΚΕῚ 20: 10---16 

ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, 
νἰηονδζᾷ, διὰ ἤἢθφ βανα οἂὖΐ 1: ἴο ΖϑυΤΆΘΥΒ, 

καὶ ἀπεδήμησεν Χρόνους ἱκανούς. 
δηᾶ ἢ ἐτανεῖθᾶ δρτοδᾶ τίπιθ5 βιυξεοϊοαΐ. 

10 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς 
Δπα ἴο αρροϊηϊεα λα δ βοηΐ οὐὟ ἰόννασχᾶ [6 

γεωργοὺς. δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ 
ξεν ν 46 7-}:} ΒΙδνε, ἴῃ οτάᾶδχ ἰδὲ Ζτουύα π6 

καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ: 
ἄγ οὔθ νἱῃονδζαᾶ ἴδον 1} σῖνα ἴο Εἴτα; 

οἱ - δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες 
ἴμβ Ῥεὺ ἘδιχυοΥ5 βοαΐ δύ Ὠϊγα αντὴρ αν θὰ 

κενόν. 11 καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι 
εὐαρίν. 6 ϑαᾶθοᾷ.: ἀαϊξέεατεηέ ἰοὸ βεῃᾶ 

δοῦλον. οἱ : δὲ κἀκεῖνον 
Βῖδανε,; 1τὴ)6. (ΟΠ 65) μαυΐ 8150 δὲ (οῇ 6) 

δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν 
Βανϊὴῃβ Βανϑαᾶ δηα μανίηρ αἰβῃμοποτχϑαᾶ βοῃΐ αύνδ 

κενόν. 12 καὶ προσέθετο τρίτον 
ειωρίν. -ΑὨὰ ἢθ δάαφα ταϊταᾷ (016) 

πέμψαι: οἱ δὲ καὶ τοῦτον 
ἴο Β6ῃηᾶ; 16 (οη65) Ῥαὰλ δ8ῖ5ο 115 (οι 6) 

18 εἶτεν δὲ ὁ τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 
" 5 ἐξέβ Βαϊ Ῥαΐ ἐδ μανίπξ νουπαρα ἑῆτον ουὐἱ. 

κύριος τοῦ ἀμπελῶνος Τί ποιήσω; 
Ιοτὰ οΥ ἐπὸ νιον δτὰ ΜΓ 5881 ἀοῦ 

πέμψω τὸν υἱόδ})χ] μου τὸν ἀγαπητόν' 
Ι 5881] βεπά ἰῇ 80. οὔτως ἐπ Ιονεᾶ; 

ἴσως τοῦτον. ἐντραπήσονται. 14. ἰδόντες 
δαυδὶὶν ἰῃμῖ9 ἔμπον ΜΠ1ΠΠΠτϑβρϑοῖ. Ἡδν]ηΡ 566 ἢ 

δὲ. αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς 
μα ππ ἰῃ6 ἔδιτωθσβ Ψ6ῚΟ ΓΟ ϑο 5 ἰοννδ]ζα 

ἀλλήλους λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ 
ΟἿΘ 8: ΟΠ Θ Υ βδσῖσ ΤΒ15 15 τὰ6 

κληρονόμος: ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα 
Βοῖσ; ἰού υὰ8 Καὶ “ χα, ἴἰπ ογάᾶδχ ἐμαὶ 

ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία: 15 καὶ 
ὼ5. ταἱρῦ Ρθσοὰθ ἰβᾷς ἱπῃογλίβησα; διηᾷᾶ 

ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ᾿ἀμπελῶνος 
Βανίηῃρ ἄγονα οοὖὐ Ἡπὼ οὔΐδίαθ οὗ ἔπε. νἹπεγατσά 

ἀπέκτειναν.᾿ τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς 
ἴδον ΚΗ]. ψνηαῖ ἐμουρϑῖοσ ψ1} ἄο  ἰοςῪᾺΠοτᾺ 

ὃ “κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 16 ἐλεύσεται 
{868.. Ιοτχὰ . οὐ 6 νἱιποναταῦ Ἐδ ΜΠ] οοτὰθ 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, 
δια πὸ Ψ 1 ἀσϑίσον 1π6 ᾿ ΣΔΥΤΩΆΘΙΒ ἴΠ656, 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 
8) Πα 1] να. 6 νἱμονασα ἴο οἶμοῦβ, 

ἀκούσαντες δὲ εἶπαν. . Μὴ 
Ἡδνῖῃξ Ὠραχὰ "Βαϊ ἴδον βδα ὁ Νοῖ 
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8, νἱμανασα δηὰ Ἰοὺ κα 
οὐὖὐ ἰο οὐ ναίοῦβ, δηᾷ 
6 ὑγδανεὶθαᾶ δρτοϑὰ ἴοσχ 
ΘΟΙΒίᾶΘΙΘΡ16 ὑϊπγαὶ 
10 Βαυῦ ἴῃ ἀπ ΒΘΆΒΟΏ - 
Ὧδ βεῃηῦ οὔῦὺ ἃ 5δνθ ἰὸ 
[86 οὐ ναίοσσ, δὲ 
6 ταὶσῦ αἶγα εἰς 
ΒΟ. οὐ π6 ἔγυϊῦ οὗ. 
[86 νἱπδυαζᾷ. ΤῊΘ οἱ]-. 

Ἵ ἐἰγαίουβ, ΠΟ ΘΥΘΥ, βϑηΐ 
ἩΪᾺ ΔΎΘΥ ΘΙΩΟΌΥ, δ έϊον 
Ὀοϑύΐηρ Εἴτα Ρ. 11 Βαϊ 
Ὧ6 γρορϑδίθα δηῃᾷ βρης: 
ἰίϑηι ἃ ἀμ ογοπὶ βἴαγο 
Ταῦ ΟὯΘ6. 8]5ὺὸ ὑπδὺ 
Ὀθαῦ ὋὉΡ δῃᾷᾶ ἀϊβμου- 
ΟΥ̓ΘΑ 8η4 5θ6ηῦ ΦΨΑΥ. 
οχηθύν. 12 Ὑοὺ ἀρϑίη 6 
βϑηῦ ἃ ἰῃϊσά; ὑῃ18. ομὸ 
αἶδο ὑοῦ ψουπᾶθρα 
84 ἰῃτον ουὐ. 13 Δῦ΄ 
ἰἷς 88 ΟὟΤΘῚ οὗ ἰῃ8 
ΨἹ ΘΟ ΑΙῖ καὶ, “νγ δὲ 
5141 Τ ἅοῦ 1 νὶὶ 
ΒΟΠΩΠΒΣ Υ β50ὴ). ὑῃθ 
Ῥειονθᾶ. τὐκεὶν {πὸν 
Ψ11 τοϑρθοὺ ὑῃ15 οὨθ.᾽ 
14 ΜΘ ὑμ6 οιὐΠὑἶϊνα- 
ἤοσγ σϑυσῶῦ βρὲ. οὗ 
ὮΙ 
δοηΐηρ ἢ οὔθ 838- 
οὗμαυ, βαυγίωρ, ὝΠΙ5 18 
{886 οῖτ; 
Ὠΐσι, ὑπμαῦ 86 ἱῃ θυ Σ- 
ϑῆσθ ΠΊΔΥ ὈΘΟοΙ6- 

ἰδαῦ. Οἰγ5. 15. 18 
ΠΥ ἰῆγτον ὨΙπΥ 
ουὐδιᾶθ [86 νἱηονατστά 
λα ΚΙΠΘα Ὠἷπν, Ὁ Βάξ;. 
ὑμογθΐοσθ, ΜΠ {ῃ6 

ΟΥΏΘΣ οὗ [26 νἱπογαγα 
ἅο ἴο πθῖ9 16 δ ψἢ} 

σοθ 8ῃάα ἀδδύσον 

[2656 ουθϊναίοτβ. δηᾶ 

ΜΠ οἰνα π6 υἱπεγατά 
ἴο οὐονβ.᾽" 

ΟὨ θαγίηρ [{8|5] 
ὍΔΟΥ 58ϊ1ά: δὲν [-' 45}. 

ἴον ψοαῦ τρϑ-᾿ 

Ιοῦ 5 ΚΙ: 
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γένοιτο. 17 ὁ δὲ ἐμβλέψας 
ΤΑΑΥ͂ 'ὸ οσσασ, ΤΒδ (ο6) Ῥαΐ μανίπε, Ἰοοκρᾶ ἰῇ 

αὐτοῖς εἶπεν τί - οὖν 
{πο πὶ βαϊὰ Ν}}2 1] 1βουθέοσα 

ἐστὶν τὸ ᾿ γεγραμμένον τοῦτο 
ΠῚ ἴδε (15) πανὶ 66 τὶ θα 115 

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν -᾿ - οὗ. 
5ίομα ΜΜΈΙΟΙ. ᾿ το] θοίϊρα {πε (ΟΠ 65) 

οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 
: ΌΠΩΣ, τῆϊ5 Ῥθσϑτὴθ ἰηΐο Βδϑα 

γωνίας; 18 πᾶς ζω ᾿πεσὼν ἐπ’ 
οὗ σοΥτιθυῦ Ἐνεσοῦθ ἴπθ Βανίπρ ἔβη] ὍΡοπ 

ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται: ἐφ’ ὃν 
ἰδὲ 188 βίοῃβ.. ΨῚΡ06 βμαίζετεά; ὭΡΟΩ ΨΈΏΟΙΩ 

δ᾽ ἄν πέσῃ, ᾿λικμήσει αὐτόν. 
Ῥυξ ΠπῚν ἰδ ταὶρ τ 7811, Σὲ 1} Ἀνενσε Βίτα. 

19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
Ἀμά βουρσῃξ 16 ΒΟΣΙΌΘ65 διά ἐμ 

ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
ΟὨΙΘΕ υσοϑῖβ. ἴο ἴσχον οὰ ΡΟ Βΐτη ἴῃς8 8145 

ὥρᾳ, “καὶ 
Βοῦτγ, Ἐιοϊοῖ 

πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, 
ἴῇθοπι Π6 βαία 

ἐν αὐτῇ τῇ 
ἰῃ τιαϊ 186 

λαόν, ἔγνωσαν γὰρ ὅτι 
ῬΘΟΡΙΘ, ἴδον πον ἴἔοσ {πὲ ἰοννδσα 

ἐφοβήθησαν. τὸ τὸν 
ΘΓ ϑαζϑᾶ 

ν παραβολὴν ταύτην. 20 Καὶ 
τὴν ῬΆΓΘΡΌΙΘ 1815. Απά 

παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν 
Βαντβ Ορβοσνϑα Ὀθβϑιαθ ᾿ {πεν βοΐ ΟἿῈ 

ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους - ἑαυτοὺς 
ΟἿΘ5 οἵ βὸ ἄον ἴῃ Ῥγείθῃσ δ ἐποζάβοῖνοϑ 

δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται 
τ ῖθουβ το 6, ἰμπ οτάεξσ παι {πὸν ταϊρϊ ζαίοῃ 

αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν ̓ τῇ ̓ 
ΟΕ Πῖτη ΟΥ̓ ψοτᾷ, δϑ-ϑιιᾶ ἰἴἰο σίνθ ονεὲσ πὶ ἴο ἰὴ 6 

ἄρχῆ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ. τοῦ ἡγεμόνος. 
ξονο απ θηὶ πη. ἰο ἴὰ8 ΘΌΪΠΟΥΙΥ οἵ ὅι8 Βον ΥΠ Υ. 

21. καὶ ἐπηρώτησαν. αὐτὸν ᾿ λέγοντες 
Αμᾶᾷ. {πεν ἱπαυίσθα ἀροῦ ἡ μὰ ᾿ ΒΆΣΙΏΒ 

Διδάσκαλε, - οἴδαμεν. ὅτι. ὀρθῶς λέγεις 
Ἰδδομεσ, ννα Κῆον ἰπμδὲ Ὡβεαῖν σοῦ 816 βασὴ 8 

καὶ διδάσκεις᾽ καὶ οὐ ᾿λαμβάνεις 
δηὰ χοῦ δγ6 ἰθασηῖη!ε δηα ποΐ ψοῖ ἃχα ΘΕσΘΡΌΪΩΒ 

πρόσωπον; ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ 
ἔδος, Ῥρυξ ὕροῖ ἀχυτα 186 νὰν ὀὁξίῃε 

θεοῦ διδάσκεις" 22 ἔξεστιν ἡμᾶς 
αοὰ γόοῦ δῖα ἰθβαοβίῃρ; 15 κ᾽ Ἰᾶνν 1 15 

Καίσαρι. - φόρον δοῦναι ἢ οὔ; 
ἴο ὕδεβασ ὁ ὯΧ τ ἴορίνα ΟΥ̓ “ὯΟΥ 

28 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν 
τ Ἐανίηβ ἀοίοοϊεα αὶ οὐ ποσὰ [6 811-ἀοἱπο 

ΓΌΚῈ; 20: 17--28 

ΤΩΡ ὑμαῦ ὨΔΌΡΘΩ ἢ 
11 Βυαῦ Ὧδ6 Ἰοοκεοᾶ ὕρ- 
Οοἡ ὑδπθὴῆὶλ δηᾶ ϑϊίά: 
“γΥνῃϑδί, ὕμπρῃ, ἄοθϑ (μὲσ 
[μα΄ 15 τι Τ68, 
“ὝὙΏ6. 5ύοῃμθ ψ ἢ 
[8 Ρυ]άθυϑ τα]θοίθά, 
[15 85 Ὀδοοῆθ ὑπ 
ΟἾΣΘΙ ΘΟΥΓΠΘΙΒΟΣΘ᾽ ὃ 
18 Εἰ νουγομδ ζα]Π[ηρ 
ὌΡΟΣ ὑπῃϑῦ᾽ βίοῃθ {111 
86 πῃδίζογθοα. Α5 ἴὸν 
ΔΏΨΟΩΘ ὌΡΟῚ ΨΜΏΟΙΩ 
1 4115, 1 ΜῈ} Ρα!- 
γοεῖσο Ὠΐτη." 

19 ΤῊ ΒΟΓΙΡ65 δηᾶ 
[86 οῃΐοῦ ὑγίοϑίβ πο 
βουρῃῦ ἴο. σοὺ ἐμοῖσ 
μδηᾶβ οἱ ἴτα ἐπ ὑμαὺ 
ψΟν Πουσ, Ὀαὺ ὑμποὸν 
ἔθαχοᾶ. ὑπ ρϑορῖο; 
ἴ0Υ ων ρμοτοαϊνοα 
ἰμαῦὺ 6. 5Ροκθ, ὑμὶβ 
Π|ιρισαύζουι ψἱῦ ὑμθια 
ἴῃ τϊηᾶ. 20 Δηά, Αἵ Σ 
οὐϑοσνίηρ Ὠἰπὶ οἱοβο- 
Ιγ, ον βεηῦ ουῦ πιθη 
ΒΟΟΣ ν Ὠἰγοα τὸ Ῥτο- 
το ὑπαὺ. (Ὧν ψ σα 
τὶρῃύθουϑ, ἴθ ΟΥ̓ΘΣ 
ὑμαῦ ὕμλον ταϊρῃῦ οδίοῃ 
μὰ 1 ΒΡΘΘΟΏ, 850 ἃ5 
ο ἄχη. ἴσῃ. οναῦ ἴο 
[886  φονοσῃσηθηῦ δπὰ 
ἴο 16 δυύμοσὶν οὗ 
[88 -βονθύηοῦ, 21 Απὰ 
ἔδου -αποϑυοηθα Ὠἴτα, 
᾿Βανίηθσ: ὙΘΘΟΏΘΥ, 6 

ἸΚΠΟΥ͂Σ γοὰ 5ροϑκ δηᾶ 

ἔββοῃ.- σουσθοῦν 8πά 
ΒΏΟΝ ὯῸ ρἈϑγύϊαϊῦν, 

Ῥὰῦ γοὰ ἴθοῃ. [8 

ὍΩΝ οἱ Ὑαοα [ἴῃ ᾿ΐπ6 

ψι σαν: 2215 [ὦ 
Ια] ΓῸΓ ἃ5 ἴο ὈΔΥ 

[8 χΧ ἰο ΟΔΘΘΔΙ ΟΥ 

ὨΟΥ2᾽ 22 Βαῦὺ Ὧ6 ἀθ- 

ἰ ὑθοίθα ΘΙ σ σα ηρ᾽ 



ΕΚΕ, 290: 94---98 

24 Λείξατέ μοι 
᾿ ρου βδονν, ἴο ὥϊ6 

ἔχει εἰκόνα καὶ 
15 10 αν] 5 ἘΕΕΕΥ-1-} δηα 

ἐπιγραφήν; οἱ δὲ. εἶπαν Καίσαρος. 
Ἰπβουιρίϊου ἡ ΤΏ6 (65) μυξ 5581ἃα ΟΥ Οδϑβασ. 

2ὅ ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τοίνυν 
τς 086) θὰ 5δαϊά ἰοννατά πε ὙΜ|ΕΈῈΙ ον 

ἀπόδοτε Καίσαρος 
Εἶνε τοῦ Ὅ80 Κ ΟΥ Οδοϑδσ 

Καίσαρι. καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ 
ἰο ὕβοϑδδσ διά [δ ((Πϊη 55) οὔίῃε ἀοᾶ . ἴο [ἢς 

θεῷ. 26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι 
σοῦ. ΔΗηα πού πον ΟΙΟ βίσοη δ᾽ ἴο σϑδίοῃ 

τοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ 
οΟΥ ἴῃ 6 ΒΑΚ  ἸΠ5 1ὰ ἔχτομὲ ΟΕ ες ρϑορῖϑ, δρᾶ 

θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ 
μανὶπε ψομπαοσθα προ ἰδ6 ΘΩΞΊΜΕΟΥ ΟΥ̓ Εἶτα 

ἐσίγησαν. 
1Πλ6Υ ὈΘΟΒΓῚ8 51:1 οι. 

21 Προσελθόντες δέ τινες τῶν 
Ἡανὶῃρ σοτὴθ ἰονγαγαῖ με δοῖὰξ οΥ [ῃς 

Σαδδουκαίων, οἱ λέγοντες ἀνάστασιν 
ϑαάάπορος, ἴπ6 (οτ 65) ΒΕ Β5 ΤΟΒΌΥΥ ΘΟ ΟΣ 

μὴ εἶναι, 28 ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες 
ποΐ ίοβο, Ἰλασιτοα ἈΡΟῺ 22} Βα π5 

Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν 
Τοόδοῦθυ, Μοβθβ5 χντοὶδ ἴουϑ ἱἰξρονοε 

τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ 
Οἔοσθ Ὀσοίημου 5ῃου]ᾶ αἷἰς πανίηβ τφνογλδῃ, δπᾶ 

οὗτος ἄτεκνος ἢ, ἵνα 
τη (οπ 6) σὨ1141655 ΤΩΝ Ό6, ἀπ οτᾶδυ ἰμδί 

λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 
Βῃουα κα 6 Ὀχοίμο οὔ 6 Ψογδη 

καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα ἀδελφῷ 
8 σδοι!]ᾶ τϑῖβθ Ρ οὖ 56εα ὈχΟΐΠΟΥ 

αὐτοῦ. 29 ἑπτὰ οὖν ἧσαν: 
οὗ Ὠΐτῃ. Ξονθὴ ἐμβοσγοέογα ννοτα; 

καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν 
δα 6 βύβέί μανῖὴρ ἰακοὴ Ψψοσηϑα 

ἄτεκνος: 80 καὶ ὁ δεύτερος 351 
ΟὨλ]α]655; δΔη4 ἰῇ6ς δβεοομα δηα {π6 

τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ 
ταῖτα ἴοοῖκ Βοσ, δ5-ἴπ8}δ: Βυΐξ 841150 {μ8 

ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον: 
ϑονθὴ ποί δον 1οδξΐ ἄοννῃ ΟὨΙ]Π]ατθ δηα πον αϊοᾶ; 

82 ὕστερον καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 83 ἡ 
Ἰαβὶν 8ΙΊ5σο πὸ Ομ ἢ αἰρά. ΤᾺΘ 

γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος 
ννοσϑὴ ἰμογοῖοσθ ἴῃ ἴῃ 6 στοϑυσγθοίίοη Οὗ ψΏΟΒ 

εἶτεν πρὸς αὐτούς 
6 584 ἰονψασγὰ {6 {516} 

δηνάριον. τίνος 
ἄρῃδχῖδβ. Οὗ νῇοτα 

{88 (δίαβο) 

τῷ 
ἔο ἴδ 6 

ἀδελφοὶ 
Ῥτοΐβοτβ 

γυναῖκα ἀπέθανεν 
ἢθ αἰρὰ 

καὶ ὁ 

8388 

δὴ 5αἰάὰ ἰὸ ἔρια: 
24 “ΞΟ 8 ἃ ἀδ.- 
ὨΑΥπ|5. ὙΝΏΟΒΘ παρα 
Θηα - ̓Ἰηϑουϊύίοη αἀοδθα 
10 Ὠδνοῦ" ὙΤὨΔΥ Βδϊά: 
“ΟΘΘΒαΓ 5. 25 Ἠδ καἱά 
ζο ἔθ: “ΒΥ 81 
ΏΘ8 5, 6, θ8γν 
ὍΔΟΚ Οβϑδϑαῦ 5 ὑῃίηρα 
ἴο Οδαδασ, ρᾳῦὺ ΟοαἘ 
ἐπΐῆρα ἤο Οαοᾶ,᾽ 
26 ΥΥΕΙ1, ὑθν ψοῖα ποὶ 
8016 ἰο οσδύοῃ Ὠϊΐπὶ 
Δ ὑῃ15 βαγίῃρ Ὀθοσχο 
8 ρμϑορῖίθ, Ῥαΐὺ, ἴῃ 
ϑηαιχαΖοιαθῦ αὖ Ὦὶπ 
ΔΏΒΜΟΥ, 8. β8ϊὰ 
πούμίηρ,. 

27 ἩΟΜΘΥΨΟΙ, ΒΟΙΩΘ οὗ 
586 'δαάμποραα, ἔμοϑθ 
ΨΏΟ 58..}ὺ] δῖ 15. 0 
ΓΘΒΌΣΤ ΘοὐϊοΩ, οαθ Ὁ 
ϑδηα απθοϑύϊοηθα Ὠΐ, 
28 βαυϊηρ: ““ὙΘΔΟΏΘΓ, 
Μοξθο ψτοῦῖθ 5, 1ΐ 
8, ΤΏΔΕ 5 ὈΓΟΐΏΘΙ αἿἾ6 5 
νὴ ἃ Μὶῖθ, Ρὑυΐ 

15 ΟἿΘ ταοηϊϑί θᾶ 
ΟὨΣΙΙΘ 55, ΔΒ ὈΣΟΙΠΟΣ 
5Βῃοι 1 ἰακο μα τῖξο 

ϑιλα ταῖϑα ὉΡ ΟΠ Βρυηρ' 

ἔΤΟ ὨΘΙΓ ἴοσ Ὧϊΐβ 

Ὀγούμογ, 29 Δοσοχά- 
ἰὩσν ὑθθτθ 6 Γ6 βονθῃ 

Ῥτούμουβ; δῃηᾶ (8 τοὺ 

ἴοοῖκ 8 16 δῃᾷ ἀϊδά 

ΟὨΠΙαΙΘσΚ, 0950 ἐμ6 
ΒΘοοηᾶ, 31 8) [6 
γα ἴοοῖκ που. 1{κ6- 
56. ονθ ἐὯ6 βϑυθῃ: 

ἐμὸν αἰᾷ ποῖ 1δᾶνα. 
ΟὨΠΙ το ὈΘὨηϊΪπᾶ, μαΐ 
αἰφρᾷ οἱξ,. 321. αϑὺ- 
1γ, πῃ νοῦ 8150 
αἰορᾶ. 83 Οομδθαύπθηῦνν, 

ἴῃ [886 τσγϑβυσγτϑο- 

ζλου, οἵ Μοῦ οἿΘ 

ἑ 889 

γὰρ ἑπτὰ γυνή; οἱ 
οῊ 7 βονθῇ 

"ΩΝ Η ὑτῶν γίνεται 
α ΜΜΟΤΏ8 7 ὙΤΏ6 οἵ ἴμθτὰ ΒὯ6 ὈΘΟΟΙΏΘ65 

ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 
δᾶ ὮΘΓ νοΏ8. 

34 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Οἱ υἱοὶ 
Αὐᾶ βαϊίᾷά ἴο βοὰ Ὡς “Ζώ658538. ΤῊΘ 5005 

τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ 
οὐ [ἴῃ 8 856 {15 ΔΙΘ ΤὨΘΥΥΏΒ δα 

γαμίσκονται, 85 οἵἱ δὲ 
{πὸ} 81:6 βίνϑῃ 1 ΤΩΔΥΥΪΘΒΘ, τὰς (ΟΠ 65) Ῥαΐ 

καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος 
μανίῃδ Ῥθϑ σουπίρα ᾿ψουίαν οὗ [ῃ6 8858 

ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς 

{πη ἰο αὐΐαίῃ δῃᾷ οὗ ἴπε χεβυσγθοίίοῃ ἐμ (ἢ) 

ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
ουὐἱοῦ ἀξδα (οὔθ58) ποιίμεῦ Β8ΥΘΙΩΔΙΎΨΙΠ5 ΠΟΙ 

γαμίζονται" 86. οὐδὲ γὰρ 
81 ὈΘΙΩΒ σῖνϑι 1 ΤΛΑΥΓΙΒΘ6; ἈΘΙΤΏΘΓ οΥ 

ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ 
ἰο ἅϊθ ψεὶ μον 53:6 8016, δαθ8] ἰο ΘΏΞΕ1Β ΖῸΣ 

εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς 
1μ8» 81:6, Δῃᾶ ΒΟΤΞ 8Ι8 οὗ αοα οὗ 6 

ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 31 ὅτι δὲ 
ΤΟΘΌΓΣΥΘΟΙΟΣᾺ 505 Ῥοίηξ. ἘΝ 6 Ῥαΐ 

ἐγείρονται οἷ νεκροὶ καὶ Μωυσῆς 
τὸ Ῥθίῃϑβ τδϊβδοᾶ πρὸ ἐπε ἀρδαᾶ (0565) 8150 Μὸοξβθβ5 

ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει 
ἀἰϊβοϊοσεα: ὑροὴ ἴῃς μουηθιδθη, 85 [6 15 Βα] η5 

Κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸν ᾿Ισαὰκ 
τοσὰ ἰῃβεὸ σοάα Ὁξἕξ ΝΟ ΝΥ δὴ (ποῦ οξῖβαβο 

καὶ θεὸν ᾿ἰακώβ' ὃ8 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν 
δὴ αοα οὔδοορ; αοὰάὰ νυ ποὲ 15 

νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων, πάντες 
οὗ ἄσϑδα (ομ 5) μα ΟΥ νι (0065), 8} 

γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 389. ἀποκριθέντες 
ῸΣ ἴἰο Ηἰχη {8 8.6 νίπρ. ἘΑν ηἙ διβυνοσθα 

δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν 
Ραΐϊ ΒΌΓΩΘ οΥ τῆς . ΒΟΥΙΌΦ5 βϑϊά 

Διδάσκαλε,. καλῶς εἶπας. 40 οὐκέτι 
ΤΘΘΟΏΘΥ, Πη6 νοῦ 5814; τοί νοοῖ 

γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν 
0 Σ ἴμεν Ψοτα ̓ ἀδχίηρ ἰο ὍὈ6 παύση ΡΟ Ὠΐγη 

οὐδέν. 
ποξῃτηρ. 

41 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς 
ἘΦ 5δἰα Ῥαξ τοντετα ξπο το Ἠον 

λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν; 
ΔΥΟ ἕμον βεσίησ ἐπα Ομ σῖσε ἴοθε οἵ αν] 50Ώ᾽ 

ΕΌΚΕ 20: 84---4 

οὗ ὑπο αἀοθθ 5086 
ὈΘσοΘ [{πΠ0Ὸ] ψ|169 
ἘΌΓ (ῃῇὼ6 βουθὴ μβοῦ 

ΘΙ 85 ψ 116." 

ϑάσεδιυ 58ἰὰ ὅο 
ἴοα: “ἼΠ6 ΟἸΠΥΘΗ 

ΟΥ μὶ δβδυϑβϑῦθῃχ οἱ 
ὑϊηρδ᾽ ΤΘΙΎΥ δηα 816 
σίνθ ἰῇ χτλϑυτίδθο, 
85 Ρυῦ ἴποϑα ΤΟ δΥ8 
Ὅφοῃ οουῃίρα ΨΟΥΩΥ 
οὗ ρμδϊηϊηρ ὑμαὺ 5.05- 
δὰ οἵ ὑπϊηρβ δᾶ [8 
ΤΟΒΌΣΤ ΘΟ ἔτοτμι ὑὯ8 
ἀθδὰ ποῖμοσ ΥΑΘΥΥΥ 
ΠΟΥ 816 βδίνθῃ ἴῃ 
ταϑυτίαρο, ὅθ τη ἔϑοῦ, 
ΠΟΙΘΥ οδὴ μον αἱδ 

ΒΔῺΨ τὰοτο, ῖῸὉΓ ὉΠ6Υ 
δῖ6 πκὸ 6 8ΏΡΕΙδ, 

ΔΛ ἴωου ἂῖθὸ Οοα᾽ 5 

ΟὨΠΙάγθΡ ὉΡ ῬὈϑίῃρ 

οὨλ]άτθηῦ» οὗ 88 165- 

αττοοιϊίζοη, 831 Βα ὑῃδὺ 
0886 ἀδδαᾶὰ δῖ. σχϑϊὶβϑά 

ὋΡ ὄνθὴ Μοβθ αἷ5- 

ΟΙοβοά, πὶ π6 ϑδοοουὴηῦ 

δροιῦῦ ὕμ8 ὑμπουθ 5}, 

ΜΏΘΩ 6 08115. Φεῃο- 

νη 6. αοἂ οὗ 

ΑΡγϑῆθα δα αοα οὗ 

5880 δῃᾶὰ αοᾶ οὗ ὅ8- 

οοὐ. 8 86 ἰ5. ἃ αοᾶ, 

ποὺ οὗ 6 ἀδαᾶ, ὑυΐῦ 

ΟΥ [6 νίηρ, το μον 

816 811 τἱνρ ἰο ὨΪπ,.᾽ 

391ῃ ΓΟΘΡΟΏΒΘ ΒΟΙΊΘ 

οὗ 86 βου βϑίά: 

ΠΟΘΙ, ψγοὰ ΒΡΌΚΘ 

ψ{61}. 40 ΕῸΣΓ π0 Ἰοηρ- 

ΕΓ αἰαά ον Ὦδγθ [86 

σοῦζαθσο ο αϑὶς Ὠἶμα 

8. 516 απροϑύϊοῃ. 

ΔΙΊ σὰ ὯΘ 58] 

ἰο ὑμοῖὰ: “ὸΝ ἰ5 ἴὖ 

[867 58.7Γ]. ὑμαῦ ὑπ 

ΟἩτιδὺ 15. Δ να᾽5 5009 
-τττττττΦΦΦΦΦΦῤὯῬἨῬἬῬ᾿᾿᾿᾿᾿᾿......᾿τ-τ:-Τ.͵ο,οοΡέῇὅἅὃὃὃ..... 5... πηθ-ὄὄ-ς-΄-ς--- 

8341 ὥρο Τρῦῖο 18:30, Ζοοϊποίθο, 860 Οὐ, ΒΟ η5.᾽᾽ 
186 Τιοχᾶ, ΒΑ. 

87: Ζομοναῃ, 79):1-|8,51. 



ΕΌΚῈ; 20: 42---291: ἃ 

42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν Βίβλῳ 
Τμαὶ (οΏ6) ὸὼΣὉ Ὀανίἃ ἰδ βδυὶηβ θὰ ΒΟΟΙ 

Ψαλμῶν Εἶπεν Κύριος τῷ κυρίῳ μου 
ΟΥ ῬΞΔΙᾺ5 5αιᾶ Τιογτὰ ἴο 6 Ιοσὰ ΟΥ̓ τὴ 6 

Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 43 ἕως 
Ἐ6 5ἰἐτἰπρ οὐξοῦ. σί θὲ [51465] οὗἵτηθ ὉὈΠῚ 

ἂν θῶ τοὺς ἐχθρού σου 
ἘΚΘΙΥ 1βδουϊᾶ ραΐ τε ἀκοαίος οἔ γοὰ 

ὑποπόδιον τῶν ποδῶν. σου᾽ 44 Λαυεὶδ 
ξοοϊπίοοι Οὗ ἢ ἔσδοί οἔ νου; Θανὶα 

οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, καὶ πῶς 
ἐπουεΐοτο - Ὠϊτ Τιοτὰ 15 σϑηθ, δὰ ον 

αὐτοῦ ᾿ υἱός ἐστιν; 
ΟΥ̓ Ὠἶτα 801 15 Ἀ67 

3 ᾿ Ἂ Ἄ - " 

45 ᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν 
. θαυ Ῥυαδ ΟΥ̓Δ ἰμ6 ῬΘΟΡ]6 [8 5814. 

τοῖς μαθηταῖς 46 Προσέχετε ἀπὸ τῶν 
το ἐπα ἀἸβποῖρῖθ5 66 Βα γτοῦ εἰ ϊνο ἔγοια ἰδ6 

γραμματέων τῶν. θελόντων. 
ΒΟΣΙΌ65 . ΟΕ ΤΏ6 (οΠ65) Ῥοίηβ ΊΗΪΏΒ 

περιπατεῖν ἐν στολαῖς καὶ ιλούντων 
ἴο αῖκ αροσὲ ἴῃ ΤΟΌΘ5 ὃ δᾶ Φ ἹΚΙᾺΚ 

ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγο αἷς καὶ 
δτθοίιρβ ἴῃ 1τῃ8 ταυτὶ οἴρΊ ο 65 δηὰα 

πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 
ἔτοιῦ βαδίβ ΕἸ 1141} ΒΥ ΔΒΟΡΘ5 ΔΩΩ͂ 

πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, 
τϑὶ ὈΙ5 665 ΟἿ ΓΘΟΙΏΙΤΙ5 ἴῃ {ῃς8 ΒΏΘΌΘΥΙΞ, 

47 οἱ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν 
Ὧ)Ο ὅτα δδαίπε ἄοννῃ ἰᾷ6 Βοιβεὲβ οὗ [π6 νιάουβ 

προφάσει μακρὰ προσεύχονται: οὗτοι 
ἴο ὑυείοχί.- ἸΟΩΞ μον 816 ὑσασίησ; ἰῆθϑθα 

λήμψονται περισσότερον κρίμα. 
Ἄ7Π ταοοῖνα ΤΟΥ͂Θ δραηδδῃξ ἡπαρταρῃηΐ.. 

᾿Αναβλέψας δὲ τοὺ 
2 ] Ἐδν]ηρ Ἰοοκοα ἃ Ν ᾿ μαΐ ᾿ ἴπ6 (ΟΠ 65) 

βάλλοντας εἰς. τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα 

καὶ 
81 

᾿ εἶδεν 
ἢ6 580 

γον ίμξ ἰηΐο... ἐπα ᾿ ἐγθαϑατν ομοσί 6 βιείβ 

αὐτῶν πλουσίους. 2. εἶδεν δέ. τινα 
ΟΥ μϑῖὰ ΤΊΟῺ [Τ6}}]. Ηδ Ξαὺν μυΐ ΒΟΤΩΘ 

χήραν, πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, 
ψῖᾶονν »“Δρρᾶν ἰὰσονίηρ ποτ Ιαρίϑ ᾿ἴνο, 

3. καὶ εἶπεν ᾿᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι 
Δα 6 βδἱα ὙΓῸΙν 1 δΙῺ ΒΥ 5 ἴο τοῦ ἐπδὲ 

ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον 
16 τνϊᾶονν τι 5 τὴ 6 ῬΟΟΥ ἜΧΗ ΤΏΟΥΘ, 

πάντων ἔβαλεν: 4 πάντε ἃρ οὗτοι 
ΟΥ̓ 8411 ([Π61Ὰ} τον; 8} ὡ ἐπτὰ ἐἔμθεθ 

4254 Τοπόνδῃ, Ζ71-18,5ι, Ὑμ Ιοτᾷ, ΚΒΑ, 

121 

890 

4ΔΩ25ῸΣ Ὡδανίἃ Ἠΐϊ- 
5611 5805 'ἰπὰ ἐδ 
ῬΟΟΚ οὗὐ ῬδδΙμηκ, 
ΨΘμονδ" Βαϊ ἴο τὴν 
Τογά, 5ἰῦ δὖῦ τὴν τἱρὴς 
Βδηῃάᾶ 48 1} 1 ὈΪδορ 
ΨΟΙΣ ΘΏΘΙΪΟΘΘ 85.,..8 
Βῦοοὶ οσ γΟῸ ἔδαὺ 
44 αν, ὑμποσϑῆοσο, 
ΟὉ115 Ὠΐπὶ ΤΟΥ" 
50 ΒΟῊΝ ἰ5 86 δϊδ 
ΕΣ ᾿ τ τς 

45 ΤΏΘΩ,. ΨΏ116. 81} 
ῃ6 ΘΟ] ψΈγα 118- 
ὑθηϊηρ Ὧ6 βϑδἰᾶ ἕο 
ὑπ6 αἰποίρ]θβ: 46 “ἼμΟΟΙΚ 
οὖ [ῖοΤ᾽᾽ ὑῇ6. βουΐδϑε 
ΨῺΟ αδεδίσα. ἴοὸ {8} 
διομηα. ἴθ -ΤΟΌΘΚΆ 
δῃᾶ. {ἀκ ργθϑίϊηρϑ 
ΪῺ 8 τϑυκοῦ Ιθοθα 
80 ἃ ἴτοηῦ βϑαΐβ ἰπὶ 
[1026 ΞΥΔΡΌΡΊΘΘ. 8ηά. 
χταοϑῦ. ὑσοχηΐϊπθηῦ Ὁ]86- 

65. δὖὺὸ δνρηΐϊῃρ Τη6818, 
ἀταπὰ ῸΟ ἀσνοῦς 
6 Ποιι865 οὗ 8 
ψίάονα δῃᾶ ἴοσ. 8 
Ρτοίοχὺ τᾶκθ ἸοηΡ' 
ὈΓΆΨΘΟΙΒ. ἼΏρηΘ.. ΨΠΠΙιΠ 

᾿ τεοϑῖνα ἃ ἤδανίου 70 6Ρ-; 
ταθηῦ." ΕΣ 

ΝΟΥ͂ 85 ὯθΘ Ἰοοκρᾷ 
ΠΡ Β6 880.) {π6 

τσ  ἀτορρίηρ ὑμοῖσ' 
οἰδ8 ἰηΐο {π6 ἐἰγθᾶ-: 
ΒΌΓΨ οἤμοσϑίβ. 2 ΤΏΘΗ, 
8 58 8. οαογύβὶπ' 
Ὡθοᾶν πίάον ἀτορ' 
ὕψο 5181 οοίῃθ Οὗ 
ΘΙ 0016. νϑϊαέ 
ἔποσθ, 8 δηᾷ Ὧθ 5814: 
Ἴ' 161] γοῦ ἐταίῃσ: 
ΓᾺΠν, Τΐϊ5. ψίάον, 

ΘΙ ΠΟΌΡῺ ΡΟΟΥ, ἀτορρθά 

ἴῃ τοῦτα ὑΠδῃ ὑΠΘΚῚ 81} 
αϊᾶ. 4 ἘῸΓ 811 [ῃββ8. 

μανϑέ νηὶ ψῖρυψιι. καρ νη νι ϑεβφανοι 
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ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς 
ουἱοῦ ἴδ8 δρουμαϊης ἰο ἔβοῖωα ἰπσον ἰπΐο 

Ν Α ΗΑ κα 

τὰ δῶρα ς α δὲ ἐκ τοῦ 

ζ εἰξῖβ,  ἢἰς [ψοχῃ 88} Ῥυξ ουἱοῦ τὰὴ6 

μ [Δ Ε Δ [4 -" ν᾿ ΄ - 

“στερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν 

ὑστ ΡΩΝ 5 οὔ οτ 411 τ1τ26 νὰ ΜΏΪΟΒ 

ἔβαλεν. 
ἴσον. 

λεγόντων περὶ τοῦ ᾿ ἱεροῦ, 
. ΒΆΣ ΠΒ δροὰΐ ἰδ ἰδθυρ]θ, 

καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν 
ἔτ. 1} διὰ {π|1:85 Ρἰδορᾶ Ὁ 

θ᾽ εἶπεν Ταῦτα ἃ 
ἨὯὨ6 5843 ὙΠ6βα ([1η55) ΨΏΙΘΗ 

ἐλεύσονται ᾿ ἡμέραι ἐν 

χοῦ ὅτ Ὀεμοιαϊηξβ, ΨΠῺ1 σοσὴα εὐ ν Δ.) ἴῃ 

αἷς οὐκ ἀφεθήσεται ᾿ λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε 

ψΏΪΟΒ ποῖ ἯΙ] 6 16 Ὁ ΟἹ 5ἴοῃθ ὕροῦ βίοῃθ μετα 

ὃς οὐ καταλυθήσεται. 1 ἐπηρώτησαν... 

ΜΏΪΟ ποῦ 1106 Ἰοοβεᾶ ἄοτσαι. ΤΏΡ ἱπαυϊτοᾶ ὑροῖ 

δὲ αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε, πότε οὖν 

ραὲ Ὠΐτα ΒΑ ΊΏΒ ΤΈΔΟμΟσ, ψΏΘΩ ἰπουθέοσα 

- ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον 

ἔπο56 (ἰμΐπ55) ΨΙΠΡῈ, πᾶ ταὶ ἰῃ8 ΕἸ: 2 

ὅταν ᾿ μέλλῃ. ες ταῦτα 

δ δε: ἴσον τᾶν Ὀ6 δρομὲ ἐξῆθ5α (1185) 

γίνεσθαι; ὃ ὁ δὲ εἶπεν 

ἰὸ 6 οσοσυγτίηδῦ ΤῊ6 -(ο0Π6) Ῥαΐ 5αἰὰ 

Βλέπετε ἡ μὴ ᾿ πτλανηθῆτε" ᾿ 

Β6 τοῦ Ἰοοϊκίηξ δἱ τοὲ σοὺ τϊσῃΐ 6 χδᾶθρ ἴο ουὐτρ 

πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 

ΤΩΒΩΝ ΤΟΥ͂ .- Μη] ΘΟΤῺΘ ᾿ ὌΡΟΣ 188 

ὀνόματί “λέγοντες Ἐγῷῴ εἶμι; 

δὴ . ΒΑΣΙ, Ὁ ΝΜ 81, 

καὶ ὋὉ ᾿ 
α πὸ δρροϊηϊθα {τὴ 6 

πορευθῆτε ὀπίσω. αὐτῶν." 9 
τοῦ 5ῃου!] 50 Ῥεμὶμά τῇστῃ. 

ἀκούσητε πολέμους ᾿ καὶ ΐ 
τοῦ κοαμ βμθαν. ἍΔΙΒ. ᾿ ΔΩ͂ αἰβοτάθσβ, 

μὴ 5 πτοηθῆτε: πον την Τ᾽ δεῖ γὰρ 

ποῖ γόνυ 5μουϊά ΡῈ ἰεγτιβοᾶ; ἀξ 15 ὨΘΟΘΘΒα ΙΟΣ 

ἢν ὁ γένέσθαι πρῶτον; ἀλλ᾽ οὐκ 
τῖο Οὐ ΟΣ - Ἐγδί, Ῥεῖ  τοῖ- 

τὸ τέλος. 
οηα. 

ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Εγερθήσεται 

θη Β6 85 βασυίηβ ἴο πὰ ΜῈῺΙ 6 τοιιδρά 

ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 

δαιϊΐοῃ Ὁροῖ Ὠβοη. δρᾶ Κιηβάοτα ὌΡΟΣ πιηράοτῃ, 

εἶχεν 
8:6 Ῥ)1Ὲὲ5 δνΊηΒβ 

. 5 Καί τινῶν 
Απμᾶ οὔ ϑβογηθ 

ὅτι λίθοις ᾿ 
ἐμαὲ ἴο βίοι 65 

κεκόσμηται, 
8858 ὑβδὰ δἄογῃηβα, 

θεωρεῖτε, 

μου 
ΟΥ̓ πὶ 

καιρὸ ἤγγικεν": - μὴ 
ρος "Ὧ85 ΔΡΌχοδομθᾶ; " ὯΟ 

ὅταν δὲ 
νΒθηθνετσ᾽ Ὁυΐ 

ἀκαταστασίας, 

- ταῦτα - 
ἴμοϑ6 (810 55} 

εὐθέως ᾿ 
ωσαθαδίθν {π6 

.10 Τότε 

ΟἿΘ5 
σοποογηϊηρ [6 [6 ΙΏ0 16, 

Βον ἰδ ψ85 δαοχῃβᾶ 
αἰ ἤπὸ δίομδα διά 

ἀοαϊοαίθα ἐμίηρβ, 6 Ὧ6 

Βεϊᾶ: “Α5. ΤΌΣ. 8850 

ἐπίηρβ ὑμδαὺ. τὸν 8.8 
Ομ αϊηρ, 
Ψ}1. οοὰθ ἴθ ΜΏΪΟΒ 

Ὡοῦ. 8 βίοῃπθ ΡΟ ἃ 

βίοῃθ ΨἘΠΠῚ Ρ6 Ἰοὺ ὭΒΓΘ 
δοὰ τοὺ. 6 ἰτονστι 

ἄονῃ." 
αὐδοιϊοηθά Ὠΐπι, 58 .- 

ἴπρ: 
ὙΠ [6986 ὑμίηρβ 860" 

8]: 

ΕὙΛΌΚΕ 21: -0 

ἔβαλον εἰς 1 ἀτορροᾶ ἰῃὰ οἰ οὐ 
οὗ ὑπο ΒΌΓΣΟΙΙΒ, 

{ηἰ5 [πόο8}} ουὐ οὗ 

μο παὺ ἀτορρεᾶ ἴῃ 

411 186 πηϑϑὴβ οὗ |ἰν- 

τὴν 516 δ." 

ρυῦ 

5γαίοῦ, 85 οοσίβίῃ 
ΕΘ βρθακίῃσ 

[826 ᾿δΔΥ5 

ἸΤΏΘΩ ὑμ 67 

ΠΡ ΘΒΟΠΘΙ, ΜΏΘΩ 

[81 }) Ἀ6, δῃηᾶ δῦ 

ΜῺ1 Ρ6 [16 βἰθῃ ΜΆΘΩ 
656. ὑίηρα 81:6. αἀ65- 

ἐλπθᾶ ἴο οςσοιτ 3 886 

“Ἴοοῖ. οὐ [δῦ 

σοῦ 816 ποῦ χηΐβὶθᾶ; 

ῸΣ ΤῺ Ὑ11 οοχηθ ΟἿ 

[πὴ)8 Ὀ8515 ΟὗὨ ΤΥ ὭΔΙΏΘ, 

Βα ηθ, 1 8: ΠΕ, 88, 

“ὝΏΘ ἀμ {ἰτὴ8 Ὧδ5 80- 

ργοδομαά. Ὅο “ποῦ 8Ὸ 
αἴζοεν. ἴθι. 9 Ευσύμαῦ- 

ἴηοσθ, ΜΏΘΩ ὑοῦ ΘΓ 

οἵ ψαῦβ δῃᾷᾶ. αἰδοσάθυϑ, 

ἄο ποὺ 6 ἐδυυ δά. ἘΌΓ 

ἔμοβα. ὑμπίπρβ παϑὺ 66- 

σὰν Βιϑὺ, Ὀτπ 86 επᾶά 

ἄοοθϑα. πόὐ [ΟΟΟ] ἐτα- 

ταί θιγ. ἢ ᾿ 

10 ΤΏΘΩ Ὧ8 ψϑηῦ ΘΟ 

ἰο 5880 ἴο ὑμεηι: “Νὰ- 

ἐΐοῃ ΨἘ21ιΟρ τί δραϊηδῦ 

μπαύΐου, δῃᾷ κΚἰηρ- 

ἄοχα δϑϑαϊηδὺ Εἰῃσοτῃ: 



ἐΌΚΕῚ 21:11--90 

11 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ 
[βαυβ]αῦδῖο5. δὰ Ετεδΐ δᾶ δοσογάϊηξ ἰο 

τόπους λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ἔσονται, 
ῬΙδοΘ5 [2 1: } 5 [Ξλότως δηᾶ Ἐδιη το 8 Ψ1 Ὀ6, 

φοβηθρά τε καὶ ἀπ᾿ οὐρανοῦ σημεῖα 
ἔθαγ ὰ] σὴ δῃὰ δἰθξὸ ἔγοω Βθάνθῃ 5155 

μεγάλα ἔσται. 
ετοαΐ ΨΠ1 6. ᾿ 

12. πρὸ δὲ τούτων πάντων 
“ς Βοξοσθ Ῥαΐ ἴμοβα ((δϊμ 95) 811 

ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν 
χοῦ. ἰἴῃ6 Βδηᾶθ οὗ ῃ91λὶ 

καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς 
86 ἴδον ΜΠ] ροσβεοσία, ρεἰνίαθ θοσᾶθ ἱπίο {πὰ 

συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους . ἐπὶ 
ΒΒ δεοσθ5 δῃ ὈΥΞΟΏΚΒ, Ῥαῖπ δ 1εα οὐ ὉὋΡΟΩΏ 

βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ 
ΚΙΏΡ5 δρᾶ ΒΟΨΟΥΏΟΧΒ ΟἿ δοοοῦπὶ οὗ ἕδα 

ὀνόματός μου' 13 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς 
ΠΆΤΩΘ ΟΥτασ; ῦ 11 βῖθῃ ἔγσογχα ἰο σοῦ ἱἰπίο 

μαρτύριον. 14 θέτε οὖν ἐν ταῖς 
τυϊίμθϑ5. του ρΡεὶ Ἐδογθξοσα 1π με 

καρδίαις ὑμῶν μὴ πιρομελετᾷν 
᾿ρατῖβ οἵ τοῦ ἐπὶ ἴο 6 ρτουηδαζιδίηΝ 

15 ἐγὼ γὰὰὸὲϑλ δώσω ὑᾧὑμῖν 
1 ΦῸΥ 5881 5ῖνα ἴοτυοῦυ 

στόμα καὶ σοφίαν Ἷ οὐ δυνήσονται 
το ὡπμαά νυ ϊβάοση ἴο  ο ποέ Ψ1 ὈΘ 8016 

ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ 
ἴο τϑϑὶβὶ ΟΥ ἴο οορίχδαϊσε 811 τὰς 

ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε 
ΟἿΘΒ Ὑ1ΩΡ δθαϊηβί ἴο χοῦ, γου ΜῈ] 6 βίνεῃ μθβιαθ 

δὲ. καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν 
Ῥιυΐξ δἴδο Ὁν ρδσϑηΐβ δῃηα Ὀτοΐμεουβ δῃᾷ χοϊαίϊΐνεϑ 

δον ΧΗ ΡΟ ὍΡΟΙ 

ἀπολογηθῆναι, 
ἴο τ ἀθέθῃβθ, 

καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 
δα ἔτίοπαβ, δᾶ ἴδον ΨὮΠΙ»Ραΐ ἴο ἀδδίᾳ οιἱ οὗ. υοῦ, 

11 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
δ τουνρθο Ῥοίηῃρ Παίθα [92 8} 

διὰ τὸ ὄνομά μου. 18 καὶ θρὶξ. ἐκ 
ἐπτοῦρη ἴδ. πϑδθ. οἵ τῖθ. 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 
{9.0} Βοϑδαᾶ οΟγοῦ ὥοΐ ποῖ 

19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσεσθε 
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11 δὰ μοῦ Μ᾽ 8 
ϑεθδῦ βαυ παῦδῖοϑ, δη4 
πῃ οὔθ θΐϊδοὸθ δέξεγ 
Διο ρΘϑ ΘΠ 65 
διὰ [Ιοοα δῃογίβρϑε; 
δι ἔμοτα Ψ11 Ρ6 ἔθαν. 
{1 5ἰσῃῖ δῃᾶ ἴσοι 
Ὦδδανθῃ σύθαῦὺ ΒΙΡΏ8.- 

12 “π΄ Ὀδίοσθ᾽. 8}] 
ἴποϑβθ ὑμίηρθ ὈΘΟρ]δ 
Ψ1ΠπΠ ΙΔ [6 ϑηᾶς 
ὌὭΡΟΩ τοῦ 8δηα Ὀθ6γξβο- 
οαΐα στοῦ, ἀσιγοσίηρσ 
τοῦ ὋΡ ἰο ἰὴ8 5 ὴ8- 
Βοραθ5 ἃπα ὈΓΙΒΟΏΒ, 
ὙΟΤ Ὀοΐπρ δϊθα δ6- 
ἔοτθ Κίθθϑ δῃηᾶα ρονογ- 
ὭΟΥΒ ῸΓ δ βδίζα οἵ 
ΤῺ Ὠδῖθ. 18 1 ἢ} 
ἐασ οὔὖ ἴο τοῦ ἴου ἃ 
Π]θ55. 324 ΤὨΘτοξοσα 
δούῦῦ]16 1 ἴῃ τόοῦξ ϑασίβ 
Ὡοΐ ἴο ΤΘῆθασβθα Ὀ6- 
ξοΥ δα ΠΟΝ ἴο λϑκα 
ἜΟθΕ αοίθηϑο, 185 ἴῸὸ 
1 ΨΠῚ ρἷνθο τοῦ ἃ 
το πα νυ] Βαομ, 
ΨΜΏΪΟΏ 811 σοόοῦκ ορροξ- 
ΟΥ5 ἱοροῦμοῦ ΜΠ] οὶ 
06 8016 ἰο γχϑϑίϑὺῦ οὗ 
αἰδριιΐθ. 16 Μοσβϑογυϑυ, 
γῸΠ ΜΠ1 Ρ6 αἀδηνγογοα 
ὮΡ δυὸ ὮὉΨ ὈῬδίϑηΐβ 
ΔὨΑ͂ Ὀτοΐμουβ 86 ζο]- 
αὐϊνε διὰ ἔγιθμᾶξ, 
ϑηᾷ ὑὸν) Ψ1 ρμαΐ 

ὑπὸ πάντων | 508 οὗ τοῦ ἴο ἀδδίῃ; 
17 δῃὰ τοῦ Ψ}ὶΠ1 Ὀ6 οὔ- 
Ἰοοῖβ οὗ δαί σϑα Ὁγ. 4}} 

Αμα Βαὶῦ ουξοῖξ, ὈΘΌΡΙΘ Ὀδοδιθα οἱ ΖΩ͂ 
Πϑιηθ. 18 Αηα γϑῦ ποὺ 

5 ου α ρουίβῃ, [ἃ ὨΔΙΓ οὗἩἨ γουξ. ποϑδᾶϑ 
τὰς ἍΨ11 Ὁ ΔῺΝΡ Τὰ} 5 ρ6Γ- 

ἴῃ ἰδ6 οπάσγαθσο οἔτου τοῦ 1} δοαυέτα {πὸ ἴθ. 19 ΒΥ Θησύγϑῃοθ 
ψυχὰς ὑμῶν. οἱ ὕοῦκ ρΡατὺ τοῦ Μη] 
5015. οἔγτου. δοαῦίσα ὑοσα 50Ὲ15. 

22. Ὅταν δὲ ἴδητε 20 ἘΠ ΟαΥ  ΘΙΙΊΟΙΘ, 
ΈΉΘΠΘνΕΣ μα τοῦ ΤΑΙ 566} ΨΏΘΩ τοῦ 8ὃδθ6 96- 

κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων |1 δ θα βαστοπηαθα 
ΡΠ ΖΞ ὦ [τ] . ΡΨ ΘΙΩΟΔΙΔΘΘΩ ΒΥΤΩΪΕΒ ὉΥ ΘΩΟΘΘΙΠΌΘΑ ΔΥΙΏΪΘ65, 

ΠΕ ΟΝΝΗΝΕΝΒΝΝ 

“τ οοοοοοο ΦΔΑΔΔΔ Δ ΔΔΔΔΔ Δ Δ ἐν ΩΦ ΩΝ ΜΩ͂Ν Δ ΔΜ ΝΣ ΡΟΣ ΜΔΝΔΗΣΚ ΣΩΜΩ ΡΩῸ κρρννμνμ μεμα 

898 ΤΌΆΚΕῚ 21: 21--.9] 

ἃ ἤ μϑὺ [8 
ό ες ὅτι γικεν [θὲ ΚΠΟΙ͂ ᾧ 

ἴδῃ κύον τοῦ τὲ 885 ΔΑΝ πεδτ [ ἀσϑοιαίζηρ οὔ ΔῸΣ Ὧδ5 

τότε οἱ ἐν τῇ ᾿ ἄτα ΠΘΆΓ. 21 ΤΠΘῺ 
- Ν᾿ 

1:6 ἀεβοιδίίοῃ οὗ δῦ, ΤΏΡ ἰμ6 (ο165) ἰῃὰ ἐλ τοῦ ὕποδο κω Τὰ ἀρ ἃ 

Ι ἐ ἰς τὰ ὅ 1} Ραρίῃᾷ δβοίησ 
᾽ ί ευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, Καὶ η 

Ιουδαὶᾳ τοῦ τποῖα Ἐς Ββοίωηρ ἰπίο ἴπ6 τοι μι β} 8, δηᾶ γλοιηὐθ 5, δᾶ 1οῦ 

ἐῃοβθ πῃ ὑδ6 τηϊᾶϑὺ οἵὗἉ 

᾿Ιερουσαλήμ, 
Ζουβδίθτα, 

ἡ «ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 

ἷ ἐ έ αὐτῆ ἐκχωρείτωσαν, Ἶ 

τ ( μ65) ΗΝ μϑσος . ΟΥ̓ τὰ τοξ ἔδϑοι ἀθρασί οὔδ, ΘΓ αι ϊάγαν, δα ἰδ 

ὶ οἷ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν ἔβοῖθ ἴῇ [86 κων ΤΥ 

Ν δα (οπ65) ἴῃ (886 τεϑϑίουβ ποῖ 16ὲ ἴδϑτα βία. Ῥιβοοα. δοῦ ϑηῦον ἐπ 

ή : 6Ο 
ἰ ὑτή ὅ ἔραι ἐκδικήσεως [ΏΕΣ; ἶ 

ἕξ αὐτὴν, δ ραύδυβθ ἡμέρς ΟΥ νθ ΘΒ 866 8.6 ΡΝ ἴον το Θοβ 

' Ἂ ῦ Ω 4 οαῦ 7ι5ὑ166, 
ταί ἶ Ό πλησθῆναι πάντα ἱ ἱ 

ΕΝ ΨΥ οὐἴβο ἰο Βὰ δ) 8 }1ςἅ 81 [86 ὑβΊμ85 τ τῦθα 

ὰ γεγραμμένα. 23 οὐαὶ 18 ὈΘ αν " ἐο αν 

π8 (ἀβίμβϑ) μανίπα θεφα τυχἰ θα. Ὕγο8 2β 06 ο οἰ Ἂ Ρ 8 - 

“ 3 ΝῚ 5 ; δ ταὶ 
5 ᾿ 

τὸ ὰ ΡΟΠΤΟ, ἐκοσιο απα ἰοὸ 188 (165) ΟἿΟΝ Β5ΌΟΚΙΩΡ 8 ΟΘῸΥ 
τὸ ἔμε (ὁπ65) ἴθ ὈΘΙΥ 

ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἴλοβα τι6 

΄ 
» ἢ {Ὠ 1 

ἈΝ ΔΒ ΒΌΟΘΚ 1 
855: 11 Ὀ6 (3 εἴ. ῸΝ "} 19.1:} Βι οαὺ Ὧ6- 

ΕΞ 
4 ῥπτὶ Ω Ω α ἢ οροϑῖῦν ὕροῦ δα απ 

γὰρ ἀνάγκῃ μεγάλη, ἐπὶ τῆς ἀδδ στὰ ἀδὰ στοῖα ας ἀμ: 

ὀργὴ τῷ ας τούτῳ, 24. καὶ ὧν τ ται ΠΝ τῶι Ἣν πο ἐξ 

στόματι μαχαίρης καὶ δίχμαλος, σϑήσοανο ἴα ορενο μοί αἱ τὰς 
ἐς τὰ ἔθη, πάπα, καὶ ᾿οΟΝΝΟΝῚΡ δαὶ τῆ κο ἐτωαρὶοῦ 
ἔσται πατουμένη. ὑπὸ ἀρήοκο, ταδὶ αἱ ἐμο ἀρροϊαίοα ὕπτιος 

ῶ ὶ ἔσονται 

μα δ πιο τιδολαῆις ταϊβηῖοα ἀπὰ ὙΜΠΙ Ό6 ἈΌΤΕΝ ἐμοῖο φῆι 

καιροὶ ἐθνῶν οι. 06 δἰρῃβ ἰὰ δὺμ δῃά 
δρροξαϊεα ΠγλΘ5 , 

25 καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ 
Αὐἃ ψἸΠῸ6 βδῖσῃβϑο ἰῇ 5808 

καὶ ἄστροι καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 

ὅρα στροιω απ φρο ἴμ6. δαγΐῃ Ν 

ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχοῦς θαλάσσης καὶ 

οὗ παϊίουϑ ἱὰ Ῥευριοχὶῖν Οὗ πο58 οὗ 588 

, Ὰ ἰἰαὐίοι, 26 ΜῺ116 

28 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ [88:0 ἐρτο παο. ἰζαίηϊ 

Ζαλαῖτδ ΟΥ 6 ἢ ἔγοτχα ΘΗ 

ἢ τῶν οαὐ οἵ ἴορδα. δῃᾶ ὃχ- 

προσδοκίας ἱ Ρϑοϊδιϊοῃ οὗὨ ὑπ ὑῖΩβ5 
εχρεοίδο οὗ [8 πνν δος 

ἀροπ ὍΝ μ᾿ 

ἢ οἰκουμένῃ 
ἱ ει ΕΡε ΟΡ 

[πὲ μοῖπα ΟἸΚΟΟΜΕΥ ἢ αν], ἴθι ἴὸσς [αριθθα Θδσίῃ; 
, {86 ρονψϑῖβ οὐ {π8 

ὐ Ἄ σαλευθήσονται. : κ- 

πο ρρομα, ὉΠ ΡῈ δμδκθα. ΒΘΘύΘΩΒ ὙΠ Ὀ6 5888 

ὄ υἱὸν τοῦ | Ὁ. 21 Διὰ μθη ὑΠ6Ὁ 

ΠΝ ἸΝΕΝΝ θοη. οὐἶμο, ΜΠῚΕ 566. ὑῃ6 501 οἵ 

τοοοῦ 8ηα δβύδυϑ, ϑπα 

ἃ τῶο οὐ δ δασύ ΘΏΡΌΣΒ 

δΝ συνοχὴ οἵ πϑύίομβ, ποὺ Κῆον- 

κὐραίβα  ἰῃρ ὍΠ6. ΜΆ ουὖ μ6- 

οαυθ οὐ ὑμ6 τ ΑΣΩΡ 

οἵ ἴῃ 8608. δῃᾷᾶ [ἰ5] 

καὶ σελήνῃ 
ΟὨ 

σάλου, 
οὗ δριτϑίο, 

φόβου 
θαυ 

ἐπερχομένων 
σου ΠΡΟΣ 

δυνάμεις 
-ΘΟΜΕΙΒ 

21 καὶ 
Δηα 

καὶ 
διῃᾶ 

τῶν 
οὔ μα 

τότε 
[34 1-.2} 

τὸν 
188 



: 837)---2 5: αὶ . , ὌΝ ᾿ . | . ον κος - ἵνα .. [ταθ.. χηβκίηρ. βρρ!]- 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ. μετὰ δυνάμεως [ταδῃ: ὈΟΧΏΪΗΘ' ᾿: 1 ὰ καιρῷ ᾿ δεόμενοι ἴὰ ὁτάας πὲ [σαίίοα ὑπαὶ σοῦ τηϑῦ 

ΤΆΔΕ σου σ. ̓ ὰ οἰσαα ὙΠᾺ Ῥονγασ  [οἹουα τ. ῬΟΥΘΣ 84 δρροϊπίοᾷ τὴ θ ὙἊΡΡ "68 ΗΑ ῦτα πάντα 5ιοοδοᾶ ἴῃ δβοδρίπρ 

καὶ. δόξης πολλῆς. 28 ᾿Αρχομένων δὲ ἰστϑαῦ βίου. 28. Βιι ἃς - κατισχύσητε. - ᾿ ἐκφυγεῖν ἴδεας 81 1811 [θ5θ ἐπηρ5. ὑπ 

ϑηᾶ  ρόχν γημποῆ, ᾿ς ΑἸΡΑΧσ.. .. Βαὲ ἴμοϑθ ἐῃηρο βασι ἴὸ χοῦ ταϊθ:ῦ Ἠ6 βίσοῃϑ ἴο ἢθθουΐϊο ἵνεσθ καὶ [8:6 ἀββεϊπθα ἴο ΟΘΟΊΣ, 

τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε Οὐσατ,, χϑῖδ8 γΟΌΓΒΟΙνΕΣ τὰ ΄. μέλλοντα ἣ ἘΝ σοσυταίηδ δρᾶ δῃᾷ. ἰὴ βέθηδίηρ 86. 

οὐ ἔλεβα ([Ἀ:ηρ8) (ὁ ῦ6 ὁοοισσίωρ θη ϑΟΌΓΒΕΙν 5 ἀρ} ατθοῦ δῃά ἯΙ: ὕουκ [16 ({πΐπ|ρ8) Ὀδῖπα ροὰΐ ἴο 8 δα δ, που. ἔοτϑ [π8 ΒΟ οὗ ΤΩ8Ὼ 

καὶ ἐπάρατε τὰς. κεφαλὰς ὑ ὧν;. διότι [προαάξ ἊΡ, Θσθαϑ6 σταθῆναι ἔμττροσθεν τοῦ υἱοῦ τοὺς ἂν ΡΌΠΤΟ Ἵ 3780 ὉΥ ἀαν [δ 

δ πᾶ 18 { ποὺ ρου, ἐμὰ Ὦθϑαβ ΟΣ γου, ϑοϑαξθ  γΟΤῈ ἀοινεσϑηςθ "δ ἰο βδἰδῃᾷ πὰ ἔγοαΐ οὔίῃβ θοῇ 
΄ ς ᾿ » ε, α 

ΝῚ ΑῚ 4 δ ἷξ ῷ ΜΜοιμα Ὀ6 ἰββομῖρ; ἴῃ 

ἐγγίζει ἢ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 
37 τεὴν. δὲ τς ἡμέρας͵ ἐν δ τοιπεῖο 16 ὑθύριθ, μαΐ ἈΨΓ ἐξερχόμενος | πίρῃῦ μα ψουα ρὸ οὐΐ 

ΠΒου ηρ Ὧδαγ.᾽ “ν 29 Κα Ἢ ὴκῳ τοῖς. τ ᾿ ΑΘΎΤΙΪΗ ἐμδὲ “Ὧδ αἱ εἴπεν πάαραβο ν αὔὕτοι - ετε Κ ᾿ Ἢ 
ΔΑπάᾶ Β6 βαϊᾷ ΤΟΣΕΡΙΟΝ ἴο ως 566 νυ ὅΡοζΘ 8ὴ ΠΙαβύγαθίσῃ 

15 ἀσαυση5 θα, πὸ ἀειΐνοσδησθ Ὁ οἴου. ὦ 

" δ ὲ ύκτα διδάσκων, χὰ δὲ β δος Εοῖϊπε οἂαΐ δὴ ᾿ἰοᾶσο οα ὑμ6 

ΜΟΓΤΑΩ͂Β 11] ὈΥ πῸ δὲ Σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν τὸν καλούμενον “ἧς ἐπὸ Οηδ. ὁΆΠρὰ ΤΩΘΔῺΝ ῬΔ55 δνχᾶν. 

᾿ ό 
ἢ Βδίῃβ σβϑρά ΜΝ 

οἱ δὲ. λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. 
ρυιξ ϑϑαΐδη ἰπίο 9.885 δα (ομ6) Ὀεῖηβ Το ΟΑΡΊ οὐ, ὴῸ νὰ 

Η 

ΟΝ ἴο ἐῆθπ); “Νοΐθ πθ΄ ἦέ. . ἰδασπίηβ, Ὁ ἐξ τὸ τιουηύδμῃ οΑ]6α ὑπ 

τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα: [{τε6 δῃὰ 811 18Ὲ6 ομες ἐ. ηὐλίζετο εἰς τὸ ὡρος κα [86 (056) ᾿Μοιῦ οὗ ΟἸΐνθα. 

[88 Ἐ5 ἰσεα ϑδηαᾶ 8 [2.0 γ6 685; ἔγβθο: 30 ΨΉΘη Ἔμεγ ἰ μονναβ )οᾶρθε ἰὰϊο ἴδ ὩΣ ἥ ὁ λαὸς 38 ΑὨΔ 811 [Π6 ΡὈΘΟΡΙδ 

80 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, [δγ8 ΔΙταδαᾶν [ἢ . ἐῃ8 Ι καλούμενον Ελαιῶν" 38 καὶ τὸς 86 φρβορῖθ) ΟΣ σογὴθ ΘΔΙῚΣ ἰῃ 

ΠΏ ΘΏΘνΟΣ πεν ταῖθηξ βμοοί ξουίῃ. ᾿αἰτϑδάν, μπᾶ, ὃν ΟΡ βοσϑίσρ 1, νείῃβ σα! οἵ Οἰἶναβ; 88 Ὁ ἱερῷ |π6 Δ΄ ἴο Ηἰπι ἴὰ (δ 

΄ 2,3 “» ΄ σ΄ ᾽ 

ὼ ὑτὸ ἐ ἰ 
ἷ 

βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν -γινώσκετε τι ἰχὸὺσῦ Κποῖν ἴῸΣ γος. ὥρθριζεν προς. αὐτὸν ἐν τῷ τοιορῖς ἰθίαριθ ο ἈΘΆΓ. Ὠΐτα, 

Ἰοοκίηῃρ δὲ ἔτοτα (5ΕΙν 5. σοῦ ὅτ Καονίησ, ἐμὲ βαῖνε (πὶ που ἐπὸ τῦϑ5 ΟΟΤΏΪΩΕΣ ΘΘΥῚν ἰονψασγα ᾿ 
“Ν 

ἤδη. ἐγγὺς. τὸ . θέρος ἐστίν: 31 οὕτως {3.6 Γ᾽ 15. Ὡδδτ. 831 Τὰ ἀκούειν αὐτοῦ. : 22 ΝΟ δ ἵεβὺϊ- 

ΘΙΘΔΑΥ πϑαῖ Ὧμθ βχηχηθῦ 15; ἴδ ἰηῖς τᾺΥ τοῦ. δἴ50 το θ6 ἈΘδυη5 ΟΕ Βΐτη. : γὰ1 οὐ {πὸ ἀπς 

.» κε “ - : Ψ 
[ο 

᾽ 
Η ε Ἂ ἊΝ ἐρᾷ ὈΔΚΘΒ. - Θ 

καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα ΏΘΩ ὙΟΥ 566 58 τ 
ἡ ἑορτὴ τῶν | ΤΟΥΤΆΘΙ ᾿ 

Δῖ5σὺ ὑοῦ, μθηανου Ὑοῦ τοῖρηξ δε ἐμδβο (15) ῬΏΣ.ρ5 ὁσοιγτίηρ, Κπον 22 Ὑ785 Ἤγγιξεν παν δὲ εἰς ξεβεναι οὗ [88] 50- 8116  ῬΆΒΒΟΥΕΣ, 
γινόμενα, γινώσκετε. ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ [μαι ἐπ ΚΙηράομι οἵ ΜΒ ἡ λεγομένη Πάσχα. ὰ5 δούίξπρ ΤῊΝ ̓  

ΟΟοαγτηΒ, 6 Καουνης χοῦ. ἐπαὲ ὭΘΩΣ 15 ἴδ: σα 15 Ὡδασ. 22 ὙΓῸΙΡ ἀξύμον καρ] ἔπε (οπμ6) Ῥεΐῃβ βαϊα Ῥδββονεσ. 2. 4180, 88. ω ἰὸς 

τ . ΗΝ Α, ΜΝ , δ ; τα : 
Η : 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 35 ᾿ἀμὴν λέγω - [τ ΒΒ. ἴ0 σοῦ, ΤΗΪΣ πον ΠΝ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἰ Ὀυϊεδὶδ δηᾷ ὑπὸ δου] ἿΝ 

Κιισάοσι  οἔίῃςα αοα, τς ΑΤΆθ,., Ἐ ΘΙ βαγίη ᾿ Ἢν τ 2 καὶ ἐζήτουν ΑἰΘΕ ῥυἱεδῖβ δὰ ἐπ) ΜάγΘ βϑακίηρ ὕμε οἷ- 

ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ |8 ΠΕΓΔΙΟΩ ὙΠ ὈΥ͂ “πὸ ἢ Απά ὙΜΕΣΘ βθοκίηβ ἴῃ8 ς . "τόν ᾿ ἴοοῦνα ΨᾺΣ ἴοσ ὑδοια 

, 

ἢ . ς ΜΝ 3.Ζ 
ὧν 

ἢ - 

ἴο χοῦ ᾿ἰπϑξ- ποὶ ποὲ ΒΒ ου]α μ855 δῖναν ἐπ Ξαοπμοχαίϊουι ἸΊΘΒῺ5 ΒΔ85 ΔΌΑΥ πὰς Η γραμμάτεις τὸ πῶς ἀνέλωσιν ἌΡ Ἔν ἴο φεῦ τά οἵ ᾿ΐτα, οΣ 

αὕτη ἕως ἂν πάν γένηται. 1 811 ἐδῖπρα ὁσραΐ, ᾿ βοσῖροβ ἔπθ πον, λον ταϊβα 4 Εἰσῆλθεν. ὑΠῈ 5} ψατθ (π΄ 68 οὗ 

τη 18 ΠῚ ὀ οκοὶν Δ (μ᾿ 55) τΟΪΒΗΐ οσςυγ. 88 Ἡδδνθῃ.. 5)4 ΘαΓίἢ : ἐφοβοῦντο γὰρ τὴν λαόν. Παδ μον νη {088 Ῥθορῖδ. 5. Βαὶ 86- 

33 ὁ οὐρανὸς καὶ. ἡ γῆ παρελεύσονται, ] ὙΠ Ῥδι55 ΔΎΤΑΨ, Ὀαΐ τὴν ξ ἴδον εΥα ἔθαυῖη ἔοσ ε. Ρὲ τοὺς ἴδῃ δηξοσοα ζηΐο “28- 
ΤῊΘ Ὠδθανθὰ. μά 18 εὐὐίῃ Ψ11 Ῥδ55 ΝΑ, 

Η 
3 ᾿ 

Η 

᾿ . ᾽ “ ᾿Ὁ 
Θ 

ἐπ Ρυϊ ψοτᾶξ ΟΕ Ἐ6 ἢοξ ποὺ ΠῚ ρβδ85 αὐναν. 
. Ω ἱ ᾽ Μ ὅς ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ΠΌΣΟΥ ρα ΘΙ ΟΩΡ' ἰγ) 

84. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή τ Βαὲ ΡῈ δἰοῃς ἰσκαριῶν ἣν μαῖα οὐδοῦ ἰπ6. πυαρεῦ Οὗ ἰπ6 ὕνοῖνο; 4 8ϑηα 6 ψϑηΐ 
3 

᾿ ἢ 
΄ 

ἷ 

Βδ υου ῬΑΨΣΊΩΕ; αἰϊεπΐοη,. μῳξ, ἴο βεῖνεε. τοί Π0Ὼ ἴο δ ὉΌΤΒΘΙΤΘΒ ἰπδῦ ΨῃΝ ν 4 ὶ ἀπελθὼν “᾿ συνελάλησεν Οἵ δῃᾷᾶ ἴα ηκθα ὙΠ 

ϑηθῶ : ἴαι [ Σοῦσα πϑάρὲβ πθτον θ6- δώδεκα" 4 κα βανίπε ἄοπο ΟΥ̓ - ΗΘ ἐδ!καὰ Ψ ΙΗ (ῃ}6. δΠΙΘ ρυδδίβ δᾶ 

ποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ᾿ : . τς ἐννεῖνο; πὰ δ οι} . Α ; ὑδὶὩ 5 

ΒΟΙΏΘ.ΤΩΘ. ᾿. τηϊρῃξ θδοογχδ ὑνεῖρμθα τὴ Ἠδασίβ [ ΟΌΣθ ψεϊρηρα ἀονῇ ἴς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς [θπι}16] ΟἿΣ δεῖνα 

εἰ“ 2 ᾿ ν» , . " Ὶ 
ι 

} 

᾿ 

ὑμῶν ἐν κρεπάλῃ “καὶ μέθῃ - καὶ ΠΏ ογογοδίϊηρ διά ὯΦ ΕΚΕ Ὀείςσὶς δηᾶ - Ὀδρίδῃθ. {π8 δον ἀρουΐ ἴῃ ᾽ Βἰχα ἰὸ 

οἴνου ἴῃ ΟΥΘΙΘΘΜΩΒ δηά᾽ ἀγα κοημθεβ.. πα ὮΘΑΨΥ - ἀτίηκιηρ, δῃά ΜΕΝ παραδῷ αὐτόν. ὅ καὶ | ὙάᾶγΥ͂ δ ΟΥΡΟΙ, ΕΡαΣ γϑ- 

μερίμναις βιωτικαῖς, “. καὶ ἐπιστῇ. ΘΏΧΙΘΟΪΘΒ ΟΥ̓ 1176, δᾶ τοῖς 86 πα ρῃϊ εἶνε Ῥεϑία6 τα. Απα } ἔθ. Βὼ, 

ἘαΧΙΘε8 ΒΘΙΟΠρίια ἴο ἴτε, δὰ τηῖρμὲ τιμὴ σα 
ἴο ἴπθ 

᾿ 

τοῖ Τοϑα ἴο 

δι άθ 017 ἐμ8ὲ 'ΔΑΥ 
Ἰοἰοθὰ 8πα ἐξ 

Ψ. - δ τ ΄ ε 

ΒΝ ᾿ χὰ Ζ αὐτῷ ἀργύριον 

ἐῷ ὑμᾶς ἐφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη 35 ὡς ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο 
85 

ι 
ἵν Ὠΐτὰ ΞΠΥΘΥ ΣΠΟΠΘΥ. 

Ν 
ησ ἐς Ὁ 1ο ἰπὶ 5Πν Γ [ΤΟ Ὡ65}] 51Κ6 

ἄρου. του" ϑιβάσον εἧ, ἡμέρ Εἰντ του 5 ΛΑΟΥ͂ αροα 186 τολοϊσθα δηὰ ΩΝ καὶ ἐζήτει 650 πα οοπϑθη βοᾷ, 

ΙΝ 3 ΄ ᾿ ΓΝ ᾽ 
. ὃ ῦ ᾿ ὶ ολογῆσεέεν, . ἢ Δα 6 ὈΘρ8Ὰ Ο᾽ 5 

παγίς" ἐπεισελεύσεται ἀρ ἐπὶ πάντα ' κ ἀρπε ας ΤᾺ δοῦναι. θ᾽ καὶ ἐξὼμ Ὡς νγ88 δ κιῃ ΠΩΣ 

ΒΏΑΓΟ; [ξ ΨΠΠσοα ἐμ αν Ὑαξ ἄροα Ἢ ις ἘῸΣ 1 μαι ΟΟΠΔ6.: ἴῃ ἴο ῖνο." ἃ ὅδε αδρο ταν. δ τὸν ἄπε “8, ροοά ῬΡΡΟΣΡΘΏΠΣ ἴο 

πον , πον, : μ ὍΡΟΣ 8 Ο56. ἀψε11- πκϑκαι δίς τοῦ παραδοῦναι -αὐτ : ΒΘΙΓΑΥ ἴσαι ὕο -ἰθῖὴ 

τοὺς καθημένους. ἐπὶ τὺτρόσωτον πάσης [ἢ ΣΉ ΜΗΣ εὐκαιρίαν ἢ τὰ φμοας. ΕΙΣ ; 

186 (0.65) 5ἰξεησ τι ὌΡΟΣ -- ἔβοθ Οξ ΑΝ" 6 ρου, ὑῃ6᾽ ξά66 οὗ ψΘ Π-ϑοαβοηθΌϊ6. οὐ (86 ἴο βῖνβ Βεβίάθ δῖα 
ψἰμβοαῦ ἃ οτονψὰ 

8} [8ῃ8 ϑαγίῃ. 88 ἵζβερ ὄχλου αὐτοῖς. ὁ. - ϑιοθηά, 
ΔΆΚΘ, ἴθ, 811. ἔὴ8 οτονά. - το ποτὰ. 

τῆς γῆς. 86. ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ ἦπθ6. φϑσγίῆ. Βε Κοθρίηρ ΒΊθθΌ]6 55 ας ἴῃ 81 



ΕΚΕ 292: ---ξ1 

1 Ἦλθεν δὲ ἡ 
Οδιὴθ Ῥαΐ 1{η6 αδ. 

ἀζύμων, 
ὉΠ οστηθηἰθα [68]Γ65], 

ἔδει 
1 85 ΠΘΟΘΒΒΟΥν, 

8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ 
ΕἸεΤοὶ Ὧθ βοῃΐ Σου τῇ Ῥοῖογν δρᾶ 

εἶπών [Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ 
μανίῃβ βαϊά Ἡδνὶηρ βοῦθ τοῦ βού τον ἴουϑ ἴδ8 

πάσχα ἵνα φάγωμεν. 9 οἱ 
ὈΒΞΒΟΝΟΥ ἴῃ ογᾶφυ (ας ψὸ γιϊσὴΐ δαΐ. ἸῺ (ο165) 

δὲ εἶταν αὐτῷ Ποῦ θέλεις 
Ὀυΐ 5ϑῖὰ ἴο Πίσῃ λ᾽,,4. 47:2. σοῦ δῖ ΠῺΣ 

ἑτοιμάσωμεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν 
νὸ 5Πο11α ΓΔ ΚΟ γοϑαν ἢ ΤΏ6 (ΟΠ 6) Ῥεαΐ Βαϊᾶ 

αὐτοῖς ᾿Ιδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν 
ἰο πο Τοοκὶ Ἐδνίηβ οοἰοχοᾶ οὔγοῦυ ἱἰπίο {π6 

πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
οἷν 1}}1} τσοὶ ἴο γοῦ ΤΩΔΣ 

. κεράμιον ὕδατος βαστάζων: 
δαυ οηννασα ν 6556] ΟΥ νδίου ΟΘΙΥΨΙΠΘῚ 

ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς 
γῸ ἔρον ἴο τ ἱπίο ἰζ6 Βοῖξα ἰηΐο 

ἣν εἰσπορεύεται. 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ 
ΜΉΘ ὯΘ 5 ΒΟΙΩΞ ἱπίο. ΑὨα τοῦ ν}1}} 58ὰν ἴο 8 

οἰκοδεστιτότῃ τῆς οἰκίας λέγει σοι 
ΒΟ ΞΟΙ Δ δίου ΟΥ̓ [86 Ὠοῦπ6 15 Βα 5 ἴίο νοῦ 

ὁ διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα 
1π6 ὙΘΔΟΒΘΥΓ ΈΟΥα 15 ἴῃ 6 βυσϑί γοοζὴ 

ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου 
ΜΏΘσΘ ἰῃ6 ρδββονθὺσσ τὰ ἰῃ6 αἰβορθ5 οἴχῃ 

φάγω; 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει 
1 γηϊρῃϊ δϑαὶϑ ἈΔῃὰ ἐμαΐ οὔθ ἴο γοῦυ ΜΠ 5 ον 

ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον: 
ὌΡΌΘΥ ΓΟΟΣᾺ Ῥυοϑῖ Ἀανίηξ [ΠΟ] 65] ΞΡΓΤΟΒΘᾶ; 

ἐκεῖ ἑτοιμάσατε, 13 ἀπελθόντες δὲ 
ἴποσα ἩΔΥ]ῈΕ Βολ 6 ΟΕ μυΐ γΥοῦ ΤΙ γοϑᾶν. 

εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ 
δα ἐμὸν ἔοι πα δοοογάϊηθ αθ 6 Ὠδᾶ καϊαᾷᾷξ ἴο {μοχῇ, 

ἡτοίμασαν - τὸ πάσχα. 
ἴῆδν τῆϑᾶθ τοδαν (6 ῬΘΒΒΌΨΘΥ. 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ 
Αμὰ ΨΏθΩ οσουγχοα ἰδθ ὨοτΥ, Πμ6 61} ὰΡρ 8150 

οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 1ὅ καὶ εἶπεν 
16. δροβϑὲῖςβ ἰοροίμοῦ νὰ Ὠΐϊπλ. Απα Ὧθ 5814 

πρὸς αὐτούς ᾿Επιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο 
τον θα 1 οτὰ ὯἨὸο ἄδβῖσα Ι ἀδϑιχεαᾶ ἐῃ15 

τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν 
{90} Ῥάσβονοσ ἴοφο νι τοῦ 

ἴο ὨᾺ [ἀ85}] 

πάσχα: 
Ῥαβξονοσ; 

᾿Ιωάνην 
ΒΩ τε 

τὸ 
τὴ8 

θύεσθαι 
ἴο Ὀ6 5Βδουϊβορά 

πρὸ τοῦ 
Ῥεοΐέοστθ οἱ 86 

396 

ΤΎῪΏμΘ δ. οὗ ἔῃ 
ἘΠΕΘΥΙΘῺ ὑ6 α σϑἸκρὴ 
ΠΟ δὐτίνθα, οἡ ψῃΐϊοῃ 
[8 ὈΆΒΒΟΥΟΥ νἱοίτῃ 
τοῦδ Ὧ8 Βδουϊηοθᾶ: 
δε Ὧ6 αϊδρδιοῃβᾷ 
Ῥοῦθσ δηᾶ ϑομῃ, ὅϑγ- 
ἴὴῶρ: “σοὸ δῃηᾶ μοῦ [8 
ὈΆΒΒΟΥΘΥ ΥΟΔΩ͂Υ ῸΓ τ 
ἴο οα!." ΘΎΠΟΥ κϑὶα 
ἴο τ: “ΜΝΏΘσΟ 0 

γοι ψϑηῦ ἃ ἴο ρμεὶ 
[10] τοδᾶν᾽᾽ 10Ὲπ 
δε ο ὑμθαι: “Τοῦ ἢ 
ὙΜΏΘΩ τοῦ δηὐον ἰπΐο 
1.6 οἱ 8 τῇϑῃῃ ΟδΣ- 
ΤῺ 80 ΘδΥ ὨΘΏΨΜΘΣΘ 
ΨΘΞΒΟῚ οἵ ναΐοσ ΨΗ 
ταθοῦ σοῦ, ἘΌΙΟΝΨ Ὠἰτῃ 
ἰηΐο 6 Βοιδθὸ ἴπ 
ἴο ΨΏΪΙΟΩΏ ὯΘ6. δηΐογδ: 
11 ΑΒΩα τοῦ πλδὰ 
58.» ἴο ὑπ ᾿δῃαϊοσᾶ 
οὗ [8 ἤοιβο, “ἼΏ8 
ὙΘΒΟΠΟΥΙ Βα ν5 ἴο γοὰ:. 
ὙΝΏΘΥΘ ἰδ {ηΠ6 διυθοῦ 

ΤοΟΣ ἴθ ΜΏΪΟᾺ 1 
ΙΒ δϑὺὸ 86 Ῥ8885- 
ΟΥ̓ ψἰὰ τὰν ἀΪδβοὶ- 
ΡΙ659᾽ ̓  12 Αὐα ὑδδὺ 
[χ8}}} Μὴ1 5ῆον Ὑοὸῦὺ 

ἃ ᾿ΙΒῦρθ ὈΡΌΘΥ ΓΌΟΙΣ 
Τυτηϊβηρᾶ. αοὐ [101 
Τοοᾶν ὑῆθγο." 138 50 

Ὧν ἀεραγίθα δὰ 
ξουμα ἰὃ ποῦ δ5. πὲ 
δ π5αἰἱᾶ τὸ θαι, 

δηά ὑπθῦὺ μοῦ ὑπ 

ῬΆΒΘΟΥΘΙ γϑϑάγ. ᾿ 

14Αὐ Ἰοηρίῃ ὙΈΘΏ. 

86 ΠΟ οϑίηθ, [8 

το θα δὖ ὅῃ6 ὑβθῖ6,. 

δια ὑπ ΒΡΟΒΙ65. ἢ 
Ἠΐ. 15 Αηὰ Ὧ6 βοᾷ 

ἴο μοι: “ΖΓ ἤδνύ8 

{φστοϑῦϊν ἅἀρδίτρα.. ἴο 

ροαὺῦ ὕδ1ὶ5 ῬΘΒΒΟΥΘΓ, 

ψιὺ τοῦ Ὀοίοστθ' 

κοευσνμρνῳ σαν ἀμαρμνπομσονο νον νυ μησνμροσοροωσεν θυ νΒΗΘΑΘΆΝ 

Αμαν με ον 

ἐν Ἡρτίσηρ σ᾿ κρ τρμρῃνημαφιρνομνφηριαμηνυρημ Ι ΒΘ ΈΠΉΝΙ ραν. πωφοκανιμηβνβε ρος μευ νοημ αρμαμναρρ 

ΓΎΌΚΕ, 32:16---28 891 

ἵν: 1' λέγω ὰ ὑμῖν ὅτι 1 βυΐον; 1610 1 8} 

μ παῦε Ι δὴ ἈΚ Πα ὙΡ ἴο κοῦ μὲ} χοῦ, 1 Μὴ)Ι1 ποῦ βοΐ 

᾿ ὴ άγω αὐτὸ ἕως ὅτου [Ὁ ἀρθῖλ ἀ] ἱὺ Ρ6- 

ὅοι ποι τοήσαϊά {1} 1815 ὉΔΌΣ ΜΆΘΩ ] ρογηθ5 8564 ἴῃ 16 

πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. [Κίπράοα οὗ ἀσοᾶ, 

«ἰ Βῃου Ια Ὀ6 ἐιἸΒΠοα ἴα ἰπ6 Κιιράοπλ ΟΥ̓ ἴδ 6 αοά. 

ποτήριον εὐχαριστήσας 
ΟΡ ἃ 

Λάβετε τοῦτο καὶ 
δῃᾶ 

γὰρ 
ἔζο)ν 

1: καὶ δεξάμενος 
Αμᾶ Βανίπε δοςσορίδα 

εἶπεν Ἵ 

ῃς 5614 του ἴακα {815 

ἑαυτούς: 1Ἢ λέγω 
ἐρνεβ ; 1 ἅτὰ 5 ΔῈ 

πίω ἀπὸ τοῦ 
τ ῃουα ἀσίης γα [88 

ενήματος τῆς 
το οΕ ἴδ 6 

ἡ βασιλεία τοῦ 
ἰ.6 Κίηβαάοια οἵ ἴδ8 

19 καὶ λαβὼν 
Αμᾶᾷ ανΐηρ ἰβκθῃ 

ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν 
Β6 ὈοΚα πᾶ 6 8ανβ 

ἐστιν τὸ σῶμά μου 
15 [6 Ὅοαν 

διδόμενον: τοῦτο 
Ῥοίῃδ βίνθῃ; {815 

ἀνάμνησιν. 290 καὶ τὸ 
ταν κασο6. Αμᾶά [88 

μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 
αἴοσ 6 ἰο ἰδῖκθ ΒΌΡΡΘΣ, 

ποτήριον ἣ 
σὰρ τὰς 

μου, τὸ 
οἔταθ, ἴδ (οτ 6) 

21 πλὴν 
Βεβίαθ5 

νὴ 6 

θεοῦ 
αοὰᾶ 

ὩὯθνν 

ΜΝ 
ὑπὲρ 
[ἐλ κτὴν 

ἰδοὺ 
Ἰοοκ! 

παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ 
ΔΥΣ ΝΝ ὐμὼ τὴ Μὰ τὸ ὕροῖ ἴδ6 

ἀμπέλου ἕως 

ἄρτον 
Ἰοδὲ 

αὐτοῖς λέγων Τοῦτό 
ἴο μϑῖὰ 

οὔταθ [[{{π6 (086) 

ποιεῖτε ᾿ 
τοὺ 6 ἀοίΐηῃρ :αίο 

καινὴ διαθήκη ἐν τῷ 
οονοθδῦ ἴθ ἴδ 

ὑμῶν 
χοῦ 

χεὶρ 
ἐς Βαῃᾶ 

11 Αμα, δοοορθρ ἃ 

σαρ, Π6 σῶν δ 8 

δρᾶ 5βαἱά: "Ἴδα 1} 15 

Δα ρ855 ἰὑ ἔγοῃιλ οὔ 

ἰὼ 86 οὔθ διοηδ 

γΟΌΓΒΕΙνἝΒ; 18 ΤΟΥ 1 06} 

σοῦ, ΕἾΟΙΏ ΟΜ ΟἿ 1 

ΜῺ1 οὐ ἀτίηῖκ δρϑίῃ 

ἔτοα ὑμ6 ριοδποῦ οὗ 

ἐῃ6 νἱῆθ αὐ} [88 

κιῃηράοῃη οὗὐ Οοα δ- 

τῖνϑϑ." 

19 ΑΙβο, 86 ὕοοκ 
8 Ἰοαῖ, σᾶνθ 8 ΚΡ, 

ΒΣΤΌΚΟ Ὁ, δρᾷ δβ8ὺθ 

ἢ τ΄ο ὑμοαι, βϑϑίηδ: 

ΓΡΏΙΝ ΠΔΘ8ῺΒ ΤῊΥ ὈΟΑΥ͂ 

ΜΉΘ ἰ5 ἴο Ὀ6 ρίνϑθῃ 

ἴῃ χοῦ Ὀ6181. ἘΘΘΡ 

ἀοΐῃσ ὑμὶβδ ἰῃ τ- 

ΧΩΑΘΙΓΘΏΟΘ οΟὗὐ 1286." 

20 ΑΙβο, π0Ὸ οὺρ ἴῃ 

δϑ-ι μα. [1ῃ6. βϑῖθ ΜῈ δἵύοῦ 
Τοῦτο ᾿ τὸ [67 μδά μ ενθ- 
ΤῊ [6] ζηρ χηρθᾶ], 86 58 Σ1Ω6: 

αἷματί | “Τα. Θὰ ΤΏ6805 86 

ΒΙοοᾶ ἰπρῳ οογοηδηῦ ὉΥ Υἱ- 
ἐκχυννόμενον.17 ἰἴὰλ8 οὗ 'Ὲ»} ὈΙοΟά, 
Ῥείη ρουτεά οὐἷ.}] τ ΐση ἴα ἴο ΡῈ ρουτοᾶ 

τοῦ οαὐὐ ἴῃ τοῦ ὈΘΏΔΙΪ. 

οείμα (086)} δὲ “βαρ, ΙΟΟΚ! ἐπθ 
ἐπὶ τῆς τραπέζης" ἱ μδηὰ οὗὨἨἁ τὴν Ὀδίσασεν 

8016; ἰς ΜΠ 6 δὖ [Ὠ6 

Βανίηδ ΔΉ ΚΘ 

διαμερίσατε εἰς 
τοῦ αἰβισθαϊα [ἴπΐο 

ὑμῖν, οὐ μὴ 
ἰο γοῦ, ποΐ ποῖ 

νῦν ἀπὸ . τοῦ 
ὯΟΥ ἔγο ἴδ6 

οὗ. 
αὐ} τ|ϑὶ [{{π26] 

ἔλθῃ. 
ταϊσαῦ σοτη6. 

εὐχαριστήσας 
Βανίηρ ἰμδηκοα 

ΒΑ ΙΠΕ ἐν 21} 

[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
[ολίζον χοῦ 

τὴν ἐμὴν 
ἰῇ 6. τὴ 

ὡσαύτως 

εἰς 

ποτήριον 
ΟΡ 

λέγων 
ΒΑ ΊΔΒ 

22 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου ᾿ αρ16. 22 Βεσδιιβα [88 

Ῥασδαῦβοὸ ἐμὲ ϑὅοπ ἱπᾶθρά ΟΕ Β6 , ΤαϑᾺ ΘΟ ΟἵὗἨ ΘΠ Ἢ βοΐηϑ 

κατὰ τὸ , ὦρισμενον Ηΐ8 ψὰν δοοοσάϊῃρ ἴοὸ 
δοοοταϊηξ ἴο 18 Βανί 66 ἢ ον οἂὖὐἱ μας ἰ5 ταργκεὰ ουδ; 

πορεύεται πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ | 411 ἔπ βδχηθ, ψῸ6 ἴὸ 

᾿ ἦ5 βΒοίΐῃν, ΠῚ μεβῖάββ ο6 ἰοίδα , ΤΩ8 ἔμπαλι ταῦ Ἐπιοῦθα 

ἐκείν δι᾽ οὗ παραδίδοται. χοῦ π ἰ5. Ἀ8- 

ἔμαιῦ τσουρ ΨΏο [8615 Ὀ6125 ΒἼν ει Ὀ6 5146. τᾶγθά!" 2850 867 

283 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητεῖν - εἰδτίθα ἰο ἀἰδβοιξβ 

΄ 6 ββεκίηρ ἰοβεῖμεσ 

ἀπᾶ ἵῸΥ διατί Ν “ὯῬ Υ 5 τοθ ἐξ ϑαλοηρ, ὑμϑιμβθῖνθα. [ἢ 8 

πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρᾳ εἴη ἐ 
ἰοψασᾷ βεῖνεβ ἰδ ὮἘο ΤΟΙ τοσοῦ ΡῈ. ουΐ οὗἁ αποϑύίοῃ οὗ ΜΏΪΟΘΩΏ οὗ 
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αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων. [[Π6πὶ ψου]ά ΓΕΘ Ὡς 
ἴμθσα τῃς6 (οπ6) ἐ815. ((μ]π 8) Ρεδλθ ἀροῦί [16 οὔθ ὑμϑὲ. ᾿χαὰς 
“πράσσειν. δροιὺ ἰο ἄο (ῃ]5. ἣΝ 

ἰο.Ὅ6 ρεγξοστηΐμβ. Ὁ ως ᾿ (4 ἩονανοΣ, ἔθ γ8 

24 ᾿Εγένετο. δὲ καὶ φιλονεικία 8150 δΙΌΞΒΒ ἃ Ἠραίθα 
Οοουστοά μὰξ 8150 ξομᾶηθ8β ἔοσ ἀἰϑρυΐο αἰδραῖο ἩΡμΒ,ς ἰῶδῃ 

ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν. δοκεῖ - εἶναι | ἐμδγ ένα ν- οΐ 
ἰπ - ἴβεω, ἰδ. ψὴὸ οξίποηι ἰ5 βθϑυρίηρ.: ἴ0 θ6 δτθαϊθϑὲ. 25 Βυδ' Ἐς 

μείζων. 25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ 5818. ἰο ὑμϑῖη: “ἘΠ 
δτθαῖου. ΤΏ8 (ομ6) Ῥὰξ 5 ἃ ἰἴἰο βεῖω ΤΠ] κΚἰηρβ οὗ {8 πδιίοης 

βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν . κυριεύουσιν. [Ἰοτᾶ΄- 1Ὁ ονδσ ἴθ, 
Κιηρδ οεῖῦθ. πβίίϊοηβ 876 δοίη 5 85 Ιοσαβ οὗ ϑ ἔθοδθ δα ῃ “δᾷ- 
5, Ὰ Ν ς τ ς "πριν, ἰ οΥῖν οΥ̓ΟΣ ὑῃθηλ γα αὐτῶν καὶ , οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν. ' 

ἴμοία .- δα ἔπ (Ομ 65) δνίηρ δαίμοσιν ΟΣ (θην οα116α Βεμεΐδοίοσ. 
᾽ , Ά ἈΝ Ἁ Ὁ ΙΦΘΎΟυ, ὑποῦρη, ᾿δϊὲ 

εὐεργέται - καλοῦνται. 26 ὑμεῖς - δὲ οὐχ᾽ποῖ το μὲ ἐπδὲ "πᾶς 
Ὀεπϑζϑοίουβ 16 Ῥϑίῃξ ο8]116, ιἄου Ῥαΐ ποῖ] Βῃῤ Ἰδὲ δία ἐδπαΐ--ἰς 

οὕτως, ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω: [{Π6 ρτοαίαθῦ δηοίρ 
ἰβα5, θὰξ (886 ρβυθαῖθσ ἴω συοῦ 16ΐ Ὠίχη Ῥβοοὴβ  ὙὉ00 ὈΘΟΟΘΒ 85 ἰδ 

ὡς ὁ νεώτερος, καὶ .. ὁ- ΄. ἡγούμενος ὡς ͵  ϑουπροδῦ, διὰ ὑπ6- Θμ8 
85. ἰμθ γούΏΒετ,. δηα 86. (0 π6) ᾿δδάϊηθ. 85 δοιπε 88 Δα μῶϑ 

ε ᾿ ἽΝ ; ᾿ ; ΟΠΘ ᾿τϊ ἰδίου 
ὁ διακονῶν: 27 τί ὰ εἴζων Υ, ἼΠΕ, 

6 (οῃ 6)  ΒΟΥΝΙΏΡ; πὸ ΟΡ τοδί, 21 ΕΓ ΨΈΙΘΒ ὍΠ6 ἽΝ 

ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν δτθαίοτ, ὑπ Οῃθ᾽΄ τὸς ᾿ { . ΜΝ ΝῸ 

1π6 (οὨ 6) Ἰγσὶπρ Ὁ ΟΥ [π6 (οΠ6) Βεινίηβτ, οἰ πίηρ αὖ [Π8 Δ} 18 

οὐχὶ ὁ ᾿ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ. ἐν μέσῳ οΥ ἴθ Ομ6 πρϊήδίεῖ- 
Νοξ [μ6 (ομ8) ὀἹψγπθυρῦ ῸΣῪ δυὲ ἴῃ πηάεξὶ [189 15 10 Ὠοῦ {86 ὍΠθ 
ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ ᾿ διακονῶν ΤΟΙ τσ αὖ [Π6 80 169 

οὔχοῦ δ, 85 ἰδ (086) ϑβοσνίηδ, ᾿ Βα : ὅπλ ἴῃ Ὑοῦκ 28 Ὑμὲῖς δέ ἐστε οἱ τϊαδὺ 85. [8 918 τη: 

᾿ ἕου . ρα γοῦ 816 λα (οῃ}65) 3 ΠΣ 
διαμεμενηκότες ετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς] . ΟΥΘΥΟΣ, τοῦ 

Ἠδνὶη δ τεταϑίπϑα ἰπσουρμουξ ΗΝ . πΡῊν ΠΝ μος ταν ἐμ οὔδσ πᾶ 
πον κοι τ ν θεν, [878 5ύθοκ ψ ἢ τὴθ ἴῃ πειρασμοῖ μου". 29 κἀγὼ διατίθεμαι .. τ αστον δ ΤΣ 

{τ1815 5 σετποι ο ΑἸΡΟῚ.- ΡΝ φονοπελθτια ΤΑΥ͂ ὑγ1815; 29 δᾶ ΠῚ 
ὑμῖν; καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ ταϑ 6. 8. σονεπδηὺ ΨΜ γοῦ, }ιδῦ 85 ΤΥ Ἐ8- 

ὑμῈν 85 πιϑᾶβ ἃ. οον- 
δρθῦ ΠΏ. πὸ, Τοῦ ἃ 
Κιηράομι, 8ῦ ὑμαὺ τὸν 
ΤαδΥῦ ᾿“δαὺ δᾶ αὐδὴκ αὖ 
ΤῺ ἴδθ16 ἴῶ τὴγ Κίηρ- 
ἄοῃ, δα κὲῦὺ οἱ 
ὑτομαα ἕο ἰιάρο {πὸ 
ὑχϑῖνα ὑγῖρ65. ΟΥὨ Τόσϑ 

31 “Ξπηοα, Βχηοη; 
Ιοοκ! ϑϑίθῃ. 5 ἀ6-: 
ΑΘ αΘΩ͂. ἰο πᾶν τοῦ: 
θη ἰο 5 τὸῦὺ 88 
ψῃθαῦ. 52 ΒΌΓῚ δγθ 
χαϑὰθρ βιυρροδίίζοι 101; 

ἴο γοῦ, ϑοοοσαϊῃρβ 85 σονθηδῃίεά ἰο τα ἰῃς Ἐδίμεσ' 

μου βασιλείαν, 39 ἵνα ἔσθητε καὶ 
οὔτλθ. Κίηραομη, “ἴῃ ογᾶῤν ἰδὲ σοῦ τὴϑν δαῦ δῃᾶ 

- πίνητε. ἐπὶ τῆς τραπέζης μου. ἐν τῇ 
γχὸῦ ταϑν αὐ] ρου ἐβ 6 {4016 οἔτὴθ ἰὰ ἴδ6. 

βασιλείᾳ μου, καὶ καθῆσθε ἐπὶ. θρόνων 
Κἰηράοσηῃ οὔτχηθ, δηά ὑοῦ σὰδυ βΐ Ὄροπ. ἰσοθϑ 

τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες . τοῦ ᾿Ισραήλ: -.. 
ἴδ8 ᾿τύχεῖνϑδ ἰσῖρεβ Τπαρίηρ ΟΥΠ6 . [5186]. .: 

81 Σίμων Σίμων; ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς 
ΞΙΤΏΟΣ Ξίχηοα, 100 Κ' ἰδ6 ϑαΐδῃ 

ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς .τὸν σῖτον". 
ἀετηδπαβα χοῦ οὐἷῃε ἴο 5 85 ἴδπο, ΜΏραί; 

82 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην «περὶ “σοῦ 
ἋΣ. Ραΐ.- τηϑᾶβ ΞΡ" οδίίου δροσὲ ψου 
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πίστις [γοὰ μαι σοὺ ἴα ἢ " ὴ - ἐκλίτ ἧ ἵνα μη ἐκλίπῃ ἢ ΘΙΤΩ ΟἸΩΩΥ ποὺ αἷνα οαΐ; τι οτᾶον {μδὲ ᾿ ποὶ , 5Βου]αᾶ εν οαὐὐ [δμ8 ᾿ Ἰαν ποῖ αἷδο οὶ 

ΕΝ δὰ χὰ βου σα μάντης τοῦατοθά γα “βανο Ἁ ἀθῦταϑαν 

στήρισον, τοὺς ἀδελρούς᾽ οἵ γόὰ. δ ἴσο πο) τουματα
,; 88 ΤΏρα ῃΘ 

δὲ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμος διὰ ἐὰν το το “οτὰ, 

ουὲξ 5614 ἰἴο τὰ Ποτζτά, νι νοῦ τοδασν δδ ἤναι 

Ἂ 3 ᾿ ΝῚ “"Ὶ ᾿΄ 
ΠῚ Ὁ ὈΣῚΒ, 

ἰ υλακὴν καὶ. εἰς θάνατον 1 γοὰ. Ὀούδ 100 

εἰκα : ΜῊΝ τὸ ἐν ννὴ δρᾶ [ἰμίο ἄεαϊῃ [ἰδῃᾶἅ ἰπίο ἀθαῦππ. 

ορεύεσθαι. 934 ὁ δὲ εἶπεν Λέγω |34Βυὺ Ὧ6 8818: “ἶ 

το ΡῈ βοΐ. ΡΏ6 (056) Ρὰξ πα 1 δῖὰ βδσίῃβ 611 γΟΊΙ, Ῥοΐθε, ἃ σοὺ 

111 - ποὺ οτον ἰοᾶδῦ 

ὉΔῸΝ γοὰ δ δ’ ᾿ὑὮΤΘΘ. 

εἴσαθϑ ἀθηΐθᾷ Κηοσῖηθ 

ταθ." 

Πέτρε, οὐ φωνήσει - σήμερον ἀλέκτωρ 

ἰογοῦ, Ῥεΐεσ, τοΐῖ ὙΠΙ5οαμἃ ἰοάδδ᾽ 

ἕ τρί εἰ ἀπαρνήσῃ. ᾿. εἰδέναι. 
ΠῚ ἀδῖδα ἧς σοῦ ΜῈῺ]1 ἄθον ἴο μβᾶνα Κποινα: »"" 

᾿Ὶ 5» νος Ὁ - 32 ΄ ᾿ . : αἷ . Ο 

25 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς . Ὅτε ἀπέστειλαί 35.6- 180. 5 

καὶ μὲ βαίϊά ἴο δε θη. [δβθηὺ ἕοσίῃ ἡ ἤδη: “ΏΘΩ 1 δϑὴῦ 

ᾶ ἄτερ ἵ ὶ ή ὶ Ὁ οσ δ σἰύμοαῦ 
ὑ ἄτε αλλαντίου καὶ πήρας καὶ χοῦ  ΖοΣ 

ὑμαΡ νἴπσας Ρ̓ Ῥατεα δηὰ ῬοΟΌΘΕ ελᾶ ἐΡΊ56 πὰ Ἰοοῦ Ῥουςῃ 

ἄ ᾿ μή ὑ ή ; ς ἀδ18," τοῦ 
ὑ τ' τινος ὑστερήσατε; [πη ἃ 588 ᾿ 

ὑποδη μον ὧν, ἐδὶ οὗ δι 85 Ἰδοκρὰ γτοῦΐ αϊα ποὺ ψαμὺ ἴοΥ 8 Υ- 

᾿ 
Ὶ Ἷ Η 3 ᾿ 

οἱ δὲ εἶπαν Οὐθενός. 86 εἶπεν δὲ |ὑμίπρ, ἀἰά σοῦϑ ἸΏΟΥ 

με ὥπε8) θυ 5αϊά ΟΥ̓ ποίμίπε! ὀ ἨΗΗδἐΒβαϊά Ὀπΐ 5414: “Ν0}!" 86 ὙΏΘΩ 

σοι, 

αὐτοῖς -᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ᾿ μα 5βαἰᾶ ἴο ἔμεπι: “Βαϊ 

ἴο πο Βα τον ἐπα (οπμ6) δανϊρ' Ῥυγθα ΟἼἸμον 16: ἔμ οπδ ἐμπαὺ 

ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ἱπρ5. ἃ ρισβα ἰακα 

1οὲ ΡΝ ΗΕ παρ, πον ῖδΣ 8180 Ῥοῦςἢ, -8 Πα ᾿ 
ῳ, Πκονῖδα δ[8ο:. 8 

᾿οοᾶ Ῥοιοα; ρα ἰθῦ: 

86 οὔϑ Βα ηθ 0 

ὁ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον 
[λ6 (οη6) πο Βεανίῃρ 16} Πΐτῃ 561} ἴδ ουἵον σαγσηθΐ 

ὑτοῦ ὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. τῶν 

ΝΣ ΜΝ ρα ἢ ΠΝΩΝ ὈὰΥ ΒΝΟΤα, 5ΜΟΥΑ 56}: ἷἶδ. ΟΥ̓ 

, ἔγω᾽ ὸ ὑμῖν ὅ ῦ ὸ δηὐὺ δΔῃα ὈΌΥ. ΟΠ6. 
8. λέγω ὰρ ὑμῖν ὅτι τοῦτο. τὸ ΒΆΤΤΩ, ᾿ 

Ι ὅτὰ ϑιησ ΟΡ ἴο ἰοῦ παῖ ἰϊ8 ἰδ6 (125) [37 ΒΌΣ 1 (611 τοῦ {πμδὲ 

3 « δεῖ - [{η1ἰ5 ΜΏΪΟΩ 5. ψεϊύθῃ εγραμμένον Ν ἐς 

μανίην μαϑῖς τυτιτίοη 1 15 ὨΘΟΘΕΒΕΙΥ͂ ταυδῦ 86 δοσοιιρ δ δα 

τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἴΏ τηθ; ΠΒΙΘΙ͂Υ, ᾿Αμα 

ἴο με βαϊθμοά. ἰῃ ἔλον 9 ἴδε ΝΝΝ γὰρ ὯΘ ψδ5 τϑοϊοηθα 
᾿ἀνό ἐλογίσθη" καὶ ; ΟῚ 

Ἰατϑϊσδα, (0165) ᾿Β6 δὲς χερικοιεά; τ δῖ50 ΤῸ ΘΙ Ε55 ΟμΘΒ5.᾽ ΕῸ δῦ 

Ξ ῦ ξ ἔ ὙΏΪΟΩ ΘΟΠΟΘΧῺΒ 16 15 
το τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. ΟΙ πσα. 

με ([μ]ηΡ) δρου . 6  οηᾶ 15 βανίπρ. [δυπρ 8 ΔΟΟΟΙΏΡ 15 - 

38 οἱ δὲ εἶπαν Κύριε; ἰδοὺ μάχαιραι  τηϑιὐ." 828 ΤΏΔΕ [Ὧ6Υ 

Ὧδ (οτθ5) νυ 5ϑ8ἃ Πογχά, ΙΘΟΚῚ δϑοχαβ [5αἱά: “Τιοτᾶ, Ἰοοκ! 

ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶττεν αὐτοῖς “[κανόν [Ποῖα ἅσθ ὑτο. ΒΨΟΓαΒ.᾽"᾽ 

Ἀρτθ ἔνο. ΤμῈ (οη6) Ὀὰὺὶ 5βαᾶ ἴο ἔβατὰ Βαβηοῖθηῦ τὰς καἱὰ τὸ ὑπδῖα: “αὖ 

ἐστιν. ΝΝ ᾿ 15. ΘΩΟΌΡὮ." 

ἐν ᾿ | Η 89 ΟὨ φοίΐοσ - οαὖ 
τ: 83. Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ . | ἜΒοι σον 

᾿ κοι μον ϑε βοπθ οὐδ. Βα ψγϑηΐ - δοοογάϊῃβ [6] ΒΘ ψοηῦ 8δ5. Οὔβ 



ΤὺὙὦ ΚΕ; 223: 40--- 

τὸ ἔθος εἰς τὸ Ὅρος τῶν 
ἔβα συδίοη ἱἰπίο 6 Μομῃΐ Οὗ ἐῃ8 ΟΙίνο5; 

ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί.  μ8 
Σο]]ονν θα μρυαΐξ ἰομ 8δ'ἴδὸο ἰῇ ἀϊβοῖρ]65. 

40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ 
ἘἩδνὶηβ σογὴθ ΡΒ θὲ ὉΡοὰ 8 

εἶπεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ 
Ὧ6 βαϊἃᾷὰ ἴο ἴῇθοῃᾳ ὕυὔοῦ 6 ργχαγνίπι 5 ποῖ 1ὸ οὐΐου 

εἰς πειρασμόν. 41 καὶ 
ἰῖτο ἰἐεφιηρίδίζοῃ. Διά Ἀ6 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, 
ΤΥΌΥα: [3 ὙΥ οὶ 851 οὗ δίοῃεα ἰπγον, 

θεὶς τὰ γόνατα 
Ἀν Ὀ]δορα 1ὰ 9 Κηθθσ 

42 λέγων Πάτερ, εἰ βούλει 
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᾿Ελαιῶν: [ὑοΔΙῚΥ ὅο (ἢ 
Μομπῃῦ Οὗ ΟΙἶνοβ; δῃηᾷ 

ἀἰβοὶρΙ8 5. 8150 
ζοϊ]ονθα Ὠΐτη, 40 Ἦδν.- 

τόπου ] ἱπρ σοπθ ἴο 8. ὈΪδθορ 
Ρίδοβθ [ἰἸὴὮ86 βδϊᾶ ὕὅἤο ἐδρη: 

εἰσελθεῖν [ “ΟΟΔΙῪΝ ΟἹ ὈΓΡΒΨΘΥ, [πδὲ 
γοτὶ ὅο ποῦ δηΐου ἰηΐο 

αὐτὸς ἀπεσπάσθη ] ὑθιλρύδύϊοι.᾿᾿ 41 Απὰ 
ἄταν ΔΎΩ 1 6 ὨΪΠΊΒ6Ι: ΟΥ̓ΘῚΣ δα 

καὶ ἴτοσι ὑπο δροι ἃ 
πᾶ 1 βύο Θ᾽ 5 ΏΓΟΥ, 

προσηύχετο [ βού Ὠἷἰθ Κῆδαδ5 δηᾷ 

Ἀδ νγὰβ ργϑδϑίηδ  βαρθη 0 ὈΓΘΥ͂, 42 58γ.- 
παρένεγκε ἴηρ: “Ἑδίμου, -1Σ γοὰ 

δηὰ 

βασίῦθ ἘΔίμΟΙ, 18 χγοὰ ἃ16 νυ βηῖπε ΘΔ θ6β1ᾶθ ( ]ΒὮ, γῆν ὑἢ8. σὰρ 
2 3 2 - ΝῚ 

ἀπ᾿ ἐμοῦ πλὴν 
Ζγοτα ΤῆΘ; 

ἀλλὰ τὸ 
ρχῃ ᾿{μ8 

δὲ 
1}: 

ποτήριον 
ΟΡ 

θέλημά 
ψν1}} 

43 

τὸ 
τῆς 

τοῦτο 
τῃ15 

μὴ τὸ 
τοῦ ἐπε 

γινέσθω. [[ὥφθη 
16[ σοσὰβ ἴο Ρ6. [{ὖκγδ5 βεϑῃ 

ἄγγελος ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
ΘΏΞΘΙ ἥἔτοτῃη {86 - βεανθῇ βίσεηρίβοησησ Ἀϊτη. 

44 καὶ γενόμενος ἐν 
Δηὰᾶ ΒΔ σοτὴβ ἴο 6 1 ὩΡΌΩΥ 

ἐκτενέστερον προσηύχετο: καὶ ἐγένετο ὁ 
ΤΏΟΤΘ ΘΕΤΏΘΒΕΣ 6 νγ85 Ὀσηρ; δηαὰ Ῥϑθοδὴθ [8 

ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
βυνϑδῖ ΟΥ̓ ΠΩ 85 1 αΥὐΟῸ5 οὗ ὈΙ]ΟΟΩ͂ 

καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.}]] 4ὅ καὶ 
Ξοίηβ ἄονγα ὭΒΟΙΣ 4.1 Θασγίῃ.1] 

ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆ 
μανίηβ βίοοα τῷ ἔγοσῃ ἰῃ6 μι μνε αι. 

πρὸς τοὺς μαθητὰς 
ἰοννδγα 11.211 ἀἸβοῖριθ5 

᾿ Κοιμωμένους αὐτοὺς 
Ῥοΐη5 Ἰαϊα ἀονν ἴο 5660 [21:9] 

λύπης, 46 καὶ εἶττεν 
ΕΥΊΘΙ͂, 84 ἢ6 5814 ἴο ἐϑχ 

καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, 
ΔΙΘ Υοτὶ βθθρίηρ Ἐδν]ηξβ βίοοαῦ σρ. 6 τοῦ ὑσδυίῃβ, 

ος ἵνα . μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 
ἴῃ ογᾶθσ πα οί σοῦ 5Βοιᾶ δαΐοσ ἰπΐο ἰεγαρίδίίῃ, 

41 "Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος, καὶ 
οὶ οἔ τη βρϑδιτίηρ ἸΟΟΚΕ οσχοννά, δῃὰ 

ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα 
ἴμ6 (ομ6) Ῥθίηρ βϑϊὰ σ.885 οὔθ οὔτίμε ἔνεῖνε 

προήρχετο καὶ ἤγγισεν 
τνδϑ σΟΤΆΏ 5, ὈΘέοτα ΔΑΔάἕ [6 δρρσοδομῃρὰ 

μου 
οἴ γὴθ 

ἐλθὼν 

εὗρεν 
6 Σουπῃα 

ἀπὸ τῆς 
ἔΥΟΓᾺ τπ8 

΄ 
αὐτοῖς Τί 

αὐτούς, 
ΤΠ 6 1, 

ἀγωνίᾳ ἢ6. οοπεϊπαρα 

ἔγόσῃ τὰ. ΝΘΥΘΥ ΘΙ α5, 
Βεβίάθβ ᾿ 1οῦ, ἡοὺ τὴν Μ1Π, μαὲ 

σὸν [ὕΟΌΓΒ ὕἤδκ Ρ]8οβ.᾽" 
ψουσβ 43 ΤΏΠΘ 8. 8,956] 
αὐτῷ | οι πθᾶνθῃ ΘΡΡΘδτθα 

. ἴο Ἀπὸ [ἰο Ὠΐῃπλ δη6 βσοηρίῃ- 
αὐτόν. οηθ ἃ Ὠΐπλ. 44 Βα 

δούδίηρ ἰῃΐο 8 ΔΡΌΩΣ 
ῬΥΒΨΣ ΩΡ 

ΙΏΟΓΘ ΘΑΥΏΘΘΟν; 8ηά 
Ὧϊ5 δοαῦ ὈΘΟδηΘ. 85 
ἄγορ5. οἵ Ὀἱοοα ξ81Πἶὴσ 
ἰο ὑπ σχτουπᾶ, 45 Δῃᾶ 
ὯΘ ΤΌΒΘ ἔτοΩΣ ὈΥΔΨΘΙ, 

Αὐάᾶ]} ψοηὺ ἰοὸ [88 ΑἸ ΒΟΙΌΙΟΣ 

Δα ξου Πα 61) 5117." 

ΒΑΝ ΤΏ; ΘΟΤΩΘ ᾿μργίηρ ἔγοόϊὴ ρυϊϑῖ; 
Αθϑηαὰ Ὧ6 κΒαϊά. ἴο 
ἰδ: “ΨΏΥ δἵθ 
ΤΟ 5ιθορίηῃρῦ ἘΪδ58 

ΔΏΔ ΟΔΙΤΥ ΟἹ ὈΓΔΆΥΕΓ, 
ψΜην ὑοῦ τοῦ ἅἄο ποῦ 

Θηὐοῦ ἰπο ἐθσθχιρύδ- 

λοι." σεῦ 

41 ΜΏ1ΠΠ6 μὲ ψ88 
γοὺ δρϑδκίηρ, ΙἸοοκ! 

8. οαἴἵοψα, δηα ἐπ{6’ 

[τ8}}] οϑ]ϊρᾶ σπάᾶδξ, 
ΟΩ6 οὗ [86 ὕνψεινο, 88 

ΘΟ Ὀθίοσγθ {6 1); 

δ ἢ βϑρρτοδοῃθᾶ 

Ν 

Ὑαννο μι μνμενημν ρα πριν ημιληνουφῃμαφέρμαμῃνηπαμμαραναρηρ ωρωων υυανν Ὑι τα σύσενστ υσ 

πεσα ΣΝ αΝπεορου αι εροοιαιαισοεα με ΝΝμανσοποδο ον απ νμϑυδαν ἐν υσηνῃ σα μιθ σάφα φομευνηπδνυονπεναα έν δεῖν 
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Ζεβσὺβ ἰο Κκἰβα ἰμλ. 

48 Βαὺ σεβὰς 8814 ἴο 

αι: “0.85, ἄο γοὰ 

μούσαν {86 50. οὗ 8 

φῦ ἃ Κ͵θ5}᾽ 45 ΜΏΘΩ 

{οβο δρουῦ ἰπὶ 580 

“αὶ ν͵ϑ δοίην ἴο 

ΒΡ, 865 Βοϊά: 

“ΠΟΤ, 5181} ψ βύκθ 

αἰ ὑμ6 ὁ νογα}" ὅ0θῈᾺ 

οοτίδίῃ οὔθ οὗ ὑμϑὴ 

οὐ αἰά 5ὑπῖκο {88 

βΒῖανγθ οὐ ὑὰ δἰβὴ 

τοχϊθδὺ δῃᾷ ἴοοῖϊ ΟΥ̓ 

πὶ τσ δατ. 51 Βυΐ 

ἰὴ ΤΟΡΙΨ σεθὰ8 βαιά: 

ΤΕ ἰῷ ΡῸ 85 [ΔΥ 85 

{π15. Δρᾶ Ὧ6 ἰοπομθᾶ 

8 δὼσ δῃᾶ μϑϑὶθᾶ 

τω. δ2 055 ὑβθῃ 

5αἰα ἰο ὑδ6 ομἱοἕ 

ῥτιθϑὺθ δῃᾶ οδούδὶηβ 

Οὗ 6 ἰδϑρῖα δᾶ 

ΟΙᾶοΣ ποῦ ὑμαὺ πὰ 

σοαθ ὑμεῖα ἴὼῸ ὨϊῺ: 

ὐαά τοῦ σοτθ Οαὖ 

αἰΐ 5 ογᾶβ δπᾶ 

οἸαΌ 85 δρδίῃδὺ ἃ 

γΟΡΡΟΙ9 δον 8116 

1 γα Μιὰ τοῦ ἴα 

(86 ἰθῦρθιθ ἄδνὺ δἷ- 

16. ἀδὰὺ τοῦ ἀϊά ποῦ 

᾿Ιησοῦς δὲ 
655 Ῥαϊ 

τὸν υἱὸν τοῦ 
16 ὅοὴ οὔἵἴμα 

49 ἰδόντες 
ἘἨδνὶμΒ 5668 

αὐτόν. 48 Ω ᾽;Ἴἅ ῦ φ λῆ σου τλῆσαῖὶ 
τῷ ΠΩ, 

{6515 ἰο 155 

αὐτῷ ᾿Ιούδα, φιλήματι 
ἰὸ π {“ι6885, ἰο Κ͵δβ5 

»νθρώπου παραδίδως; 
ἀνθρῶν δ8ῖὸ ψοὺ βὶνὶηβ Ὀοϑίᾶοῦ 

ὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ 

δὲ 18. (οἢ 65) δρουΐ Ἡΐτα μα (ἰϊη65} 

ἐσόμενον εἶπαν Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν 

ἔσο με βαϊὰ τοᾶ, ἢ 5881 57 βίσίκα ἴῃ 
80 

Ν ΕῚ ΄ ΓῚ 

αχαίρῃ; 589 καὶ ἐπάταξεν εἴς τις 

᾿ς φοσάν ΔΑμᾶ βίσαςκ [0151 ΒΌΤΩα 

3 - Ὁ“ 2 ΓᾺ Ἂ ὅλον 

ἐ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερεῶς τὸν δοῦ 

αἶξοι {πθα οἔ ἴθ ομίοῖ τος ἰδ 5Ιαν 6 

Ἁ 3 σι. δ Μ Ν 

Ἰ ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 

ΚΟ ΔΝ ὭΡ ΟἿΣ ὧι ΘΓ οἵ πίη ἐμ6 τὶ ϊ, 

ὰ ὶ ὲ ο ᾿ ῦς εἶπεν 
1. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ιησοῦς : 

8 ἩδΔνΊηῈ ἐπ νοξθα ρυῖξ ἰμ6 7 6505 βαϊὰ 

ἜἘδτε ἕως τούτου: καὶ ἁψάμενος 

Βο τοῦ οἰ 5 ὉΠ] ἰῃῖ5; δᾶ ανίῃβ ἸασθοΣ 

Α ΜΝ ΜΗ "τόν. δὅ2 εἶπεν ὲ 

υ ὠτιοῦ ἰάσατο αὔὕτον. ἔ 

οὗ ἴπ8 Θ87 ἢ θδιθᾶ ἈϊτῺ. ϑαῖὰ αὶ 

᾿ ῦ πρὸς τοὺς 

πσοὺ 5 ἰοννατᾶ τὰς (ΟΠ 65) 

΄ », 3 ᾽, Ἀ 2 ερεῖς 

παραγενομένους ἐπ΄ αὐτὸν ἄρχιέρῥ 

ανίηξ πεν ΟΝ Βοβίάθ πρὸ μὴ ομῖδέ ὉσΙΘϑίϑ 

Ἄ ᾿. μὴ ε - Ἂ [Δ ους 

στρατηγοὺς τοῦ ἵερου και πρεσβυτέρ 

κα ρα ας 3 οὗ ἴῃ6 ἰθῖλρὶς 8πᾶ ΟἸἹΑ͂ΘΥ 6 ἢ 

“ ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαϊρῶν 

Ὡς αποὰ Δ ΑΝΝ σοῦ σαῖὴθ οὐὖὐδ ὙἹΠ β5ινοταβ 

Ν ΄ . ; ε ἔραν 

καὶ ξύλων; δ3 καθ᾽ ἡ μὲ 

δρᾶ τνοοῦ Ὁ ᾿ Δ πα ἴο ἱερῷ δἐτοί ἢ δας σχοῦκ 

ὄντος μού ΒΕ ὑμῶν ἘΡ ᾿ τοῦ  μδηαβ δροϊηδῦ 18. 

Ῥείῃσ Οὗ πὶ Ν ἕοῦ Εἰ ἢ ἴδε. μεν ἀλλ᾽ Ἄν ΗΪς ἰδ τοῦκ 

ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ ἀὰ ἰμ6. αὖ- 

τοῦ ξετείνοτ ουξ πο ἤδη ἘΡΌΣᾺ τῆρ; Ῥαϊ ὈΟΩΣ ΟΝ α ατκο 

αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία Σ 

Ἶ ἃ {η6 διμοσὶν {Π655. 
τηῖς ἰ5 οἴνου δε ΒΟῸΣ 88 54 ΤΉΘ ὑπὸ 8:.- 
τοῦ σκότους. 

ἐπ 
τοϑίαα μία δᾶ 16 

τ Ὡῷ Συλλαβὸ ̓ 
δὲ 

Ὠΐ οἵ δπα ὑτοῦρ 

Οοντε 
᾿ “ ἣν ΟμΒ 

ἩλνΙΝ ΝΑ ΝΑ ὑπ Ῥυὲ 
Ὠΐὰ ἰπΐο ὕπ8 

“7 οἵ ὅζ6 Ὠϊρα Ῥτιοδί; 

ἰσή εἰς τὴν οἰκίαν 
αὐ τ τ, 

πῆ αν Ὡ πῶ ΗΜ Βοῖ56 ρα οίε 

χούθ τοσῖαρ αὖ δ' ἀἰβίθασθ, 

ὁ ὲ έ ἠκολούθει πὸ 4 

ΓᾺ δὲ Πέτρος νὰς τοπονίὴρ ΙΟῺδ ἴνν85]} ΟΕ. 55 ΨΏΘΩ. ΠΟΥ͂ 

πο ὁ ; ᾿ς  Β8τὸ ἴα μ6 πιαϑὺ οἵ 

: δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς ἣ πᾶ 

δ᾽ οἱ Ἰβαδ) Ἐανΐαα με ναὶ ἘΓΡ τὰ πηαεὶ οὗτῃα ὑπὸ δὴ ὑτας έτος 

᾿ Γ᾿ 5 ’ 
᾿ 

ὑλῆ ὶ συνκαθισάντων ἐκάθητο συΣΟΣ» 

ΙΝ ἐρά Βανίηβ αὐ ἀνῇ ἐοσοῖμα τ)88 5: {15 Ῥείοσ ψδ8 βίυυληρ 

οἵ 

αὐτὸν ἤγαγον καὶ 
Ἤϊπι ἴμον 1. πᾶ 

τοῦ ἀρχιερέως’ 
οὗ [ς΄ ομΐϑε ρσῖθϑῖ; 

μακρόθεν. 



ΖὺὈΌυ ΚῈ 22: δ6--64 402 

ἰδοῦσα [ἴῃ διποηρ. ὕμοθμι. 56 Βυς 
" ἨδνΙΔΒ ΒΕ6Ὶ [8 οογίϑίη βϑυνδηΐ -ρὶ] 

, καθήμενον πρὸς [58 Εἰπὶ.. δἰ 
Ῥαξ. πὰ βαχνϑδῃΐ 51Τ] δβοχηθ- ΔΉ ΜΗ τοψατα 6 δυὶρῶξ ἜΤΟΣ αἦΣ 

τὸ φῶς καὶ . ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν | Ἰοοϊκρᾶ Ὠἰπὶ οΥαῦ 
{86 πρξ δῃάᾶ. μανίηρ εϑζϑαᾶ ἱμίθπεν ἰοὸ Ὠΐσα 586 584 [5614: 51 “ΤῊ 15 τλδα 

ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν. 56 
ἴὰε Ῥεῖοσν χαίαϊα (ση6) οὐ ἴποσω., 

δὲ: αὐτὸν παιδίσκη τις: 

51 Καὶ οὗτο σὺν ὑτῷ ἱ ἱ Ὁ αὐτῷ [αἰδὸ ψ8ὰ5 ἢ Ὠΐτηῃ,» 
ΑΙ5ο [815 (ο16) ἰοσείμοσ ἢ Ἀἴτα [Βυὺ δὲ ἀθηϊθα 1 πανι 

ἦν" ες ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων [ἰῃρ: “ Κπον . . σ δ: “ἽἽ ἄο τοῦ «Καὶ 
Ὑ788; πα (ὁ. 6) Ρμυΐ -: ἀεοηϊοά. ΒΘΚΊΩΒ ͵ Ὠἰχη, ψΟΧΘτι.᾽"" 58 Απᾶ 

Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. αἴῦεῦ. 8. ϑμογῦ ίχηρ 
δ . 1 πᾶνα ππονλῃ ἴτη, νοσάδαι, ἐϑιοὕΘ᾽ ὈΘΥΒΟῺ βθθίηρ 

καὶ. ᾿ μετὰ αχὺ " τ ἕτερος ᾿Βίπι. 581: “οι 8] 
“ἀπά ΘΕΟΣ ΒΟΟΣ Ψ 116 αἰδοσθαΐ (056) ᾿ἰγ6 οὔθ οὗ νὦἶθο 

ἰδὼν. αὐτὸν ἔφη Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν] Βυὺ ῬοίοΓ 584: “Μϑῃ, 
Βανίηθ βθβθῦ ἴα βϑὰ Αἰδὸ γοόοὰ οαΐοξ ἰδεῖ [1 δ.ζχ ῃοὶ. 59 Απὰ 

εῖ΄ ὁ δὲ Πέτρος ἔφη Ανθρῶπε, οὐκ εἰμί. αἴΐοσ. δρουῦῦ δὴ Ποὺ 
μὴ ; ἴδε ΡῬυΐ Ῥείοσ δαί .:- Μϑδῃ, πο 1 δ. ἰηξοσνθηθὰ ἃ σογίβίῃ 

καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας ιᾶς [οὔμεσ [τλ8}]-. ὍΘ 
Αμα Βανὶπρ ξἰοοῦ [ὨΧΟΌΡΗ. ἃ515 οΟΕΒΟΟΣ ΟΝ ἰηδιδοϊησ πἐ ΚΟΥ 

«ἄλλος τις ᾿ διισχυρίζετο. 
Οἴου (06) ϑβοΐῆβ " ΜἂᾺΔ5 15.501} ΒΊΣΟΩΡΙῚΚ ΒΒΣΙῺΡ [πι|8}} 8150 ψδ5 ψὶ 

Ἔπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος ᾿ αὐτοῦ ἱ ἱ ς μετ αὐτοῦ ἦν, [Ηἷπι; ἔοῦ, ἴῃ ἔβοί; 
ὕροῦα ἀπὸ «8150 {ῃϊ5 (οὴ8) ψθ ἰπὶ τ Ὧ86 ἰς. 8 αι πο ἕδος 

καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν: 60 εἶπεν δὲ ὁ [609Βυ Ῥαίθι β8ϊά; 

λέγων “ἘῸΤ .ὁ οογαίηνν ἰῃΐβ 

84 2οΥ [ἘΠ Ὴ ΡΤ ΟἹ Ἦθ 15; βΒαίά ῬὰξΓ {π6  ΜΔΏ, Σ αο ποὺ Κῆονχ 
, 4; 3 « ᾽ Πέτρος Ανθρῶπε, οὐκ οἷδα δ ᾿νψβαὺ γοὶ 8.6. βᾶγ- 

ΕΤῚ ἰςα [1 τηϑέ σ: 
λέγεις καὶ παρα ρῆμα, ἔτι λαλ ὄντος ΜΕὶ εὐ: - χραχρήμα. ἔτι λαλοῦντος | ΨΜᾺ16Δ6 Ὧ6. ΜΒ Ὶ 

χοῦ ἅτ βανίασ. Απα ἐϑΊϑ ΕΠν γοῖ πρδαϊμηα" ΒΡ δ ΚΙηΡ 8, οὐ 
ΕΣ ΄-“ ΕῚ ΓΑ ΕῚ ΓΑ ΝῚ Ἂ Ν 

αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ. 64. καὶ στραφεὶς οτοχερά, 6] Απα ὑδ8 
Ν ἴπὶ. βουπαφα οοςκ. Απα πανί ἰυσηθα [1 οταὰ -ζχηθα δηὰ 

κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ, ᾿ καὶ [Ἰοοκοᾶ. ΡΟ : 
ἴδ τοσὰ Ἰοοϊκεᾶ 1 -- ἴο ἴπ6 Ῥείουν διηᾷ [ δῃηᾶ Ῥαοίοσ ΤΟΝ δὰ γῆς 

ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ - ῥήματος τοῦ | αὐὔαγαμοθ οὗ {86 Τιοτά 
ΤΟΟΔΙδα [1.6 Ῥείεσ. οξίμβ.. βασίηξ. . οὗ ἐπ6]}] ΤΏΡ Ὧδ βαϊᾶ ἴο Ηἰπισ 

κυρίου ὡς εἶτεν αὐτῷ. ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα “ΒεοίοτοΘ, ἃ ς ᾿ ᾧ ΟΟΟΚ ΟΥ̓ 
Τιοτὰ 85 Β6 βαϊὰ ἴο πὰ ἱμπαί Βϑίοσβ ΠΌΣΗ ἰοᾶϑν γοὰ Ψ1]1 ΔΘΩΝ 

φωνῆσαι σήμερον ΣῴἼ᾿ἀἀπαρνήσῃ με τρίς. [πῖιθΘ γθο ὑἱχθ5.}᾽ 
ΜᾺ βΒουηά Ν τοῦδ χοῦ ΜΙ} αἸβδουνὴ τὴθ6 ἰμχῖςσθ. 62 ΑπΠα 6 ᾿πχοηξ οι- 

᾿καὶ ἐξελθὼν ἔξω. ἔκλαυσεν. πικρῶς. 546 δηθὰ ἱ ᾿ " - ψορῦ 
- ΤᾺΒΑ, Βανίηρ βοῦθ οὐυΐδιᾶθ Βὸ ψορὲ ΝΣ ; Ῥ Ὀἰεσι, θ5. Καὶ δ᾽ ὁ ἄνδρες ΝΝ θ8 ΝΟΥ 88 “πι6 8 

Ἀπὰ . ἘΠ 6 ΤΆΒΙΘ ῬΟΥΞΟῚ5 ἴμ6 ΣΩ͂ΜΕΝ ὕαϑ ̓ ϑᾷ ἰὰ ν ἴῃ ουδ3 
΄σ 5 Ε1 αἱ Σ ΄ ΟΙ 6 8Ὼ εσυνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ} 9 ᾿ Ε ϑτν Ὁ ζαδκο 

δ δι γ: δι 751: |τἸλείτεῳ μι ὙὍ67ῸῈ τηδκίὴῃρ ἔα.  ἰο χη Ὧὰ Ὁ ἍΜ, ᾿ἰρθπρ, 
δέροντες, 84 καὶ πε Ν κὸν [; βθάδηα αὔασ 

ν . ρικαλύψαντε αὐτὸν ᾿ : 
βασίτβ, Δα. Ππανίηρ οονοχοᾶ ΩΝ πα , ΟΟνΘΡαρ ᾿ἰμὴ ονοτ' 

ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον, τίς | ΞΘ) σψουᾶ δὶς πὰ 
Ὑ 6.6 ᾿παϊήτῖτισ ΡΟΣ ΒΘ ΙΩΝ ῬΣΟΡΏΘΒΡ, 0 [|ὅ8ᾶν: “ῬΥΟΡΏθσν, ἍἯΕΟ. 

πο. ΡΠ προ πο ΔΩ δ με μο, ομω ὐωμμμμμμμμδὉ μὰ ἐς ὑμμ δό ον το ὐμμμ, Δ ΟΣ ΣΝ 
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ἐστιν ὁ παίσας σε; 86 καὶ [151 ὑδαῦ δύσποῖς. γοι}᾽" 

15 -ἴλ6 (0:6) Βανί Εἰ} σου ΑΔα] 65 Απὰ ὑπο σοῦ ΟἹ 

ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες |5ϑγῖηθ ΤΒΏΥ ΛΟΥΠΟΣ 

ἀἰδετεμέ (Ὠ:} 85) ΤΆΒΩΥ͂ ᾿ ὈΙΑΒΡμοτῖπε, |ὑμϊηρΒ ἴῃ ὈΪΔΒΡΏΘΙΩΥ 

ἔλεγον εἰς αὐτόν. αϑϑϊαδῦ Ὠἴτα, : : 

66 Αὐ Ἰορρίῃ ψθ 

ἰ Ῥοοδὴθ ἄδυ, {88 

ΘΘΒΘΙΠΌΪΥ ΟἱἁἨ ΟΙΑ͂ΘΣΥ ΤἸΏΘὩ 
ΟΥ 6 Ῥθόρῖθ, Ῥοΐῃ 

ΟὨΏΪΟΣ Ῥτειθϑβ δηᾶ 

ΒοΥρεθ, βϑϑύποτθα. ἴο- 

Ἰροίδον, διά πον Βαϊρᾶ 

δῖ ξΐο ὑμθῖγ. 581. - 

ΟἸΠῚ μθ. ἀτίῃ Π8]1, βαϑιηρ: 
δὲ 67 ἼΦ φγοὰ 816 (88 
ΓΡΆΕῚ Ομτίδῦ, [611 α8. Βαῦ 
μὴ δ͵ὲ “ϑοἰᾶ ἰο δοιὰ: 
ΠΟΥ ἀπνθη Υ Ὶ ἰοϊα τοῦ, 

τοῦ μοι ποῦ ὈΘΙ ον 

[π6 Ὁ 6 τα Βα σ Δ ἰηΐο μι. 

86 Καὶ ὡς - ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη 
ΟΠ ΑΒ 85. ᾿ξ θοδσαα αδν,. Γ΄ γγ5 ἴεὰ ἐκσοῖπον 

τὸ πρεσβυτέριον. τοῦ“ ( 
(ὴὼ6ὸ Ῥροὰν ΟΣ ΕἸ6ΕΥΒ5 οὗ ἰδὲ φρεόρῖς, οδίθε ὑυῖθβϑίβ 

τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν 

δια -: ρα ροσ,, πὰ μον Ἰδά αν Βίτα. 

εἰς τὸ συνέδριον. . αὐτῶν,:. λέγοντες 61 Εἰ 

1τῃ6 . Ξδη δάσια - Οὗ ἴθθτη, " ΒΑΨΊΩΕ 1 

σὺ εἶ ὁ κχριστός, εἰπὸν ἡμῖν. εἶπεν 
γοι δῖα {86 (μυίβί, ΒΔ) ἰοῦβ,᾽ Ἐπ 5814 

αὐτοῖς ὑμῖ οὐ ᾽Εὰν - ὑμῖν 
ἴο ποῖα. ᾿ξονοσ ἴονοῦ 1 5που]ἃ 58. Υὺ΄' ποῖ 

οὐ πιστεύσητε 68. ἐὰν δὲ. ἐρωτήσω... 

χοῦ ΨουΙα ῬοΙονα;. -Ἰἔανοσ Ῥαΐ 1 5Βουμα αὐοϑίοα ᾿ς δὲ 411. 88 Μοϊδονου, 

οὐ. μὴ ἀποκριθῆτε. 69 ἀπὸ ᾿ τοῦ. νῦν 1 ᾿αὐοϑθοπαά ἔου, 

ποὲ ποῖ σοῦ Μψου]ὰ ΔΏΒΎ ΘΓ. Ἑτοῖα - ἐπ6 ΠΟΙ͂ σοῦ που]Ἱᾶ ποὺ σοῦ 

δὲ ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος. αὖ 811, 69 ΗΟ ΕΨΕΤ, 

νυ ΜΠΡῈ ἴῃ ὅ5οῃ. ΟΣ 88 ΤΏΔ ΠΡ ΕΣ Φγοπὶ ΠΟῪ οὐ {π6 508 

ἐκ. δεξιῶν τῆς δυνάμεως 
ουαὐ οὗ. εἰμι [51865] οὐἴῇα ῬΟΥΨΕΣ 

λαοῦ,.. ἀρχιερεῖς" 

εἴπω 

τοῦ θεοῦ. ] οὗ πιδ Μ011 Ὧ6 5ἰδυηρ 
οΥ ἴδ 8 αοά. δ ἴα ροψεῦίαὶ τἰραῦ 

οὖν εἶ ὁ ᾿μαῃᾷ οἵ αοᾶ: Τ0 Δ᾽ 
1 εἶπαν δὲ πάντες Σὺ. 

ἼΠΟν και θὰ 811 νοὺ ἰδδγεῖοτε τ {886 ἐπὶ5. ἘΠΕῚ 81 παἰά: 

υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ 59 δὲ πρὸς αὐτοὺς [“ΑτΘ γοι, ὑμθγθίογθ, 

ϑοὴ οὔίμε αοαὔϑ᾽ Ὑπὸ (οπ6) Ραϊ- ἰονατα ἰμεπὶ [6 Ξοῃ ΟἹ Οοαϑ᾽ Ἠδ 

ἔφη Ὑμεῖς λέγεε ὅτι ἐγώ εἰμι. 5εἰὰ ἰο ὕμομι: “Ὑοῦ 
βαϊὰ Χου 8.6 βαυϊθβ ἰδδαὲ. -1 8τα. 1 ψοΌ ΞΘ γ65. 816 ΒΘΣΊΏΒ 

1 οἱ δὲ εἶτον Τί ἔτι ἔχομεν ᾿ἰὑμᾶῦ 1 81|." 71 ὙΏΘΥ 

ΤΏ6 (ομ65) Ῥαξ βαϊᾶὰ Ὑγημ81 γϑῖ ΜῈ 81:6 Ὠανὶηβ} οἱ: ΨῺ ἅο 6 

μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ .... γὰρ ἠκούσαμεν } πϑοεὰ ζατύμον ψλῦπθ589 

οὐ υἰἴπο85. πΘΘαῚ ὙΨΈΙΨ (0η65). 907 Ψ|8 ΒΕΒΤΑ͂ ἼΈΡΣ τ. ΟὈΤΒΘΙ͂ΨΕΒ ΠΘΥ͂Θ 

ἀπὸ τοῦ. στόματος. αὐτοῦ. ᾿ 1 βεδασὰ [161 οαῦ οὐ Ἀΐ5 

πο ἐξ τροοῦϊ ΟΕΒΙΤΩ. οὐ του." - -:. 
τὸ. πλῆθος Καὶ ἀναστὰν ἅπαν ) : π.- : 

2 Απὰᾶ Βανίπε βίοοᾶ υ»Ρ» 8} τὴς. σπαυθίπαδ 282 50. 86 ται! πἃ8 

ὑτῶ “ἌΤογον αὐτὸν ἐπὶ ὸ δ οἵ πδηλ ΓΌ56, ΟἾΘ᾽ 
αὐτῶν αὐον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον.} . ᾿ 

οἴμοι. Ἧγοα “ἢ Ὁροῦ {δμ8 Ῥ1δίθ. ΒΠΩ 4}, δια 1εα Ηἰτὰ 

2 ἤρξαντο. . δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ ἴο ῬΙδίθ. 2 ΤΉΘΩ. ὑΒ6Υ͂ 

ΤΟΥ κἰασίεα Ῥυΐ ἴο μὲ δοοιλβίῃϑῪε' ΟΣ ἰτὰ 5ἰατγίθα ἴο δοοῦϑα ὨΐτΩ, 

ἐ “Τοῦ ὕραϊ τς ἐφο ἴη5:: ΤὨΪ5 δὰ ΜΘ 
λέγοντε Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα ͵ 58.188... Ὡ 

Ἔρος ὡ τ ἷβ [πλ8}] προ μα ταχηΐδ ἑμτοῦρα | ΟΠ δαρνοτμΕ ΟἿΣ 

ὦ χ ἽΝ το τ ρρολύ ὦ πϑιϊοα δηᾷᾶ. ΤΟΣΌ18- 
τὸ ἔθνος. ῶν. καὶ κωλύοντα. φόρους 1“ [ ΣΌΣ 

ἰδλ8 Υ̓ΗΧῚ ἣμ 5 Δηᾷά :ΖοΥ Ια η 5 ἴαχε αἷἰηῃρ ὕἤ86 Ὀδϑὶηρ οὗ 

Καίσαρι -διδόναι καὶ λέγοντα αὑτὸν ἰαΧθ5. -[ο Οδοϑδγ δ 

ἴο ὕβεϑεσ: ᾿ἴο ΡῈ εἰνίπβ. δῃηᾶ ΒΑΥΊΩΒ ἩΠΏΒΟΙΣ δαγίησ 6. ὨΪΠΛΒΘΙΣ 
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χριστὸν βασιλέα εἶναι. 8 ὁ δὲ 
[8) ἐξ ΠΤ] Κιηρ ἴο Ὀ6. τὴς μὰῖ 

ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Σὺ εἶ 

Πειλᾶτος [15 Ομτδὺ ἃ Κίηρ," 
Ῥῃδίθ ἰΞ3Ξ'Νον Ρὶϊαῦΐθ δδκρά 

ὁ βασιλεὺς  Εη ὕμα αυθδύϊοῃ: 
αὐεϑίίομιεα πὰ Βϑϑηβ ὙΟὰ ἃσχα [88 ΚΙὰρ “ΚἌΤΘ γοὺ [86 Κίηρ οἱ 

τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς [π6 σε ν5᾽᾽ Τῇ ΔΏΒΥΤΟΣ 
οὗ ἴῃ6 Ζενν5᾽ ΤΏ6 (ο)6) Ῥαξ πανίηξ δηβυνοσθα [Ἣρ6 5δίά: “Ὑοὰ γοιῦσ-: 

αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις. 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος ] 5615 816. βδγίῃρ [10]."» 
ἴο μἰγὰ βϑαία ἴοι 8416 Βδὺ 15. Τὰ6 Ῥᾳ ἘΙδία 4 ΤΏΘη Ῥλδαία βαία ἰὸ 

εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους [86 ΟΕΙΘΕ ῥχἱθδὶβ δῃᾶ 
ΒΔ ἰονψατά τἢ6 ςΒιϑὲ ρυϊεβίς διὰ πῃ οσοννᾶβ [πῃ 6 οὔοναθ: “Ἴ Ἐπ 

Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. πο οτθ ἴῃ. ὑῃὶδ 
Νοίμίη τὰ σδὰθο ἴῃ [86 ΤΆΘΩ ἴμῖ5.. [τδὴ.᾽ δὅβΒιυῦ {887 

δ οἱ. δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι Ὀεσδᾷ ίο Ὧ6 ἰηβίβ- 
ΤῈ6 (0565) Ῥαξ ὑγεσα βίσοωρ προ βασῖπθ. ἰδεῖ] ἔθη, βαυίηρ: “ἘΔ ΕΓΒ 

᾿Ανασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ᾿ ὅλης [ὉΡ ῇ8 ῬῬΘΟΡΙΘ ὉΓΥ 
Ἠεβάχθρ ἴἰῃβθο ρϑορῖὶθα - ἰβδοβίῃβ ἄονι ΨΈΟΙ]Θ ὑρδοηῃΐϊηρ ΒτούυρσΒου 

τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς | 8}} σι’ ἅ6΄8, ἜΘνβὴ βίβϑγί- 
186 Ζμάᾶθδ, ΔΩ Βανίῃρ βίασίεαα ἔγοσλ ἴπθ [ἴηὴν οἷὖῦ ἔτομι ΟΔ111168 

Γαλιλαίας. ἕως ὧδε. 6 Πειλᾶτος δὲ [ἴο Πογθ."" θη. θ6δγ- 
6, 811166 ὉΛΔ11] Ὦδτο. Ῥιαΐθ Ῥαΐ[]1ρ ὑμαΐ, Ῥηδίθ δϑδικθα 

ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος] ῬρίμοΣ ἴμ6 τ8 ἢ 88 
Βανίηρ οαστᾶά ἱπαυϊγεοαάᾶ ροὴ [ὃ δα ΤΆΒΕ ἃ Οδι τ 1Θη, 7 88ᾶ: 

Γαλιλαῖός ἐστιν, 7 καὶ ὅτι [ δ εϊοσ δβοδγυδι τ, ὑμδΐ 
αβϑιθδα 15, 14 | 86 Μὰ ἔσο ὑπ 
ἐκ τῆς Τα δαϊούϊο οὗ Ἡδτοά, 

ουἱοῦ ἰδ μ6 βϑηὴῦ δἰπὶ οἡ (δ 

αὐτὸν αὐτὸν ἐν Ἡοτοά, ΒΟ Μ85 8.150 

Ἀἰτα πὰ ἴπ| ΠΙΠΏΒΘΙΓ ἴῃ σΟΓΊΒΘΊΘΙΩ 

1Ὲ [ἢθ6586 ἄδγϑ. 

ἐπιγνοὺς 
δηά ἤανΐῃξ αϑοοσίδὶ ποϑα 

ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν 
δαϊμοσὶίν ΟΕ Ηδσοάᾶ ἤφὶθ Β βϑοῃΐ θὉὃὉ 

πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ 
ἰονναξγά Ἡδετοῦά, Ῥρίηῃϑ 8150 

᾿Ιεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 
δ, ἘΠῚ [02] ἐτεῚ 1868 6 {321 8.85. 8 ΜΏΘΩ Ἐδτοά βᾶνν 

8 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδῶὼδ τὸν ᾿Ιησοῦν 98 51.5 86 το)λοϊοσϑά 
Ἰὰ6 ῬΡῤ" ἨἩἨδτοὰα δδνίηῃρ ββὸὴ ἴδ6 7εδὰ5 ἰρυϑαῦν, ΙὉΓ ΟΥ̓ ἃ 

ἐχάρη λλίαν, ἦνν γὰρ ἐξ ἱκανῶν [σοὨΒ᾽ἄθυαρθθ ὑϊθ Ὧδ 
τ ]οΪσρα ΘΙ ΤΟ, 6 58 ἴου οὐδοῦ ϑιβῆσοιθῃΐ | τὰς πϑηνηρ ἴο 886 

χρόνων θέλων. ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ [Ὠΐα μεσϑιβα οὐ δδῦ- 
ἴπλεδ Ῥοΐμπβ Πβαβ ἴο 588 " οι ἐμ ἴπρ ποαζὰά δροαυΐ Ηἰτὴ, 

ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι [δῃἃ ἢ ψᾶβ ΒΟΌΪΩΙ 
ἴο ΡῈ δύῃ δροὰζ Ὠΐτῃ, ΄ δΔηα Ὧδ νὰ 5 ΠΟΘΙ βουὴ Ὁρῖπβ ᾿ ἰδεῖ ΜΝ ἤΝΝι ᾿ ἴο 566 βοῇ βρη ῃ6᾽- 
σημεῖον ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ γινόμενον. ἩΪΤΩ 

ΒΙΡῺ τ ἴο 566 Ὦν Ὁ}... ΟΟΟΌΓΣΥΙΡ. Τοστηθά ὮΥ ᾿ 9 ΝΟΥ 

9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ὯΘ Ὀθέβη [ο ααρϑίίος 
δ νγ85 ᾿Ἰλαῦυϊτίαρσ ἄροὰ ρᾳς μπῶ ἢ ψοχαβ Ἀπ δ Ἧ ξοροῦ 

ΝΑ ΜΝ Α "πὶ : , ΤΆΔ ΜΟΓΣάξ; 
ἱκανοῖς: αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο δ ; Βαῦ ἘΘ 
βυβδοϊοηί; ΠῚ μῃξ ποίδίηρ πδννοσεα |πϑαθ ἩΪὰ ΠῸ ΘΏΒΨΟΓ. 

αὐτῷ. 10 ἱστήκεισαν. δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 10 Ηοτθνου, 88 ομίοξ 
ο Βέτι. Ἡδᾶ Ῥββὴ βίδιαίαθ θα μ6 οὨῖθε ὑχϊθϑὶβ  Ὀσθϑῦθ 8Πα ὑΠ 6 ΒΟΓΙΌΘΑ 

καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες | οΡ΄ βίδηδίῃρ, ὰρ δπά 
δῃὰ ἰῃς ΒΟΥΙ65 νοΒοπλ Πν ΒΟΟΘΌΒΙΩΝ ὙΘΏΡΘΙΘΩΙΥ ΔΟΟΌΒΙΩΡ᾽ 

πα ασνσνοΝ 

"πο τῆν ΤΡ ΕΥ ἡἘπτς ἜΡΎτι σα μηδ μη ΉΗδεηππομμ δνρ' τΉασμα πλάσιν οὐ φιρηνέμρ αι 

40ὅ ΕκΚῈ; 38:11--19 

αὐτοῦ, τ ονυι τοι θενήσας, ουι οι δὲν αμϊῶν ες, τοβόνποτ, πῆμ ΔΗ͂Σ 
Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν σΟτον ] ογραϊμοα δἰπι, θᾶ ὯΘ 
Βετοα ἰοφεῖμετ "ἑ τὰς τον κιβαλὼν ταῦ ΓΗ ται, οἱ απο ὃν 

κρὰ μανὶηβ ἐμπαίξας (ΟΠ 6) βανλσιξ Ραϊ ὅτουπὰ ἐπα, ̓  βϑιταθ
οὺ δρᾶ 

ἐσθῆτα, λαμπρὸν ἀνέτειιν ἴον, οὐἷδο γε ΤΣ ΒοιΒ. οτοὰ 

Πειλάτῳ, 12 Ἐγένοντο δὲ ἀο, ὡς ἀὰ δας ἢ πους, αὐδῃ 

Ἡρῴδης καὶ ᾧ Πελᾶτος ἐς αὐτῇ ἀὲ ἦέ τορν ἀν; τ θείοιο 
μετ ἀλλήλων, «προῦπῆρχον ὙΩΡ ἐλ αὐτοῖν τπαν Κα τὺ ϑησονν μος 

ὄντες ὥροθη, εροαδοινες, ΡΣ σις ὕτος σαμοὰ 

18 Πελᾶτος δὲς συνκολεο μοῦ, ἴῃς ταῖσιν δα, ὅδ 
καὶ τὸν [ Ῥοορῖθ ἐὑοβεῦμος 14 δηᾶ 

δρᾶ ἴπθ ρᾳίαᾷ ἰο ὕπθπι: “γοῦ 

ὸ ὑτού 3 ἔ Ὡὐ ηἷὶβ δ ἴθ 
χὸ ᾿ς πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατε  ῬὈτΟΌΡ' ΡΝ 

ΠΩΑ ΙΝ εἶταν τοννατὰ ἕβθω ὕου Ὀοτε ἰον τᾶ ἰ γχρο 85 ΟἿ ἱμολοπρ 

Ζ 
᾿ 

οἱ τὸν. ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα | 88 Ῥβορίθ ἰο τϑνοϊῦ, 

τοὺς ἄρχοντας ὺ ἀρχιερεῖς καὶ 
τοὺς ἀρχιξρειν τὴς ΤΆΙΘΕΞ 
τὴ 8. ομἱθε ουἱοδί δᾶ 

ἰοσὰς πα ΤΆΘΗ. {815 85Ξ ὕγηῖϊηβ ἔγοσα ΘΗ, ἸΟΘΟΚΓΙ δχδτηϊηθα 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώ ὑμῶν ᾿ δἴχα ἰὰ τοὺ οὗ τοῦ 
ὸ ς καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ᾿ Ὠΐπι ἢ ᾿ 

ΝῊ ἐαῦνν ἀπ Ἰοοκ! Ι ἴῃ βἰσῃξ οἔνοῦυ [δα τουμῃμαᾶ ἴθ ὑδ 15 

ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἴλϑ ὯΟ ρτουηᾶ ἴου 

μανίην δχαγηϊῃβα ποιμίηβ 1 ἐουμᾶ ἴα τε τή δ, 8 ομβαῦρθθ σοῦ 816 

ὕτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε | ὈΓΙΏΡΊΩΡ ϑραϊηβῦ Ὦῖα, 

το μιεν Ὄδασε οὗ ψὨΐοΩ (8158) σὙοῦ 816 δοουβίπβ 15 Τῇ ἴϑοῦ, ὩΘΙ ΠΟΥ ἀἰὰ 

- ῦ ἀλλ᾽ ὑδὲ Ἡρῴ τοῦ, ἴοῦ. 8 568 
᾿ ὑτοῦ. 15. ἀλλ οὐδὲ Ἡρῴδης, } Ηετοᾷ, 

ἄσννη ΟΣ μη. Βαϊ ἈΘΙΪΠΟΣ Ἡδτοᾶ, [ῃΐὰ Ὀϑοῖς ἴο 8; δῃᾶ, 

καὶ ἰδοὺ [Ἰοοκ! ποίησ ἀδβοῖν- Ἄ 13 - 
,. »Ὶ Δ “«ρὸ ᾶς: 

ἀνέπεμψεν ὙΡ αν ὑὐροτα ἐπ δια ἸΟΟΚῚ τωρ Οὗ ἀδαίῃ Ὧ85 ᾿Ξ τ 
μ8 βοῃῦ 80 κ ἔὸῸΣ Βἶτὰ 

ὄἄ “ ἐστὶ ἰεᾷ. ὉΓΥ Ὠΐμ. 
ὑδὲ ιον θανάτου ἐστὶν 1 σοτατα 

οὐδὲν, ἄξον οἵ ἄθαϊῃ 15 161 νι} ὑπιοτθοτΘ 

έ ὑτῷ᾽: εὐ πὐῖϊδθ ὨΠῺ δῃᾶ τὸ- 
ένον αὐτῷ: 10 παιδεύσας οὨδδῦϊβθ 

μανία μέσ, βουνά ἰο Εἰπὶ; Βανῖῃβ Ομ β ϊβϑᾶ 1665 6 πα." 17 - 8 

ὖ αὐτὸν ἀπολύσω. |183Βυῦὺ ψιῦῃ. ὑδ 61 

ἐδενοΐοτο Ὠἰγα ἢ 1 58.811] τϑίθαββ. 1 ψΏοΙΘ πλυ!υϊ4θ. ὑΏῸΥ 

18 ἀνέκραγον δὲ παντληθεὶ οτὶϑᾶ ουὖῦ, βδγπ: 

ΤῊ οτίρα οὐἵ Βῃξ 85 δηΐτγο τα] τααᾶθ } κα Ϊ5 ΟὯΘ ΔΥΝΘΥ, 

γῦ ἀπό Ὁ ΒΔΥ"80΄ - 
έ τοῦτον ἀπόλυσον Ῥαῦ το]θῶθθ 

λέγοντες εῖρε {815 (οπθὴ, ΤΟΊΘασ6 Ῥα5 ἴο 5: 19 ΟΡ 

"" ᾶ ὅ Ὧ8 ΘΟῺ 

ὲ ἡμῖ ὸ Βαραββᾶν: 19 ὅστις [Π|8}} 

δὲ ΠΝ δ ἰαραββν ψὯ)Ο ΓΟ Ώ ἰμἴο ΡΥΊΒΟᾺ 

Ὰ ᾿ ἐ σογύδίη 856- 
ἣν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἔν οΓ 8 

τγ85 ἰὨσουΡἢ βἰδααίηβ (088) δόσαθ Βανί οσοιχτοά ἴῃ αἰ ο οσοατγγϊηρσ τὰ 

111 ΤῊϊς νοῦβα 185. οἵοϊ θα ἴῃ [88 νγοβίοοιῖ δηὰ Ἐοσ ασεθκ ἰοχί, 



ΓΤΌΞΕ; 28: 30---2 406 

βληθεὶς ἐν 
Βανί Ῥθθὴ σον ἱἰπ 

ἴὯ6 οἷὖγ δῃηα Του τημγ- 
ἀ67.) 20 Αρδὶῃ Ῥεδὶα 

φόνον 
Βηδ ΤἸΑΔΏΌΓΤΑΘΙ 

τῇ πόλει καὶ 
16 εαἱν 

τῇ φυλακῇ. 20 πάλιν δὲ ὁ Πιλᾶτος [4116 οὐδ᾽ ἴσο ἰπθγη: μα  Ρυίβδου.. “Αϑαθ ας ἐπ ῬΠδῖα Ὀθοδιιθ6 ὯὨ6 ψαηίθα ΝᾺ 
προσεφώνησεν αὐτοῖς, θέλων ἀπολῦσαι [τ ΙΘ5586 “6515. 21 ΤΉΘΗ 
ΒΟυΠαδα ἰοννασαά ἴο ἐμβοπὰ, Ῥεϊῃρ Πρ ἴο γείθαβο ον ὑορϑῃ  “ἴο γ6ἢ, 
τὸν ᾿Ιησοῦν. 21 οἷ δὲ |5δνίηρ:. “ἸὨΊρΡΆ 16}. Ττη- {8 ᾿ Ζεϑι. ΤῺΘ (οῃ 68) Ῥα [0816 Ὠϊπλ!" 22 ΤῊ 

ἐπεφώνουν λέγοντες Σταύρου [ἰμἰτᾶ {ϊη6 6 βία ἴο 
ὙγΘΣΟ βου πα!ηθ ἀροῖι ΒΒΣΊΩΒ ΒΘ πηρβη δ, 1 [ῃ6π|: “ὙΨῊΨ, ψῃϑὺ Ὀδά 
σταύρου αὐτόν. 22 ὁ δὲ τρίτον ὑμῖηρ ἀϊὰ ὑμῖσ. [Ἰ18}} 

86 ΠπΏΡΘΙσ5 Ηἶτη. ΄ ὙΠῸ (ομ6) Ὀπὲ ἐπίτα [{ππι6] ΟΟΤ ΣΙ Τουμᾶ πούηϊηρ 
εἶπεν πρὸς. αὐτούς Τί γὰρ κακὸν  ἀδβουνίηρ οὐ ἀβθδίῃ. ἰὴ βαιῖὰ ἰονγαγὰ “" πο ΠῚ ἴἔοσ δᾶ (ἰδμὲῃρ) ΠΏΣ 1 ΜΠ ὑμογδίοχο 
ἐποίησεν οὗτός; οὐδὲν αἴτιον θανάτου ] ομειϑίϊδα, δημᾶ. τβίθαβα ἀϊὰ 1815 (οῃδ) ὃ Νοίμίηρ βιαπν οἵ ἄδϑίῃ -Εἴχη," 28 Αἱ ἰῃϊ5 [δου 

μ᾿ » 3 γκν ’ 
᾿ εὑρον ἐν αὐτῷ" παιδεύσας οὖν Ὀθρδὴ ἴο 86 πγρθηΐ, 1 ξουπὰ 1. Ἀπ; ΠΟ Βανίηρ ἐμ βιβεα ἐπογοῖοσε πὴ Ιομα ἀοΐσθβ, ἅ6- 

αὐτὸν ἀπολύσω. 23 οἱ ὲ [πηϑηπαῖηρ ὑμδῦ. Ὧ6. «88 Ὠΐτη 1 5881] τϑίθαξϑ. ΤΉ (Ομ 65) Ραυΐ  ἰγχηρδιθᾶ; δῃᾶ ἐξδέϊν 
ἐπέκειντο ᾿ φωναῖς μεγάλαις [ γοῖοαα. Ῥερα τὼ Μη ΕΣΘ ὈΓΘΊΩΘ ὌΡΟΣ (0Π6) ἴο νοΐσες ᾿ δτοαΐὶ ουὐ. 2450 ῬΙδαίθ βᾶγ8 

αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι,. καὶ [ Βϑῃηΐθμοθ ἴοσ ὑμπαὶγ ἀ86-: ἀθγαδπαιϊης Βίτη ἴο 88 ἱταραίθα, “ δηα ! ηϑη ἰο 6 τηρδὲ" 
κατίσχυον ᾿αἱ φωναὶ αὐτῶν. 234 καὶ 25 Ὡἢθ Τοϊδαποα ἐδ γΈ͵Ε ΒΊΣΟΩΡ ἄοννη ἴῃ6 νοΐσε οξίδετχηα. Απα [ γχγ8ὴ ὑπαὺ 84 Ὀδθῃ. 

Πειλᾶτος ᾿ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα [τον ἰηῦο Ὀσίβοι Ῥηδαίε. ἀροϊαρα , ἴο σοχὴθ ο Βα με ἀριηϑηᾶ | ΟΣ βοαϊο ϑηα τλυτ- 
αὐτῶν: 25 ἀπέλυσεν δ τὸονο διὰ [ἅδ᾽ δηὰ τ ΟΥ̓ ἔβοσα; ὮΘ τϑιθαδεά ας ἐπ (006) ἰῃσουβῃ Ὑγθοπα πον. ΜΈΥΘ ἀριηθησίηρ, Ραΐ 

Ὧ6 ΒΥ θσοα ὕοθὰς 
ἴο ὑπ ψ|1]. Ν 

26 Νον 85 πεν 16 

. στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰ 
βίδπαϊηϑ (ΟΕ) διὰ τηυγᾶον Πδινὶπς ἥν σον τοῦ 

φυλακὴν ὃν οὐ ἠτοῦντο, τὸν δὲ 
ὈΣΙΞΟΣ ΨΜΏΟΥΩ {πον οσα ἀθσαδπαϊησ, ἐμ -Ραΐ 

᾿Ιησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι. αὐτῶν. [Εἶπα ἀὐᾶγ, ἴμεν 1818 : ΤΕ5Ὲ5 ἢ 5ᾶνϑ Ῥεβϑίαθ ἰο με ΨΨ11 ΟΕ ἰπθπι. [ ΠΟΙ οὔ ΞΙΔΟΏ ϑ, . 
᾿ : . 236. Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν͵ [εΓίαίη Παύϊνα οἱ Ογ- 

οὐ ἈΒᾶΩ͂ ἘΠῚ ΤΏ 6. δα αννὰν... Ἀμα, [χϑμθ, σοχῃΐηρ, ἔγοχη, 
. ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον [86 σοι ᾿ ΒΘΝΊΩΒ ἴθ α Ὡροΐ ΞΙΣΊΟΙ. ΒΟΙΏΘ. ραν [ΒΥ ΡῚ ΣΝ ΝΥΝ 
ἐρχόμενον ἀπ΄ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ [ξοτέατο. 5ἰακϑὰ ᾿ ΠΟΙΏΣΗσ Ἑτοτα , ΒΕΙΑ͂ ἴδ ν ΡΙδοθα προ Πίστη Ρ-- 
τὸν σταυρὸν. ΄. φέρειν ὄπισθεν τοῦ ᾿Ι[ησοῦ. οὰ δἰπι ὕο Ῥθαῦ ἰδ Ὀδμἑμα ὅρϑαδ. 21 Βαυΐ: 

ποθ ψὰ5 ΦΟΙΠοίησ 
Ἀπ ἃ ρτθαῦ πχυϊο- 
ἰμᾶθ οἱ {π6 ρβορὶδ 

Ἰ8ηᾶ οὗὐ ψολθὴ ψΠ80 

ἰδ6. : βίδα ἔφ θὲ βόδυίπιρ Ὀθαϊπα οὐ 6. 7Ζάξιι. 

27 ᾿Ηκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺς πλῆθος 
. Μὲὰβ ΣΟΠονΣ] ΠΕ Ῥυξ ἰοβῖα γαυοῃ τα δυο 

«τοῦ λαοῦ καὶ υναικῶν αἵ ΟΥ̓ 1Π6 ῬΘΟΡΙΘ6. Δηαά Η ᾿ οὗ ννοσγθῃ 

20: 566 Αρρϑπάϊχ ὑπᾶθρ Μαϊΐμαν, 10:38.. 

ΩΣ ΣΙ ϑϑμῳμμϑμυνμνμνονυνυϑμμ ωἀϑυννὐμυμδυυυυμυμμ μι μὐυ νυ, ΘΝ ΣΝ ΣΥΝΗ͂Ν ΣΉΝ ΠΟΟΝΟΕΝΝΝΝΝΝΒΒΒΝΝΝΒΒΟΝΒΒΒΒΟΝΟΒΟΝΘΒΟΒΟΒΟΌΘΟΝ 

407 ΓΠΟΌΚΕΙ 28: 28.-.-.8Ὁ 

Κορὸ Ῥϑαύϊηρ ὑμ6πι- 
Β6Ιγ65 ἰῇ ῥΥ161Ὶ δηᾶάᾶ 
Ῥανϑῖϊηρ Ὠΐτῃ. . 28 96- 
55. πχηραᾶ. 0 [6 
ΜΟΙΏΘΩ . 8η6 -5δϑ3͵Ία: 

ἐκόπτοντο καὶ. ἐθρήνουν αὐτόν. 
ψψ616 δαί ἐμβούάβοῖνοθ δηαᾶ: 6 τα μονα Βίτη. 

28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ᾿Ιησοῦς 
Ἐνὶηβ χλρα Ραξ ἰοναζα. {ποτὰ 6515 

εἶπεν Θυγατέρες. ᾿ ̓Ιερουσαλήμε. μὴ ᾿ 
Ξαἱα Ὠδαρηῖουβ ἡ οὗ ΤΟΥ ΞΘΊΘτα, οὐ ηρὲ [Δ ΘΘΌΡὮΘΥΒ ΟΥἹἨ ὕδτα- 

κλαίετε ᾿ ἐπ᾿ ἐμέ: πλὴν. “. ἐφ’ [8816π|, 5ίορ βρη 
Ῥεύοῦ Ἔορσ ΡΟ 16; Ῥοβϑίάθα. ὕροι ] 1ΟΥΓ πιΘ. ΟἹ πθ6 6οῃ- 

ἑαυτὰς κλαίετε. -καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα |ὑγϑτν, 6 ῈΡ ΤῸ γουΓ- 
βεῖνεβ. δ σοῦ ννϑορίηῃρ δηᾶὰ ροὰ ἐμ ομίϊᾶτσοη  βοῖνος 8ηα ἴοχ . σοῦυκ 
ὑμῶν, 2398 ὅτι. “ ἰδοὺ ἔρχονται -. ἡμέραι ] ΟΠ άτοι; 29 Ὀδῦϑα86, 
οἔτου,. -εσᾶσϑβα Ιοοϊς! -Ὅτγδ σοτηΐῃβ ὅδυ8 [ἸΟΟΚ!’ ὅδΥ5 8.6 σοῃλτρ᾽ 

ἐν αἷς. ἐροῦσιν ᾿ Μακάριαι αἱ στεῖραι: [8 ΨΈΪΟΏ Ῥδορθ ΜΠ 
58, ἜΒΌΟΥ 816 [6 
ὈΘΙΥΘῚ ψογάθῃ, ϑῃᾶ 
86. ΨψοΡ5 ὑμαὺ αἰᾶ 

ἰὰ ΜΆΪΟΒ ὑπο ὙΠ 5 ΗΘΡΡΥ [86 Ῥδῖγθῃ (0}68) 

καὶ αἱ κοιλίαι αἵ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ 
δῃηὰ ἴῃ6 σαν θ5 Ομ ποῖ ροπθγδίφα δα Ὀχραϑίβ 

οἵ οὐκ . ἔθρεψαν. 80. τότε ἄρξονται: [ποῦ αἶνα Ὀἰτῃ δηὰ 
ἉΏΪΟΗ ΄. ποῖ αχΞΘΩ͂, ΤΏρΩ -. πον ΜΠ] βίατε επθ6 Ὀγχδαβίς ὑπ αἰᾶ 

λέγειν τ τοῖςζ᾽ ὄρεσιν - Πέσατε ἐφ᾽. [ποῦ- ΠΌΡΒΘΙ". 30. ΤΏΘΩ 
ἰο 6 Βα ἰο 6 χηουηέθίη ἘΔ του τροη. ὉΠΕΥ͂ ΨΠ1ι δἰατὺ ἴῸ 58 ν 

ἡμᾶς, καὶ τοῖς ΄. βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς [90 ὕμ8. πιουηΐδίῃβ, 
ἐν νη “ πᾶ. ἴοἐπ8 . ἈΠ5 Οονγεοῦ τοῦ 15; [Ξ}Ὰ1}} ΟΥ̓ΟΣ. υ8! πὰ 

381 ὅτι εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ἰἴ0 μθ. 8115, "“ΟΟΥΘΓ 
Βεσαῦβθο 1 ἴθ τηοὶθὲ Ψοοῦ ἰμ65θ (165) [5 ᾿ΟΥΟΥ ΓΘ 21 Βροϑιι56 

ποιοῦσιν, ἐν τῷ - ξηρῷ ᾿᾿ τί γένηται; |ἰξ 886} ἄο ὕπεβα ὑπ: ΡΒ 
16. 8τὰ ἀοϊπρ, 1 ἰῇ τὺ (06) δὲ. 5Βῃοιμᾶ οσουχϑ᾽ ΜΉΘ 6 ὑγχγθθὸ ἐβ 

χηοϊδύ, ψῆδὺ ΜΨΗΠ. οὔ- 
ΟἿ ΜΏΘΩ ἰδ ἰ5 ιν - 
[3 τ|ς Τλδ εὐεο ὅπ 
2 Βυαῦ. ὕχο οὐμοσ 

ΤΘ, ον] ἄοοῦθ, ΜΈΓ 

8150 Ῥοίῃρ θὰ το - 8 
Θχροιυρα ψἰ Ὠἰτη, 
339 Απα ψΏ6 ὑπου σοῦ 

32 ἜἬἜἬγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι 
Ὕγετο Ὀδῖηβ1οα Ρὰΐ 8150 αἰ ἔοσθς ον]άόοουα 

δύν . σὺν ααὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 383 [Καὶ ὅτε 
ἵἴνψο ἰοσείμου νι. μἰσ ἴο Ὀ6 [3 αρ. ΔΑμπᾶ θα 

ἦλθαν ἐπὶ τὸν τόπον: τὸν: καλούμενον 
ἐδον σατζῶθ ὩΡΟΩ πὸ ῬΙδοθ, ἐμ (06) Ῥδίηρ 858] 

Κρανίον,- ἐκεῖ. “ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ“ τοὺς 
ΠΒΚΌΗ; ὁ: ἐμοῖο 1δαν λτωρϑὶθᾶ- Β]ΓᾺ δᾶ τὴς 

κακούργους, - ὃν μὲ ’Ἐρέκ [ἴο-. [86 ΡΙδοθ. σδηθά 
ὀν!ἄοουβ, ἡ ΨΥ ΏΪΟΒ (ο56). ἱμᾶφοᾶ ουἱοῦ ! 511, πόσο ὑΐον ἴ- 

δεξιῶν “ὃν δὲ. ἐξ ἀριστερῶν. 1 ῬϑΙΘᾶ - ἴηι. Δηα [Π6 
δυ] ἄοοῦβ, ΟΩ6. Οἢ Ὠΐδ τὶσαῖ [51465] ψϊο (ο6) παῖ. οὐ οΥἨ 16: [5165]. 

τσ δα ΘΒ Οἢ ὯΪ5 84 [[ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς. ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες 
οὐ [[ἘΠπῸ6 ῬὰΣ 72εϑὺὰ5 τγ)8β βαρ Βδίμοσ, Ἰδὲ ρὸ οδέ ᾿ Ἰϑξύ. 34 [Βιτ 6515 ΤᾺΞ 

αὐτοῖς, οὐ γὰρ. -: οἴδασιν - ος τί [βαγίηρ: “ἘαίΠογ,: ἔοσ- 
ἰο μοῦ, τοὶ. ἔοσ... ἔδεν αν πον δὶ σῖνο ὑμθηι, ἔοσ ὑῃδν. ἀο 

ποιοῦσιν.]] ὀ  ΑΔΔιαμεριζόμενοι ..: δὲ. .- τὰ [ποῦ Κπονι  μδῦ ΠΥ. 
δον αὐ ἀοϊαδ. 1] - ΤΕ ΡΩΒ μαξ . {πὸ 810 ἀοϊῆρ. ἘῸΙ6 Γ᾽ - 

ἱμάτια ᾿ “αὐτοῦ ἔβαλον -- κλῆρον. 85 - καὶ Ιΐογ6, ἴο ἀϊδίσιραϊα ἰδ 
Ο85 ΒατΥΘ ὖβ,. μον 

Ἰοΐβ. 85 Απά [ῃ6 ῬΘΟΡΙΘ 
'βίοοα᾽ Ἰοοκίῃρ. οἡ. Βεΐ 
[86 ΤΌΙΟΥΒ ΘΙ 5Ώ 66 Υ- 
τὰ, δδϑίωρ: “Οὐμαβ 

Οὐΐου βαιτθηΐβ Οὐ Πἰσὰ {ΠῈ Ὁ οαϑὲ - 1οἱ. ᾿ΑὨὰᾶ 

ἱστήκει ὁ “λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον 
ΒΔ βιοοα ἴπ6 γξορὶθ ᾿Ὀεβοϊάϊηρ.. Ὅὕεσα βπθεσϊηρθ 

δὲ «καὶ :οἱ ἄρχοντες λέγοντες άλλους 
Ῥὰ  εαἷϑο ἴδα . ΤΌΪΟΥΒ ΠΒΘΜΣΊΩΒ -: Οἴδθυβ 



1118; 23: 86--.4 

ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν 
Ἦδ βανϑᾶ, ἰού ἷτη βᾶνθ ὨΪΤΩΒΟΙΩ, 18 [η15 (Ομ 6) 15 

ὁ χριστὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἐκλεκτός. 
168 [ον 1} ΟἕμΘ Οαοα, ἴθ οσἤοόβρὴ (ομ6). 

86 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται 
Μδαδ ἔσῃ οὐ Ὀπὲ ἴἰο ἴση 8150 ἰὰς ΒΟΙΊΘΥ5 

προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 
- σογαΐηρ Του τα, νΊΠΟΡΑΣ ΟΕΘΙΙΏΒ ἴο τὰ 

5317 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 
δηᾶ ΒΑ 1 γοὺῦ δζὲ ἐδ6 Κὶὴσ 

τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38. ἦν δὲ 
οὗἴπθο..- {26ονϑ, 58ν8 ΨΟΌΓΣΞΘΙΣ, νει Ρυΐὲ 

καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾿ αὐτῷ Ὁ βασιλεὺς . τῶν 
βῖξο ᾿πδοχῖρου ὑροὸλ δ ὩΤπῃ κίηρ οἵ 6 

᾿Ιουδαίων οὗτος. 
Το ν {π18 (ΟΠ 6). 

839 Εἷς δὲ 
[8.1 Ῥαυΐὲ 

κακούργων 

κρεμασθέντων 
Βανἱὴ 8 Ὀ6ΘῺ ΠιΠΡ 

ς ἐβλασφήμει αὐτόν Οὐχὶ σὺ 
βυ άσουβ ὙὙᾺ5 ὈΙΘΒΌΘΏΛΙ 5 [2 0}... Νοῖ γψόοὰ 

εἶ ὁ χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 
ἃ ἰἴῇξς ΟἸὨἾσιβδῦ ϑΞϑανθ. σψόοῦσξο δᾶ 15. 

40 ἀποκριθεὶς δὲ - ὁ ἕτερος 
Ἡδνίηδ δηϑυνετοᾶ μαΐ τὰ 6 αἀἰβοχοιὶ (οΠ6) 

ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν 
ΤΟ Κίπα ἴο τὰ βα1ἃ Νού 8β8γδ ἔδεισε, σοὺ ἐπα 

θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἴ; 
αοα, Ὀδοβαβα ἴθ πὸ βόῶὼθρ παριηθαΐ σοὶ δι 

41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια 
Αμάδ ψ ἰμᾶερᾶ 750 ν, νοσῶν ([Π1Π65) 

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν 
ῸΓ οἔ ψ ΏΪΟΩ ([Π]1555} τα σοτητηϊξοδα 

ἀπολαμβάνομεν: οὗτος δὲ οὐδὲν 
ἴνε 8Γ.6 γϑοδὶν!ηβ 801) 115 (οἢ 6) Ῥὰξ ποίῃϊηδ 

ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν 
οἴ ΟΥ ῬΙαο ςομηγαϊ τε. ΔΑπὰα Ἦδ ν»ἃ5 βασίηθ 

᾿Ιησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν. ἔλθης 
ϑεβαβ, ΓΕΘΙΩΘΙΏΡΟΘΥΙ τῦο ΨΏΘΏΘΥΟΥ ψνΟὰ Τρ ΐ σοϊὴδ 

εἰς. τὴν βασιλείαν σου. 48 καὶ εἶπεν 
ἰίο [511:} Κι σάοτῃ οὗ νου. Αμα 86 5αϊὰ 

"δ 9 Μ . ἢ ἢ 
αὐτῷ ᾿Αμήν σοι λέγω σήμερον. μετ᾽ 
ἴο τα Ατθῃ ἴο ψγοῦ 1 81 ΒΩΣ ΤΏΡ - Τρᾶδν ἰΝἿΝ 

ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
6 γνγόουνηΡ6 ἴῃ τμ8 Ῥαγδᾶϊξα. 

44 Καὶ ἦν. ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ 
Δυάαᾶ νὰα8 δἰγοδαν δ51 ΠΟῸΣ 5ἰχίῃ βδῃηᾶ 

τῶν 
ΟΕ 186 
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Ὧ6 βαγθᾶ; :ἰϑῦ Ὠΐη 
β5δνθ Ὠἰγηβοιῖ, 1ὲ της 
ΟἿΘ ἰδ ὑῃὴ6 ΟἾγσὶδὺ οὗ 
αοὰ, [886. Βοσορ ΟἿΒΘ,᾽" 
36 Εἰνθ μ6 ϑβο]άϊθσβ 
τϑᾶθ ἔχὰ οἵ Ἠ ἈὨΐπ), 
σοιηΐηρ' ΟΙΟΞΘ. δηᾷ. οἱ- 
ἔουϊηρ πὶ 5ΟῸΣ ψὶδα 
41 δια βογηρ: “1 γοι 
816 ἐμ κίηρ οὗὐἨὁ ἁ ἰῃ8 
Φοθ, δῶν ψΨΟΌΓΕΘΙΣ» 
38 ΤΏΘΙΟ. ΜΔ5 8150. 80 
1 βουϊούϊοη νοῦ Ὠΐτη: 
ἜΤ. 5. ἐμ Κιὴρ οὗ 
[86 965." τς 

39 Βυῦδ οὐδ οἱ πῃ 
δρ οὐ] σου θθσδῃ 
ἴἰο 58.) ΒΟ ϑΙνΟΙν ἴο 
Ὠἷ: “Ὑου 8δῖ6 {μ68 
ΟὨχὶϑῦ, δῖ γοὰ ποὺ 
Ξανθ ψοΟΌΣΒΟΙΥ δη8 
15. 401ῃηὴ ΓΘΌΪΥ ἰδ 
οἴ τορακοᾶ Ὠΐτη 
δηα 5814: “0. γοὺ 
ποῦ ἔρασ αοα δὖ 8]]}, 
ΠΟ. ἰμαῦὺῦ ψοὰ 8186 
χὰ ἴῃ βϑῦῖθὸ ἰπᾶρ- 
ταθην 41 Αηα τὸ, ἴη- 
ἀεορά, ᾿ιϑῦν 50, ἴὼῸ τ 
8Δ΄6. τϑοεινίηρ ἴθ 81] 
ψῶδὺ. τὸ ἄθρουν ἴΙῸΣ 
{πῆρα ψὸθ αἰά; Βα 
ἐς [πϑ} αἰά ποὺδ- 
ἴηρ' ουὔὖύ οὗ [86 ψδᾶν." 
42 Απὰ Ὧ6 ψοηῦ ΟἿ 
ἴο 885: “9655, τὸ- 
ΤΩΘΙΏΡΟΣ τὴ ΨΏΘΗ γοὰ 
σοῦ ἰηΐο ψγοὺγ Κίηρ- 
ἀομλ." 48 Απμὰ ἢ βδᾶ 
ἰο τα: “ἼὝΤΌΙΨ 1 061} 
γοι ἰοᾶάδν, Ὑχοὰ Μ]11 
86 ψι ἢ τὰ ἴῃ Ῥαχδ- 
156.» 

44 61, Ὃν. ΠΟΥ͂ 
Δ 5. δου 88 
ΙΧ ΒΟΌΣ, 8816 

48. ““Τοῦδξν.᾽᾿ ννεϑίοοιε δἀπᾶ Ἐογὲ ἐοχί ρυΐβ ἃ οοχηγὴα ἴῃ Οτθεκ ἐοχέ Β6- 
ἔοτα ἴῃὴ6 ψογᾷά 9ῸΣ “᾿τοᾶδν.᾽ Τὰ ἔπ οὔἱρίῖὶηδὶ ὐθθκ πὸ σομγγαᾶ ἰ Τουηᾷ, 
Ἡρῆοθ νγα οὐηϊδ σουηχηᾶ Ῥοίοσο “τοᾶδν. ) 435 Ῥαγδᾶϊβθ, ΝΒΑσΠ, δι, 8 
Βαγάθῃ οὗ Ἐϊᾶθῃ, 1118. 566 ϑηθϑὶβ 2:8, 10,15, 16, - ΤΧᾺ. 
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3 ΄ 3 ΄ 4 - ἔν 

ὅτος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως 
σκοτοςς δ χξαστοα ὭΡΟΩ ΨΏΟΙΘ ἰῇ δαγίῃ. 8} 

ὥρας. ἐνάτης 4 τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος, ἐσχίσθη 
ὡρος αἰ ἢ οΥ ἴὰ 6 βὰῃ Ἰφανὶηβ οὐδ, 85 5011 

ὲ τὸ καταπέτασμα τῦὸ ναοῦ 
δὲ 16 οὐτίδϊα οὔ ἴθ ἀϊνίῃο δορὶ. 

ἐσον. 46 καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 
ταὶ α!]8. Αμὰᾶ πανί βουμᾶφρα ἴο νοῖϊσθὶ ὄδτθδί 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Πάτερ, εἰς χεῖράς σου 
ἴς 2655 βαϊᾶ πδίμοσ, ἱπίο Ὠδηᾶβ οἔ γοι 

παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου' τοῦτο 
Ι1 τὰ ΑΥΥΉΝΑ Ἐοοῖάθ τῃ8 ΕΙΣ ΣΙ ΟΥ̓ τῆσδ; 1815 

δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. Εἴ ᾿Ιδὼν. δὲ 
δυξ Βανίηξβ βαῖ δ δχρίσεά. Ἡδνὶηρ βθθ ΡῈΐ 

ε ε ᾿ Η ΄ 

ὁ εκατοντάρχης το γενόμενον 

{ῃ6 σρηίατίοι ἐδ (15) δανίπρ οσσαστοα 

ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων Ὄντως ὁ. 
βανία Ἐββθ 8 ἢν. ἰπ6 

48 καὶ πάντες 
τγ85 διοχι νὴ ἴῃς Οἀοῦ 

ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 
ΤΩΔᾺ 1815 σἱὶρῃίθουβ Ὑγ88. Απὰα 811 

οἱ συνπαραγενόμενοι ὄχλοι . ἐπὶ τὴν 
[8ὲ ανΐπΡ σοΙὴ6 ἴο μ6 Ὀεβίάδβα οτοῦναβ Ὡροὸθ ἴδε 

θεωρίαν ταύτην θεωρήσαντες 
τρο λοῖο ἀμῖει ’ Βανίηβ Ὀθοοχὴδ 5ρεοίδίουβ οἱ 

τὰ γενόμενα, τύπτοντες τὰ 
[86 ([ 1865) Βανί οσσιγτοᾶ, 5 ἴὴ6 

ΓΑ «ε ᾿ « ’» δὲ ’΄ 

στήθη ὑπέστρεφον. 49 ἱστήκεισαν δὲ πάντες 
σεῦ σίς Ἅ6 τα τοῖσδ, Ἐππὰ βίοοα Ραΐ 41 

οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, 
[ς Κποόνῃ (ομ635) ἰομίτη ἔγοα Ιομβ [ῈΣ] ΟΕ, 

καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ 
484 Μοϊρῶ ἱμ6 10]Π]ονν δ ἰοσείμου ἴο μἰπὶ ἔγοτα 

τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 
τς δῖος, ΄ βϑοίῃβ ἰδθδε (8165). 

50 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι ᾿ἰωσὴφ 
Αμᾶ Ιοοκ . 88 ἴο πα Ζοβορἢ 

ουλευτὴς ὑπάρχων ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ 
βουλευτὴς Ῥοὶαδβ, ΠΕ ΤΤᾺ ὈΘΙΒΟῺᾺ βοοᾶ δηα 

δίκαιος, --- 51 οὗτος οὐκ τ ἦν 
ἰθίθουβ, -- 1815 (ο6) τοί ἐνὶ ΜᾺ5 

συνκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ 
Βανίηρ Ραΐ ἀοννῃ ἰοπείμοῦ ἢ ἰο δα τὶ δῃὰ 

᾿ ».,. ΠῚ ε ΄ 

τῇ πράξει αὐτῶν, --- ἀπὸ ᾿ὑΑριμαθαίας 
ἰὸ Ὡς τράξε οὗ ῃδτα, -- τότ Αὐἰγηβίθθα 

πόλεως τῶν ᾿ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο τὴν 
οὗ οἱϊν οὔίμο Ζαν 5, νὴ ννὰβ δννδϊησ ἴῃς 

ΝΣ -« κι 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅ2Ζ οὗτος 
Κίησαοια οὗ {π6 αοά, 115 (ο6) 

προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ 
Βεανίαρ σοτρ ἰοννατά 6 Ρδίθ δβκϑα ἔἕοσρ {δε 

{ὺΌὉκὰ 38: 45---}Ὁ2 

γοὺ 8 ἀδυκηθθθ 16]1] 
ΟΥ̓́ 8411 ῇ8 θαυ 
ὉΠ. τ6 ἴῃ ὨΟΌΪ, 
45 Ῥδσϑαδθ 6 β51Ὁ- 
σὺ ζαὶ]θα; ὑμθὴ [86 
οὐσίδϊῃ ΟΥἨ π6 β8πηο- 
ὕΌΔΙΥ ΜΝ τοῦῦ αὐ 
μα . τηϊάάϊθ. 46 Απὰ 
Φοσὰ σϑ 16 ἰὴ ἃ 
Ιομἃ νοΐοθ δηῃὰ αία: 
Δ ἘΕΙΔΙΉΘΥ, ἱπΐο ΥΟῸΌΓ 
Βδηάᾶβ 1 οηὐτδῦ ΤᾺ 
δορί." ΜΉΘ 86 ϑᾶ 

βοιὰ (μΐ5, 86 εδχρὶτθϑᾶ. 

47 Βοοϑαβθ οὐ δεδοίηδ 
ψηϑδὺ οσοιτϑᾶ [6 81- 

ΓὮ ΟΙἾΘΟΙ οραὰ ἴο 

ΘΊΟΓΗ͂ Οαοά, πβαγίπρ: 

“ἜΘΔΙν ἰὨἶθ τϑὴ Ψ85 
τἰσῃΐθοι 5." 48 Απᾶ 8]1 
[86 οτονψὰβ ὑβαὺ ΘΓ 
σαὐμοχϑα ὑοσοῦμεου 

{θγ86 ἴἋῖῸΓ ὑπὶβ᾽ 5066- 

ἔϑοῖο, θα μοῦ Ὅ6- 

614 ἐμὲ ὑῃίηρα ὑδδι 

ΟΟΟΙΙΥΘΩ͂, Ὀαρδη ἴο τΘ- 

ἰὰαστῃ, Ὀοαύϊῃρ ὑδοὶν 

Ὀγραβίβ. 49 ΜΟΣΘΟΥ͂ΘΥ, 

81 ἰδοβα ϑοαμδίηϊθα 
αἰ ἴπλὶ ΜοΥΘ βἰδαᾶ- 

ἴὴρ αὖ ἃ ἀϊδύθιμοθ, Αἴϑο, 

ΜοΙθη, ΏΩΟ ἰοσούῃου 

Ὠϑᾷ ξο!]ονοϑαᾶ Ὠἰτα ἔΥΌΣ 

Π811:166, ψοθ βἰδηᾶ- 

ἴῃσ Ὀϑῃοϊάϊῃρ ὕμθϑθ 

ΦΕ1Ώ55. 

δ0 ΔηΩ͂, ΙΟΟΚ! ἃ τῆ 
ὨΔΙΩΘΩ͂ Φοβορῶ, ψ}ὸ0 

5 8. ἸΔΘΘ οἵ 

[186 Οουποῖ, ἃ βοοῦᾶ 

Θὴα σἰρ δου τη8ῃ--- 
51 [ῃ15 [8] Ὠ8α ποῦ 

νοϊβαά ἰῃὰ βυρρονῦ οὗ 

{μοῖ ἀσδδίση δα 80- 

{ἰο.---;Ὧδ 85 ἔγοταῃ Αὐ΄ - 

ἐν ταϑ 68, 8 οἷΐν οἵ 

{πη6 σα θ΄ Δ5, δῃα 85 

πϑϊησ ἴον 86 Κίηρ- 

ἄοια οἵ Οαοᾶ; δ2 ὑϊ5 

ϑη νοῦ ἰο Ριϊαΐα 

᾿ΘΩα δὰ ἴοῦ. ἐῃ8 



ΤΟΌΚΕ, 238: 5δ8---24: ὅ 

σῶμα τοῦ ᾿ἰΙησοῦ, ὅ38 καὶ καθελὼν 
Ροᾶν οδίβεθ Φ965115, 8ηα. μανίην δίςθη ἄοννιι 

ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν 
ἢ ΨΙΔΡΡΘΩ ἢρ 1 ἴἰο ἔπ Ἰίπθη, πᾶ. γ»υξ. 

αὐτὸν . ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ 
-- Βίπγ ἐπ ἴοσὰρ 

ὑνὰ8 ὭΟΟΩΘ ποῖΐγεὶ Ἰνίηρ. 

παρασκευῆς; καὶ σάββατον 
ΟΥ̓ ὈΡΥΓΘΡΘΥΔΏΟΩ, δηα ΞΕ Θ ἢ 

ὅδ. Κατακολουθήσασαι -. .δὲ αἱ 
“τ δνΙῺ8 ΣΟ]Ποννοα ἄονσε ΡΣ ᾿ ἐδ6 

αἵτινες ἦσαν. ὠσυνεληλυθυΐαι ἐκ 
- Ἅῃ0 

ἐπέφωσκεν. 

ὉΣΟΙΏΘΙ, 

Γαλιλαίας ΄. αὐτῷ, ἐθεάσαντο "τὸ 
Οδη]θθ. ᾿᾿ ἰο Βΐτη, νίαν θα- ἴμ6 

᾿ μνημεῖον - καὶ. ὡς. ἐτέθη. τὸ σῶμα 
ΤΩΘΙΩΟΣΊΔΙ ἰοΡ. δηᾶὰ 885. νναβραΐ -- ἰῆ6 ́. Ῥοαν 

αὐτοῦ͵, ὅ6 ὑποστρέψασαι. δὲ. οἡτοίμασαν΄-: 
οὗ Βίτηῃ, " Βαναβ τοϊασηθα Ρυΐ παν Βοΐ σεϑαῦ 

ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ . τὸ... μὲν.-. 
ΓΒΡΙσΘ5.  8δηᾶ ρου υτηθα οΟ115... Απᾶ ἰπθ. ᾿Ἰπδορᾶ: 

σάββατον . ἡσύχασαν κατὰ τὴν 
 ΒΑΌΡΔΙΩ ἡ ἽΠΕΡ ΓΕβίθα ᾿ΔΟσοΤα 5 ἴο τη6 

ἐντολήν, . ὁ “ 
οοχητηδη στη, 

Τῇ δὲ. μιᾷ 
24 Ἰοϊῃθ Ὀμχμξ οὔθ οὔτμα 

ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν 
ὭΡΟΩ ἴῃ 65 ἰορ {πὸῦ σϑτθ 

ἃ ἩἠἸτοίμασαν. ἀρώματα. 2 εὗρον δὲ 
ναὶ ἰδ 6 Υ βοΐ τοαᾶν.. βρῖοθβ.. 

ΞΒΡΌΔΙΩ5 

φέρουσαι 
Ῥδδεῖπδ 

βαθέως 
ἄδθρ. 

“τὸν λίθον: ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ 
[1.1 βίοῃθ Βανάτες ὈΘΘῺ ΤΟΙ] δα αὐ ἔΓΟΤΩ τῃ6 

μνημείου, 8. εἰσελθοῦσαι εις δὲ - σὐχ 
ΤΑΘΤΏΟΣΙΔ] ΤΟΤΏ, Βανὶηξ οϑιξοσρα μυαΐ΄ ποῖ 

εὗρον τὸ σῶμα τοῦ. κυρίου ᾿Ιησοῦ}]. 
ἴδον δουπᾶ ἰῇ Ῥοᾶν [[1οδίμθ Τιοσχά Ζεβυ5Τ|- 
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς 
Ν" ᾿Ἀπά 1 ὉσουχΥθα ἐπ’ {86 “ἴο ΒΘ Ῥευριθχεᾶ πϑτὶ 

περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ᾿ ἄνδρες. δύο 
ρους ἜΠΙ5 δια ΙΟΟΚῚ τῖβ]6 ῬΡεσβοῦβ ἔνὸ 

ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι “ἀστραπτούσῃ. 
βΒἰοοῦ ὌΡΟΣ  ἐἤθγη ἴὰ οἱοίίηθς δβῃϊηρ. 

ὅ ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ 
οὖς ΤᾺ ἘΘΔΓ Ῥαξ “δπανίηρ Ρθοοθθ οἵ πε βδῃᾶ 
κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς - τὴν ἣν 
ἐλο] ἰὴ ρ 186 ΡΟ ΩΓ ἰχῖο ἴῃ8 ἈΜῚ 

" εἶπαν πρὸς αὐτάς Τί εὐ ζητεῖτε 
{πον βεῖᾷ ἰοννασᾷ ἔβοα.. ΨΥ ὄχ σοῦ ἸΟΟΚΙΏΡ ΣΟΥ 

σαγνϑα ἴῇ τοῖς ψΏοσΘ τοὶ 

ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. 854 Καὶ ἡμέρα ἦν᾽ 
ΑΔ ἀδν νν88 

ἴγ85 ἩΡΉΓ ΠΕ ὉΡΟΩ. 

γυναῖκες, 

ἼνοΥΘ αν η5 σοι ἐοσείῃου τ Σ οὐδ ΟΣ τη 6 

τῶν σαββάτων ὄρθρου 
οὗ ἀδννῃ 

ὙΠῸν ἐουπα 
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Ῥοάγ οὗ 9655. 58 Αηὰ 
Ὧ6 ἴοοϊικς ὁ ἀοστῃ δηὰ 
ψταρρϑα ἰδ ἋΡ ἴῃ ἢπα 
Πηθη, δὴ Ὧ6 Ἰδια 
Ὠΐτη ἰῇ ἃ ἴοχ Θδυγρᾷ 
ἴῃ 6 τΌοῖκ, ἴθ ΉΙΟΗ 
ὯΟ χηϑὴ δα γοῦ Ἰδίῃ, 
54 ΝΟΥ͂Σ Ὁ 858 π6 ἄδν 
οὐ Ῥγδραχϑύϊουι, δηᾷ 
[26 δνυθηΐηρ ἡρμξ ὁ 
ὑπ βδρραίβ ψῶϑ. 8δρ- 
Ῥτοβοῃΐηρ. ὅδ Βεὺ ἰῃ8 
ΜΟΧΏΘΩ, ΜΏΟ δα σΟ18 
ψὶτῃ. τη: ουὖ' ΟΥὁἨ (181. 
1166, ΖΟΠονΘα - δΙοηρ 
δορά ὕοοις 8. Ἰοοκ. δἱ 
[86 . ΠΙΘΙΠΟΣ81] τΟΙΩΡ 

[8η8 Ποῖ δὶ5 ὈΟΩΥ ψα5 
ἴα14; ὅ6 δῃηᾶ ὑμϑν πϑηὶ 
(Ὅ8Ο0Κ ἴο ὈΤΘΡΆΓΘ βρίοθς 
δὴ. Ῥϑυμηθαᾶ οΟἸ]5, 
Βαῦ, οὗ σοῦγεο, ὑμον 
Ταϑίβα οἱ {886 βαρθϑίῃ 
δΔΟΟΟΓαΪΩΡ ἴο [π6 σοϊῃ- 
ταϑησχηθηῦ. : 

24 ΟΣ 8 Πγϑὺὲ δύ 
ΤΟΥ 86 ψϑθκ, 

Πονουοσ, πον τοὶ 
ΨΕΙΥ ΘΑΙῚΥ ἴο Π6 ΤομΡ, 
Ῥδασγίπρ 86 βρίσϑβ 
186} “δᾶ ΡῬγθρδασζϑδά, 
2'Βευῦ ΠΥ Του ἐπὸ 
Βύομθ σοὶ Ἱθὰ δῦ 
το [6 ταθΟΣἱ 8] 
τοῖα, 3 δῃᾶ ψΏΘη ὑπ Ὸ Υ 
οηὐογοα ᾿ὑῈ. αἀἰαὰ ποὺ 
Ἐπα [Ὧ6 ῬοάΥ οὗ {86 
Τογὰ ὅδεθαβ. 4 ΨΜῈΠ6 
ὑπὲῦ τοῖα ἴῃ ᾿“ρὸ- 
ῬΙΟΧΙΌΥ ΟΥ̓́Θ 18, 
ΙοοΚί ὕπο θη ἴῃ 
ΕΠ ἰὴ ΟΙΟΤΗΤΩΝ 
βίοοα. ΕΥ ἰββϑίῃ. 5.Ἃ5 
πθ΄ ΓψοτΩθ 1] μϑοᾶχηθ 
ἐἰρηὐθηθᾶ δηᾶ΄ Κορὶ 
ὕπο  ἔϑοθα ἑυτηθαᾶ. ἰο 
ἔδ6 στοιηᾷᾶ, ἐπ [χχθηΐ 
584 ἰο ἔπϑιῃι: “ὙΝῈΥ 
1 στοῦ: Ιοοκίῃσ. 10 
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τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; θ οὐκ 
(6. Ἀνίπσοῦθα ψἱῦ 6 ἀθϑᾶ (σῃ65) ἢ Νοῖ 

ἠγέρθη.]] μνήσθητε 
86 νν 885 ταῖββα.]1]. ἘδΙΛΘΙΩ6Γ τοῦ 

ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 
ὧν 86 θοῦϊκο ἴο γοῦ γνεὶ Ῥεΐὶπε ἴῃ ἰῇ 6. Οδ11|66, 

1 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι 
56 ΔΒ ΞὩςΞ ὅοθ οξίδε ΤΆΔΕ ἰδδὲ 

᾿ δεῖ παραδοθῆναι. εἰς , χεῖρας 
ἢ 15 Ὥθοθϑθαῦν ἴἰο 6 βίνϑηῃ ρ6ϑὶάβ ἴο μδηᾶβ 

ἀνθρώπων “ ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ 

ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ 
μ6ῚὶβΒ Βόῦθ, μυΐ 

[τ εε1:..} 5ΙΠΏΘΥΒ Δα ἴο 6 ἱπιρϑιοῖ δῃὰ 
»“ ΒΟῸΣ ; " "1 ’ 2 [7 ᾿ 

τῇ τρίτῃ - ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ 
ἰο ΠΝ ᾿ταϊγὰ ΕΝ ἴἰο βἰβῃᾷᾶ ὑρ. Αμάᾶ 

ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, 98 καὶ 
μευ ποιαροτοά οὔίῃε βανῖσβ οὔ εἶμι, δηᾷ 

ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ- - - μνημείου 
μάν 5 ἰἈϑ ον νε ΤΥΟΥᾺ 1868. ΤΩΘΙΏΟΣΙΔΙ ἰοΙ 

ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα 
δεν τορογίφα. ἔμοβα ([]1}55} 8} ἰο ἴ6 οἴδνϑθα 

καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10 σαν 

δηᾶ ἴο 811 τὰς ἰϑξξζονοσ (Ομ 65). ΤΟΥ οσα 

δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάνα καὶ 
νυξὶ 16 Μαεβάδιθπα ΜϑῈγν πᾶ. Φοϑδῆῃα ϑδπά 

Μαρία ᾿Ιακώβου: καὶ αἱ 
Ματν Οὗ Φατὰθβ; δᾶ ἐπ 

λοιπαὶ σὺν - αὐταῖς ἔλεγον 
Ἰοξίονοσ (οθ5) ἰοροίμοσ τ [520-79 ΝΣ ΕΝ 2.213 

πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 11 καὶ 
ἰονατά ἰβ6  ϑροβίϊθβ ἐμ6ϑε (155)... μὰ 

ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ 
ΔΡΡΕΔΥράᾶ ἴῃ βἰσῃξέ οξίμειηω 8518 Ὠοθβθηβα ἴπμ6 

ἤματα ταῦτα, καὶ - ἠπίστουν αὐταῖς. 
ῥήματο ἔθεβθ, 8η4 τψογε ἀἰβρεθναρ ἴο ἴδοτα. 

12 [[Ὁ δὲ Πέτρος ἔδραμεν 
[{τΠ}|6ς Ῥυΐ - ῬεΕΙθσ ΟΥ̓Δ 

᾿ ἘΒ6 αὖ εμοιι 

᾿ ἀναστὰς 
πδνὶηρ βίοοα ἃὉΡ 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ. παρακύψας. . 
Ὁροῖ [86 τ ΘΓ ΟΥΊΔ] [Οτ; δᾶ Βανὶπρ βιοορεα ἐογννασὰ 

. βλέπει... τὰ ὀθόνια μόνα: καὶ ἀπῆλθεν 
Ὧ6 15 Ιοοκίῃρ δὲ 8 Ῥαπᾶδρεβ δοσθ; δᾶ 6 νοηΐ ΟΕ 

πρὸς. αὑτὸν θαυμάζων. 
τον γᾷ. ΗἰϊτηΞοΙΣ ψοπᾶονίπβ αὖ 

. γεγονός. ]] 
ΒΩ οσσαστϑᾶ,]] 

13 Καὶ ἰδοὺ δύν ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ 

τὸ. 
188 (ἈΪπ6) 

Απά Ιοοκ! ἔνο οὐΐοῦ μοῦ ἰπ νϑὺν {π6 

ἡμέρᾳ. ἦσαν πορευόμενοι. εἰς κώμην 
ἥμερα ἦσον Βοϊηῃδ ᾿ πο νὴ 858 

ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ. 
ΒΑ] 56}} ἔγοσα βίβαϊα : βἰπκὶν ἔτοσα 

ΓΤΌΞΒΕ: 24: 6--18 

186 ᾿ἰνίηρ Ομ διουρ 
86 ἀρδᾶῦ 6.[[ΞῚ6 ἰ5 
ποῦ στρ, θυ 85 ΘΟ 
Τταϊδοα 0.1] Β.6681} 
ὨΟΝ ὯΘ6 ϑὅΡοῖζα ἰο τὸῦ 
ΜΏ16 π6 5 γοὺ ἱἰπ 
ΕΔ11166, 7 βαυίηρ ὑμαῦ. 
{π6 ὅσο οὗ τδϑῃ αλιϑὺ 
6 ἀοινοσθα ἰηΐο π6 
Ὡδηᾶϑ. οὗ β'η τα] πιρῇ 
ϑῃηἃ 6 ἱπιραϊθα δῃηᾶ 
γοῦ οὐ {88 (τᾶ ἄδὺ 
Τ56.᾽ 8 5ὸ ὑμ8ν σϑθᾶ 
Ὠἷἰβ ΒΥ ΏΡ5. 0 ταϊηᾷ, 
9 8η4 - ἴον του θᾶ 
ἔγοὰ ἴῃ το πλοΣ8]} 
ἰοῦ 84 τϑρογίθα 341] 
[8688 ὑπίηρθ ἰο ὑδ8 
οἰθνθὴ δῃα ἴο 811 {π6 
τοϑῦ. 10 ΤΏΘΥ Ψογα {86 
Μαρ' ἄδ. Ίθμα ΜΆΤΙΥ, 
δα 420: 828, δμᾶ. 

Μϑ ὑπὸ τοῦοσ οὗ 

ἄδγαθβ. Αἶβδο, ῃ6 σαϑῦ 

ΟΥ (μβ6α ψοθ 

ἀπο ψογ6 (οι ἶρ [86 

ϑιθοϑῦῖος πθ86 [πΐηρϑ. 

ἸΈΟΜΟνΟσ, 8 6586 

ΒΌΜΊΏΡΒ. ΒΘΟΌΡΘΑΥΘα -Δ5 

ὩΟΏΞΘΩ56 ἴο ἔμο δηᾶ 

[6 Υ ψου]ᾶ ποῦ 6 αν 
[86 [ποχῃθ}].. ᾿ 

12 [ΓΒὺ Ῥδίοσ. ΤΟ56 

8 ἃ τῆ. ο ὑδ8 

ταθιη τ 81 ΞΦΟΥΤΟ, 
απ, ίοορίῃρ ἔοσ- 

ψαγα, 6 Ῥθ;βια ἴπ6 
Ῥϑηάδβοθ δίοῃθ, 50 
88. ψοηῦ ΟἿ, ΜΟ;-, 

ἀοσίορ πιὰ Ὠϊι- 
ΒΕ δοδὖ ψῆϑδὺ - Βαᾶ. 

] οσασαχτοραᾶ.1] .. 

13 Βευῦ, Ἰοοκ!οι ὑῃδῦ 

ΨΟΙΥ ἀδὺ ὑψο οὗ 

ὑπόπι ψΈτδ. ᾿ουσ μουΐηρ 
ἰο 8 νΠᾶρα αρουῦ 5ον- 

δῃ πΉ1165 αἰδίθην ἔγομι. 
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Φ6ΥΓα 5816 1 
ΔΘ ἘΠῚ "ἸΏ 8΄ΠΚ, 
Ἰ4Δὴὰ μη }0 ψ8γ8 
σου ουϑίηρ 1 ΘΔΟῊ 
ΟἾΘΥΓ ΟΥ̓ 811] ῆδϑβα 
ὑϊηρα δῦ δᾶ σοχηβ 

᾿Ιερουσαλήμ, 

πρὸς ἀλλήλους 
186} ψψ6͵Ὲ σον ουβίηρ ἰονναταάῖ ΘΟ οἴμοῦ 

συμβεβηκότων 
Βδνὶηδ ϑιαρροᾷ τ 

14 καὶ αὐτοὶ 

ἐγένετο ἐν τῷ ἢ Ἑἕ : ΟΙΘ σοηνου ϑίηρ 8. Δῃά 1 οσουτγεα ἴῃ [6 ἴἰο θ6 οοῃνεσδίηρ ἔμοτα ἕ πᾷ αἰδουδδίμρ, Φοθ5. Ὠϊτ - 
5615 ΡΥ δηᾶ 
Ῥδρθὴ ψαικίὴρ 1Ὴ 

16» ὑπεὶν 
ΕΥγ65 ψΈσα Κορ ἔγοχωῃ 
ΤΟΟοΟΡ ΙΖ Ρρ τη, 
17 ῈῊΞ δὰ ἴο ἐμθῃγ':. 
“ΑΝ δῦ τὸ ἴηδε6 πιαῦ-- 
ΤΟΥΣ ὑπαὺ τοῦ 8ῖθ ἄθ- 
Ὀϑύϊηρ Ῥούσψεθῃ γοῦγ- 
Β6ῖνο δ5. Ὑοὸὐῦ Ψ81Κ 
ΘΙΟΏ Θ᾽’ Απᾶ 87 
βίοοα 501 ψΠῊ κδᾶ 

1810 ΔΉΞΨΕΣ 
6. ΟἿΘ Ὠϑιηθα ΟἹδ'- 
ΟΡΔ5 βαιά ἰο Ὠϊΐη: 
ΚΑΥΘ γοὰ ἀνθιηρσ εἰ 
8 Φ]16 ἢ Ὁ ψουγβε 
ἴῃ σου βαὶολ δα 50 
ἀο ποῦ Καον {86 
[ρα ὑμπαὺ ἤδγθ οὐ- 
οὐττοα ἴῃ ΠΥ 1 [Ώθδα 

19. ηα Π6 
βαϊὰ ἴο θη: 

ἱπλανιι σὰ τυ μρημεα. υπξανφαμήμοιδυι αν φήμημς ἐφρῳναεαμκν ψαιαν .υ ἀφεσιν 

ὁ πρβαρων. τὰ 
δα ἰο 6 βεδκίπρ σοί Σ 

 ἐγγ συνεπορεύετο 
ΒΑνΩ ΡΡτοϑομβοα ννδβ βοϊὰρ Ὠἷ5 Ὑγαν ΜΊΑ. 

10 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο 
ΟΥ̓ ἐβθ ννοτα οίηρ 6] ξδϑί 

αὐτόν. 11 εἶπεν 
ς ἘΠῚ βαίᾷ Ἀϊ 

λόγοι οὗτοι ς 
Πα ἴἤ6 ψνοχᾶς ἔβοβα ψὩΪΟΏ 

ἀντιβάλλετε 
γΥοῦ 8:16 {πτον τη ἰῇ ΘΧΟμδηΡα 

περιπατοῦντες; 
ΔΙ ΚΙΩ 5 δρουὲν 

οὔθ ῃοΐ ἰο γϑοοβηΐζο 

πρὸς αὐτούς Τίνες οἱ 

ἐστάθησαν σκυθρωποί. 

, εἷς ὀνόματι 
ἘδνΩΒ δαϑγεσοᾶ θυ οὴΘ ἴο ὨϑΙῺΘ 

πρὸς αὐτόν μόνος παροικεῖς 
816 ἰἸοᾶρ!τηβ δὲ 

᾿Ιερουσαλὴμ 
ΜΠ ΔΈΙΕΒΡοπδπτηιςμσκαμειομαραιαυμθαμον χρνθαραμρειονκινευονεμρνμαπμιμπμηρ νον ἀν αι νετην υγήταμαν σρδφαον 

Βανί οσουχτροᾶ - ἰὴ 

ταύταις; 19 καὶ 

Ποῖα; οἷ 
ὙΝΩ8[ βοσΐ οὐ ([8 1065) ἢ ΤῈ6 (ΟΠ 65) 

ἴο Ὦπη: “ὙἼ86 [ῃ]ηρ5 
ΟΟΠΟΘΙΏΪΩΡ σ6585 
[86 Να σ᾽ 8 Ὑθθ', ψ80; 
Ὀθοϑθ ἃ ῬΡὈ͵ΓΟΡὮΘύ. 
ῬΟΜΘΓΓῸΙ 'ὰ σους δηᾶ 
Μο͵ΙάΑ͂ ϑίογθ αοα δῃᾶ 
811 Ὁ)6 Ῥϑοριθ; 90Ὸ δῃᾶ 
ΠΟῪ ΟἿΣ ΟὨΪΘΙ ᾿χίθοῦσ 

ἘΠῸ ((ὨϊηΡ5) 

Ναζαρηνοῦ, ν 
Ῥτονρᾷ ἰο Ὀ6 ΤᾺΒῚΘ ῬΘΥϑο 

παντὸς τοῦ 

20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ 
ον μη βανθ βοϑίαθ 

ἄρχοντες ἡμῶν εἰς 
16 Ἑ1ΘῈ ῥυίοϑῖβ 

, κρίμα θανάτου 
ΟΥὰ5 ἱπίο Τπαργαθσης οὗ ἀθαίῃ 

ἐσταύρωσαν 

Ὠΐ ΟΥ̓ ἴο {6 56}- 
ἴθῃσθ οὗ ἀθδίῃ δηἃ ἴῃ]. 
Ὀδ16α Ὠΐτη. 2 Βα τὲ 
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ἐστιν ὁ 
15 {86 (ομ 6) 

᾿Ισραήλ' ἀλλά 
15ΥΔΘ6Ὶ; Ῥαΐ 

τούτοις τρίτην 
. 811 ἴζοβα ((ἰηρ5) {ὨΪΓ 

ἄγει ἀφ᾽ οὗ 
1:15 Ἰϑδάϊης ἔσο ΠΪΙοΐ [{π6] 

ἐγένετο. 22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές 
οὐουχτρά. Βυΐϊ.. 8150  ΟΤΉΘῺ 

ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, 
15 δϑιοι ϑῃθα 5, 

ἐπὶ ( 
ὍΡΟΣ {με 

μὴ εὑροῦσαι τὸ 
ΤΩΑΘΗΔΟΣῚΔ1 ΤΟΙ ΕἸοϊεὶ τοῦ ανίῃρ ἔουπα δα 

σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν 
βοᾶν οὔ πίτα μὸν σϑηιῖθ Βα δἰϑὸ νἱδίοῃ 

ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἱ λέγουσιν αὐτὸν 
Οὗ ΔΏΞΘΙΒ ἴο αν βθβθρὴ, ΨΏΟ 8.6 5 ΙΠῈ ἩΣτὴ 

ζῆν. 24 καὶ ἀπῆλθάν 
ἰο Β6 ἐν δ. Αμὰ ψΜοηΐ ΟΥ̓ 

τῶν σὺν ἡμῖν 
οὐ ἰλ6. (ο} 65) ἰοσείμον ἢ 5 ΡΟ {πε 

μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ 
ΤΑΘΙΆΟΥΣΔΙ ἴογαρ, δηα ξουπα ἰδ5 δοοοταϊηρ 5 86 

γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 
ν..,.252241:} 6] βδῖα, Βασι Ῥαϊ τοί ἔμπον βαν. 

25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὦ 
ιν εῖοὶ Ὡς 581α ἰοννασᾶ 1θχα ο 

ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ 
ΒΘΏΒΘΙ655 (0.65) δῃᾷὰ ον. ἰοίΐῃθεο πρασΐ οὔίῃαε 

πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν 
ἰο θ6 ὈφΙθνίη δ ΡΟ 8} (1055) ΨΜΏΪΟΘΒ ΞΡΟΚΘΕΘ 

οἱ προφῆται" 26 οὐχὶ ταῦτα 
τὰ 68 φῬτορπηοίβὶ; ὩὨοῖ ἴμ656 (155) 

παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ 
ἴο ΒΞ ΕΣ 16. “ Ο(μγίὶθσ πᾶ 

τὴν δόξαν αὐτοῦ; 27 καὶ 
[.47.} ΒΊΟΥΥ οὗ Εἰ ὃ’ Διά 

ἀρξάμενος ἀπὸ ῥιωυσέως - καὶ ἀπὸ 
Βδνῖηδ βίατίθ ὦ ἔτοσα οβεβ διά ἔσοῃι 

πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς 
811 168 Ῥσυορῃθίθ [6 ηἰογργτοίθα. ἰοὸ ποῦ 

ὅτι 
ἐμαὶ 

λυτροῦσθαι 
ἴο Ἰοὺ ἰοοβϑα 

σὺν πᾶσιν 

αὐτός 
|9:] 

τὸν 
τὴ8 

ἠλπίζομεν 
τοχο ΒορίΒ 

μέλλων 

νῬεὶημξ δρουὲ 

γε καὶ 
ἐλαθοάᾶ αἰ5ὸο. νὰ 

ταύτην ἡμέραν 
{15 ἂἂν 

ταῦτα 
{656 ([8}185) 

τινες ἐξ 
5ΟΙΩΘ ουἱΐ οὗ 

γενόμεναι 
μανίπξ' σός ἴο 6 

μνημεῖον 

ὀρθριναὶ τὸ 
ΘΔΣῚΥ 

28 καὶ 

τινες 
{6} 611 

ἐπὶ τὸ 

ἔδει 
1 85 ὨΘΟΘΒΒΔΥ͂Ν 

εἰσελθεῖν εἰς 
ἴο οαΐοσα ἰμΐο 

ἐν. πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ 
Ϊ᾿ 811 5 16. ϑοιίρίαστε ἰδ6 ([μϊ1πρ5) δροιαὲ 

ἑαυτοῦ. 
Ὠἰχηκο]ῦ, 

28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ 
ἈΑμα ἰδον βού θα ἰηΐο ἰῇ νίαρθο ΜΏΘΧΟ 

ΓΌΞΚΕ 34: 23---.98 

ΟΥΘ Βορίηρ ὑμδῦ 
ὑ15 [ἸὩ8}}] ψ85 ἰῃ6 
ΟὨἿΘ αροίύίηρα ἴο 46- 
ΕΠΥ͂ΟΥ Ι571861; γέεβ, 
δὴ Ῥοδίος 8411 ἴμεδα 
ὑμίησδβ, ὑμὶθ ΠΊΒΘΚΘΞ 
86 ὑμίγὰ αἀδὺ. 5ίῃσθ 
{μ6ϑ86 ὑῃΐηρδ οσουϊτοᾶ. 
22 ΜΟΥΘΟνΟΥ, σογίϑὶ 
ΟΠ ΕΟ 8ΙΏΟΩΡ᾽ 
ὮΞ δἰϑδὸ βδϑιο θᾶ 
5, ὈΘΟδ56. μα ν δᾶ 
ὈΘΘΩ ΘΘΥ͂Ρ ἴο [6 
ΤΩΘΙΔΟΥΪΔΙ ὑοχρ 28 μαῦ 
αἰὰ ποῦ πᾶ Ὠἰβ Ὀοᾶν 
δα πον οϑὴθ 5Ξ8.0- 
ΪῺ 0 γὺ 8 8180 
5665 8. Βῃρογηθύαταϊὶ 
δίρῃῦ οὗ δῆρθιβ, ψὯΟ 
5Βε14 6 15. 811γν8. 
24 ἘΠΠΤΠΘυ, βοῖθθ οὗ 
ὕοβθ ψιὰ 5 νοῦ 
ΟΥἨ ἰο 86 τθηλοσίϑὶ 
τοι; δα ὑδον ἔουπηά 
Ὁ 50, ἰι8ὺ ἃ5 ἰῃ8 
ΜΟΙΆΘΩ δα καἱᾶ, μαύ 
[9 ν}] αἰᾷ ποὺ 5866 
Ὠἰγ." 

25 Ξὺ Ὧδ6. 5βδαϊᾶά ἰο 
πο: “Ὁ δβθ,ΒΘΙΘΩΚ 
ΟἿΘ5 8162 510 ἴῃ 
θα το Ὠδιῖθνθ οὐ 

8411 ὑῃῇ8 ὑμϊηρα ἰῃ8 

ῬΙΟΡΏΘΚ ΒΡΟΚΘΙ 

26 ͵ὰ5 ἰὺ ποὺ Ὡδορϑ- 

ΒΘΥΥ ἴοῦ 6 ΟὨἸ σία 

ἴο ΒΟΥ ἰπ686 ὑΐ ΡΒ 

δὴ ἴο δηΐου ἰπΐο ὨΪ5 

ΘΊοΥν 9 27 Αηα οοὰ- 

ταθῃοίΐηρ δὺ ΜΟϑΘΚ δηᾶ 

811 με Ῥστορῃθί Ὧ6 

ἰη ουτείθα ἰοὸ θη 

ὑπίηρα ρεογίϑίηϊηρ ἴο 

ὨΐΒΕΣ ἴθ 81 ἰδ 

ϑουιρύσγοα. 

28 ΕΙΏΔΙΪν ὑὮΘΥ͂ 

σοῦ ΟΙοδα ἴὸὼ ξμ6 

νι δρα ψΏΟγΘ- ὑ8 86 
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ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο! ὕ6Ι6. ἰουΣΟν ῃ ΚΡ, 
ἴδον οτο βοΐη, δμηᾶ Β6 ᾿ ΒΟΙΘΩ6,: ἰοναχά δὴ Ὧ6 πιδᾶρ 94 

πορρώτερον ᾿ς πορεύεσθαι. 29. καὶ {1 6 ψὰ89 ἰοὔγπογ.- 
Τατίμοῦ | ἰο δ᾽ δοίη. ΑἸ Ἰηρ ΟἹ ἔαιίῃου. 29 Βυξ 

παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες μεῖνον 1 0} ιιϑϑὰ - ῬΓΘΒΒΏΣΘ 
{πον υϑθα ἔοσοθ θθϑίάθ Εν 81} ΒΆΨΙΩΞ Βίδαν ᾿ἰὩΡΟῚ Ὠΐπλ, βαψίπρὶ 

μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ ΘΙΥ τ ἀ8,:. θ68- 
ΠΠ 8, Ῥεοδιβα ἰονγαζά .: ονθπῖηρ [1185 δῃά! οδῦβθ ἰᾧ 5 ἰόντ 

Θονθηΐηθ διὰ 6 ἄδν 
ὨΔ5 ΔΙΤοδαν ἀθο πηδᾷ.» 
Μὰ ὑμοῦ ἢ6. ψϑηΐξ 
ἰὼ ἴο βίαν ψὶ ὑπθον 
39 Πα 85 Ὧ6. 85. Τα- 
οἸἱϊηρ᾽ πὶ ἔθη “8 
06 τπῖθϑὶ Πρ. ἰοοῖς -(ῃ8 
Ἰοϑῖ, Ὀϊ6 θα 1Ὁ, Ὀτοκα 
λὲ δ Ῥοσϑ ἐὸ ᾿ϑηᾶ 
1 ἴο θαι, 31 Δὲ ἐπδὶ 
ὑμοῖτ ουαβ ψοσα ΤΠ 
ΟΡΘηΘα, δῃα ὑπο ν Γρος 
ΟΡΏΪΖΕα ἴτη; δῃᾷ ἢ 
αἰδαρρθατθα. ἔγοπὶ 
μθιη. 2 Αηᾶ. πϑν 
Βολᾷ -ἰἴο δ ο ἢ οὐδοῦ" 
ΟΤΘ Ὡοὺ ΟἿΣ δδσΐβ 
Ῥαγηΐθ 8435 6. 85 
5θακίηρ ἴο τ Οἢ 
[26 τοϑα, 85 Ὧ6. γδϑ 
ΤΌΠΥ ΤΟρδησ ἀρ {πὸ 
Θουιρύστοϑ ἴο. ι.52᾽ 
2 Αμα ἴῃ ἰμαῦ σον 
ὮΟΘῸΩΡ ὑοῦ τΌΘΘ δῃᾷ 

κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα: καὶ εἰσῆλθεν 
Ὧδ85 ἀφο!Ἱηρα ΘἸχοδαν ἔῃ αδν. Δα Ὠ6 νν»οηΐ ἴῃ 

τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 386. Καὶ 
οὔ ἴῃς - ἴἰο 5ϑῖίαυΥ. ἰορείμον τῆ ἴθι. ᾿ Απὰᾶ 

ἐγένετο - ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν ΄. μετ᾽ 
"11 οσουσγοᾶ ζὰ ἴ6 ἰσ Το ὴ6 ᾿ 41} ε9] Ὑ{1Ὲ 

αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν 
ἴποθ ανίηθβ ἰακθ τὰ6 Ῥχϑδα [1088] ΔΘ Ὀ]οϑβεα 

καὶ 'κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς’ 
δηᾷ ᾿Βανῖαβ Ῥτοῖσθθ δ ννᾶϑ εἰνίπρο οσ,. ἰο ἐποῖα; 

Ὁ αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ 
οξίθοσα ας ψνοσο ορθιθα Πν τὴ τ ΕΜ 65 

καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος 
διὰ ἐμὸν τοςορειίζοα τ; δ Β6 ὈΔΡΡατθηὶ 

ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν. 382 καὶ εἶπαν πρὸς 
Ῥθοδτὴθ 6 ἔτογῃ ἐξθχ, Αμα πον βαϊα ἰονδτζα 

ἀλλήλους Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν 
Ε80ἢ οἶα Νού ἰδὰβα ἤδεαοτέὲέ οὔυβ Ῥυσηϊη τγᾶαβ 

ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς 
85 ἢ Ὑ͵ἘῈ5 βϑρϑακίῃρ ἰοῦ 31 ἰῇθ τῶν, 85 

διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 838: Καὶ 
ἢ6 νγὰϑ ὁρθαηβ ἔν το ὰβ ΔῈ Βοσιριτε5 Ὁ. Διά 

ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰ 
αν] Βίοοά ρ ἴο νοῦν 86 ΒΟΌΣ ἐπὲν σεϊωση δα ἀῶ 
᾿Γερουσαλή : καὶ ᾿ ες εὖρον. [Γούαχθα ἰο σοῖαβδᾶ- 
σργαβαισνν ΝΙΝ δηα΄ μου. παπᾶ ἴδσα; πᾶ. ὑμον ἐουπα 

Ν : ᾿ ᾿ « Σ  Ὁ86. φἸονθὴ δηα ἴῇοβθ ἠθροισμένους .. τοὺς ἕνδεκα καὶ ᾿ . Βανῖηδ Ῥθθη οοη οἰθα Ἰοποίποσ ἐς εἴθνθθ δπὰ] ΜιυΠ: 612 δου θΙοὰ - ᾿ ΕΝ ΄ “Ψ ζοθοῦμοσ βαγὶησὶ τοὺς σὺν.- αὐτοῖς, 34 λέγοντας ὅτι [ΕΟ ᾿ 
186. (οῃ.85) ἰοσείμου τὰ Ἰποτα" Ἐλδυ δὰ 3 παῖ} “ΕΟΣ 8 ἔδοῦ “Ἢ τοτᾷ " . “ν᾿ οι κ 85 τοὐβεὰ ὉΡ δηὰ ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος καὶ ὥφθη. ᾿ δ 
δοῖδ!ν νν85 Γαϊδεαὰ ἂρ ἐμ. ΣΟ ΕΤεσοὶ δος ΟΝ ὯΘ ϑρροασθᾶ ἴο .851- 
Σίμωνι. 86. καὶ αὐτοὶ ᾿ς ἐξηγοῦντο πλοπ!" ὅσ Νουγ, ὑδμὲν ἴο Βἰχηο. Απὰ ΔΘ ἽΜΕΣΘ ΘΧΡΙ ΘΙ ἴτε ΘΙ ΒΘΙῖν 5. το υθα ἐπ 

ὸ ἐν τῇ οὁδῷ καὶ . ὡς [νοΐ ὁπ ὑπο τοβὰᾶ τὰ ᾿ 
{86 (μὲ 55). 1ῃ {88 ΨΨΑΥ͂ ᾿6πᾶ πον 

ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ 
ἈΘ Ῥβοϑχῦβ Κῆονψῃ ἴἰο ἰμοπὶ ἴθ {86 Ὀσρακίηρ οὗ ἴμ6 

δα ἩΟῊ ΒΘ. Ὀθοδῖπδ 
Κποη ἴο ὑπθηι ἈΥ͂ 
86 Ὀγθακίησ οὗ {δ ἄρτου. ᾿ 

ὑχελῆ [108]. " : Ἰοϑί, προ αὐ 

“86 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων! 56 ΏΠΕ ἰδοῦ ΨΈΣΘ 
᾿ ΤΏ6β6 (155. Ὅς Ὃ᾿οὗἉἨ ἰπϑυα Ξρεακίηρ 1 ΒΟ ΘΑ Κρ ΟΣ “ 656 
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Ἢ 3“: ᾿ : ,» δ . ᾿ 
"τὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν [καὶ λέγει 

αὐ ᾿ βίοοᾶ ἰπ χταϊάβὶ οὗ {ποπλ δα Ὧθ 15 βαυίηθ 

ὑτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν}. 37 πτοηθέντες. 
δὰ ἜΜΟΝῚ Ῥδᾶσθ. ἰο σοτῇ]. Ἡδνίαθ θοι ἰουσ θα 

δὲ καὶ . ἔμφοβοι γενόμενοι 
ρυδ. ΕΥοΤοῖ (Ομ 65) ἰῃ ἔθδσς Βανί Ὀδοοχὴα 

ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.. 
18ον Μετα ἐπ π|είπρ' , Βριρις ἰσ θῈ Ῥε μοι αι, 

48 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι. 
Αμᾶ Ὧφ βαϊα ἴο ἰβοη ἍΜ δνίηρ Ὀ6Θη ἱσοι]6α. 

ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ 
σοῦ 816, δαᾶ ΤὨΣΟΌ ἢ. δὲ ΤΟΘΞΟΏΙΏΒ5 

ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ. ὑμῶν; 
4716 ΠΟΥ, ὉΡ 1Ὰ 1145 Ὠρασὶ οὗ χοῦ 

39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας 
ὅεα χοῦ ἰῇς αιᾶβ οἔτηβ. διὰ δα ἤθε 

μου ὅτι ἐγώ. εἰμι. αὐτός: ψηλαφήσατέ με 
86; 166] σοῦ ΤᾺΘ 

καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα 
δῃᾷ βδθο ύοῦυ, Ῥβοϑιθα ρίτιϊ βεβῃ δῃᾶ ῬοἕαῈβ5 

οὐκ ἔχει -καθὼς ἐμὲ. θεωρεῖτε. 
ποῖ. 15 πανὶπρ δοσοζαϊηβ 5 τὴῶθ ὑοῦ 816 ὈΘΒΟΙΙΩΕ 

ἔχοντα. 40 [[καὶ τοῦτο εἰπὼν - 
Βανίῆθ. [[Απὰ 1815 (16) Πανὶ βαα 

ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ]] 
δ βϑμῃονθα ἴο ἔμελ ἐῆθα μαπᾶβ δῃηὰά ἴπ6 Ἐπα ΚΤ] 

οἔταθ ἰδδῖ 1 ΆΤΩ 

41 Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς 
τ Χο Ἀαΐ αἰβροθναρ οξίμοαιλ ἔτοσλ ἰπ6 

χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων. εἶπεν αὐτοῖς 
ον ΕΤετο ν 124) 16 {τὴν Πη ὍΝ δὰ 5αίᾳ ἴο ἔμϑαι 

"Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 
ἌΑτα τοῦ αν βουωθίβιηβ ΕΥΞΙΟΙ ΕἸετι τ ΟΝ 

42 “- οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχϑύος 
8 (ΟΠ 65).. Βαϊ Βᾶνθ οὰ. ἴο Εἷπὶ οὐ ββῃ 

ὀπτοῦ μέρος" 48 καὶ λαβὼν ἐνώπιον. 
Ὀγο]θᾶ ρμῖθοθ; δὰ ανιδίδκεα . τ ΒίσΣ 

αὐτῶν. ἔφαγεν. : 
οὗ ἰᾳετι ἢ ϑδίβ. 

44 Εἶπεν δὲ. πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἷ 
Ἐδβαῖὰ ὑυϊ ἰοννασὰ ἰδμδχῃ ΤΏΘ56 ἐμὲ 

λόγοι μοὺ οὗς ἐλάλησα. πρὸς ὑμᾶς ἔτι 
ον Οὗ τὴ 8 ΜΜΏΪΟ. Ἴβροκα. οἰοναχὰ τοῦ νοΐ 

ὃν σὺν ὑμῖν,. ὅτι δεῖ - 
Ῥεΐηθβ - ἐοβείμον νι: σοῦ, πα 1115 Ὡδοθβϑϑυν 

πληρωθῆναι ᾿ς πάντα ᾿ τὰ 
ἴο 6 ξι]8Π1ςα . 811 ΄. τὰς (55) 

γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ 
Ὠδνὶαρ Ῥεθὰ τὐτλτίεα ἴῃ ΓΉΈΥῚ 1Δ 

Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ 
οὗ ΜοξΞεῈ5 δῃᾷᾶ ἰο ἴδ 6 Ῥτορθοῖξ ϑῃᾶ 

ΕὔΚΕ; 24: 837---.48 

ἀπίαρα ;Ὧ6. Εἰ λΒΘΙ 
Βίοοα ἰὰ ὑμοῖς. τυϊᾶϑὺ 
δηᾷ. βοἃ. ἴο ὑμθ: 
““ΜΩΣ τοῦ δᾶγνα 
βθδοθ,᾽ 7 Βιυῦ Ὅ6- 
Βα [ὯΘν ψΨψόγθ ὑδγ- 
τὶ 16ὰ, -δηὰᾶ. Ἀδὰ 
δορός ἔγὶσ αὐσμ θᾶ, 
ἴον} ψ0ῖ6 ἱππδρίηϊησ 
μον. ῬΘ 6] φ 5011- 
ἰ, ὃ88ο. Ὧ8. 5δὶὰ 
ἴο ποι; “ΨΥ ἅτ 
γυοῦ ὑγοῦθιθοα, δῃὰ 
ΨΩ ἴα. ἴὸ ἀουοῦβ 
οοθ ἃρ πὰ τοῦκ 

{πδατβ9 839 5866. ΤὯΥ 
Βϑδηᾶβ δια τὴν ἔδοῦ, 
ἰῃαῦ ἴὸ ἰδ 1 ΤΑΣ ΒΕ; 
ἴδ61 ἴὯοόὸ πα 866, Ρ6- 
δ 186. ἃ βοΐ αἀο65 
ποῦ πᾶῦθ. θθϑὴ δᾶ 
ῬΟΏΘ5 - πιδὺ .δ5 τοῦ 
ὈϑῃοΙᾶ ὑμαῦ 1 δυο." 

40 Δηα 835 πὸ κδίᾷ 

ἐ8}1Ϊ 6 5βΒονβὰα 

πο ἰβ δᾶ δῃᾶ 

δίβ ἔοϑὺ, 41 Βυὺ ψΏ11 

{8 }0 ψεῖθ οἱ} τοῦ 

ῬϑΙΣονὴρ ΤῸΣ ΘὮΘΘΟΣ 

07 δῃὰ ψοσθ ΨψΟΏ- 

ἀρτίησ,. Ὧ6. 5818 

ἰο ὑπο: “0 τοῦ 

Πᾶνα βοιμδίίηρ ὑΏΘΓΘ 
ἴο οαὐϑ'᾽. 42 Αηα [67 

Βααρα τη ἃ Ῥῖθοθ 
οὗ ὈτΤΟΙΙΘΩ͂ Η5ῃ; 48 δῃᾶ 

86 ἰοοῖς [Ὁ δᾶ αἷδ ἱὸ 
Ῥοΐοστ ὑμεῖς ὄονϑδ. 

44 6 πο βαἰα ἴο 

ὑπθα:. “ἼΏΘΘΘ 816 

ΤῺ ᾿ΜΟΤὰσ ΜΏΪΟΩ (1 

ΒΏΟΚΘ ἰὼ Ὑοῦ ΜΏΪΘ1 

ψὰ5 χοῦ ψιλὰ τοῦ, 
{μῃ8ὺ 811 6 ὑμϊηρὴ 

τιν ἰῃ ὑπ6 ΔΨ 

οἱ Μοβθβ δηᾶ ἴἢ 
{12ὴ6. τορος ῃὰ 



ΤὈΚῈ, 24: 4---ὃ8 

ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν 
ΤῊΘ. ΠΡ Π6 ορϑηθρα ΖΚ 

συνιέναι 

Ψαλμοῖς περὶ 
ῬΒΔΙΧΩ5 δου 

αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ 
οἵ ἴρ ἴθ τα οξίμεο ἕο θα ρυζπὸ ἰοβοίμοΣ 

τὰς γραφάς, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι 
{ῃ8 ΞΟΥΙΡίΓΘΚ, 8 πθϑαῖϊά. ἰοίβοω ἰῶδὶ 

οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν 
τι 85 Ῥθϑὴ ψυξίθη ἴἰο 5 0, ἰπ6 [6) ἐν Ἐ1ὴ 

καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ 
Δα ἰο οἰαπᾶ ρΡ οὐδοῦ ἀδβᾷ (ο 65) ἰο δε ἰῃλγὰ 

ἡμέρᾳ, 41 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
ἂδν, ΘΔΑΩ ἴο ΒΘ ὈΥθβο θα ὑροὸὰ ἤΘ. ὨδηλΘ 

αὐτοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
ΟΥ̓ Ηΐτα Δαΐζο Ἰειϊηρ 5ὸ οξξ ΟἿ 5105 

εἰς πάντα τὰ ἔθνη, --- ἀρξάμενοι ἀπὸ 
ἰηΐο 81] 16 πδύϊοηβ, -- (ΟΠ.65) βίδυ ρ ἔτοσα 

᾿Ιερουσαλήμ' 48 ὑμεῖς μάρτυρες 
Φουβδθσα; τοῦ 1. 6556 5 

τούτων. 49 καὶ ἐγὼ 
οὗ ἴμϑβαε (1255). Αμὰᾶ Ἰοοκ! . Ι 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός 
δῖ βοῃάϊῃσ ΟΥ̓ οὧὐ͵ [8 6 ῬΤ͵ΟΤΆ 56 οδίῃες Ἐδίμοσ 

μου ἐφ᾽ ὑμᾶς’ ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ 
ΟΥτΘ ὑρὸὴ τοῦ; χοῦ Ῥεΐ 5ἰί τοῦ ἄοσψῃ ἴἰὰ τῃ6 

πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε 
οὖν αμε τφνδαϑῖ [16] στοῦ ταὶ Ὀθοοσηβ οἱο θα 

ἐξ ὕψους δύναμιν. 
οὗ Οὗ ἈὨοιρμξ Ῥονοχ. 

50. ᾿Εξήγαγεν δὲ 
ἘῸ 1ρὰ οὖ Ῥυΐ 

Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας 
Βοίμϑδην, διὰ Βανὶηξ Ηξίθα Ὁ 

αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ 
ΟΥ̓ Ὠϊχ δ ὈΪΘΒερα {πθ. Δηα 

ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη. 
πὰ {μ6 ἴο ΡῈ Ὀ]θθθίηρ μα  ἐμποῖλ 86 βἰοοά [ΣΟΙ ΡῈ 

ἀπ᾿ αὐτῶν [[καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν 
ἔχγοα με [[8πα 6 νγἃβ θείῃ Ῥοσῇθ ὼῸρ ἰηῖο ἐπὸ 

οὐρανόνγὙ]. 52 καὶ αὐτοὶ 
μϑδανϑα]]. Δηαά ἴπμον 

[[ττροσκυνήσαντες ὑπέστρεψαν 
{{πανϊὴβ ἄοπϑ οραΐίξϑδησα ἰο μὸν τοι σηςδα 

εἰς μετὰ 
λαΐο δ 2139} 

χαρᾷς ἦσαν διὰ 
ΤΟΥ πον νους ΕἸ4Ὁ ψ6}}{τῈ9] 

παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν. 
811 ἴῃ ἴῃ ἰοπιρὶθ ῬΙοββϑίηβ 9 Οοᾶ. 

μετάνοιαν 
τεροηΐδησο 

ἰδοὺ 

ἐξαποστέλλω 

πρὸς 
ἰονδταὰ 

χεῖρας 
δϑπαξ 

ἐγένετο 
ἀΐ οσσυττρᾶ 

ἕως 
Ὁ1111 

τὰς 
τῆς 

αὐτοὺς 
1) 29} 

αὐτὸν] 
ἈϊτΩ]] 

2 . ἱερουσαλὴμ 
ΠΏ ΣΡ [6] 

καὶ 
διά 

μεγάλης, δὸ 
δτιθϑῖ, 
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Ῥβϑι δροιυῦ τὴη8 
Ιαὰδῦ 6 101{Π]168.᾽ 
4 ΘΠ. Ὧ6. Ορδηρᾷ 
Ρ ὑποὶν τηϊηᾶς ΣᾺ Π]ν 
ἴ Β͵ΥΔΒΡ 8 τηδδη- 
ἰὴ 85 Οἱ πῃ ϑ'οσὶῃ- 
ὕμΓ 65, ἀθδῃᾶᾷ ἢ8 
βοὰ ἰοὸ ἔπρῆλ: “Ἴῃ 
{15 ψὰν Ὁ 16 υτὶνς- 
ἴθι ἰοῦ ὑῶὼ86 ΟἸἾγίβὲ 
ΜΟΌΪΑ ΒΟ δηα σαἰδα 
ἔστοσὰ ϑιοῦρ 6 ἀραδᾷ 
οἡ ἴῃ [γᾶ ἅδν, 
41 δὴ ἃ οὐ (886 Ρϑβὶς 
οὐ Πἰβδ ὩϑΘ ΤΕΡΘΩ- 
ἰϑῆὴσθ ἔοσ ἐΟΥσ ΘΏΘο5 
Οἵ δἷ'ῷβ ψοπιᾶ- 6 
ὈΓΟΔΟΙΘΩ͂ ἴἢ 811 [δ 
ϑύϊοῃϑ---οἰαχῦηρ οί: 
ἔσοῖη ΦοΥΌΒΘΊΘ πη, 
48 χοῦ ἃσχα ἴο 6 τ: 
ὭΘΒΒΘ5 Οὗ 686 (Ωρ; 
49 ΔΩ, ἸΟΟΙ! 1 81 
βοῃαίηρ ἤοσῖί Ὄροῦ 
τοῦ ἰδαὺ ϊο [8 
ὈΓΟΠΊΪΘΘα ὉΡ ΤῺ Εδ- 
ὑποσ, Ὑοῦυ, ὑδοῦρῃ; 
8166 ἰῷ ὑπ οὐὐν μπὲ] 

χοῦ Ὀδοοΐῆθ οἰοίῃθρα 
ψὶ ῬΟΧΟΥ ἔγοχη ΟἿ 

ὨΙΡ," 

δὺ Βυὺ Ὧδ δα {ποθ 

οαὺ 85 3181 85. Βοίῃ 8- 
ὯΥ͂, ϑηᾷ π6 Πεα ἃρ 

Πα Ὡϑηᾶθ θα Ὀ]65ϑδθά 

θη. 515 Ὧ6. Ψψ 85 
Ὀ]οσϑίηρ ὑπο Ὧ6 88 
φῬαγίρα ἔσοτῃ ὑπο δᾶ 

Ῥορϑδῃ ἴο Ὀ6 θοῦ Ὁ 

ἰο ϑαᾶνθῇ. 52 Αμπᾶ [ΠΘΥ͂ 
αἰᾷ ορϑίβϑῃσθ ο ἢΐμι 

δ τούυσηρα ἴἰο 566-: 
τυβθιθη πὶ ρτϑαῦ 

ον. δ8 Δηᾶ 88. ψοΓα 

σού 1} ἴθ ὑδ8 

ἰΘΙΏ016 Ὀϊοοϑίηρσ Οοᾶ, 

Ὡρμωουνωωἑνυυυο,,,,  ........͵...... 

τρπιννννιθαυννυηομμνο μη ΒΜ θμποηακα ὑρρ το τι οαν ἀμρμρυαελννμυῳιροαυ τα. μυμησννοντὴς ον οι ασσυυσν να στευρ ον πωσρισανασῶ πὐλτηνσοσσσασσστμοσστοσσσασοον. 

ΚΑΤΑ ιωάνην. 

ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤῸ ΙΟΗΝ 

Ἐν ἀρχῇ . ἦν. ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος 
1 ἐπ ΛΣ Υ 85 ἴδ6 Ὑοτανς δῃᾶ ἴδια Μοσά 

πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

ἦν ροτα μ6.. σά, δορὰ ὅοα νγδβ μα Ὑ)οσχᾶ, 

Φ 2 ᾿ “« » Ἂ ΄ 

ὧτος ἦν ἐν ἀρχῇ προς τὸν θεόν. 

2 τας [ο66) ὧν ἴα. ῬΘΘΊΛΗΙΏΕΙ ἰοννατα ἐμ αοά. 

πάντα: δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
ὅ ΑΙϊ (μΐ55) ἰμσουρα. Βῖτα ΟΔΙΩ8 ἴο Ὀ6, δρᾶ 

ἷς - αὐτοῦ-. ἐγένετο οὐδὲ. ἕν. 

αὐλαξέτουι ἰγχ’ σα ἰοὸ ΡῈ ῃοί-Ραΐ το 8 (μϊπ6). 

τ φιν Β 2 » ,δφ . - ΟἿ 

ως ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ: ἦν, καὶ 
. ὙΜΏΪΟΒ. Ὧ85 οοτὴβ ἴο 6 π πὰ Πξθ τγ88, δῃά 

ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ὅ καὶ 

. 1116. ὃ {μὲ ᾿ἰρμΐ ΟΥ̓ 186 ΤΆΘΩ; ΕΤε 

ὃ. φῶς ἐν τῇ. σκοτίᾳ φαΐνει, καὶ ἢ 

ΝᾺ ἑν ἴὰ ἰδ ἀδυκηθθβ 15 βαρ, δηᾷ τὰς 

σκοτία αὐτὸ - οὐ - κατέλαβεν. ᾿ 
ποῖ ᾿ονεσρονεσεα, ἀδυ ΚΘ 55 1ι : 

ἀπεσταλμένος 6. ᾽᾿Εγένετο " ἄνθρωπο 
᾿ οδτῖς ἴο 6 ἜΡΟΝ ὡ Βανίῃρ Ὀ66ὰ βοΐ ξοσυίῃ 

“-“ Δ»Ρ ᾿ Ε. “ 2 , . 

παρὰ θεοῦ ὄνομα αὐτῷ --- ᾿Ιωάνης 

τρατῖς οα, πδΙὰΘ ἴο ἰτα ΦοΒΩ; 

1 οὗτος ᾿ ἦλθεν ,. εἰς 

15 (οὩ 6) ̓  ΠΔΙῺΘ , ἀπίο 

τυρίαν εὐ ἵνα . . μαρτυρήσῃ 

βαρ ταθσο, ’ 1ὰ οτᾶοχ [δὲ Βα σταϊθμῦ 1116 55 

περὶ - τοῦ τό οτος ἵνα πάντες 
τρέμε {86 των ́ πῃ οτᾶοσυ ἔμαὶ 81 

πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. 8 οὐκ. ἦν 

τοὐβϊ θεονα  οἰσουθα Βΐμη. Νοὲ.-.. ψᾶ5| 
-“ 32 3 ΄ 

- ἐκεῖνο τὸ φῶς, ἀλλ τον ἵνα ος 

ἘΠ ιν Ωρ ).... 1η6.. Πρ. υὲ ὀὠἀΝποζγάεν ἐμαί 

ἰἱαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός... 
πε ταν, ὙΝϊπ655 ροὰξ {π6. ᾿ἰρῃῖ, . 

9. Ἦν τὸ φῶς: -- τὸ ἀληθινὸν 

5 τὰς Δισΐ τὰ 6 {σπιο. 

δ᾽ φωτίζει πάντα : ἄνθρωπον 
φρο Β 5 αὐ ραίθπίηδ ΠΡ Δ ΤΆΒΏ ... 

ἐρχόμενον εἰ τὸν κόσμον. 10 ἐν 
ΡΧΟμΕς ξῶ τ 6 ψυοτ!ᾶ.. Τὰ 

1- “Ὁ Βοά.᾽᾽ 1ῃᾳ σοπίχαβι ΜᾺ 

60 ὅθε 'μαϊμπον 3:1,. ἐοοϊμοίθα, 

ΟὐἿἹα,νην), 51:18. ( ), Ψ “τ 

1 τὰ [ἘΠ61 Βερίμηΐηρ 
ἐὴο οτα 85, 

διὰ {μὲ Μοσᾶὰ ψὰ5 
πἰῖ Οοᾶ, δρᾶ ἰῃ8 
ψγοτᾶ 5 8 θοῦ." 
2 ΤῊ οὔθ Ὸ5. ἴἢ 

[{π61]1. Ῥορίμΐηρ ἢ 
αοᾶ. 5.41} ὑΐηρ5 σδτὴθ 
ταῦο οσίϑύθσθ ὑΏΓΟΡΏ 

Ὠΐα, δῃᾶ δραῦὺ ἔσο 

Ὠΐὰ ποῦ - ΕΥ̓ΘΏ - -ΟἿ 8 

ἰίηρς σαπλθ ἰηΐο 6Χχ- 

ἰδύθῃσθ 
Ὑ͵μαὺ 885. οογη8 ἰπΐο 

οχίϑύθηοδ 4 Ὁ. ἸΏ68Π8 

οὗ Ηἴπιὶ -ὰ5 1Ἶ6,: δῃηᾶ 

ἔμπα 126 τψαϑ: (8 1ρμῦ 

οἵ θῇ. δαΑμά. {886 

ΠΉΗΡΒῦ. ἰ5. βαρ ἴα 

6 ἅἄδυκιηθϑϑ,. Ραυΐῦ 

[η6᾿ἀατκηθθθ Ὧδ85 ποῦ 
ονοσρονψογοα {. 

θ ΤΏΘΙΘ 8ΣΟῸΒ6 ἃ 85 

ἐμαὺ 8 δοῦ ἔοσίῃ 

85. 8. τοργοϑθηναυψνα οὗ 

αοᾶ: 15 ϑῖθ 8 

Ζοθη.» Τ τ [ΙΔᾺ] 

Οαθ Ι͂ῸΓ ἃ ἸΏ Θ55, 

1 ογάᾶον ἰο. Ὀθὰν τ]ῦτσ 
Ω655 δρουῦ. ὑπ ρΒῦ, 

δῦ ἤδοριδ οἵ 811 βοσβ 

ταϊσῃῦ Ὀ6Ιονα ΓΟ ΡὮ 

Ηΐη. 88ὲ ψὰ5 Ὠοῦ 

τς 8ὺ ἐρμξ, Ὀαΐ. 6 Ψψ85 

ταθϑηΐ ἴο Ὀ6Ά8Ὶ ΜΠΌΠΘΒΒ5 
δρουῦ ὑπαῦ ἰρῦ. Ὁ 

9 ΤΏ τὰ σὺ ἰμαῦ 

ρῖνεβ ᾿ἰρῃῦ. ἴο . ΘΥΟΣΥ 

βουὺ οὐ τᾶ. Μὰ 

ϑοοαῦ ἴο οοπιθ ἰηΐο 

{26 πφοιΙᾶ.. 1088 

“1.6 Οο." 566 Αρρόμπαϊχ υπᾶθρν ΦΌΒη 1:1. 

9. γοχιἀςξξκόσμος (κοϑβϑ'νοβ)ὺ), ΒΑ; ὈΦῚ» 



ΚΑΤΑ ΙωώάνηΝν 

ΔΟΟΘΟΒΡΌΙΝα ΤῸ ἸΟΗ͂Ν 

Ἐν ν ὁ λόγος, καὶ λόγο 
1 ΤᾺ ΥΝ ἦν τ 8 ΘΗΝ ἦν ἧς ἐλλνὴ 

ἣν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 
γννὰ5 ἰονδιάὰ ἴ9 ὅοα, δῃὰ δβοᾶ νγὰβ ἴῃ οτά." 

2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 
ΤῊ 18 (οπ6) 88 ἰῇ ῬΘΘΊΔΩΙΩΒ τοναγὰ {86 (οά. 

8 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, «καὶ 
ΑΙ (ΔἰλῈ8) ἰμσουσθ μῖσλ σδῖηθίο Ῥ6, διῃᾶ 

χωρὶς - αὐτοῦ. ἐγένετο οὐδὲ . ἕν, 
ἀρβτῦ ὦ ἀγοζῶ ἰτχ' σϑζὴθ ἴο Ὀ6 οὺ- Ῥαΐ :ὉΔ8 (ἰΒ:86}. 

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ). “ἦν, καὶ “γέγονεν 
ἴῃ πὰ [τ ὙΜΑ5, 84 πῶσ ὯΔ85 σοχὴθ ἴο 6... 

ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων' ὅ καὶ 
ἐπὸ 6. ψ8 ἴπθ ρῃ οὐ μα ΤΙΏΘΩ; ΔΩ 

τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει 
τὴ ΠΡ Ζὰ ἰῇ ἀδυζσιθθβ 15 ΒΗἰμΙΩ ΡΒ, 

σκοτία αὐτὸ οὐ. κατέλαβεν. 
λυ ΚῊΘ55 τ ποῖ ᾿ς ονουροννοσοᾶ. 

8. ᾿Εγένετο᾽ ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος 
δῆλα ἴο θ6 ΟΧΏΒΙ Ὡδνῖὴν ῬΘθὰ βοΐ ζοσίῃ 

παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Τωάνης" 
Ὀ68148 σοάᾶ, ὭΔΙΙΘ ἴο Εἴγα ΦΖΌΒΩ; 

1 οὗτος ἦλθεν εἰς 
15 (οπ6). {π 8 2} ἑπίο 

μαρτυρίαν, μαρτυρήσῃ 
Δΐθϑ55, Ἠ6 γταϊσϊ υυϊῖχθϑβ 

περὶ τοῦ φωτός, ἐτος ἵνμα πάντες 
δρουῖ 16 Τα ῃΐ, ἀὰ οτᾶοσχ μὲ 811 

πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ, 8 οὐκ. ἦν 
ταϊδαῦ Ὀο]αν ἃ δ 8 12} {6} Ὠΐχη, -: Νοὶ.- ἍᾺ5 

ἐκεῖνος φῶς, ἀλλ᾽ ος ἵνα 
ἐμαὶ (ο 6) “. ἴῃ6: - Ἰρῃϊ, ρου ἴὰ ογάθσ ἐμεῖ 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, 
π6 δ ΤΣ τνιῖθθδβ αροιδ ἰδ Ἰ᾿ἰσηῖ, 

9 Ἦν τὸ φῶς τὸ 
ει ἍΜηεβ μὰ Β1{Ξ.219 τῃς6 

φωτίζει πάντα - 
β φοΠἱραϊφηϊηθ δνεσν 

εἰς τὸν 
1αΐο {πῃ 8 

καὶ ἡ 
δῃᾷ τῆς 

ἵνα 
ἴῃ οτάᾶοσυ ἰδὲ 

Η 
το 

ἀληθινὸν 
: ἔσπιο. 

ἄνθρωπον 
ΤΆΘΕᾺ . 

κόσμον, 10 ἐν 
ψοτα.. 

ὃ 
ΣΤΟΝ 
ἐρχόμενον 

ΟΟΥΑΪΕΣ 

ΠΡ - ἰ5 

Τα [86 Ψοτϊα." 

1 Τὴ [{Π6] μερί ῃίηρ 
ὴ6 ΥοωΟοΟσα ν885, 

δορὰ {πὸ Μοστὰ ψ)ὰβ 
ψι Οαοα, δῃᾷ ἰδ 
γοΥᾶ πὸ 8 ρβοῦ." 
2 ΤῊΪϊ οὔθ 5. ἴὰ 
[86]. ϑορίπιίησ ψΠᾺ 
αοά. 3.Α1 ΤΏ ΠΡΒ. σΘΣ 8 
ληῖο Θχιβέθησθ᾽ ἐῃσοῦρ ἢ 
Εἶτα; 8) Θρδτν ἴγΟΤα 
Ὠξγὰ ποῦ - οὐΘῺ - -ΟὯΘ 
φησ ΘΒΙῺΘ ἰηῖο. 6Χ- 

ἰδέθῃσθ. 
νδῦ. Ὧ85. σοσδ ἰηΐο 

ΘΧιβύθσδ. 4 ΕΥ̓͂ ΧΘΒῺΒ 
ΟΥ Ὠΐ 85 11ἴ6,: δὰ 
ὑπο 1116 ψαϑ. 6 ΠρῺΡ 
ΟὗὨἨ τήηθῆ. δ.Δμᾶ. [86 

. Βῃϊηΐρ ἴῃ 
6 ἀδυκηθδβ,- Ὀπὺ 
[ῃ6 ᾿ἄδικηθθβ. 85. πὸ 
ονουρονογρα 10, 

θ ΤΏΘΙΘ δ.’Οδ86 ἃ 8 
ὑμαῦὺ νψ85. βϑηῦ. ἔοσίῃ 
8.5. 8., Τορτϑβθηθαινα οὗ 
αοᾶ: δῖ5 πϑθ ψ85 
σοΒ.Ρ᾽ 7 Τῆΐβ [Τ8}} 
ΟΘῺΘ [ΟἹ ἃ ὙΊΏΘΒΒ, 
ἴῷ Ὄγᾶθν ἴο. Ῥ6ὰΣ τῖῦ- 

Ἴπθ55. δρουῦ [88 ᾿ἰρῃῦ, 
τ δὉ ῬθορΙθ οὕ. 811 βοσὺβ 
ταϊρηῦ Ῥαῖῖανα ὑπτουρἢ 
ὮὨϊγ. 888 νὰ ἢοῦ 
ὑμαὺ ρῃῦ, Ραῦ. 6 5 
ταῦ ο Ῥ68 γ᾽ ὙΠ ΌΏΘΞΒ5 
δοαῦ ὑμαὺ Ἰρῦ. 

9 1ὴ6 ὑσὰθ ᾿ἰρὺ ἰμαῦ 
δῖνοβ Ἰἰρηῦ. ἰο.  ΘνΘΥΥ 
βΒοτῦ ΟΥ 8 ΨΜ85 
δροῦ ἴο οοὰθ ἰπΐο 

19 Ης 

15. “Α μοά."᾿ Τὰ σομίγταϑβέ ΜῈ “ἘἼΠπ6 Οοἄ." 5668 ΑΡρόοηαϊχκ πάρ 9 ΌΠῺ 1:1. 
6» 5εὲ6 Μαίῶιθινν 3:1, ἐοοίποίβα, 
(Ο. 1 ."), σα, 
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9. νγοτιἀξξικόσμος (Κοβ' 308), ΒΑ; ὈΣῚΨ 



ΘΟΗΝ 1:11---Ξ.18 418 

τῷ κόσμῳ ὦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾽ 
[88 ποτα ΒΘ ννᾶ5, .ἀηα: 6 ψοσϊᾶ  ἰὨΣΟΌΒΕ 

αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ. ὁ κόσμος. αὐτὸν οὐκ 
τὰ οβτὴρ ἴο μ6,: δῃηᾳᾷ 6 Φουα εἴτα. ποὲ 

ἔγνω. 11 Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ 
Κηονν., Ιαΐο ἐμ ονγῆὶ (1558) Β6 σᾶῖπθβ, δηὰᾶ 

ψγ85 ἴῃ 86 ΜΟΙ], 8δηα 
[8 του σϑῖηθ ἰηΐο 
οχἰίδύθῃμσα ὑΒΣΟΌΡ Ἢ Ὠΐχῃ, 
ρυξ.. 86 μοι αἰά 
ποὺ ΚΠΟΝ Ὠΐτη. 11 Ηδ 
ΟᾶτὰΘ ἤο δ ον 
Βοθ, Ὀᾳ ὨΪδβ-- σα 

"οἵ τ: ἴδιοι : αὐτὸν. οὐ. παρέλαβον. . [Ῥϑορῖο ἀ14. ποι" δ 
ΤΠ 8 ονστχ ί(οπ 65) τς χὰ Ὁ  ποξ᾽ ἴοοῖ διοηββὲάθ: ῬθῸΡ ἴῃ. 12 ἨονΈνΟΊ, 

12. ὅσοι -.": δὲ ἔλαβον ἀὐτόν, ἔδωκεν "αὐτοῖς 88. πιθν 85. ἀἰά τα- 
ΑΒ ΤΑΒῺΣ 8,5. Ῥαΐ ἴοοῖς δΐτη, Β8 βᾶνβ ἴο ἴμεηι οοῖνο Ὠἰμ, ἴο ἔθη δ 

βϑν8 δυϊδουλν τὸ θ65 
Τσομὰθ Οὐοαβ' ὉμΠάξβη, 
Ὀθοβαδα ὑμον τ 6 οχ- 

οὐ 5 ἣρ' ἔα, 1η- ΞῊϊ5 

ἐξουσίαν τέκνα εἰ Θεοῦ: γενέσθαι, τοῖς : 
ϑυ μουν. . ἈΠάξεα ᾿ΟΥ σοά ἴο Ῥϑοοΐας, ἴἰο [6 (οῃ 66) 

πιστεύουσιν ᾿ εἰς “τὸ - ὄνομα αὐτοῦ; .13 οἷ- οὐκ 
θη δνεπε. " Βηξο" Ἐ26΄ Ὡδτὴς οὔ τ, ΨῸΠῸ ποὶ 

ΠΡ ΒΘ; 18 δηᾶ τ ον : ἐξ. αἱμάτων" "οὐδὲ ᾿ . “θελήματος - σαρκὸς! 
οὐΐοξ: Βανι ΠῸΣ οὐδ οὐ ΨΙΣ ψγοΥο᾽ Ῥούῃ, ποῦ ἔγοζη 

οὐδὲ “ἐκ “ θελήματος .. ἀνδρὸς - ἀλλ᾽. ΡῈ "1 Βίοοά ὁ ἔζοτὰ 8. Πϑβῇς- 
ΟΣ οὐς: οΥ ΜΙ 0 ΟΕΤΩΔΙΘ᾽ Ῥατϑοπί νυϊ' οαΐ οὐ Ιν' ΨἘΠ ΟΥ̓ ἔΥΌΙΩ. ΤΏ 85 Ἐ 
θεοῦ τὐξγε σὰν. ἡ. νλλοδο ὃς ὙἹ], Ῥυὺ ἴτοτα (οά." 
ζ σοα-: ΨΜΕΤΘ γήθησαννς εὐ κατ ὦ] .14 500: [6 Ὁ οτᾶ θ6: 

:.14 Καὶ ὁ “λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ [ϑτηθ Π6Βἢ. 84 τοβιάθα 
ἐεέτον ὩΑπᾶ". 88... Ὑγοτᾶ. - Βεβῃ" Ὀθοεωθ ϑηά  ΘΙΏΟΠΡ, 8, δῃη «γα 
ἐσκήνωσεν ἐ ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν- δόξαν δὰ δ᾽ σον) ΟΣ. Π5 

ἰερίβά Δα τς ἀ5,:: 88 νὰ νἱθψθα -ἴπ6. βἹόνν  ΒΊΟΣΥ, 8 ΒΊΟΥ ΒΌΘΝ. 85 

αὐτοῦ, ̓ ᾿ δόξαν ὡς μονογενοῦς ᾿- παρὰ. [ῬΘΙοπΡΒ ἴο 8ῃ οἠ]ν- 
οζ ἴσα, ἡ Εἴοτν-- 88 ᾿ο ον -οροξίθα (0.6) . Ὀεβϑίᾶο 1 θορούμθῃ 505 ἔσο ἃ 

πατρός, “πλήρης. άριτο οὐ καὶ ἰδύμοῦ; δὰ ἨΘ- ψὰ8 
οὗ ἐαῖμεῦ, ἤν ΠῚ οἵ ὡραεαριτ ς ἀπάπεια δᾶ} 1} οὐ υπᾶἀρδοσνθά 

ἀληθείας: 15 ΦΙΙωάνης : - μαρτυρεῖ -ὐπερὶ | Εἰηάμιοθ πᾶ. ὑγαςπ, 
ΠΕΣ ΣΌΝ ΤῊ "Ν Ἵ ᾿ ἀβ ἰσρτυρεῖ : ἽΕΙ 15 (πη Ῥοτθ τ ξιθοβ 

αὐτοῦ “ καὶ - κέκραγεν. Ἂλέγὼων --- οὗτος δρουΐ Ὠΐτη, γ65,. 6. 8ος 
-ἰτα ᾿ς ἀηα ΒΘ 88 οὐτἱϑᾶ οὐὖὐ δδϑίηβ --- {μἰ5 (6π6) 8} ν οτθαὰ ουῦ---(Ὠ18 
“ἣν 5 ὁ  - ὑεῖτών -- Ὁ τ ὀπίσω | 85. πὸ ὁὴ86 ΨἘῈ80Ο βαιά 
νγα5. ἸΒε: [(οῃ6) - :Βανῖπε βαἰα. --α ΤῊΘ (056) Βοδίηα [10] -ϑαγίησ: “ἼΠ6 

μου; ἐῤχόμενός ᾿ἔμπροσθέν μου: γέγονεν, [916 οοιλΐῃρ ΡΘὨΪΒα 
3: ζοχαῖαι ἴῃ Ἔγοηῖ. - οὗ πὶ Β85 οουμθ. ο Ρε, ] Π16 Ὧδ5 δᾶνδῃσϑρϑᾶ 

᾿δτι Ἐ 'πρῶτός μου -- ἦν 16. ὅτι [1}ἃ ἔτομῦ οὗ πῖ6, 
μουν ς ΣΤΟΥΣ τὰϑ . Ὧ6 πνϑ85; Βεοβϑιβθ Ὀδσδῖιβθ μ6 .δχἰβεθα 

ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς - -πάντες ὈΘΙΟΤΘ [Ω6.3}:.:16 ΕἘῸΓ 
οὐϊ οὔ ἢ {π6: ᾿. ἘὰΠΙη 655: ΟΥ̓ Ηὲτὰ 81. 16 811 τϑοσὶνοα ᾿ ἐΓΌΠΙ 

κροντ 

ἐλάβομεν, “καὶ «χάριν. τς ἀντὶ. [0 ΟΥἨ Βῖ5 ΦΌΠΏΘΒ, 
“ΤΖερεϊνεά, "ὐδαά. ᾿ ἀμάθβοεσνεα κἰπάηεββ 1ηδίεϑα οὗ [Θὐ θὰ ἀπαεβοσνθᾶ κὶπάᾶ- 

"3 χάριτος: - 17. ὅτι: ὁ... νόμος 655 ὌρΟΒ. ᾿παθβεσυθα 
ππαοϑοτνοᾶ Κιηᾶποβθε; “ Ῥδοδῦβα {86 - ὃν [Κίἰμαηθ655. 17 Βϑοϑηδ6 

διὰ “᾿ Ὁ “Μωυσέως, .5 “- ἐδόθη, .-: ἡ [86 Τῶν ψ85. βίνϑῃ. 
ἴβσζουθα ἐς ἽΜοβεβ . τγ85 σῖνθα, {86 ΓΓΟΌΡΩ ΜοΒβ65,. 1Π6 

χάρις καὶ. ἥ. ἀλήθεια. "διὰ πασβοσυβα ΚΙ 655 
υπιάοβοτνϑα' ἹΙράμοθθ δηά βθ γαῖα - ἰῃχουρῃ [δηᾶ- [Π6 ὑγαϊ ᾿οαμλδ 

᾿Ἴησοῦ Χριστὸῦ ἐγένετο. 18 θεὸν οὐδεὶς ἴο Ρ6 Βτοῦρῃ σοβὰξ 
ΔΌΞΕΙ Ομτἰβὲ σδσὴ6 ἴο Ὀ6. αοά ποοηϑὶ ΟἸγὶδὺ. 18 ΝῸ ᾿δῇ 

419 ΦΟΗΝ 1: 19-:--.9ὅ 

85 ϑ56θὴ Οοῦ αὖ ΔΩ 
οὐ [{πὸ; ὕμ6 οὐϊν-Ὀθροῦ- 

ἔβὴὰ βοὰ ψὼ0 ἰβ5. ἰῃ μὲ 
Βοϑοῦὶ Ῥοβιϊοῃ : ἢ 

[6 ΔΙΒΘΥ. ἰδ 6. Ὁ. 6 
μαῦ 85 ΘΧΡρΙ δ θα 

ἽἼΘΝΟΝ ὑ{πὶ5 15. ὑῃ86 
νι διοϑδ᾽ οὗ σοῇῃ ΜΏΘΩ 

{π6 ὅθ βοηῦ ἔοσῃ 
᾿τιθϑὺβ δῃηᾶὰ Του 65 

τοῖα σουΌβδιθτῃ ἴο Ὠἷτα 

Ὁ 85. ἰδ: - ΗΟ 

816 γοιυῦ" 20 πᾶ ὨΘ 

δοηοδδθα δια αἰδ' ποῦ 

θην; “Ῥαδ᾽ ΘΟΙΖΕΕΒΘά: 

ΟΡ χη. Ἀοῦ [6 Ὁ χΙδῦ." 
2ΙΑΠα πα γ᾽ δοκεα 

Βα: “Βα; 69 
ἼΔΤΘ τ ψοῖ ἜΠΗ Π749᾽᾽Ὁ 

Αμᾶ δ 584: .“Ἑ -8γ 
ποῦ ΚΆΑτα γοῦ ἘΠῚ 
Ῥιορμοῦ᾽ Δῃά 6 

ἑώρακεν . πώποτε; μονογενὴς ." «θεὸς 
845 5668 δἰ δὴν ἔθ; ᾿. ΟὨΙγ-Ὀσροϊίθη -- Κ, 

᾿ ὧν εἰς τὸν κόλπον. τοῦ: - πατρὸς 
ἴμ8 (016}" “Ῥείπε. 1ἴο ἰμα : Ῥοβοῖῃ: ̓  οὗ δ: δ Χο λεγο κα 

ἐκεῖνος ἐξηγήσατο, ΞΕ ΕΟῬΕ 

τμδὲ. (ο66} : ᾿ ἐχριϑίμθᾶ, : . τνρν τον τευ, 

19. Καὶ “α ἐστὶν, "ν ἀρτυρία᾽ “τοῦ 
᾿Αμᾶ αὐτὰ ὁὉ 5. ὉΤΒ6᾽ ΝΣ ἢ} 8... 

᾿[ωάνου ὅτε ακέθνειλωνν πρὸς αὐτὸν οἵ. 
Ἀ{9}2}ε} ΜΏΘΕ δ 11. Τοτίῃ-" πον ͵α χα" ἴλ6᾽ 

"Ἰουδαῖοι. ἐξ, ᾿Ἱεροσολύμων᾽ ἵει ρεῖς “καὶ 
“ενν8 Ν ουΐ, οἕ- . 3εσαβαίετα ἽῬ' ᾿δῇά 

Λευείτας. “ ἵνὰ ἡ ᾿ ἐρωτήσωσιν αὐτόν. 
γον 65 “ἸᾺ οτος ἐπα ΠΟΥ δα αὐοϑθίοι ἡ Βὐτα 

Σὺ τίς. πεῖ; [20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ“ οὐκ 
γοὰ ΨΏΟ γοὰ ΕΣ Απα Β6 σομξεεβεα πᾶ ποῖ᾽ 

νήσατο, καὶ :- ὡμολόγησεν ὅτι ᾿Εγὼ οὐκ 
ἦρ ἤσῖτα, ΄ υ 8 ΔΘ οομξαϑεθα {παῖ 1 Ὡοΐ 

εἰμὶ ὁ ἱστός. 21 -καὶ - ἠρώτησαν: αὐτόν 
εἰμι 186. Χριστός, : - Απά- πον αὐεϑῆομθα Ὠίση 

τί οὖν -σὺ΄ λείας .-- εἶ; :..-- καὶ 
μα ᾿ἐμογοίοσοῦ. ΣΝ ἘΠ ΔῈ ::-: ΔΥΘ 7. ̓ Αβὰ 

λέγει Οὐκ “εἰμί; Ὁ. περμενς εἶς 
Ὧθ 15 Ὑ ανίης ΝΟΣ Τατα. ΤῊΘ᾿ δὶ γου ΘΏΒΜΟΥΘα "ΝΟ" 

22 ὙΠΟγθίουα ὑΏΘΥ. Βαϊ 
καὶ ἀπεκρίθη Οὔ. 22 εἴταν... οὖν": 6ΤΘ ᾿ 
Αὐᾶ 6 ταν αν κα Νο. -. ὙΠΕΡ πᾶς ̓ ἐρεχεζοσδ ἴο. .Βἴ:. “ὙἯὯἯὯΟ 18 

᾿ γοιϑ [μδὺ 6 τῖϑὺ βἶνα 
αὐτῷ Τί εἴ; ἵνα: ἀπόκρισιν . ᾿ 
ἴο Ἀΐχὰ ΕΝ ΆΣΘ. ΜΤΟΣ ἴὰ ογᾶρυ δαὶ. -- ΘΙΞΊΝΟΙ: ΜΈ να ἴο.. σροι 

: : αὖ. 1.8.. 3 

δῶμεν ος εἷοῖς 7. πέμψασιν ἡμᾶς, ὅο᾽ γο᾽ βαγ᾽ βαδα 6 τοϊρΐ εἶν ο«ἶμ6. (οτ6.: {4 : γουβοιῖῦ᾽". 28}6 

τί. -.-. λέγεις. ΄ περὶ σεαυτοῦ; 23 ΒΝ καϊᾶ: ΔΤ Θὰ ἃ. ψοῖοδ 

ψδδῖ 81:6 νοῦ βοσίῃρ δρουΐ. γοῦγβα. : 6 58]. ΟΓ βοθοῦβ οὐγίπα 

Ἐγὼ φωνὴ - . βοῶντος τ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔοαξ ἴῃ ὑμδ6 ψ118Δ6γ- 
νοῖοα ΟΣ (ὁπ 6) οτυίηθ διουᾶ ἴθ ἴδε ἀεβοϊδία 

Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς 
ἍΜαο τοῦ βίχαϊβμε,, 16 νὰν. οἔΠμοσα, δοσσαῖο 8 853 

655, “ΜΑΚΕ [ῃ6 ΜῈ 

οἵ σοδουϑαῦ βυγαιρ ύ, 

Ἶυδὺ δὲ 1:ϑϑαῖϊδθ ἰδῆ 

εἶπεν . Ἠσαίας ᾧ . προφήτης. 24: Καὶ ρχορποὶ 5814. 24 ΝῸΝ 
ὩὩ- ταν ὍΝ ἦσαν Ῥτορβοί. ̓ Ἴἐμόβδ ϑϑαὺ ζοσί. 6. 

ἀπεσταλμένοὶ ᾿ ἡ ἐκ. τῶν γρῃὰ ἴμθ ῬΏδτίβθοδ. 
τ οὐἵοξ. ἰδθ] " 

βανηε ὃς γρνὰν οἷν ϑουον ὦτησαν: αὐτὸν: τι 2580. ἴμεγ αμοδηοηθὰ 
σαίων. καὶ. 

αρισαίων εἰ Τ Απᾶ, υιοϊῥαυοθθοηοὰ τα “δᾶ δὲ - δῃά- βαϊά ἴὸ 

ῖ Τί ος ᾿βαπτίζεις “᾿ εἰ ἔἴι: “ὙΨΥΩΥ, ἴμθα, 
εἶπαν αὐτῷ ι οὖν ς, γοὰ Ὀαρύϊξ ἰ σοῦ 
βαϊᾷ. ἰο ίω ΨΥ ἀποτοῖοσθ. 816 σοῦ Ῥαρεξίησ: 1 

σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ ᾿Ηλεΐας οὐδὲ 
γοὰ τοῖς δῖ ἴδ8ὸα ΟΕ στίβς. ὩΟΥ ΒΡ ἘΒΕῚ ἌΟΣ 

γΟΌΤΒΘΕΣ 16. Ὡοὺ [88 

ΟὨτοὶ οὐ ἘΠῚ 78} “οὐ: 

215 ἘΠῚ 5 Π,᾿ πτ,ιδιξι, χῃϑδηΐπδ. ΓΜΥ Οοᾶ: 15 7 8}.᾽" 23" σεμόναμ,, στῶ 16-20 

τὴ8 Τιογᾶ, ΒΑ. - ᾿ 
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ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ [1ἼῈῺ6 Ῥτγορδϑὺϑ᾽} 
μν Ὁ} Ῥχορῃθῦῦ Δαν οτοά ἴο ἔβαω . 186 [26 ΟΠ δ. ΟΥθἂ 

᾿Ιωάνης λέγων ᾿γὼ . βαπτίζω ἐν ὕδατι" [ὑΒμΘα, βδυϊπρ:. ΠῚ 
ΦΌΒΗ. ΒΑ ΊΠΒ 8 Ῥαρ Ζηβ ἴθ τνϑίοσ;  Ὀϑούϊσο ἴὰ ψψαῖθσ. ΤῊ 

188... πᾶσ οἵ τοῦ μέσος ὑμῶν -᾿ ἤκει ὃν ὑμεῖς οὐκ 
ΟἿ. 15. βυδηῃηίηρ. ΨΩ ταϊσαϊο οὔσου (οὔθ) 15 βίδμαίΐῃρν ψῇο σοῦ τοί 

οἴδατε, 21 ὀπίσω -. μου ἐρχόμενος, [γόὸῦ ἀο. ποὺ. ΚΉΟΥ, 
Βᾶνθ ΚθΟΨΏ, Ῥφβδιμα. ἼὯ6 οομλίηβ (οΠ.6),} 271 [68 οὔθ σοχηϊὴνρ 

οὗ οὐκ. εἰμβὲ ἐγὼ. ἄξιος ἵνα [δῖα ττθ, Ραὺῦ [6 
οὗ ψοα Ὡοΐ 81 Ι ΟΥΤΩΣ ἴα οτᾶσσ ἐπα  ΙΔῸ6 Οὐ ΏΟΘΘ. βῆ 8] 

λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ [1 ἂτη πού ψΟυΗ ἰο 
Ι1τοὐσαῖ Ἰοοβα οὗ τα 16 .Ιδ66 ΟΕ ΘΟ  πὩὑ16.᾽ 2ΒΎΏΘΕΞΕ 

ὑποδήματος. 233ὅ. Ταῦτα ἐν. Βηθανίᾳ | ὑμίηρ5. ἴσο ΡΙδοα ἴῃ 
ΒΔΏ ΑΒ]. ᾿ ππ658 (μῖπ865) [π΄  3Βείμδην | ΒΘ" 'ὯὭΥ ΒΟΙΌβ5.. ἐδ 

ἐγένετο πέραν τοῦ Ιορδάνου, ὅπου ἣν |“ογάδῃ, -ΜΏΕΓΘ. 9ΌΒΏ 
Τοουχχοα οἶμον βίαθ, οὐ πμθ σογάδῃ, ψποσα 85} ΜᾺ ὈΘΡΕΪΖΙὩΡ,, 

ὃ ᾿Ιωάνης βαπτίζων. 29 ὙὕἷΠ6. ποχὺ ἀδν 
8... ἤοδα Ὀαρ χης, : [26 ΡΕΒε]ά “6βθὰ5. ὁοηχ: 
29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει. τὸν [πθ΄ ἰοναχα. Ὠΐτη, δηάᾶ 

- ΤῸ 2 6. 5 ΓΠΟΥΣΟῸ Ὧθ 15 Ἰοοκίῃρ δὲ 16 [6 κ5δὶἃ: “8560, {δ 

᾿Ιησοῦν. ἐρχόμενον -. πρὸς αὐτόν, καὶ 1βταρ οὗ αοά μα 
655 .-: σοχαΐαξ. ἰοννασὰ Βΐτη, . δῃᾷᾶ) [δκοθ. ἃ Ὰ}) ὑπὸ. βἷῃ 

ΟΥ [6 ψοσα! 30 ΤῊΪΣ . λέγει. Ἴδε ὁ 
ϊθ. ὍὯ6 οὔθ δροιυξᾷ 

ἀμνὸ τοῦ θεοῦ 
ΔΘ 15 βίης 5368 τπ8 ΠῸΒ ΤΑΙ Ὸ ΟΥ̓ 86 σοα 

ὁ - αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ ᾿ὕαβοΩ 1 κδἰᾶ, 8Β6- 
ἰδ 6: (οΏ 6) ἘΣ τσ υΡ 1ῃμ8 51Ὲ ΟΥ̓ ἴῃ | ὨΪΩΔ τὯ6 ἴποῦθ σοχθα 

κόσμου. 388 οὗτός ἐστιν ὑπὲῤ οὗ ἐγὼ [8 τῃηϑηι Μῆο 85 δᾶ- 
“νοΥ]ά. ΤὨΪ5 (οπ6) 15 ΟΝ ΨἜοσΩ 1 ᾿νϑῃησθα ἰῃ- ἔσγοπῇ 

εἶπον ᾿Οπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς οὗ. 6, Ὀβόϑιιδθ Β6 
581ἃ Βοδὶπαᾶ.. τθῷ [15 σοζωΐϊῃβ ΤΔῚΘ ῬΘύθοῦ ΨῺΟ οχἰϑιθα Ὀθέοσθ πὰρ 

ἔμπροσθέν μου γγέγονεν, ὅτι. πρῶτός 81 Βνεθ 1 ἀϊά πος 
1 το Οοξτθ 885 σογὰθ ἰοὸ "6, Ὁ τὸν : μου ἣν δἰ πποὰ ᾿ ω ἐ, Κδεοι, ἀτοὶ ΚΏΟΝ  δίυ, ας ἰῃθ 

ου - ᾿ κἀγὼ οὐκ ἥδειν αὐτόν͵ 
ΟἔΘ ὯδΘ ννᾶ8; ΔΙ ποῖ παάι Κηον Ὠΐτὰ, ΄ ΤΘΆΒΟΣ, : Μ ΩΣ 1 ὁδχπε ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ ., [Ὀδρύϊσίηρ ἴῃ Μδύοσ 

. - Ὧ τῷ Ϊ 
ρα 1ὰ οτᾶρυ [8δὲ 6 γϊρηΐ 6 σταϑηϊοοίρα. ἰο ἐμ 6 δ. ὑπαὺ ἨΘ ταϊβ Ὡὐ 

ἢ . ᾿ Α θ6. τὰ ἱ 
ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ᾿ ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι δαθ ἀιΘὨΙΖοϑί 
15Υ861] ἐῃχοιρῃ (15 ((Π 5) οϑῦῶθ Σ ἰῃ ννεΐεσ ἴο 5γ861. 82 Φομῃ 

βαπτίζων. 82 Καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάνης λέγων 8180 βοσθ ων 
Ῥαρεσίαρ. Αἱ τ οβϑοα Φοθὼ. βασίησ, σ᾽: δ:  νἱθυθά 

ὅτι ᾿ Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον. ὡς ἴΒ86. 5ΡΙΧΙ σοτηΐηβ 
ἀοψῃ 85 ἃ ἄονα ουαὖ 
οὗ ἤθᾶγθὴ, ὃδῃᾷ [ἰΐ 

᾿- ΨΥ -τοὶ ὌΡΟΩ 
δ. ϑὅϑ Ενθῃ Σ αἰά 
ποῦ ΚΗΟΥ͂ Βἴμ, 

ἴα Τὰν νἱοοᾶ 6 δρίσὶς ἀοβοοηᾶϊη 85 

οὐρανοῦ, --. καὶ ἔμεινεν 
Βράνθῃ, διὰ 1 τοδί ηδα 

ἤδειν αὐτόν, 
8ΠΑ͂Ι - ποὲ δᾶ Καόοὰ. ΐτῃ, 

περιστερὰν ἐξ 
ἄονα. ὃὋὃο ουέοῦ 

ἐπ᾿ αὐτόν: 88 κἀγὼ οὐκ 
προ Ὠΐϊ; 

295 ννοτ!ἀξεκόσμος (Κοβηνο8), ΒΑ; “9 (οὐαΐνην), στ, γῈ (Θθὲξ, 
ταρϑηΐηρ “᾿Θαγί᾽᾽), 518, ἱ 
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ἀλλ᾽ ὁ πέμψας μὲ βαπτίζειν ἐν 
μα [88 (ο886) πανὶ βοῶ τὴ ἴο ΒῈ Ὀαρίζιπα ἴῃ 

ὕδατι - ἐκεῖνός μοι εἶπεν ἘΦ ὃν ἂν 
τναὶες ἰμδαΐ (ομ6) ἰοτὴθ βαίά Ὅὕροιμ Μοὶ ΠΚΟΙν 

ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ 
τοῦ τοὐθῦ 588 τὴ 8 Βρ σῖ!. ἀοβοομᾶϊη μά 

ἔνον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ. . 
τοιαδί ΐηρ ρου ἴσα, ἰμῖ5 (0 π6) 5 ἰδ8 (ο:6) 

απτίζωω ἐν. πνεύματι ἁγίῳ 84 κἀγὼ 
βατν τος Ε12} βΒρίτ. ΠΟΙ͂; δΔπάΙ- 

ἑώρακα, .:- καὶ ᾿ς μεμαρτύρηκα ὅτι 
ανθ 5θεῶ, δηᾷὰ -ἼμᾶνΘ ΡΟΣῚΘ Ὁ} 2655 τὰδὲ 

ὁὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 
(εἷβ (ο6) :- “185. “ἴδ - Ξοὰ οδίβθ Οοά. 

. 35. Τῇ ἐπαύριον πάλιν ἱστήκει ᾿Ιωάνης 
Το 6 ΙΔΟΙΤΟΝ δϑϑδίῃ δά βίοοα ΦοΒΩ 

καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 “καὶ 
αᾶ οὐδοῦ ἰμ6 αἰβοῖρῖὶθβ οὔ ἧνο, βαϊᾶ 

ἐμβλέψας. :- τῷ. ᾿Ιησοῦ. .“περιπατοῦντι 
μανίην Ιοοκοᾶ οὐ ἰο δα -Φοβὺβ.. νυδικίαρ δροὰΐ 

λέγει. ἼΪδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. 37 καὶ 
μ6 5 βαυίῃβ 5ὅθοθὸ ἔα ᾿ϑὰρ οὐἴμα αοα. . Αδά 

ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος. καὶ- 
Πρ ἰδ ὑνο αἰδβοίρίεβ οὗ ἰπὶ βρϑδκίηθ δῃηᾶ 

ἠκολούθησαν - τῷ ᾿. ᾿Ιησοῦ. 388 στραφεὶς 
μ6ν ξομοιννοᾶ το ἐδ6 6 5.5. Ἡδνίῃς ἰσηρα 

δ  :᾽ ὁ ᾿ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς 
μυλ ἴῃς “6515 δὰ δανίηρ νίονοά {πο πὶ 

ἀκολουθοῦντας ; λέγει αὐτοῖς Τί 
- ΖΟΠΟν ΩΡ "Ὧθ 15 Βα ἱῃ 5 ἴο ποσὰ δ. 2} 

ζητεῖτε; οἷ δὲ εἶπαν - αὐτῷ 
876 5ϑϑκιηρ χοῦ ΤΏδ (0565) Ῥᾳξ 5ϑϊὰ ἰἴο πἷπλ 

Ῥαββεί, ὃ ᾿λέγεται μεθερμηνευόμενον 
ἘΔΌΡΙ, ΜΏΪΟ 5 Ροίηρ βαϊα Ῥοϑίωῃρ ἰσδμβιϑίθβα, 

Διδάσκαλε, - ποῦ εὐρ ος μένεις; 
- ΤΌ ΔΟΒΟΣ, .411:-2.:} ΔΙῸ ψγΟῺ σϑυδί ἰδ 

39 λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ 
ἘΖΤ 15 βα υ δ ἰο ἔπεῖη ΒΘ τοῦ οοχλίηρ - δρᾶ 

ὄψεσθε. ἦλθαν .- οὖν. καὶ εἶδαν 
σοῦ Ψ11.566. ὙΠῸ σα ἐμογθῖοσα.. δῃᾶ 5ΔῪ 

ποῦ ες μένει, : καὶ παρ᾿: αὐτῷ 
ΨΏΘΙΟ [6 15 τευωδίηϊηδ, Εν Ῥοβίαθ Βῖτα 

ἔμειναν. τὴν ἡμέραν ἐκείνην: ὥρα ἦν ὡς 
ἴὰον τοχαϑί πα [86 ΟΔΥ ἐδδῖ; Βοῦσ τῶ 85 

δεκάτη. 40 Ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος 
ἰφηίῃ. ἋῪνοβ διυᾶστον ἐμ σοίμεσ οὗ βίγλοῃ 

Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν 
Ῥεῖΐες ο6 οὐἶοξ. ἐπ6.: ἐνὸ - ἐμ (ο165) 

ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάνου καὶ ἀκολουθησάντων. 
Βανίὶπρ μοασζά Ὀεβίαθ οὗ σοθ δπᾶ. βανὶὴβ ΣοΠονοα,. 

ΦΌΗΝ 1: 84---ἃΧ0 

Ραῦ ὑμ6 νβῖν Οὔθ᾽ 0 
βΒοῃηῦ 6 ὅο Ὀ80- 
χε. ἰὰλ ψᾶϑΐογ. βϑία 
ἴο 6, “οσνοσ ἷὐὖ 

ΙΪΞ ὑὉροὴ ψολ ψοὰ 
8568. 6 5ρὶτὶῦ ὁοὰ- 
πο ἄονῃι δηλ τϑιλϑπ- 
ἱηρ, ἰμὶξ 5. [26 ΟἿ8 
μα Ῥαρύϊζοϑ. ἴῃ - ΠΟΙ 
Βρϊ.᾽ 4 ΔΑ 1 Ὦδνθ 
56 [Ὁ], δῃηῃᾷ 1 παῦθ 
ῬοΟσΏΘ. ΘΒ ἰδὲ 

{15 ΟἿΘ ἰ5 ἴῆ6 5608 

οὗ αοάᾶ. : : τι 

35 Αραΐὴ μα. ποχὺ 
ὧδὺν δοῆῃ ψ8 5ἰϑδηά- 
ἰὴ ψῖ τὸ οὐ ὯΪΐπ 

ἀἱβοίριθθ, δθδηάᾶ 885 
Ὧ6 Ἰοοκοᾶ δὖ 9655 
ψοϊκίηρ Ὧ6 5814: 
“Ξ66, ἰμ6. ΤΡ οὗ 
αοα!’ 31 Αῃηὰ [Ὧδ6 ὑνο 
ἀἰβοῖριθ θα, Ὠἰηλ 
ΒΌΘΔΚ, δηᾶ.- [6 ν᾽ ἴο]- 

Ἰοψεᾶ δόβαβ. - 38 ΤΠθη 
Ζοδαδ.. ὑυτηρα βδηά, 

σοίθίηρ ἃ γίον οὗ 

ὑπο ζΟΙ ον αδ,- 6 
5814 ἴο. θυ; “ν8δὺ 
816 σοῦ Ιοοϊηρ ἴον 
ΤΟΥ βαϊά ἴο.. ὨΪμῚ: 
“ἘΠ ΘΌΡΙ, (ΧΈΣΟΩ 
τθδϑ, ΨΜΏΘΩ. ὑγ8δὴ5- 
1Ιϑαὐθᾶἃ, ΤΘΒΟΠΘΓΙ,) 

ΨΏΡΘΤΘ 8ἃ΄6 νόοὰ 5ἰδγυ- 

ἰὴρ9» 29 Ὲ70Ὸ0 καϊᾷ ἴο 
ἔβθη: “Οομιθ, δῃᾶ 
γοὰ. ΕΠ - 566. Δ406- 
ΟΟΥΙΏΡΊΨ. με γ. ψϑὰῦ 
δα 580 ΨΏΘΙΘ ὯΘ 

85 δύ ϊηρ, -δηα 

67 5δίαγνοα στ 

ἰτα  ὐμοὺ ἀδὺ;. [Ὁ 
“5 δροὰῦ {86 ὑθηῃ 
ΒοῦΣ. 40 Αηάγον [86 
ὈτούΔΟΣ ΟΥ ΒΟ Ώ 

Ῥοῖοσ 5 οὴθ οὗ 6 
ὑτο ὑῃμαὺ ϑασὰ σψρϑῦ 

ΦΟΏῺ βοᾶ δηᾶ το! οτοᾶ 



ΦΟΗΝ 1: 41---485 422 

αὐτῷ" 41. εὑρίσκει οὗτος. -- πρῶτον - τὸν [ὅδθιασ. 41 ΕἾγϑῦ [Ηΐς 
ἰα Ἀμπὰ; . : ΒΘ 15 Βηάῖηρ ἐπὶ (0Π6} ὁ βυβὲ ᾿ἰμ6 οη6 ξουμᾷ 8: ονῇ 
ἀδελφὸν: τὸν “ἴδιον ᾿Σίμώῶνα καὶ -- λέγει: οἰ Ῥγούμοῦ;. Βτησι, : δη6) 
Ὄτοίϊμβου: τ 6 ον. “ Βταοῖι : δῃᾷ μὸ: 185 παγίοε δα. ἴἰο Ὠἰπὶ: Ἰονχα 

δύνα Σου Π6: Μ65- 
1 5.88 ὉΒΙΘῊ - τθα δᾶ: 
ΜΉΘ. ὑγδηδιαύδα, 
ΟὨΥΙδὺ). 42 :ῈἘπΠῸ Ἰρὰ 
Ὠἰτὰ ἰο σ655.. ΝΏΘΙ; 
1655 Ἰοοκρᾶ - ὑροῦ 
ἢ ὯΔ παϊά:. “γοι 
816 5οη 86. δβοπηΐ 
'ΟΥ σομη; σοὺ ΨἘ]ὶ ΡῈ 
Ὁ 8116  ΟΘ ῬΡΠη 8.52 

, ἢ ΟΣ ΙΟἢ -ἰ5 ὑγδηβιδίδα 
ἙΡρϑἕρυ)..- : 

᾿ς 48 ΤῊ Ὥσχῦ. ἀδν ἢθι 
ἀεδίγοα: ἰο ἀδρατὶ ἔοι: 
αβ811:166. 50 96 8508 
του ῬΉΪΗΡ δα. βαϊα: 

Ἢ ἴο ἷπι: “Β6 τὴν 70]- 
Ἰονογ. “44Νον - ῬΗΪ}-: 
ἀρ. 5 Ἰτόσα --Βοίῃ- 
58.1.8, 1τΌχὰ [6 Οἱ 
οὗὐ Απαάτον 8 η' Ῥεοῖθε: 
4ῬΏΠΡ ἔουῃαᾶ ᾿Ναξ 
8 861 δηᾶ βαὶᾶ ἰὸ 
Ὠἷπα: “γν λξεῪ. δνο Τουπά: 
[8 οὔθ: Οὗ  ΈΟΙΣ 
Μόοβοσ, ἰῇ ἢ Τῶν, 
δηα ὑπο ῬΥΌΡΙΠοὗα 
“πτοῖθ, “65:15, 6. 5ο; 
οὗ, Φοβαρ, ἔγοχη Νασί, 
8. τοί." 468: Νὰ" 
δ π΄ 8.61 -5 14. 0, 
τα: “σδὴ ηνυηϊὴρ 
δοοά οοχθ οὰαὖδ οὗ 
ΝΖ δ᾽ τοί 3’. ῬΗΙΗΡ 
β8ι4΄. 1Λο Ὠἰπι: ΚΟ ΟΙΩΘ 
ΘΑ 56 6.᾽ :-47 σοὺ 
ΒΒ Νἧἅ δ΄ 8: 6] 
ΟΥΑΙ ρ᾽ -- ον αα - Ὠἰτη, 

δια ,Βοϊᾶς ὠθοαὺ 
τη: 566, αν’. 0.59) 
ὙΘ61106 ΤΟΥ ἃ. -ΟοΥπ 

᾿ ἰἐϑλλῦν, ἴῃ ΟῚ μου α 
ἰβ Ὧο αἀθοαὶδ." 48 ΝδΞ 
[8838 61.584 ἰο: Ὠη: 

ἌΒΟΥΣ ΘΟ65 ;, ἀδ΄- ΘΟΣΗΘ, 
ἐπαὺ ψοῖ -Καον: -πι62"" 

αὐτῷ - Εὐῥήκαμεν τὸν: Μεσσίαν. -“ὅ ἐστιν 
ἐο ἴα νς ανο Σου πα: πο - ΜΟΙ. ΒΟ ἰδ. 

μεθερμηνευόμενον Ἀριστός: 42 «ἤγαγεν. «αὐτὸν 
Ῥθῖβ ἰρϑηβιβίβά:. τΟΆσῖσις.: ἡ Ὠϊτη. 

πρὸς ̓  τὸν “Ἰησοῦν. . ἐμβλέ - αὐτῷ: : ὁ 
ἐοννατά. τε - 4655... Ἡδνίπε. 100 πᾷ σα ἴο τα μα 

᾿Ιησοῦς “εἶπεν. Σὺ - εἴ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωάνου; 
οϑαδβ -- 5αϊα᾿ του. ἄσο 5ίσαοια [6 ᾿δότι. ΟΥ̓ ΦόΒη, 

σὺ": κληθήσῃ :- Κηφᾶς ὃ ᾿ξρμηνεύεται 
γοιὰ ΨῈΠ Βὸ οδιϊθᾷ ΘερΒββ: δδνοι Γ] Ῥεἰμε, ἐρδτιδια θα: 

Πέτρος: «ττν νι πολι} μετῆν το 
Ῥεῖοσ. - πὴ το ΠΝ 

ἐι 48. Τῇ. ἐπαύριον ἐθέλησεν ἐξελθεῖν. εἰς 
οὐὐτὸ ᾿ΙΩΟΥΙΤΟΥΨ ̓ς ΒΘ ψΠΙ6ᾶ-- ἴο βὸ ουξ΄ “Δἴ 

τὴν Γαλιλαίαν. ̓ καὶ ᾿ εὑρίσκει Φίλιππον "καὶ 
» Ο411ες.; --απά ἮὮθΘ 15 Βπαϊηκ Ὁ ῬΆΜΙΡ “δα 

λέγεις "αὐτῷ ὁ: ἐησοῦς - ̓ Ακόλούθει “ μοὶ." 
15 ΘΑ ΣΊΩ δ᾽ τοι δέχὰ, ἔπ: .: Ζοθαϑ Β6 ΞΟΠονσίη δ᾽ ἴο ΕΝ 

44 ἣν. δὲ ὁ - Φίλιππος "ἀπὸ - Βηθσαιδά;. 
Η νγὰβ.: “Ῥαΐ ΔΕ 6 “.. ῬΒΙΗΡ ᾿Ἔγοσα "ΒΘ 54:68, " 

-ἐκ “τ τῆς: "πόλεως ᾿Ανδρέου. καὶ “Πέτρου. 
οὕ {π6 ΕἾ οι, οἵ Απάτεν. ᾿δη ἃ οὗ Ῥείεχὶ" 

45 εὑρΐσκει ᾿ Φίλιτεπος τὸν Ναθαναὴλ . καὶ 
: ἘθῚ5 Βπάϊπε,. ΓΡΆΙΗΡ᾿ τ6 Ναΐβδιιδει - Δα, 

λέγει -- αὐτῷ -- “Ὅν ἔγρα ἐν Μωυ ἐν 
ἢ6 15 ΠΑΝ ἴο Βλπα, ὙΒοκα.. ἔγραψε " ωυσῆς. ἐΤῸ 

τῷ ᾿ νόμῳ ᾿ καὶ οἵ. - προφῆται. ᾿ εὑρήκαμεν, 
τὰ. Ταν δα ἰῃ6΄ Ῥτορμέΐί - ἡ μανα ξουπᾶ,. 

[Ἰησοῦν υἱὸν ἑτοῦ ᾿Νωσὴφ.. τὸν - ἀπὸ 
65.  : 5οὰ. ὁξ ἴδε. ᾿Ζοβορῆς 6. (οη6) ἔτοσῃ 

Ναζαρέτ. 46 “καὶ: εῖπεν, αὐτῷ ᾿- Ναθαναήλ 
ἹΝδΖασοίῃ. ᾿ Ἀπά΄  β81α: : τὸ ἴσα ̓ ἸΝδίμϑηβθι 

ἘΚ Ναζαρὲτ. δύναταί “: Ἔτι ἀγαθὸν: εἶναι; 
Οὰΐ ΟΥ ΝβΖδσεοίῃ.:" 8 816: δαϑ ἐπίπ: Ὑσοᾶς, ἴο Ρο 

τ λέγει αὐτῷ - ὁ φίλιππος. Ἔρχου ΄- καὶ 
Ηδ 15 δασπρ τὸ Ἀἴτα Ἐ86: ῬΒΠΙΡ Ἔε φομλίπε ᾿δηα 

ἴδε. 41. εἶδεν ᾿Ιησδῦς τι 5 τὸν Ὁ Ναθαναὴλ 
568. " ΞΘ ἢ, τ᾿ ὥὗοϑιβ -- τ: ἴμ: 4 ᾿ Ναίββηβοι 

ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν: καὶ: λέγει :-- πέρ 
ἸΟΟΣΆΪΏΕΙ . :- Τουγασα «τα τι 886, 6: ἰς ϑαγροε 'δροαΐ 

αὐτοῦ͵ Ἴδε. ἀληθῶς ᾿Ισραηλεί ἐν. ᾧ 1 
Ἦγτὰ : 568 ΛΝ ὼ ἀρτν ΟΝ ἢ. ὩΏΟΤΩ 

δόλος. οὐκ. ἔστιν. ΟΝ ̓ λέγει. αὐτῷ Νάθαναήλ 
ἄβοθι πού ἰδ 5. 15 ΒΑΣΤΩΣ ἴο ΩΝ αίμβορο 

Πόθεν μὲ᾿ γινώσκεις;......- ἀπεκρίθη 
ὙΜΈΕσο ἔγοσὴ: - τῶ - 5 χ6 γοὰ πκοφΐρε. ᾿Απεοσοα 

428 

“εἶπεν αὐτῷ: Πρὸ- τοῦ σε "Ἰησοῦ καὶ 
ἰη 9 Βαϊ. ἰομίλ. Βοίοσα ἰδ. σοὺ Ζεϑσῦβ - δᾶ 

ἴλιππον- φωνῆσαι - ὄντα : ὑπὸ τὴν συκῆν 
Φιτ ει ἢ ἴο Βοῦμα. Ὀαίπξ᾽ πᾶθς 86. ἐδ ἔγτθθ 

εἶδόν - σε: 49 ἀπεκρίθη -- αὐτῷ -. Ναθαναήλ 
- το έτη. Ναίμδηβοὶ.. 

τοῦ: - θεοῦ,.- σὺ 

158}. ὑοῦ. Αμδεσεᾶ οὉ 

Ῥαββεί, σὺ εἴ ὁ ουἱὸς: 
ἘΔΏΡΙ, - σοὺ ἃ 86. ϑὅοὰὺ Ὀξίμα: ἀοά,; γου- 

βασιλεὺς. εἴ τοῦ. "τ Ισραήλ, δῦ ἀπεκρίθη 
- ΚΊΔΘ ΠΆΤΘ - ΟΥ̓ 6 Οὔδτϑθ.. - γι ετν χε ιγ-.} 

᾿Ιησοῦς᾿ καὶ ᾿εἶπεν αὐτῷ. Ὅτι - εἶπόν --σοι 
Ζεββ. - δῃά- π5αϊα- ἰο Ἀἰτὴ. Βαρδῦδβα. 1 5αιᾶ: ἴἰο γοι:" 

ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς" δυκῆς 
δἴ ᾿Ι580ν. 'γοῦ, ἄοννα ὑπᾶστ.: [μ88-΄.. 85 ἔσδα 

πιστεύεις; -- -μείζω -τ..:: τούτων .᾿ 
816 γοὰ ΕΠ ον ΙΒ ΕΥ̓͂ ἀτεοῖαν ὥπερ). οὗ 1656. (Σ  55) 

: ὐὄῴῃ. Ξ.51. καὶ λέγει αὐτῷ ᾿Αμὴνῇ 
σου ψ Μ᾿ 566. “ἃ Ἀπᾷ: ΤῊ 5 ΒΘ Ἷ; ἴο τη ΑΘ τ 

ἀμὴν ᾿“- λέγω ᾿ - ὑμῖν, - ὄψεσθε «τὸν 
ἀμὴν ΠΤ δτα Βα πβ΄ . ΙΟὸ χοῦ, σου 111 566 86 

οὐρανὸν ᾿ ἀνεῳγότα ̓́ . . καὶ ποὺς ἀγγέλους 
Βρᾶνθῃ- Βανίηρ θβ δα ὄρθηθά. 8Π4 ἐμ - 

τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας. «ἐτπτὶ 
οὗ με θά ΄. δϑοθλάϊῃβ δηᾶ-. ἀθβοεηάϊηε ὍΡΟΣ 

τὸν “υἱὸν τοῦ ᾿’ἀνθρώπου. ᾿-" προνοὐοδο ἐ! 
86 - Βολ, ὈΣίδΘ. τΆδαν. 5.0: κρ καν τε γαο πντο 

2 Κα Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῆ τρίτῃ γάμος 
ἰοΐῆθ ἀἄδν ἰδὲ ΤΩΔΥΤΊΔΒΘ 

ἐγένετο “ἐν. -Κανὰ. 
οὐουχτοά ἰπ.. Ὅβ8η8 οὗ ἴΠ6΄ ἴδιες, δια τ]ὰβ 

. τοῦ ᾿ἰησοῦ ἐκεῖ: Ζ᾽ : ἐκλήθη 
εἰς μήμῃρ ̓ς οὗαθ - Ζεββ. ἴμεσθ; γ85 οβϑ]βᾶ 

δὲ καὶ. ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ “οἱ. μαθηταὶ αὐτοῦ 
Ῥαξ: 8150 ΒῚῚ ΠΝ δηᾶ ἴπθ ̓ βΙβοῖρΙεβ ΟΥ̓ ῖτα 

εἰς -τὸν .. γάμον. 
ἴῃ: τὴ6 ΤΑΘΥΤΊΘΒΘ.. 

8: καὶ ὑστερήσαντος. οἴνου - λέγει. 
Αδά. Βανίηβ Ῥεοοχὰθ ἰδία οΓ᾽ Ν.,2}21:) 15 ΒΑ Στ’ 

τοῦ 0 ᾿Ιησοῦ “. πρὸς 
εἰ ΕΣ . .ῸΣ ἴπ6΄ ᾿Ζ6 55 

αὐτόν Οἶνον τ οὐκ : ἔχουσιν. 4. καὶ 
. Ὠίτα- " “Νῖαο. ποὺ ΝΕ τος τις ἀδνονη Αμᾶ 

λέγει - αὐτῇ ὁ “ἢ σοῦς: 
15 βαυ θ᾽ ἴο Β6Χ ἴδε. . έξας ο ς 

σοί, . γύναι; οὔπω ΄. ἥκει. ἡ ὥρα 
ἴο, σου, “οσηϑηῦ Νοὶ γοῖ 15 δυτῖντην [88 ΒΟῸΣ 

ου. 5. λέγει. -- ἡ : μήτηρ. αὐτοῦ. τοῖς 
ΙΝ . 15 ΕΝ ἴμ6. ᾿τηοίβασ οὗ Βίτη ᾿ Το ἴδε 

βα" 0 Ηἶτη: 

τῆς Γαλιλαίας, 'καὶ ἦν᾽ 

τονναταᾶ. 

Ὁ ἐμοὶ - καὶ 
ψῖς ̓ ἴο τ δῃᾶ 

ποι ϑηῆ. 

5ΟΗΝ 1: 49---2: ὅ 

σοθαβ ἱπ ΔΏΘΜΘΙ, δα 
ἰο Ὠΐτι: “Βοίοσο. Ρῃἢ- 
ἱρ σϑ]ρα Ἴνοι,. ΨἘΐ6 
γοΟὰ.- ΟΙΘ υὑπᾶρὲσ [δ6 
Ἦρσ ἰχθθ, 1 58.) νος." 

[49 Ν8 “πη΄ 8.61 88- 
Β.ΝΘΙΘα,. Ὠἰτη: ἜΘΌΡΙ, 
γοι. ἃτ6 86 50 ῃ- οὗ 
αοᾶ, γόοι 8το. Κῖὴρ οὗ 
15τ861. 50 ὅοβὰβ ἴῃ 
ΠΒΜΟΙ 561 -ἴο. Ὠἰπι: 
“ΒρόθαβοἹ ἰοϊᾶ χοῦ 
158} γοὰ πο ΘΑ ἢ 
7186 .-:ρσ ἴτ66 ἄο: γοῦὺ 
Ὀφιονοϑ. οι ΨἘΠ- 566 
ΤὨΏΡΑ “στοδίοῦ -- Π88 

{Π656.; 561: Ηδ Συτύμοῦ 
“Μοβὲ 

{ὰγ Ι" ΕΝ ἴο τοῦ 

ταῦ, ΒΟΛΗΝ ὙΠ δ 
. Βοανψξα. Ὁρβμδᾶ! ἋΡ διά 
[88 δρεὶβ ΟΕ. αοᾶ 825- 

οϑηαίπρ ἃπα -ἀοβοθπά- 

ἰὴ ἰο-. δα ΩΝ οἵ 

τλδῖι.᾽ 

9. ΝΟΥ οὐ ἴδμ6 ἰμἰγτὰ 

ΟΔΥ 8 ἸΔΘΥΤΊΔΒΘ 

1ϑαϑδὺ ὕοοῖϊκ -: Ι86Θ.. ἴὰ 

σϑμδ ΟΣ, Ὁ 171": 166, 

ἅμα {ῃ6 τοῖο οἵ 
ζεβὰβ ψ5 ἴποτιο. 2.956- 
515 ΘΔ 5 ἀϊβοῖριθ5 

ΠΤ οσθ. 8150. ἰηνγιοᾶ. ἴο 
ἘΠ 6 χαϑυσίδασο ἔθαδῦ. 

: 3 ΒΘ. ὑμ8. ψὶῃ6 
Τ8 Βῃογῦ 86 τηοῦποῦ 

οὗ σεβὺβ βδὶά ἴο Ἡΐη: 

ΡΥ Πᾶνα πὸ αΐμθ." 

4 Βυῦ σεβαβ. βαά. ἴο 

ἈΘΙῚ, “π΄ λας. ἜἌΒνΘ 

Ι το "ἄο. ΜΈ. γοὶ, 

Μ.)» ΟῸΓ 

85 ποῦ χοῦ Οοπιθ." 
δ ΗΪΒ χαούμον βαϊᾶ ἰὸ 

45. 5όθ' Αρροπᾶϊκ ὑπᾶοσ Μαϊίμονν 8:29." 



ΦΟΗΝ 2: 6---12 

διακόνοις ᾿ Ὅτι ἂν «λέγῃ ὑμῖν 
βουνϑδηΐβ ΜΩΑΣ 

ποιήσατε. 6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι 
ο τοῦ. ὕγετεο συ ποῖ οξϑίοηθ Ψδίοσ 1815 

ἕξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿[ουδαίων: 
βὶχΣ βδοσοχάϊῃρ ἰὸ 86 υυτγίδορίουι οὗ ἴπ6 ονν5 ᾿ 

κείμεναι, χωροῦσαι -- ἀνὰ μετρητὰς δύο 
Ἰνίμς, ἈΔνῚΠΡ ΟΙΆΟΕ ΤΟΥ. ὋὉρ. τχθαϑχεβ ψοὸ 

ἢ τρεῖς. 7 λέγει. αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
ΟΣ ἴδχοορ. Ι5 βαστῶ ἴο το [μ6 τ 651.5 

Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος". καὶ ἐγέμισαν 
ΕΒ χοῦ. ὥε τνδίοσ 7815 οὗ ναΐου; δῃὰ ἔπον ΒΘ 

αὐτὰς ἕως. ἄνω. . 8 καὶ λέγει ᾿ 
ἴλοτ Ὁ ὑπῈ}} ὌΡΡΘΙ ρδτῖ. Ἀπάᾶ Ὧ68 15 Βα 5 

αὐτοῖς ᾿Αντλήσατε νῦν καὶ . φέρετε 
ἐο βοτὰ. σαν χοῦ οὐδ πον ὅπ 6 τοῦ Ὀχίη βίης 

τῷ. , ἀρχιτρικλίνῳ" οἷ 
ἰο 88 ΞΟνΕΓΌΟΙ ΟΕ [88 αἰαὶ τοοτὰ; 1816 (ο1}65) 

δὲ ἤνεγκαν. 9 ὡς. δὲ ἐγεύσατο ὁ 
Ρυΐ Ῥτουδῃί. ΔΞ Π 21}: -[δϑίεα μὰ 

᾿ ἀρχιτρίκλινος τ΄ - τὸ ὕδωρ οἶνον 
Βονϑσπου ΟΕ ἰδ6 αἰ ηἱπΡ' ΤΟΥ 186 πνϑίοσ δ. 2:0} 

γεγενημένον, καὶ οὐκ " οἤἥδει. 
Βανῖηβ Ὀδοοχηρ, δηᾶ Ὡοΐ ἢ6 Βαᾶ Καόονὰ 

πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν 
Ὁ Βεγοέγοθα ἰεἶβθ, ἰῇ Ὀυϊ βεγσγνδηΐίΐ δὰ Κῆόονπ 

οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, 
ἐπα (οσ 65) ΒαντῺΡ ἄταν ουΐ τλ8 νυϑῖοσ, 

: φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ 
Ὦθ 5 βδουῃαϊηρ ἴο . ἴδα Ὀτθρυοοσα 186 

ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει 
ΒΟΝΘΙΏΟΥ ΟΕ [86 ἀϊηῖηρ τόσα δῃᾶ ἷπ ΒΩ 5 

αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον 
ἴο μίγη ἘΝΟΥ͂Κ Τῆδ ἔξ: 1 ἴθ ῃθ. νυ ῖηα 

τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν 
15 Ὀ]δοῖησ, δα ΨΏΘΏΘνΟΣ {πον τηϊρηῦ Ὀθσοχὴδ ἅσΚ 

τὸν ἐλάσσω: σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον 
6 ᾿ηξουίοῦ; ὑψοῦ παν Κορ ἵἴθξ6 ὅηῃ6 συ ΐηθ 

ἕως ἄρτι. 11 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν 
ὍΒῚΠ τιρηῦ που. ΤΏ αἱ ὈΘΕΙ ΠΏ ΣΩΒ᾽ 

τῶν σημείων ὁ ᾿ΪΙησοῦς ἐν Κανὰ τῆς 
οὔθ ΒΡῈ 5 ἴῃ 6 7655 ἑπ ὅδ οξίμα 

Γαλιλαΐας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
- 8166 δια Ὧ6 τϑιϊοϑίθα (6 βἴοσν. οὐ Πΐτῃ, 

καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
Δ ὈὈοιονοα ἰηπΐο. τὰ ἰδ αἰβοῖ]θ5. οὗ Ὠίχῃ. 

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς 
- ΑΥΟΓ 815 Βε ννοηΐ ἄονστι “ΣΟ 

Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ 
ΟΩΡΟΓΏΔΌΙΩ 6 ϑδμῃᾶὰ ἐδ τποίμοσ οὗ πὴ β8πᾶ 

ἩΚΟΙ͂Υ ΒΘ δ᾽ Β6 βασίπβ ἰο τοῦ. 
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ΏΟΒΘ ΙΔ] ΒΘ η ρὲ 
“Υ̓ΛαίονοΥ ἢθΘ᾽ ἐθ 15 
τοῦ, ἀο. 6 Ὰ5 1 νψχ88, 
616 ΨΟΙΘ 5ἱὶχ βίοῃρ 
ΘΟ 1818 δἰθθϊηρ 
ὕπο 8ἃ8. τϑαιγθαᾶ.- Ὦγ 
μ6 φῬυγὶπορύϊοη τὐϊὸς 
οἵ {86 ὕθννβ, δ οἢ 8018 
ἴο. μοϊὰ ὕνο οὐ ἴῆγχδα 
Ἰαυα τηθαϑυγοϑα. ἢ 96- 
55 5ϑἰἃ ἰο ἰδμέχη: 
ἍἼΙ. 086 ψϑίου. ἴϑτὰ 
ψὶὰ ψαΐον." Απᾶ [Ὧϑν 
Βηθα μοι, ἰο ἴῃ8 
Ὀχῖ. 8 Αμα Ὧδ βϑϑιὰ 
ἴο ὕμϑιι: “Ὥγσδν ϑοιλδ 
ουῦ ΠΟ δ8ῃηᾶ ὕβίζο. κ᾿ 
ἰο ὑπ6 αἰσγθοίου οὗ [8 
ἐδαδὺ." 50 ἴμεν. ἴοοκ 
1. 9 θη, πον, 6 
αἰχθοῖοῦ. οὗ ὑμ6 ἔϑαϑξέ 
αδίθα ὑῃ6 ψψαίθν ὑμδὲ 
δὰ Ὅθθ ζυτηρα ἰηΐό 
ψὶμα Ρυὺ αἰϊᾶ ποῦ ΚΟΥ 
ψαδὺῦ 15 ΒοΟυΣΟΘ. ΨΜ85, 
Θἰμουρ μοβθ χηΐηΐβ- 
ἰογῖῃρ ψο δᾶ ἄγαν 
ουὐν ἴῃ6 ψαΐοσ Κησν, 
6 ἀϊτθοῖοῦ οἵ ὑμὸ 
Γδαϑὺ σϑ θᾶ ὕμ6 ΣΙ 653 
ΤΌΘ 10 πα 5αϊα᾽ ἴο 
τὰ: “ἜΘΟΥ οὗμοῦ 
γτχδὰ Ῥυΐβ οαὖ ὑπΠ6 ἤπθ 
06 Εγθύ, δηα ΨΏΘΩ 
ῬΘΟΒΙΘ ἃτθ ἱπιοχίοαῦ- 
ρα, ὑπ ἰηξουίου ὑοῦ 
Ἀᾶνὸ τοϑοσνθα ἐμ Ἐπ 
ψίηθ ἘὉΠῸ. πον. 
11 9 6505 ρου ξοστθά 
015 ἴὰ Οϑ' δ οΥἨ 68] - 
1166 85 [6] μθϑίη- 

ὨΪΏΡ οὗ ΠΪ5 Β'θῺ5, δηὰ 
ὯΘ6 τιϑᾶθ: Ὧἰϊβ ΡΊΟΥΥ 
ἸΑΘῺ ΓΘ ϑῦ; ϑδηα ὨΪ5 
αἰδοῖα. ρα ὑΠΘΙ͂Σ 
ἔαλϊῃ ἴῃ τη. ᾿ τ 

12 ΑΥ̓́ΟΣ ἰῃϊθ Β6 
8η4ἃ ἰδ γηοΐῃου δῇὰ 
Ὀγούμουβ. δηᾶ 815 
ΟἸΒΟΙΡΙΘ5 ψϑηὴὺ ἀονῃ 
ὕο ΟσΔΡΡΟΣ δ, τὸ, 
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ε ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ 
ΜᾺ ἀδεφοι εαὐᾶ ἰδς αἰβοῖθ]85. οὗ Ηἶτα, δα ἴθ 

ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 
[28 τειαδίλθα ποῦ ἸΏΒ αν 8. ΝΕ 

4 Καὶ ἐγγὺς ἦνλν, τὸ πάσχα :- τῶν 
: - μα ἔδυ ὍΔ65 ἴθ. Ῥϑββονθῦ οὗ ἴδε 

"Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς ᾿Ιεροσόλυμα ὁ 
δῃηᾶᾷ ψνοῦ ἃΡ ἰπΐο δ. 2} ΕΓ} 62] 12.1.1} - Φεῦνβν 

"[ησοῦς. 14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ 
μων “ Απᾶ. Βρέουμᾶ ἃ 6 ἰθαρ!ο 

τοὺ πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ 
{πὴ ΟΡ) βοΐ Σοδἰα ᾿δηᾶ Βῆθερ ΔΩ 

περιστερὰς καὶ τοὺς “κερματιστὰς καθημένους, 
. ἄον 85 - δηᾳ [86 σοίῃ ἄθϑιθυβ βιτιηρ, 

15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων 
δρᾶ Βανὶὴϑ τδᾶθ ὙΨΏΪῸ οὐδ ΟΣ ὙΥΟΡΘΒ 

ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ" τά τε 
[8 δἱθοίοα .ὀαξ οὗ ἰπ6 ἴδαρια ἰῇ δῃὰ 

καὶ. τοὺς βόας, καὶ τῶν 
5566 Ὁ δηᾶ- 18 οδίεθ, διηᾶ οὗ [8 

κολλυβιστῶν ἐξέχεεν ᾿" τὰ - κέρματα ᾿ καὶ 
ΤΟΔΘΚ σμδηξετβ Βαρουζεά οαὐ ἴδε τ οΟἶπιΒ δλᾶ 

τὰς τραπέζας . ἀνέτρεψεν, - 16. καὶ 

186 - ἯΔΌΙΘΒ ΒΘ ονεσίασιεᾶ, ΝΝ δηᾶ 

τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν 
τὸ ἴπΠ6 (σῃ65) ἐμᾷ ἄονοβ ΕΞ τὰ Β6 5δλᾶ 

ἤλρατε - ταῦτα ᾿ ἐντεῦθεν, μὴ 
τὐδ τοῦ ὑΡ {2656 (ἐμ1π|65) τόση ὮΘΙΘ, δοῦ 

᾿στοιεῖτε «τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου 
ΡΒ τοῦ χηβκίησ. ἰδ ποῦθε οὔἴῃθ Ἐδίμεσ οἔχαθ 

3 [4 3 » ε 

οἶκον ἐμπορίουί ͵ 17 ᾿Εμνήσθησαν οἱ 
δοῖδ6. οἵ τς ποβαπάϊβο. Οδ]Ἱοᾷ ἴο στοϊπα τε 

μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν 
αἰδοῖρ]ο5 οὐ μία ἐμαὶ δνΙηρ Ῥϑοὰ υχιίθα 1115 

τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί 
οὐδ ἤουῦβα οἶσγοῦ Ψ1ΠΘδΐ ἀονγ 

πάντας. 
411 (θτὰ) 

πρόβατα 

Ὁ ζῆλος 
ΤῊΘ ΖΕΔ] 

με. 
τη6. . 

18. ᾿Απεκρίθησαν οὖν 
᾿Αὐϑγοσοὰ ἐμοσοΐοσα ἰῃ8 

εἶταν αὐτῷ Τί σημεῖον᾽ 
Βαῖα το δὰ Μηδὲ 515 Ὲ 

ἡμῖν͵. ὅτι ταῦτα 
ἴο '85, Ῥβοδῦβα ἴμ 656 ([ 1555) 

19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ 
Αμδιννοσρα 7655 - ἃ 

Λύσατε τὸν τς μαὸν 
Το τοῦ ἴμ6 ἀϊνίηθ ΒΟΌΣ δεοα. 1Ὲ15 δηᾶ 

ἐν. ᾿ τριοῖν ἡμέραις. ἐγερῶ αὐτόν. 
[ἢ ἵμεος ἜΡΕΡΝ 5 1 58.811 Τϑῖβα ὉὉ {. 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 
765 Εν 

δεικνύεις 
816 γοὺ ον 5 

ποιεῖς; 
ϑοῖ 8τὸ οί Ρ 7 

εἶπεν αὐτοῖς 
5818 το ἴθτα 

τοῦτον καὶ 

5ΦΟΌΗΝ 23:18---19 

Ῥαὺ ἐμὸν αἰᾶ ποῦ ἰδ 
[3 εἴτ νοὶ ΤΑΘΤΥ ἄδνϑ. 

1 ΝΟΣ δ Ῥβδ885- 
ΟΥΟΣ οὗ ὑμ8Ὲ ὕθνν5 85 

ΠΘΑΓ, δηα σόδὰ ψϑηῦ 
ὼΡ ἴἤο ὕοτυβϑίθα. 

11 Αμὰ ἤ6 Τουπα ἰῃ 
[86 ἰθαθιθ ὑμοβα 5611- 

5 οδδεϊθ δηᾶ βῆξθρ 
διὰ ἀονεθ δῃρᾶ ἰμ8 
ΙΔΟΠΘΟΥ͂ ὈΓΟΪΘΙΒ ἰὼ 

ΤΠ Ι βϑαΐβ. 15 50,. δ - 

ἴεν τλακίηρ 8 ΨΏΪ0 οὗ 

ΤΙΌΡΟ5, 6. ἄτονγε 81 

ἴβοβθ τ 6 5ῆ8θρ 

δοα οἀίο ουὖ οὗ ὑῃ6 

ἰθρ]8, δηἀ ἠδ ρουτεὰ 
οἂαδ ὕμ6 οοἴῃβ. οὗ - [86 
ἸΔΟΠΘΥ ΞΟ ΘΏΡΘΓΒ δηᾶ 
ογοσζαχιοα ὑποῖν [8- 

8165. 16 Δῃμα ἢ Βαϊ 

ἰο ἔμποβα βϑρ ὑμ8 

ἄονο: “Ἴακθ ὕῶεθα 

ρα Δ, ἴἔτστοχῃ 

Βογα! 5ύορ τλβκίηρ ὑμ8 

Βοῦδβδ. οὗ ΤΥ ἘΔΙΠΕΣ 
8, ποῦδα οὗ τ το 85- 

4156} 11 Ἠϊπξ ἀἰβοίριββ. 

οδΠ!Π] θα τὸ  αὐἱμα. ἐμαῦ 

ιτ 15 ττιοα: - “ΤῊΒ 
θ81 [ὉΥΓ γψόοὰ ᾿ΠΟΙΙΒ6 

ΜΠ1 δα τὴ “ἀρ. " 

18 Ὑπογδζοσο, ἴῃ 88- 
ΒΟΥ, 86 ὅθ. 5816 

ἴο μι: “δῦ 5|6Ὴ 

Ὥδγθ γοι. 0 ΒΠΟΥ͂. 

15, 5ίθοθ ψγόοὰ 8:6 

ἀοϊῃρ ἰμθθθ ὑμιηρδῦ᾽ 

1910 δβϑνοῖ. ὅθδι5 

«Δα ἰο ποῖα: “ΒΙΘΔΚ 

ἄονη ὑμ18 ὕβιῃριδ, 

δρᾶ ἴῃ ἴξτθα. ἀδὺβ 

1 Μ1πΠ ταῖδο 1 υρ.; 



ΦΌΗΝ 2:20--8:.2 426 

20 εἶπαν οὖν ; οἱ ᾿Ιουδαῖοι. Τεσσεράκοντα 20 ΤΒογοίοσ 6. ὅθωςξ 
5εῖα ἐδογρίοστα δα τα “εν5 ᾿- οσίν βοα; -Ὑ1ὴ5. ἐορ]α 

καὶ ἕξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ «ναὸς. τ ψ88. 010 ἴὰ ξοσίγ. 
διά Βς ἴοι σεατβ Ὑγ88 ΡΠ [μ86 αἰνίηα Βαρλϊαθος  εἰχ γϑατβ, -- δᾶ - δ 21} 

οὗτος; “καὶ “σὺ ἐν τρισὶν «ἡμέραις .- -ἐγερεῖς ἰγοὰ τοῖβδα ἴδ  ὴ 
εἴμ, πα σγόοὰ ἐπ ἰδτεα.. - ἀαγβ. ὙῺ1 χβΐῖβα ὋΡ ἐῆτϑα ἀδυ5Ὁ᾽. 21 Βυϊ 

αὐτόν; 2: ἐκεῖνος. δὲ -- ἔλεγεν. “ περὶ [18 ψγῶᾶβ. ὑδικίηρ 
, ἀπ ... Τδδῖ δον - δ8Ὸ ᾿᾿ψ)}88 βαυΐῶ ϑδροῦξ δϑοχν ὑδ6. ἔθταρ!θ. Ὁ 

τοῦ... τ ποῦ- σώματος αὐτοῦ.  ὶ5 Ῥοάγ.᾿ “22 ὙΨΏρη; 
16 αἰνίηθ βαριϊδειοι οξ μα ροᾶν ᾿ΟΥ πὴ. [ἐΠΟΌΡΏ, 6 ψδϑ Ταἰβϑα 

22. “Ὅτε ᾿ οὖν: . εν, ἠγέρθη ,- :Ἴτρ.. ἤτοτα Π6.. ἀθβᾷ, 
ΩΣ ᾿βεγεζοτα. Β8 ΔΒ ὕω Ἃρ Ϊ Ηἰξ ἀἰβοίριθα.. ᾿ῥαϊ δά 

ἐκ “τ νεκρῶν, - ἐμνήσθη σαν ἰἴο τοϊλά ὑμαὺ ἢ8 
ουὲ οὗ τ' ἄδβάα Ὁ Π65). ̓ ἣν ρεῆγα ἰοταϊπα [π88 ἰο: 5αν. Ηῖ5; 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο. ἔλεγεν, δ ἃ ΥΘΥ. Κθϑμονοά 
ἔμ αἰβοῖριθβ οἕ πίτη δδὲ (8ῖ5 ({ϊπ1 6) μ8᾽ 6: ΟΝ ἐμ6..- ϑουτιρίατο. δηθὰ 

καὶ. ἐπίστευσαν τῇ. - Ὑραφῇ καὶ. τῷ -λό ἐμ. ΞΘ ΊΏΡς. μας. ἅε- 
θα πον θε!]οναᾶ. ἴμ8 Βραρίανο., δῃᾶ. ἰο ἴδ ποτὰ, 55. 58ϊα, ἐξεστῖσν τί 

ὃν εἶπεν. ὁ "Ἰησοῦς. - ᾿ ᾿ νιον βαὰ ἰδ προῦφον Ὁ τ 5.38 Ποτθναῦ,- ̓ ποῖν 
: ; ΕΝ γὰ8.: 1ὰ ὅθχτιξδ- 

“28 Ὡς. δὲ ἦν ἐν. ποῖς͵. ̓ ξβοσολύμοις ἐν ον αὖ {8π6.. ῬΘΘΘΌΨΟΥ, 
ΑΒ υξ Βα ὙΒΞ5 1ὰ: 186 ἘΓΌΞΘΙΘΙα. Ὁ Οπ| αἡ 15 ξαϑοναι, ταδὴς 

τῷ πάσχα ἐν. τῇ": “ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν ΘοΡΙα - Ρρυὺ ὑδοὲς 
ἴῃ6 Ρδββονεσ: π᾿ Π6. Τεβεναι, στϑὴν οἰ... Βεαναᾶ.. ΤΩΣ ΓΕ ῬΝ Βδτοδ, 

εἰς τὸ ὄνομα. αὐτοῦ θεωροῦντει αὐτοῦ. τὰ 1 νἱουγίηρ 15 βῖρτβ. ὑμδὲ 
Ἰαίο. 6 πᾶσὴθ οὗ Ἀδπαν ῬΕΒΟΙΔΙΗΒ. ἡ οἵ Ηἴτῃ  Ἐδ6.  ἫὋ6 τ δα τ τρῇ 

σημεῖα. ἃ ἐποίει: 24. αὐτὸὸφ δὲ [24Βυὺ σοθϑθὰξ. πἰπι- 
ΒΙΡῸΒ ὍΘ. Βα νὰβ ἄοϊῃβθ; . 8 ῬΌΕῚ ΟΣ μὰς τοῦ. δοἰγιϑὲ- 

Ιησοῦς - οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς ['ἱπρ Εἰτηβθὶ ἰο- ἔπ) 
“6505 ποῖ “ τγὰ5 δαἰτυβπα ἈΙΤΏΒΕΙΣ ἴο ἔμϑσα ἰ ροϑισα οἵ Ηἰς. Κηον- 

διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν ΄. -πάντας ᾿ἰπρ' μετ 81 28 δηᾶ. 
ἐβσουβη ἐᾷ. Βἴπα ἰο 6 Κποννίαθ . 811 (ἔλθ χα) ᾿ ἤρσδῖιβο. ΒΘ. 5 ἰης 

2 καὶ. --ὅτι ᾿- οὐ χρείαν. εἶ πο ποράᾷ ἴο ανα 
τ ΑΠ8 -Ῥϑθοδαβθ ποῦ. ποδᾶ ΜΒ νγὰβ ανίης ΘΏΥΟΩΘ. ΕΔ. αϊΏΘΒ5 

εἰ ἵνα τ.- τις μαρτυρήσῃ, - περὶ [ἀροὰῦ τηϑη, ἴὸὼ 6 
ἴῃ οσᾶοσ (μ8ὲ ὩΘΏΣΟΠΘ. 5Βοιὰ Ὅθδγ νυ] 655. δροιέ ᾿ ΤΏ 5617 κυον ψῆδῖ 

τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ 85 ἰὼ ΙΏΘΏ, ἐγίνωσκεν τί 
το . χηϑῇ, "0 ον » ἵν85 πον δὲ 

ἦν - ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. . 3 Νον ἔμποτα 8 ἃ 
85 οἷα {πε .. οτηϑῃ. - ᾿ δ ΟΥἨ ἐδ ῬΏδγ- 

ῶ. Ην δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν ᾿ Φαρισαίων, 15685, ΝΙσ- ο-46΄ τα. 
ὙὯοαεβ Ρυΐ ΙΩΒ οὐὐοξῦ ἰὰὼ6 ῬΒδτῖβθοβ, “5 Ἡἰς.. δϑταθ,, ΕῚ 

Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν ἢ 
ΝΙσοάρτ5  δτηθ ἴο Βέτη, ἄρχω ΟΣ ἴπ8 τ ακας τς το ἄθσαι 

᾿Ιουδαίων: 2... οὗτος. ἦλθεν πρὸ αὐτὸν : τ 
ζώεννβ;. 115 (οὩ 6) ὍΞΙΩΘ ΔΝ δε ττεο Ἄπα ἴῃ ΤΠ 6 πραύ' 

" ἃ 5εϊὰ ἴο Βἰμ: 
οἴδαμεν 8Ὰ 

χα δνα ἰκονα “ἜΔΌΡΙ, ψα ΚΩΟ᾽ δῦ, 
διδάσκαλος: [ 50 85 8 ἐδβομοσ. Ἀδνθ. 

ἐθϑομοῦ; ΟΟΙλ6 ἔγσγοῃῃ αοᾶς 

νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, 
οὗ αἰρδὶ ἀηᾶ Βο βαἰᾶ ἰο Ἠΐτω ἘΔΌΡΙ, 

ὅτι ἀπὸ θεοῦ Ἂἐλήλυθας 
ἴμας ἔτοω. Οαοαᾶ σοὺ μᾶνϑ σοζὴθ 

ΠΝ ΤΥ ΡΠΠ0ὋΠὋ ΠΡ ΡΜ ὙΠ ῸὔῦὃὈΌΕΡῬΡΠ, ΠΥ ΤῸ ΡΠ ΤΣ ΠΝ... ΠΛ σνο ον ΣΣΟΝΣΔ ΔΑΝ ΝΣ ΤΣ ΝΜΒΜΜΝΨΌΨΟΝ 

ϑϑμ δε ραννεινοπμμμ ομιροκαμ πων ΝΝΝμα 

421 :ΦΟΗ͂Ν, ὃ: 8-8 

οὐδεὶς γὰρ΄ . δύναται - ταῦτα-- - τὰ -- σημεῖα [ἴοχΣ πο ΟΏΘ. σ8ἢ -Ὀ6Γ- 

το 0π6 ΟΣ ..- .15 ΔῸ1Θ ἴμθξα ἴμ6... ββὴβ ἰξόοσῖν 8.656. βίβ 5 

ποιεῖν.. -.. ἃ «σὺ ποιεῖς, .-- ἐὰν. μὴ μα ᾽ἠ φοιι- Ῥασίοστα ππ- 
ἰο Ὀδ ϑνν ΡΩΝ ψοῦ -ἃσα ἀοίῃβ, ̓  εἰβονος ἣν 1655. αοά 

[Φ “8 

ες Ὁ. εος μετ᾽ ἢ "αὐτοῦ. εκρί Βΐα.ἢ"Σ Τὴ Δ ΑΒΌΘΥ 

᾿ ᾿ - ϊη. Αμδύγοσρα. 
ταῦ 6 ἴῃς αν νειν ᾿Αμὴν “ἀμὴν Ζεθὰβ 884 10 Πα: 
᾿ ῦ καὶ : τον μν:. ἂμ ὥ 
Ἰησοὺς ᾿ διά βδια. ἴο χὰ - Αἴηθπ:.. ΔΙΏΘΩ Μοῦ, ταΐτ, δ ῳ Β6Υ͂ {ὸ 

λέγω 'σοι,.. -ἐὰν -᾿. μή εαὶῖς [γα,. ὍΠΙ655. ΔΏΨΟΠΘ 

ἴαῖα βαϑίηξ ᾿ς ἴο σοὰ,, - Ἰέδνεσ μοῦ . ΔΏΣΟΣΘΊ ἰδ Ῥοζγῆ. ̓αιρϑῖ:, Ἦδ ο81- 

«γεννηθῇ . ᾿ἄνωθεν, ς οὐ δύναται [ποὺ. 5686 88 Κίηράοτῃ 

ββοιμά Ό6 πθηδσαίεά. γογὰ ἄῦογψο, ποῦ - ΒΘ ΒΘ  οΥ οὐ. 4Ν1Ὶσ:ο- 

ἰδεῖν οπὴν - ᾿Βασιλείαν... ' θεοῦ. ἀδτηυβ. 56:6, ἔο Βίπη: 

ἰο 566 “ἴδθ. - Κἰπέάοτα, -αοά. Ηρ ἢ δᾶπ “8. πίαῖ 
4... λέγει. πρὸς αὐτὸν... ὁ «Νικόδημος. -Πῶς ὝΥ Βογαι. ἘΒΘΩ: Σῃθ 

15 Βα σὶμ 5 τοῖα δίτα.. ἐμ6. Νιοοάοπιαβ. ΗΟ 

αι: ἄνθρωπο εννηθῆναι:.. γέρων ὦν; 
δύνατο " ἔϑης ὼ ὦ Ἐς βαπεγαῖοά 4 πεϊηδϑ Δοὺ: δας ἰαίς ἐμὲ 

ἡ δύναται . εἰς; 'τὴν κοιλίαν: τῆς μητρὸς ἽΜΟΤΌΡ οὗ, ΠΙ5. τιοῦπογ 

Νοΐ ἨΘ15 8016 ἰαῖο ἰῃ6 σαν! ̓  οξίδ. τοοίδαογ. [8ὲ- οβδοομᾶ. ἸχὴΘ -δλὰ 

αὐτοῦ -.. «δεύτερον εἰσελθεῖν. τ καὶ [86 Ροσα, οδ.- 69 

οὐ Ηἰτα.. - ᾿βοσοπᾶ {{ΠπῸ6]΄.. οι δῖος “1: Δα δ ΌρΠαΚ δι Ννοτοαᾶς 

«Μοβὺ ἔσαϊν- Ἰς ἜΞΒΣ [0 γεννηθῆναι; - τ Κ ἀπεκρίθη. Ὰ ̓Ιησοῦς "Δμ ᾿Αμὴν 
ἰοὸ ὃς Βεθροχαῖθαϑ : ἌΔΒΥΕΣ ΘΘΌΞ “ΑΤῊ γοισ Ὡ16 58 Ὁ ΘΔ ὁ Ἂ 

5. ΒοΙπ τόσα. σπδῖοὲ ἀμὴν "λέγω-- σοι;-- 
βῃὰ βρισιῦ, μδ΄ οὐπ- ϑῖθθβη [81Ὼ 58 ἸΏ ἰο χοῦ, : 

«βου Ἐννηθῇ κα, ΕΎ ὕδατος καὶ πνεύματος; ποῦ, ̓ ἐπέθ. ἰηίσ' δ 

οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς ᾿ -τὴν βασιλείαν ἘΦ ΎΧΟΣΝ Ὁ αοὰ. 

ποὲ 86 ἰ5 8016 . ἴο φηίεσ ᾿ ἱπίο-. ἰμ6;: Κιηράοχα 16 μα Ὧδ5- 8665 

Ῥοστ". ἔγΌΤα ἐπεὶ: ἘἨΘΒὮ 

δ᾽ Β65Ὦ, δά" ὄν Βαῦ 
'τοῦ - θεοῦ... 6. -- τὸ γεγεννημ μένον -:.. 

οζίῃξε αἀοα.-- ὮἘπ6 (ἰδ: 6) μανίπε [.1:..).ὃ βεμογαίβα 

δᾶ 5" Ῥδξῃ.. Βοχπ, ᾿ἤτοχα 

ὑμ8 βρίσις, ἾΒ5 Ο 50 1. - 

5 οἵα "Ἢ δ᾽ σϑ ἢ 2 

δὸν μή;: τ “τις 
Ἴξονεοε.. ποῖ ΒΩΥΟΏΘ 

οὗἶζος τῆς: δου ὩΣ ΠΣ ἔτι, καὶ ον θι6 ἀβιμβ) 

μάν αν ξυνη πε νοσαιοα ̓  : ᾿ ζ' ἐκ [μ 1} 'ποὶ τταδτα 

πνεύματος: πνεῦμά --- - τἐσὶ “ψεῖ Ὀδοδαβ8 1 (014 γοῖ, 

᾿ Νὰ , εὐ ἡυδὴ ὅτις . δ χοῦ ῬθορΙθ- ταιϑὺ Ὀδ 

νου βομανλθαστυς ᾿ “ιβροδῦβα, ΠΡοσῃ"; δρ δῖα: 8. ΤῈ6 

᾿ Δεῖ Ὁ. ὑμᾶς - "γεννηθῆναι ἄνωθεν... ψἱδα Ὀἱοτβ ψμδτθὶ 1 
τ 5 πδοοβαυν τοῦ. ἴομε βεμεζαίβα ἔγοϊα ΔΌονε. ψαβιᾶ " δ δῇ - γοὰ 

δ ἴδο Ξν ὅπου αἰ ἐλξις δ᾽ υπονίρς; ΚΟ ἡθατυῦτμο. βου, οἵ 
τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ] ἵ, μὰν, χοῦ Ὧο ποῦ 
ἴδε. βουπά "χοῦ ὅχα Βϑασίπθ, μὰλ ποί Κπον: ̓ Βορὸ: ταί 

᾿οἴδας ̓ - . πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ἰροτη88 ἔτομι. 8πά 
σοῦ ᾶν6 ἴβεφνναι ᾿νμογδύγοτη. δ: 15. -οὐταμιε, δρᾶ ἸΝ

Ν πμοτὸ δ 15 ᾿βοίδξ. 

ΠῚ ὑπάγει πηᾶογ;. οὕτως. ᾿ νὴ ἵν τρυσθῃο ἴμε 50. 15 ΒΟΥ ΌΠ6.. ἐμαῦ 



ΦΟΗΝ 8:.9---16 

γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 
βανΐηρ δ α βοηογαίοα:  οαὐΐοῦ ἰῃ6 Βοϊστῖ. 

ϑ ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ΔΙΒΞΟΥΕ ΝΙσοάρηβ δηάᾷ ἢ βαιά ἴο πὰ 

Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 
ον 15 ΔΌΙΘ ἴ6ξ6 (1065) .- ἕο ΟσοΌ 

1 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ 
Αμδύνοσο ρϑαξ διὰ 5814 - ἴο δὰ Ὑοὰ 

εἴ ὁ διδάσκαλος τοῦ ᾿ἰσραὴλ. καὶ 
816. ἴδα ἰεδοῇοσ οΥ 6 15:86} 84 

ταῦτα οὐ γινώσκεις; 4] ἀμὴν 
ἴδεβα (8155) ,κ. οὐ “νοῦ 81:6 ΚΠΟΥ 57 ΔΙάθῃ 

ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν 
ΔΥΆθη 1 ΔΙᾺ 5 1 ἴο γοὺ ἰπδὺ ΒΟ τνα Ὦδνο ον 

λαλοῦμεν καὶ ὃ. ἑωράκαμεν 
6 ΔΓΘ ΒΡΘΘΚΙΩΡ᾽ δρᾶ τνῖς 6 Ὦδνο 566: 

μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν 
γ)6 δισ8 δύῃ δ 1655 οὕ, δὰ {86 υῖι6 55. ὁ 

ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 12 εἰ τὰ 
οὔυβ Ἀοῦ - ὙΟΥ Δ.Θ ΤΟ νη 5. 1 τὰς 

ἐπίγεια : εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ 
οαζίη]ν (155) - 1 Βαια το τοῦ δῃᾶ ποῖ 

πιστεύετε, πῶς ἐὰν ᾿ εἴπω ὑμῖν 
τοῦ 8.6 Ῥϑθνίηθ, πο ἱξανοσ 1 ΞΒουα ΒΔ) ἰο γοὸῦ 

τὰ. ἐπουράνια πιστεύσετε; 18 καὶ 
188 ϑανθηὶν (1285) τοῦ Μ11 Ὀο] νοῦ - Αμᾶ 

οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ 
ὯΟ ΟΘ 85 δβοθπαρα ἰπΐο 6 Ὠἤξφᾶνθθ ἐξ ποῖ 

ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, 
Ἐπμ6 (ομ6) οὐδοῦ ἰῇθ ἤφδάνθὸθ δνυξὴβ ἀεϑοοηαθα, 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 14 καὶ καθὼς 
μα. Ξοὰ. οξίβδε, ΤΑ81.. . ἈΠΑ͂ δοσοχάϊηρ 25 

Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ 
Μῶοϑβο5 Ῥ ὨΙΡᾺ ἂρ ἴ6 βοσρομξ 1Ὰ 186 

ἐρήμῳ, οὕτως. ὑψωθῆναι 
ἀρβοϊαΐθ [1806], {μι ἴο Ὀ6 πὶ ΠΙᾺ ὰρΡ 

δεῖ. υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
1 15 ἈΘΟΘ ΒΞ Υν μ8 οι ΟΥ̓ ἐδ ΤΩΔᾺ, 

1. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ 
πὶ οσᾶοσ δῦ ονούσοῦθ 6 ὑοηθνίηβ ἴὰ Ὠΐγα 

ἔχῃ, : ζωὴν αἰώνιον. 
ΙΏΘΔΥ ὮδνΘ ἩΣ6 Θνετδϑίης. 

16 Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ 
ΤΠὰ5 ΟΣ Ἰονεᾶ Ὸ΄ ἐπ6 

τὸν υἱὸν τὸν 
τ 5ο ἐπα 

ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ 
Ὠ6 ϑανβ, ἰπ ογᾶρυ παί δὌνούγοῦθ {πα 

“τὸν 

θεὸς τὸν 
σαοᾶ [53.1:} 

μονογενῆ 
ΟὨΪν --ροβοιίοα 

πιστεύων 
Ῥαιϊονίηβ 

ὥστε 
8.5-8ηαΠ 

κόσμον 
ὑνοσ 
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Βδ5 Ῥεθὰ ΒΟΣΏ ΤΌΣΩ 
186 βρίτ," τ Ὡσὲ 

Θ1ῃ ΒΏΒΨΕΟΙ Νίο-. 
Ο᾽ ἀδ΄ὰ5 58ια ᾿ἴο 
Ὠΐχη: “ΟΝ οδῇ ἤθεα 
ὑμϊησθ οομῆθ δροιῦϑ" 
1010. δ, “6- 
Β85 δεϊα ἴὅο δίῃ: 
“ἌΥΘ γόὸὺὰ ἃ ἰδβοη- 
ΕΓ ΟὗἨ ΙΞΥΔ6Ὶ 86 γψαΐ. 
ἂὯο ποὺ Κηον ὑΐθβα 
ϊηρ82 11 Μοδὺ ὑτν 
1 58} ἴο γοὰ, ΨΜηβδί. 
Ἅα Κῆοὸν ψὸ βρϑδῖκ 
διὰ ψδᾶὺ ψὸ δγνα 
5665 Μὰ Ῥ68Σ δ|- 
ὯΘ55. ΟΥ̓, Ραυας χοῦ 
Ῥθορῖὶθ ἄο ποῦ Τ- 
σον ὑπ σι θ 85 
τ ρἶνο. 121 1 ἤδγο 
ἰοϊ]ϊά τοῦ δδύύῆ!]ν 
τϊὴρβ δηᾷ γοὺ χοῦ ἀσ 
ποῦ Ὀ6᾽δνθ, ὩΟ Ὑ11 
χοῦ θῖνα 1 Σ 

1611 τοῦ ΘΑνΘΩΙ 

ἰμίηρθθ 12 ΜΟΥΙΘΟΥ͂ΘΥ, 
ὯΟ τῆϑη ἢδ5 δϑοθηᾶ- 

εὦ ἰηΐο μϑαύθὴ Ραΐ 
Ὧ6 ἰμαὺ ἀθβοδηᾶθρα 
ἔχοη θᾶνθη, ἐμ 
ΘΟ οὗ τϑὴ. 14 Απα 

ιδῦὺ δἃ5 Μοβθθ 11{ὖ- 

ρα ᾧὦ ὑμθ. βουρϑηῦ 
ἴῃ. 6 ΨΠΑΘΓΏΘ55, 

850. [μ8 Β5οπ οὗ πιδῃ 
τη 06 Ηξεα ἀρ, 
1διηδὺ ΘΥ̓ΘΥΟΙΘ 

ὈΘΙανηρ ἰπ. ἶσα  ΤΩΔΚ 
186 δνογιδδύϊπρ. 

1116.. ΝΣ 

16 “ΟΣ. αοα Ιονϑᾶ 
{86 ΜΟΙ 5ὸ ΤΏΠΟᾺ 

ὑμβαῦ Ὧ6 βᾶῦύθ Ηἰβ 
ΟὨΙν -Βαρούθῃ 501, 

ἴὰ ογδσ ἐμαὶ δγυον- 
ΟὯΘ οχουοϊϑίηρ ξαῖῃ 

16" γνοτιάτεκόσμος (Ποδ'ἤνο8)ὺ), ΒΑ; 891" (ο.Ἱαϊνην"), Ζ17,18, 

ΠΝ 

μῆς ΤΥ ΘΠ ΠΕ ΡΈΕΙ ΜΡΉΒΗ ΤΉ τ υτν λλοιακτι εἰ οιπιτν, οροτρπτμηφορην ἡσηππημηραι, ... νων 

ΒΞ 

δῇ ΟΡ ΦΡΙ ΕΡΔΈΦΗΡΙΝΘΡΒΗΒΗΡΗΤΉΝ ὁ ὑμ6 ὁ αὐ ἡμαμμμβια Α μι 

ὡς ὁ ἩΡΎτΗΣε ὁ πὶ 

429 

᾿ς αὐτὸν: μὴὺ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ 

ξὼ Βῖτα ἐπὶ ταὶθαῦ 06 ἀεβίχονεα Ῥυΐ τδν Ὧδνε 

ὴ αἰώνιον. 171 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ᾽ 
ζωὴν "1 ον όγ]δϑεϊχρ. “- Νοῖ ἘοΣ βοῃΐ ξοσῖλθ {πὸ 

δὸ τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα 
θεὸς ἰε 508 εδτὸ τς. ψουὰ ἰῃ οτᾶεσ ἰμδὶ 

κρίντ 'τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ εἵἷνα 

6 ρα παρε τε Ἵνουϊά,, Ῥρυξ ἴα οτᾶοσν (8. 

σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 
Ἑῃουᾶ 6 βανβᾶ [88 ΝΟΣ ἐβτου ρα Βΐτη. 

18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ 
"ΤΏΘ (056) Ῥοιονίη δ 1ηἴο Ηἷτα ποῖ 

κρίνετα. ὁ - πιστεύων ἤδη 
ἰς θοίαθ ᾿αἀθε4. ΤῊΣ (οπ6) ποῦ Ῥεθνίλθ ΔΙτοϑαν 

κέκριται, εἰ ὅτι ᾿ πεπίστευκεν εἰς 

μδ5 Ῥθθὼ ἡυμάρεα, Ὀεσδαβθ ποῖ Π6 Βᾶ5 Ῥεηενϑά ᾿ ἰπΐο 

ὁ ὄ ῦ ὃς υἱοῦ. τοῦ θεοῦ τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοὺς υἱου. του . 

ἴκϑ ἀρ τ Οὗ ἴδ6. οπὶν-βοβοιϊίεῃ ϑὸπ οξίμε ἀοά, 

19 αὖ δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτί -τὸ φῶς 
ΝΣ θυ 5. (μ6 πάστπεης μὲ ἴμ6 1ιρῈϊ 

ἐλήλυθεν εἰς “τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ 
Βαβοοαθ ἱπίο {πὴ86 ΜΟΙ διά Ιονοᾶ {86 

ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ “τὸ φῶς͵, 
ξευῖ Ξε ταῖμοσ: ἔπε ἀδιῖηθ55 ἴπδῃ ἰῆε 1581, 

ν ὰ αὐτῶν πονηρὰ τὰ " ἔργα." 
ἦν ΜῊ ΟΣ θα Ὑ ]οϊκρα 18 ἍΟΥΚϑ. 

20 - πᾶ ὰρ ὁ ᾿: φαῦλα 
᾿ ᾿Ἐνοτσοπο ΩΣ 186 (οπ6) ν]6 (65) 

πράσσων μισεῖ τὸ. φῶς καὶ οὐκ - ἔρχεται 
φυδοιξοιηρ 15 δα πο [86 σῃξ δπᾶ ποῖ ἘΘ 15 σουηδ 

πρὸ “τ τὸ φῶς, ἵνα 
ΤΟΘΟΤΑ . ἀπὸ Ἡσδέ, 1ὰ οτᾶου ἰμδὲ 

ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ.211 ὁ 
ταϊσϊ ΠΟΥ χα νεᾶ ἐῃ86 ΨΟΣΚΒ οὗ ἈΠῈ; ἴῃμθ (οτ 6) 

δὲ ποιῶν. τὴν ἀλήθειαν -ἔρχεται ᾿ 
ας ἀοίηῃβ ἴπὸ ἀραῖη 15 οοσγηῖαρ ἰοννατά - [86 

φῶς, ἵνα φανερωθῇ. αὐτοῦ 
Ἰρῃΐ, ἴὼ οτᾶοσχ μὲ Ξβου]ᾶ Ὀ8Ὲ τηϑᾶδ σχηϑηϊξοδὲ οὗ Πὴτὰ 

τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 
[ῖὴ6 ψοτκα ἐμαὶ πὰ αοα [ἰἰ8 πανίηδ ΡΕΘα τνοτκοά. 

μη 
ποῖ 

22. Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ᾿[ησοῦς 
᾿ - Ἄξες ἴπεβθ (μῖπ85). 8πλθ πνοὴ ΑΝ 

καὶ ὡς ἐρθαιοὶ σέ πρα τοῦ ὅς δαθσοηυ 
ἀῆν, καὶ ἐκεῖ απ κε ίσρο θη ἵμερος, 

καὶ βάττιτεν, τς. Ὁ φος νὰν ὑπὸ ὧς 
11, 19: νγοτια κόσμος (Κο8' πιο08), ΒΑ; ΟῚ “(ο«Ἰαϊνην) 

πρὸς τὸ 

ΦΟΗΝ 8:11--ὦ8 

1 τη. ταϊρηῦ ποῦ 6 
ἀοδχονοα. θὰὺ Ὦδύθ 
ονογιδϑυϊηρ 1116. 17 ΕῸΣ 
Οαοαά 5ρηῦ ξουῃ [15 
Ξοι . ἰηΐο [ὴ6 ψουα," 
ποῦ ἴοτ ἰμὰ ἰο Ἰυᾶρθ 

86 ψουϊᾶ, Ῥαὺ ἴὸ ὕμ6 
μοῦ το ὍΘ᾽ Ββδνδᾶ 
ἀσουρ ἷπλ. 18 Β6 
ἐμδαὺ δχογοίδας ἔϑι ἢ ἴῃ 

πὰ ἰ5 ποῦ ο΄ Ὀ6 
ἡυᾶρεᾶ, Ἠδ ὑπμαὺῦ ἄο65 

ποῦ ΘΧοσοῖβα ἔῃ Ὧδ5 

Ῥθθὺ ἰυπάροθα διτθδάν, 

Ῥδθοδῦβθο. ἢ6 Ὧδ88. ποῦ 

οχογοϊβοα ἔαΐϊζῃ, ἴῃ ὑπ6 

Ὡϑῖὰθ οὗ ὕἤμθ οὔἱ]γυ- 

Βορούθα βοῃ οἵ αοᾶ, 
19. Νὸν ἰδ 5. 15... Λ5Ὁὴ6 

Ῥϑοὶθ [ἴὉΓἿἽΖΑὀἑἸυἀριιοηῦ, 
δῦ. 6 ᾿ἰσῃῦ Ὧδ5 

σοπια ἰηΐο ὑμα ψου]ᾶ" 
νὰ τῷ. δύο ἰονθᾶ 
{ῃ6 ἀδυκηθθθ ταῦμοσ 

ἔμαῦ. ὑπὸ ᾿ἰρῦ, ἴογ 

μοὶσ ΟΣ ψοῖ6 ψὶο- 

εἃ. 20ῈἘὉῸΓ 6 ὑμδῦ 

φῬγχϑούϊσεβ. γ16 ὑδίηρϑ 

᾿δίοα 6. σὺ δᾶ 

ἄοδϑ ποὺ σοῖο ἴο ὑμπ6 

ρηῦ, ἴὰ οτᾶθσ ὑδμαῦ 

ὯΪ5 ΜΟΥΚΒ ΤΩΔῚ ποὺ Ὧ6 

τοργονρᾶ,. 21: Βυῦ [6 

{δδὺ ἄοος ψϑϑὺ 15 ὑγτὰθ 

σοΐιθα ὑὸ ὑδ8 Ἰἰρηῦ, ἴα 

ογᾶον ὑμαὺ 56 ΜΟΥΚΒ 

ΙΔ 6 τηϑᾶδ πιϑηῖ- 

ἴοϑβ δ5 δνυίηρ ῬΘΘῊ 

ψοχκοὰ ἰῇ ὨΒΙΎΠΟΏΥ 

παι αοά.᾽" 

29 ΑΥοΥ ἴπ656 ὑπο 5 

Ζεθὰβ διά ἷ5 αἷδ- 

οἶἰριο5 ψοηῦ. ἰπῦο 

Φιυ ἄθ8ὴ σου, 

ϑλᾶ μοῦ Ὧ6 βῃθηῦ. 

βοῖὰθ ὑΐηθ τύ ὑμθηι 

δᾶ ἀϊᾷ Ῥδούισιηρ. 

23 Βιὺ σοῦ δἷ80 ψὰϑ 

, ὅπ|ι8, 
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᾿Ιφάνης βαπτίζων. ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, Ῥαρυϊσίηρ.-. ἰῃ... ΑΘ ὭΘΩ 
ω , ΒΑΡ ΕΖίηϑ ἐν ἌΔεμοῦ ΠΘΩΓ ΕἸΣῚ Θἰτὰ," 1 ΠΘΒΣ ΒΘΊΩι,  -θοσδαξα 

ὅτι - ὕδατα πολλὰ ἦν... ἐκεῖ, ᾿ καὶ ὕμετθ ψ88., 8 Βτεδὺ 
Ὀθοδίβα... 7 ῖο. 5 : ΤΑΔΕ: ΨΆΒ" ἴδοτο, δηά. ἀαΘ Δ Υ “οὗ. ψαθΡ 

πρνννων ᾿παρεγίνοντο. : το καὶ [ύμογρ, δαά. ῬΘΟΡΙΘ Κορὲ 
ἐμὸν ἡ ψνοσα ΠοΙΆΙΩ ΝΣ, ἴο 6 δἰοηδϑίᾶθ δῃᾷ -σοχρίηρ.. 8η6 Ὀθης 

- ἐβαπτίζοντο“. τ 34. οὔπω γὰρ ἦν |Ὀαρύϊσρβά; 24 ογ. Ζοῃη 
ἴδον ὑσεσα οί β ῬΑΡ(Ζβᾶ; τ Δοῖ ψαοῖ Ζοῦ ψ 85} δα. ποῖ - χοῦ: Ῥαθχ 

᾿ βεβλημένος -- “. εἰς τὴν φυλακὴν ᾿Ιφάνης, τον ἰηὔο Ὀτίβοη.. 
Βδνῖηρ Ῥδρῃ. ἴῶσονῃ. ηο [886  υχίδοῦ - “- 25 ὙΏΘΙΒΙΌΤΘ. ἃ ἰδ 

-25 -Ἐγένετο. οὖν . ζήτησις. ἐκ. τῶν Ρυΐθ. δἴοβα ὁ ἐπ 
ατι ΟΟΟαγτρά ᾿᾿βδεθέοσα . βεβκῖμεῖ - ΟὕΟΣ [πα Ῥατ οὗἨ (Π8΄. ἀἰδοίριθα 

μαθητῶν ᾿Ιωάνου᾽ μετὰ -: ̓Ιουδαίου. περὶ ἢ 
μρθτῶν.. οέσομα, πη. ὅδ τος, 8δοαὶ μενον βμννν Ων 
κἀθαρισμοῦ.. 28. καὶ. ἦλθαν πρὸς. τὸν 
ΡυΣιβοδῦοι.-. . ἃ. ἰδδν σϑὰβ Ἰονδσα [5:7 ἰοης 26 50 ἐπ. ὁδχπθ το σοδπ ἀηα ἢ 3818 οί 

: τἦν Εππι: “ἜΔΌΡΙ, [πθ ταᾶῖν 
δος ΑΜ ΘΒ. 

οἿ δά βαρ ψᾶβ ἢ - νὸς 

ΕΝ ῷὗθς ,ϑοτόββ Ἔπο. σογάδα; ἐσ 
οἾδε...., . οὗτος. Βοπ,, γοῦ Πᾶνα. ϑοσηθ, 
Ἶβ88. 1 ἐδίβ. (086) λέπεβα, 8566, ἐ|8. ὁπ 

ἔρχονται πρὸς, ἰ5.. Ῥαρ ϊσίηθ᾽ δῃηᾶ.. ΓΝ 
τ χ6, θοσαίαρ ἐονχαχα,} Αγ 6 δοὶῃρ [ὁ Εἰ» 

αὐτόν. “1: : ἀπεκρίθη. ᾿Ιωάνης καὶ εἶπεν -Οὐ [211 ΘΒ ΘΥ. σὴ 
Ἀδὰ... «Απδνζοτθᾶ, Ζοῦπ αὐτὰ βαϊᾷ - Νοΐ 5814: “Α Ιηδ οϑηποῦ 

δύναται. ἄνθρωπος ᾿λαμβάνειν οὐδὲν ἐὰν : : τὰ 
15. 8016 -"; ἴο 6 τϑορίνίηρ ποίΐμίηρ ἱξενοσ τϑρεῖνα ἃ 5168 δίπρὶ 

᾿ ; ὍΠΙΘΕ5 ὁ Ὧδ5 ὈΘΘἢ 
δεδομένον -.. αὐτῷ ἐκ 

Βανίαρ θὰ εἰνεθ. ἰο μἰπι ουξ οἔ ̓βἴνθῃ. Βἰτα ττοῖα, μϑανϑ 
οὐρανοῦ.. 8 ε αὐτοὶ ὑμεῖς μοι 188. 28 οῦυ γουγϑοινοθ᾽ 
Βδᾶνθῃ. Ψεσν (οΏ 65) τοῦ ἴο τὴρ ἰ ῬΘ8Ὶ Πλ6 Ἰ μ655. ἐπμαῦ. 

μαρτυρεῖτε τα ὅτι εἶπον. ἐγώ Οὐκ, 5814, 1’ δὴν. τοΐ 
τοῦ 8:6 Ῥεδιῖηρ υυἱϊΐπεββ ἐπα βαϊά 1 Νοῖ ξῃ6. -ΟἸὨχίβέ,,.. μαξΐ, 11. 

εἰμὶ ἐγὼ ᾿- ὁ οχριστός, - ἀλλ᾽. - ὅτι] παγα Ῥθβῃ βϑῃξ τουίῃ 
ΘᾺ ᾿ τὴ Ομσίβε, ον Ραξ.. ἰδὲ ἰχ δᾶάναποθ οἵ" ἐμαί 

᾿Απεσταλμένο εἰμὶ ἔμπροσθεν 
Ἡδνίδθ ῬΘΘ τοηὶ Τόσα Ὶ Τὰ ο - Ἡπητοαὶ ΟΠ6. 29 Ἐς ἴμδὺ Ἠ88: 

[6 σᾶ 15 Οὐπ6 ἐκείνου 29 ὁ νύμφην 
οὗ ἐμαὶ (οπ6). - Τα (016) ύμϑην τ Δθρτόοσα. Ἡοτεναι:" 
νυμφίος ἐστί: ὁ δὲ φίλος τοῦ [886 ἴτϊθπᾶ οὔ ὑμθ 

Ὀυάθργυοοα.. ἴδ; ᾿ ἔδ6. ῬΡαΐ ἔτθηὰ ᾿οΥἰμ6 1 Ὀυἱἄθρσοοσμ, τ Ώθ ὯΘ6 

νυμφίου. ὁ .. ἑστηκὼς καὶ ἀκούων βύθπαβ δ ΠΘΔΓΒ Βΐτη, 
Ὀτάρσσοοόοσα, ἐπα (6) ανίηρ δἰοοαά δα θαυ ηδ' ὯΔ5 ἃ στϑδὶ 6Ά1 οἵ: 

αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν 
ΟΣ ἴα, ἴο 197 Βα 15 τοϊοϊοίηβ ἐβσου σα {μα φωνὴ ἊΣ γος ἔρροαης βῳ 

τοῦ - νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ 
οείμα Ῥσίδθσυοοτή, Τμΐ5 ἐμοσοέοσα μα΄ χάρι ̓ [Ὧ6 ἙΤΟΟΙΆ, ὙΒδχθίοσ 815. 

᾿ ον οὗ ταῖὴθ Ἠδ85 Ῥθθῆ. ἐμὴ πεπλήρωται. 89 ᾿ἐκεῖνον 
ταϊῃθ - Ἠδ85 ἀν Φ18116ά... Ἰδδΐ (οπ6) Ἰ τηϑαθ {11]..30 Τῆδί. ΟὨ6. 

᾿Ιωάνην.. καὶ «-εἶπαν.. αὐτῷ - “Ῥαρββεί,. 
Τομα δια. ιϑϑ1α.. 1ὸ Βΐτα. ᾿ἘΔΡΡ1, 

μετὰ σοῦ. τ πέραν ποῦ: 
ΠΕ. -σοὰ. οἴδμεσ 5148 "οὗ 186 ὁ 

σὺ. « μεμᾳρτύρηκας, 
σου “Βανὸ Βοτμθ ννἹΐη 655, 

βαπτίζει: τ: καὶ:-- πάντες. 
15 Ὀεαρυχίηρ.. δηα.. 4811 ([Π65} 

μὴ τὸ αὖ Ἔ 
τοῦ: 
188 

ἔχων... τὴν 
Ἀβδανΐθξ ἰδ6 

ΜΠ ΉΉΝ 

Ξ 

ῷ ἈΜΗΗμ ΟΡ ἐνὶ φρυιθῃ, νὰ ας ΠΗΜΕΤΝτΙ βλειδου, (ὐ) ἀκουθδονα εὐτνν ῴινοι 

τυ Σαοδυ μας Δ 
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ὲ, δὲ -ἰοσθδβ- 
" αὐξάνειν ἐμὲ. ..δὲ [παυδὲ. 60 οἱ :- 

τς δε κῶν ἰού δ βοείας, ς «θ΄. Βαϊ] τηρ, Ραῦ .1: τααβῦ. ῬῸ 

ἰς ἧ- θαι. 5 οη᾿ ̓ ἀροσθδβίηρ ς -- 

ἀλατιοῦσοσςς, ει δ τρο ἢ 23 ΗΘ ἐμβαὺ ΘΟΥΘ5 

«81. - Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω. Τέοτα αθονθ 15. οὐ 81] 

Ε ΕΝ (οβ6) : ἔγοια αρόναθ οοχωϊῃβ ἋΡ ἃ0ον9 [σίῆοσε. δ᾽ ἴμαῦ ἰδ 

εὐ ὁ ὧν ἐκ τῆς τοῦ ἴμθ δ 5 

ἀόχομεο): ἐσεν οΒ6 ίοη6): Ῥείη; οὐδ ον ΟἴΠ6 Ρροα πὲ βατΐπ βιὰ 

ἢ ἐστὶν καὶ. ἐκ «τῆς “γῆς. βρε8ξκ5- οὔ ἰμίηρβ -ὁ 

Ὑτρ ΜΝ οὗ, τῆς αἷς ὧ5.: δρά. ουἱ οἵ" μα ϑασχίῃ ἐπ΄ - ϑδσίμ" Ἤε ᾿ῃ80 

“ λαλεῖ: ΄- ὁ. «ἐκ Ὁ τοῦ: οὐρανοῦ [δογαθβ Τσον μπβᾶνθα 

88 ἰ5 Βρεακῖῃβ;. - ἸΏ 6 (086) δαϊ οὐ. [μ6. Ἀθανεα.: 15" ογὸν “811 ΟΥΠΘΙΒ. 

ν' πάντων ἐστίν' 2 δ 1.32 γΤδὺ [8 ᾿:πᾶθ βδθῃ 

ἐρχόμενος ὁ ̓ ξ τανος 811. (οπε9)- τβῃ. Οὐ ΆΙΟΘΒ  κῃᾷ - :Ἡρδτγᾶ, ᾿ ὍΣ ἀδὶδ 

ΚΕΝ καὶ «ἤκουσεν 5 τοῦτο ΒΘ μδᾶτϑ ἢ Ώθ55, ἱραῦ 

ἑώρακεν κα. ς δᾶ, οἷα μαδτά . 1815. 1γ ταϑ 15. ΔΟΟΘ ΣΝ 

: αρῤτυρεῖ; : καὶ. τὴν “μαρτυρίαν αὐτοῦ: μὶ5 τιίξρθϑϑ. 38 Η᾿ ὑμαῦ 

παῖς δδασίας ρεῖ θου οἵ; απ ἐπα πε 85 οὐ Βῖτα ἢ 4.5 βοοορίθα᾽ Ἠῖς “ιν 

ὐδεὶς .-χαμβάνει.: .38 ὁ ἡ λαβὼν -. τϑας μδ5 Ῥὰδ μ᾽ 5881 

“τ οὔδ, ἰβ σον! αξ. : Ἴ86 (οπδὶ δα Νον ἢ το τ δε Ὁ ρος τὴῖβ 

αν ἐσ! άγισεν: ὅτι ἔχιθ. 34 ἘῸτ.- [Ὧ6. ΘΩ6 

αὐτοῦ Ὧν μαρτυρίν ΝΝ ἀεαὶ αἰβὰ 188} τ βοια: οὐ βόπῦ. οτίδι 

84 ὰ πέσ είλεν ΘΌΘΔΚΒ. ὕπ6. ΒΆΨΙΏΡ5.0 

θεὸς ἀληθής ἐστιν. αὗνι. γὰρ βοτιΐ Σου αοάᾶ, ἴοτ- ἫΘ ἄορα ποῦ 

ὁ θεὸς. τὰ ῥήματα τοῦ. θεοῦ. λαλεῖ, οὐ ρῖνϑ' ὍΛ89 δρὶεῖῦ -Ὀ 

ἰδ σοῦ 16. Βανίαββ: οξ μα αοᾶ- 15. βρθδκίη, πόΐϊ τῃρᾷβυχο. 85 Τπ6 Ἐ8- 
ἸΟΥ͂ΘΒ: μ6- 508, 

ὰρ ᾿ ἔτρου δίδωσιν τὸ. πνεῦμα. {Π6Γ- 

γον οἶδε. μέτρου με 15 βδἰν!α δ 16. βρίσι.. Ϊ δῃᾷ-.. Ὧ65. δίνοῃ.. 81} 

ἃ. 
τὸν υἱόν, καὶ “πάντα || ἰμἰπρβ ἀηΐο, ἰ5. 8}. ᾿ 

δ ὥς πατὴρ ἄγος ἴλ6. 50, δᾶ. 811 ((ἴπ65) 1 36 Ἠδ. -ὑπαῦ: ΘΧΟΓΟΙΒΘ5: 

ὶ: αὐτοῦ. 386.. - ὁ - | αἰ ἴῃ “μ6 Βοη. 88, 

δέδωκεν, «ἐν φῇ χειρὶ αὐτοῦ, ὅδ᾽ δα ας τι τας Πτο; πὸ 
πιστεύων. εἰς --τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν. ὑπαὲ αἰδοροσα: θ΄ Βοα. 

Ῥομθνίασ,; ἰπῖο - Ὄἦδθ. - 50Ἀ ἦν αν 1188. τον 588 μ16.. νυΐ 

αἰώνιον... ὁ. ΄ δὲ ἀπειθῶν. τῷ, ουἱῷ της: γαίῃ. οἵ δοά 
νου πα; 186 πο). 1... ἀϊξορεσϑίης. [ο ἔπθ. ΒΟ τρυῖ ἀρο, αἰδας ἢ 

-θεοῦ ται ζωήν ἀλλ᾽ «ἡ ὁ ργὴ τοῦ 

οὐκ δας, ζ ἦν ἧς Ῥαὲ ἴπε: ΔΝ οἔ ἴμ6΄ - αοά. ὙὙΌΘΩ, ΟΝ [πὸ 
τιοτᾶ- ΠΡ Θσϑιλα μένει ᾿ ἐπ᾿ ᾿αὐτόν.. -:: κοντα π 

᾿φτοτλδίπδηρ, ἀροῦὶ - Ὠδδαν το: δι πῶς} νᾶτθ ἐμαῦ ἔμ. Ῥμδι- : τι. 
ὃ κύριος ἤκουσαν 5665. βΒοᾶ '᾿μοδσὰ εν Ὡς ᾿οὖν ἔγνω 

4- ΚηΘν,. ἰδ8- Τιοτᾶ ἰδδὺ 
Ἃ γνὶ τἐμδχϑξοσα. ὯΘ᾽ μαθητὰς τοῦ ζθδαδ 85. τη81- 

᾿Ιῃσοῦς πλείονας 

Π Φαρισαῖοι ὅτι οἷ 7 6585 " ἊΝ ἀἸΒοΙΌ 165.) ζηρ: ΠΕ ΙΝ ̓ Ραρ ϊσίαν. 

- ποιεῖ καὶ " βαπτίξε εἰ ἣ ̓Ιωάνης, στ Ί πλοσθ-. αἰδοῖ ὑμ8ῃ 

ἰβ τωι δηᾶ [15 Ὀδρίϊ Ρ ἐμδη" “οΒῃ, - τοῖη-- 5 αἰνδουθῃ, 

2. καίτοιγε. ᾿Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἰἸηᾳοοά, "δ ΈΡΝΝ 

. ΔΙ ΠΟῸΡᾺ ἰηᾶθρᾶ ὕεδύβ οὶ 9 μὰ τοῦ ΟΣ ἘΟΡ Ἢ το μαρθσίπα 

ἐβάπτιξεν, ἀλλ ὡς πρθηος οξμίναν ΞΞῚ Βὰ8 ὨΙ6΄ ΔΙβοῖρο6 ἀ!άτες 



ΦΟΗΝ 4:3--ἰο 4Ὁ Ὁ 

8 ἀφῆκεν τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ. ἀπῆλθεν [386 Ιεἴῤ᾽ σα 6 δῃᾳ Βειθίο οἱὔὐ ἐπ, συάεα δηῃηά δ νεπέ αὐγὰ ἀδραυύθα ρθη ἔρὲ 
πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 4 Ἔδει Π611:166. 4 Βαὺ. 10 πὰς δϑϑία ἰπΐο ἐπα Θβιῖεο. Τὸ ντὰϑ ἈΕΟΕΒΒΑΙῪ 1 ΠΘΟΘΒΒΘΤ ΟΙΟΥ̓ Ὠΐτ ᾿ξ 
δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ -΄. τῆς 80. ᾿ῃγουβῺ ὅ848Ἰηᾶγ,. Ῥυξ - Βὲα ἴο »6 ἐχαναυβϑίῃβξ ἰμιουβῃ {πὲ} 1.8,- 5 ΑσΘΟΥ ἸΏ ΡῚν 
Σαμαρίας. 5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν [ Ὧ8 σϑηθ ἴο 8 "οὐ 
ϑδιηδγία.. Ἐς 15 σοτηΐηρ ἰμοσθέοσα ᾿ΐο οἷν οὗ 58 ΄ἸΩΔΥ 1 86 οδδᾷ 
τῆς Σαμαρίας “λεγομένην Συχὰρ πλησίον τοῦ [5 ΟΠ ΔΥ ΘΙ [ἢ 

οΥ ἴῇθ ϑϑπιδτία Ὀδιῃρβ β81 1 ΞΟΒΑΣ ’. ΕΔΓ ἰδ6] 614 ἐπϑὺ ὕϑοορ ρᾶγθ 

χωρίου": -- ὃ. ἔδωκεν. ᾿Ιακὼβ τῷ ᾿Ιωσὴφ᾽) ἴΟ σοδθρῇ Ὧΐθ βοῃ, 
Ρίεςβ οὗ βτουμᾶ ψῖομ. βανθ.: 1800 ἰο. ΦΌβαρὰ [6 Τὰ ἴδσὺῦ, Φδοοθλὲ 

τῷ υἱῷ αὐτοῦ: 6 ἦν δὲ ἐκεῖ τοπηὐθίῃ. 85 ὑμθγεῖ 
ἴο ἔμβ8 βοὴ οξῃῖσα; . νγὰβ ας ἴμοσ ξοιηΐδίῃ ᾿ ΝΟ σοϑαβ, {ἰγϑα “οαὲ 
τοῦ. - ᾿Ιακῶβ. ὃ .-"- οὖν "Ἰησοῦς [ἔτοη ὕῃ8 ΟΌΓΣΩΠΘΥ, 

οὗ 116. Ζδοοῦ. ἘΜ ΉΤῚ ἐμποσθέοσα 2655. 1 )ὰ5 5ἰὐυθίαρ .. δὖ- [ἢς8 
“κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαϑέζετο | Τοιΐθίῃ 7080. ἃΒ Πα 
ΠΑΝ Ἰαροσϑᾶ οὐδοῦ ἰῃ6 Τοῦσηον νγδ5 βι Ὡρ [85. ΤΡ ΟῚ Ὅ85 

οὕτως ἐπὶ τῇ “πηγῇ ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 
μὰ8 

ϑοιῦ [6 βἰχίῃ. .: .- 
Ὄροα ἐμ ξουπίαϊη; ὨοὰΡ. δ ἃ8 δἰχίῃ. ἼΑ νοζϑη οὗ ΚΞ'ἃ-: 

ὙΩΒΙ 1:8. οδὴθ ἰο ἀγα 
Μαύοσ. 760505 5δἰᾶ 
ἴο. Βαῦ: “Οἶνγθ πτὸ 
ὃ. αΥγίηκ.᾽" 8 (ΕἘῸΡ 
15. αἰδοίριθα 88 
ΒΌΟμΘ. οἵΐ. ἰαΐο ἐμ 
οἷν. ἰὸ Ὀὰὼ} ξοοᾶ- 
5 15.) 9 ὙΠΘΥΘΙΌΟΥΒ 
{8 6 58. 8.1.8 πη’ 
ΤΟΔῚ 5814 ἴἰο ἰηι: 

1 ἔρχεται γυνὴ ᾿ἐκ 
. 15 σοχρίηδ ψοχάδ 

ἀντλῆσαι΄ ὕδωρ. 

“τῆς " Σαμαρίας 
οὐδοῦ 6. ᾿ϑδγηδτίδ 

λέγει αὐτῆ ὁ ᾿[Ιησοῦς 
᾿ἴο ἀΥϑ Ὑυδῖοσ, 15 ΒΩ] δ ἴῸ ΠΘΥ τῆ Φοξὰ 

Δός - μοι. πεῖν" - 8 οἱ γὰρ μαθητάϊ αὐτοῦ 
αἷν ἰο 6 ἴἰο ἀτίμκ;... ἰῃῆθ6΄ ογῦὺἡ αἰδοῖ ρ]ε5. οὗ ἴτω 

ἀπεληλύθεισαν. εἰς. τὴν πόλιν, ἵνα 
᾿ς 88 ΒΌΣ6 ὈΕΕ ἰηῖο τῆς οἵἵν, 1ὰ Οτᾶου ἰδὲ 

τροφὰς. ἀγοράσωσιν. 9. λέγει: οὖν ᾿ 
ξοοάπίυ 5 ἐμὸν ταϊρὴ αν, 15 ΒΑ ΩΡ {πουθξοσο 

αὐτῷ ἡ . γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις Πῶς σὺ [ον 15. Ὁ ὑπεῦ 
ἴο τα. 188 νοσαδ ἴθ ϑδιηδυϊίδη ον γοὰ γύπα, ᾿ἀοδρὶθθ ὈΘ᾽ῺΡ. 

᾿Ιουδαῖος--- ὧν - παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν [8 ᾿ὕδνν, 451. πι|θ: [0 
τος 26 νυν οί δ Ῥαεβίᾶθ οὔτηθ Ο ἰο ἀσίμ [8 ΟΟα,ΤΙΩΚ, δ 1 

αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; 18: 8. 58 Ἰλᾶ τ, ὕδ ἢ. 
σοῦ αχὸ δϑκίπς οὗ σοθδ -’ Βεχαοσίίθυ δσ ὈΘΙΩΡΊ  ΜΟΙΏΘΩ" (ΕῸΣ “65 

οὐ γὰρ  ὀὄΣἼσυνχρῶνται εἰ Ἰουδαῖοι  βΒᾶνθ Ὧ0 ἀθ811 85, 
Νοῖ ΤΟΥ 816 υϑηρ ἰοσοίμποσ ὁ ἴενν5 {10 ΚΘ ΤΔΘΓΣΊ[8}5.)- 

Σαμαρείταις.. [10 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν [1091 ΘΏΒΨΜΕΙ -σΠΘΘ8 
ἴο 'Βαζηδγιίδῃβ. Αὐϑνοσεὰά ϑεβὺθ δηᾷ βοϊᾶ [58:4 ὅο ΘΥ; “ΤῈ 

χοῦ δᾶ Κῆοῃ {δὰ 
ἔγϑο ρίῦ οὗ αοαᾶ δὰ 
ῺΟ ἃὖ 15 ὕηδὺ 58. .5 

ἴο γοὰ, Οἶνγα στρ ἃ 
ἀτίηκ,᾽ γοὰὺ σψουϊά 

Βᾶνθ δϑκβᾶ Ὡΐα, δηά 

6. σοα ἤδγα ρὶν- 

ρῃχ γόοι νὶὴρ ψαῖογ." 

αὐτῇ Εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ -θεοῦ 
ἴο ΠΕΡ Τὸ ψοῦ Βα Κηονψῃ, [168 ᾿ἔτεθ βΊεὶ οὗ 86. ὐα 

καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι Δός 
δά ΨΏΟ 15 8 (85) βϑαϑίηὴρ ἴονοι ὝΕαἷνε 

μοι πεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ 
ἰοτὴθ ἴο ἀγίηκ, γον ΠΟΙ͂ δδκοά. δ ῃά 

ἔδωκεν ἄν ᾿ σοι - ; ὕδωρ 
Ὧ6 βᾶνθ ἩΚΟΙ͂ν ἴο γψοὰ 

ζῶν. 
ΟΥΔΙΘΥ Ἀν]. 

δ" ΒΗηΘΌΒΘηΙ, 5.8. 5θθ. Αοίβ 7:16; Σοοἐποῖθα, 

-Ξ 

433 ΦΟΗΝ 4:11--18 

ῷ ύ ὔ 4 ἴο. Ὠῖτα: 
ἔγ ὑτῷ Κύριε οὔτε [11 5:6 πΒαϊὰ 

σηθνε ζαγισα ΠΎΝΟΝ τὐτα, " ποῖ δηα} “5ἰσ, σόοὰ -Βᾶνα τοῦ 

ἄντλημα ἔχεις : καὶ τὸ φρέαρ [688 .8 Ῥαυοκοῦ ΟΣ 

πλας οὲ ἀξαναα σοῦ τὲ βανίθβ δηθὰ πε ΜΜ6 [ἀΥ̓ΑΥΠΏΡ πᾶΐοτ, 88. 

τα 
1 

ό ἔ Μ611 5 ἄθδθρ. 
ὶ ὩΣ ν οὖν ἔχεις [ὑ86. 

ἐστὶν βοθῦ ΠΡΟΣ ΘΑΝ φαοζείοσθ ϑοὰ ἃζὸ μανίπε [Ἐτοα Μηθὺ ΒΟΌΓΟΘ, 

Ν ὕδωρ τὸ ᾿ ζῶν; 12 μὴ σὺ μείζων 1 ἐμοτοίοσθ, ἀο σοὰ Ἀδνο 

ἣν ψαίον 1π6 - ἩΝΙΔΕΤ. Νοῖ. γοὰ βτβδίασ ὑμῖβ᾽ ενὶπρ ψαύογ 

» 
ἔδωκεν 12 οὰ 816 ποῦ σ»τοϑῦ- ΠΑ κα κα Α Ν ν ὧν ᾿Ιακώ ὃς Θ, ! 

εἶ ΣῪΝ πρῖρον ἡμῶν Ιακώβ, “ῆοσ βϑ8νς. ἰοΥ'ὶἴἝἪ ὑπ᾽ ΟἿἽΓ οτος 

ΜΝ τὸ. φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ - αὐτοῦ ἔα Δ ΕΓ βου, Ὗ ο 

ΡΝ 86 δ 25} δά 6 ουὐο ἷἃ βθνθ ἃ5 [8 ΜῈ ἐν, 

Ἐ Στ καὶ -:- οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ. τὰ ᾿νιο ἈΠΏΒΕΙ τοροῦ οΣ 

ἔπιεν 8150 188 ΘΟῺΒ οἵ Εἴτα δϑαᾶ τὴ 6 ιὠἰἀἠῇ ἢὶδ ϑοΏδ. μὰ ἱ 

ΜΝ ᾿΄ 3 “ δ μἜ4' 
Οἱ 

θρέμματα αὐτοῦ; 13 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς | ἰδ οΑΡΕ]6 ἀτδ δας 

ἐρερμᾳ οὔθ οὐ Εἴτα ᾿Απϑνειθὰ 9655. [οὐ ἰδ, 816 γοα 

ὰ 

. ΕΣ 
μα 

αὐτῇ δι εὁ ί ες ἐκ [191Ώ ΔΏΒΜΘΙ ὦ: 
καὶ- εἶττεν αὐτῇ Πᾶς ὁ πίνων 

τνοδοδ 

, πε “6. ἀνμικίασ οὐϊ  οῇ} 5αἰα ἰο ΠΟΙ: 

πος ᾿᾿διψήσει. "πάλιν: [οὔθ ἀὐἰπκίηρ ἔτγοτα 

ΗΠ βϑὲ ἰἰγοῖν  δϑδῖι; {815 ΜΑΙΟΓ, ΜῊ] - σοῦ 

πε τἐκ. τοῦ ϊσϑὺν δϑϑῖα, 14Ὑο- 

οὐΐοξ 86 ονος ἀτίπίτα ἔγοτα. ἰδ 

μὴ7 παῖεῦ ὑμπϑὺ Υ ΨΠ2 σῖνα 

ὦ 58. 

τοῦ ὕδατος 
{6 τὐϑῖοσ | : 

ὃς “-- δ᾽ ἂν : πίῃ 

" ΜΝ ας ἘΚΕΙ͂ ἡ βαουλα ἀσανγῖς ᾿ : 

ὕδο ὃ. ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ Ι 
ὕδατος οὗ γ1 5118} εἶνε 1ὸ δίπι, “ποῦ ποῦ [γῇ ΜΠ πδνοβ δεῦ 

τούτου 
1815 

ναῖον οὔνηοα ἐς δ λλὰ “τὸ ὕδωρ 1; Ῥαϊ ἐπε. τεὶς "τὸ ῶ : “τὸ ὕ ἸὨἰϊχϑῦν. αὖ. 11, Ῥὰ 
ὦ διψήσεί εἰς ᾿τὸν αἰῶνα, Ὡὐμα Ο ρίες, ὑμι δὺς. 11, Ὀὺ 
ΧΙ βϑὲ ξμϊταιν Ἰαιὸ ἴδ6. 886, Ῥαΐ- {8 ᾿ΨΑΙΕΣ] ἢ 6 γαίεν ὑπαῦ 1 5} 

ὃ - δώσω. αὐτῷ γενήσεται ἐν “αὐτῶ ο᾽γο. χη Ὑ11 ὈΕθοταθ 
«Είος 1 5.81} σίνθ ἴο δία ΜΠ Θοοιηθ. θὰ Εἶτα 

ἢ ὴ Ἰώντιον ἢ πὶ -ἃ6 Τουμῃύδίῃ, 

πηγὴ- ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν -αἰώνιον..-"} 5. τ ἐδ ρυμησ᾿ ἂρ 

ΜΙΝ οὗ ψαῖου ὈΌΡΌΠΒΣ ὉΡ ἀαίο 1τ6 ενενιθϑεηρ. οὗ ψϑαΐίογ Ρπ 

᾿ ΜΝ ε.. , -κΚῇ ἰο πηρατῦ ονουϊδδῦην 
: ὸ αὐτὸν ἢ: γυνὴ Κύριε, 

1 ΠΡΊΩΝ εὐψαχα μὰ ἱπὸ ψοωβη. Τιοχά, [110, 15 ΤὯ6 ΜΟΙΠΔΏ 

τ Ὅπο τὸ ὅ ἵ μος ἃ. ἰο εἰ: “Β1τ, 
ἐς. μοι τοῦτο. τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ) 5814. ἰἰ ᾿ ᾿ 

δὸς ἢ μοι 5 ἴδ Ψαῖοσ, ἱπονάογ ἐμαὶ ποῖ βἶνδ τῶ [μἰ8. ψϑίεσ, 

ἢ ἌΝ ὲ έ αι ΕῚ τᾶν ὨΘΙΌΠΟΥ ες διψῶ. μηδὲ διέρχωμαι κω 89 (μὲ Το ΤΩΔΥ, 
Τραν θὲ ἐμίτοιν ποίτϑαξ ὩΟυλαν σΟ0 16 ΓὨΚΟΝΕῚῸΉτο; ποῦ ΚΘΘρΡ οοπὶ- 
ἐνθάδε αἀντλεῖν-. ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ ἴο ἐμ }5 ὈΙδ06 
ΉΘΥΘ :ἴο Ὀ6 ἀγα Ὡ 8. . “Ψ εἰ ἴο ἄταν ψαίοι." τ. 

ΓᾺ ὦ ὑ τῇ ὙἸΑΎ. ἜΡΝ τν . 

16 το ΣΥ͂Σ πε ΩΝ Β6 βοίπθ υπάετ] 16Ὲ68 βεἰὰ ὅο Ποῦ: 

ν ΝΝ σοὺ τὸν ὁ “ἄνδρα. |“Ὅο, ΟΆ}1 γοὺτ Ἀὰ5- 

φουπα, το Δ τ ΟΣ σοα ᾿ ἴδε τοϑῖα Ῥθῦβουι ἡ υϑηα δρᾶ οοῖαθ ἴο {815 

καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. [17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ [ 866. 171 ΘΏθυο 
δὴ οοτηθ. , Πθ ἴα. 

καὶ εἶπεν αὐτῷ 

Αμδυνοσθα ἱπθὸ ΟΤΊ8Ὼ 1Ἐπ86 ΜΟΠΊΒΙ βολα: " “1 

Οὐκ ἔχω ἄνδρα. αι ο ποὺ μανθ ἃ δυδ- 
ὅπα βαϊὰ ἰοδπα ΝΟΣ 1 ὅγχὴ Βανί ταϑὶρ ΒΕΥΒΟΊ.} 4. σεβὰδ βϑϊᾶ ἴὸ 

3 ὑτῇ ᾿ Ἰησοῦς Καλῶς . εἶτες ὅτι δ ἰά οὶ, 

ΠΟΡΗΝ τας ΓΑ πος ἘΠΏΘΙν φτοῦ Βαϊ ἰμδί ΟῚ κτθα δϑ ταν 

͵ “ οὐ ἔχω: .- 18 πέντε γὰρ - : 
" ῶ 

μι δρο κα ΩΝ Ι πὶ Κανιησὶ ᾶὅνα τὸς [ἰοὺ δδνο. 18 ΕΌΓΣ 



ΨΦΟΗΝ. 4:19---298. 

'ἄνδρας . ἔσχες, «καὶ νῦν " ὃν. 
ΤΏΔΙΒ ρθύβοῦβ - σου Ββα, -- Βη: ΠΟ. ΜΈΘΥ 

Στ ἔχεις: οὐ οὐκ. ἔστιν - σου  ἀνήρ'- 
σοὺ δτθ μάνϊπε -ποῦ. -.". 151... ΟΣ γοὰ ΤΩΔΙ6 Ῥϑύβοῃ; 

οὐ ποῦτο-:: ἀληθὲς:- : εἴρηκας.- 19 λέγει 
[οἱξ (μ88) . ἵπαθ. τος σου; μᾶνϑ βϑίᾶ.. -...- 15 βαϑίηρ 

αὐτῷ. ἡ γυνή. Κύριε, θεωρῶ, ᾿ς ὅτι 
ἴο Εἴτα π6, ψοιθδα. Ιοχᾶ, 1 ἀτὰ Ῥεμοϊαΐπρ ἰμδὲ 

προφήτης, ᾿εἷ.. σύ.. 20. οἱ πατέρες. ἡμῶν ἐν 
Ῥτόορῆῇεῖ δὅτδ.- σοι. 6 ξαίμοχβ οὔ β. ἴῃ. 

τῷ ὄρει . τούτῳ... προσεκύνησαν" καὶ ὑμεῖς 
[8 ,τασαπίαία. ΟἘΒ15... -  ἩΨΟΣΒΒΙΌΘΑ; : δρᾶ σοῦ 

"λέγετε. ὅτι ἐν. ᾿βδακαον ας ἐστὶν ὁ 
816 ΒΑΣΙΏΒ,.. - ἀπ 5ΔΊΘΤΩ, καὶ 1ῃ6 

τόπος -: ὅπου - Ὁ προσκυνεῖν. ΝΕ “δεῖ. 
“ὍΙδοΘ.: γῆμοσα οοἴο θ6 9 γοσβθιρί πε ΔΙ ͵β θοδϑβασν. 

21 "λέγει": - αὐτῇ" - ὁ “Πησοῦς. . Πίστευέ . 
ΟΙΒ Ξανίωθ. ἴο ΘΓ; ΕΝ ᾿ς Φαβα5. . Βε Βεθνίηρ 

μοι,: γύναι, ὅτι .: ἔρχεται: ὥρα ὅτε: - οὔτε 
ἴο τΆΘ,: γοταβα, ἴμαϊ.. δι σοχοΐαρ. ποῦν, 6 π: ΘΙ τ 

ἐν: τῷ. : ὄρει:.: -τρύτῳ ιοὔτε ἐν - ̓ Ιεροσολύμοις 
ἴὰ- 1.6 φαοιιηίαῖα "ἃ αἷ5. ΠΗ ΤΟΥ ποτ ῳΟΣΌΒΔΙΟΙΑ ..: 

προσκυνήσετε, τῷ τς ᾿ς πατρί, 22 ὑ εἷς 
τοῦ ὙΠ] ὙΜΟΥΒΆΪΟ, ᾿ ἴο ἴμ6΄ ο ΕΔίμοσ. : δ, 

προσκυνεῖτε, οΥδ τ ρύκ. ᾿ οἴδατε; ΄. τ ᾿ ἡμεῖς 
816 Ὑγοσβμ ρτιδὶ ΠΈΣ ποί. τοῦ μενα κπούζῃ, ὍΕ 

προσκυνοῦμεν." τδ τ. οἴδαμεν, ὅτι  -ἡ 

σωτηρία ἐκ ::- τῶν -᾿Ιουδαίων ἐστίν". 25. ἀλλὰ 
βαϊν ἴϊοιι τ οδ Οὗ, 6 965... 015}... αϊ 

ἔρχεται- ὥρα... καὶ..- νῦν." ἐστίν, ,. ὅτε οἱ 
ἷϑ5 ζογαίπε. - οῦσ. δπᾶ ἈΟΥ͂Σ τ 15, θ ἰμ6 

ἀληθινοὶ. “προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ 
ἔα ὃ ΟΛὙΜΟΥΒΒΙΡΕΣΒ - ΜΔ ΤΟΥ --.- ἴο τῆς 

πατρὶ ἐν. “πνεύματι 'καὶ ἀληθείᾳ, καὶ γὰρ ὁ 
Ἑδίδοσ ἴῃ "- ᾿ΒΡΙΤΕ πᾶ, ἴο ἰχυΐῃ,. δὰ ον ἰῶς 

πατὴρ . -τοϊὀύτους -. ἔζητεῖ τοὺς 
ἘδίμοΣ ᾿ΒΌΘΠ (065). 6ῸῸΟ: δ βϑοκίηδ ἴμ6 (οΠ 65) 

προσκυνοῦντας - -αὐτόν- 34. «πνεῦμα ὁ θεός, 
. . ΜΟΥΞΒΙΡΙΑΡ τάχα; ΟΆΡΙΣΤΕ. . 6. ἀοάᾶ, 

καὶ “τοὺς : ος “προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν 
δᾶ ΓῸ (σΠ65)᾽ Ν ᾿ ΜΟΣΒΕΙΟΙτ δ ως Ἐς ἴὰ 

πνεύματι, -" : δεῖ. 
ΒΕ : ᾿ τἶξ ι5 ΠΕΟΘΒΒΑΥν, 

“προσκυνεῖν. 25 οὐλέγει ᾿ αὐτῷ «γυνή 
το ΡῈ ὙνΟΣΒΒΙΡΙΏΒ. " 15 ΒΑ 5 ἴο Δΐτα ἴλ8. ψοΐοϑα 

Οἵδα ὅτι -Μεσσίας ἔρχεται, - ὁ : 
18 δνα Κῆοννῃ: ἐμαὶ ᾿Μοββίδῃ. 15 οοταϊηρ, 86’ (086). 

λεγόμενος-- Χριστός: τς ὅταν-. - - ἔλθῃ 
Ρεΐηξ βαία -ΟἸ χλβι; ΛΜΈΘΏΘΥΟΣ, ΕΥ̓ Ὶ ὍΝ 

Γἴὸὺ ΘΓ: 

ἽὝΜΟΙΆΒΙ, ΤῺΘ: ὨΟῸΓ - ἴα 

ἘΈΟΥΒΒΪΌ.. π-. 

484. 

γοὰ αν δὰ ἔϊνε 
ἈαΒΌΘαΒ,. δα... [8 
[8] ψγοὰ ποῦ. Ὥδνα 
5. ποῦ γοὺγ ᾿υβρδηά. 

ψοΏϑ δια. ἰο Ὠἰπι: 
ΚΘΙΣ, 1 Ὠογοαῖν γοὰ 
δ16 ἃ Ῥτορῃθῦ, 20 ΟΣ 
Σόσοξαϊμοτ ψουβΐϊροα. 
'ὰ ὑπὶβ ΤΠ ΟΌ ΓΔ ]Ὲ :- 

μυῦὺ τοῦ ὈΘΟΡΙΘ 55. 

ὧδ 006. ροἷδὸθα 86 γα 
ῬΘΥΒΟΙΚ. Οὐρσῦ ἴο. ΧΟΥ- 
βῃΐρ." 21 9655. 58.ά. 

τ Βα ιίονθ, τηθ, 

οοικίηρ ΜΆΘΗ, πρὶ- 
{88γ 1ἴὰ δὶ πιουηύδεῃ 
ὩΟΥ͂ -ἰῃ ὕσογΌβδΊ 

ΒᾺῚΪΡ ὍἊὋ16 Εδύδοσ. 
22 Ἴοτ ουϑῃΐρ - αὐ 
τοῦ .-ἅὅἅἕο ποῦ. . ΠΟΥ; 
6 ΨΟΥΒΏΪΏ. ἀποὺ 

ἄχ Καον,, Ὀδόδαξο 581- 
816 οσβηϊρίσισ νον αν Κπόννα, ᾿βδοδυςα, δ 6. νϑύϊοῃ. οτἱρίῃϑίος. Σὰ 

ἴγθ - ὅθνβ. 23 Νόνοῦ- 

[6 1655, ῃ86 Ὥσυσ ἐκ 

σοιμὶῆῶρσ, δηὰ ὁ ἴα 

ΟΜ, ΜΏΘΩ --[π6- ὑταθ 

ἩΟΙΒΗΙΡΟΙΒ Ψ11 τογ9 

ἰ5 Ἰοοκίηρ ὸσ βύοα- 

ΚΘ οὔθβ -ο ψογ- 
ΒῃΐρΡ Ὠϊ:. 24 οὔ ἰδ 
ἃ οϊγιῦ, δῃᾶ.. [ΏΟ56. 

ΜοΥβῃϊρίηρ Πἰτ ταιϑῦ 
τβοϊσῖδ 

ϑηᾷά ἐταΐῃ. 25 ΤῊΘ᾽ 
ψοσηϑ Βα ἰο ΠΩ: 

“Ἵ ἘΠΟΥ ὑμαῦ, Μοβ 51. - 

δι. 15. σογΏ Πρ, ΜΜΏΟ Ἵρ. 

οοοὰ ΟὨτί δ. ΟὝΒθα- 

ὄΥοῚ ὑπαύ: ομθ αὐτίνοϑ, 

ΤΏΪ5. σοὺ -ἤδνθ δα]... 
ἀταθμξα!1γ."- 19 ΤῊ. 

Φηδῦα ἢ. ὔθΥ δα! αι. 

ΜΠ. σοῦ ὈΘΟΡΙΘ. ΨοΥ-- 

5ΠῚΡ π΄ ἘΠ. ππ 
δρισιῦ ϑιλᾶ ἱσαίῃ, ἔοσ, 

ἰηᾶορά,. ΠΝ Ῥαΐμει, 

πρρλοναικπύπν, εν 

435 9ΟΒΝ 4: 26--9ὅ 

ἐκεῖνος, ᾿ “ ἀναγγελεῖ ἡμῖν - ἅπαντα. [πθ Ψ1]:: ἄθοϊαζο. .8}} 
ἐπδὲ (θῶ), 86 Ὑ}1} ἀὐηουπος ρ΄. ἰἴουβ 411} (8185). [ [ὨΪΠΡΒ8: -ἴο- 5 ὈΘΘΏΙΥ." 

28. λέγει . αὐτῇ - -ὁ ᾿ἰησοῦς - ̓Εγώ:: εἶμι, [26.Χ9268118. βε:ἃ ἴο ΠΥ: 
15 βασίαβ, - ̓ [ο ΒοΣ ΒΝ τ ΦΟΘΌΒ. ᾿ς, Δ τ 8ῃι;; . ψῆΟ δὶ βρδακίηρ 

ἴο  γοῖς. δὰ 6." 0 

᾿ΠΦΊΝΟΝ αὖ Ἐπὲξ 
ρῬοϊῃῦ 15 ἀ᾽ 5610 165 
Αττῖνθα, δὰ ὍΠΟΥ 
θοσϑ ἴο ΨΜΟΠΙΑ͂ΘΕ. Ὀ6- 
οδυ56 Θ᾽ ψ85. βρ8β]ε- 

δ΄.-. λαλῶν σοι. “᾿ :.. εἰ : " 
186 (ο156} ἐρεβκῖπα τὸ γου.- 

21: Καὶ ἐπὶ :- τούτῳ “ἦλθαν. οἷ μαθηταὶ 
- ΑὨά ὌΡΟΣ ᾿ξοῖδ, {{π|6] οβύλθ ἔμ ΄ἀΙΒΟΙΡΙ68. 

αὐτοῦ, καὶ  ὀ6Ἐ:᾿:᾿:᾿:ἐἐθαύμαζον -...: - “ὅτι μετὰ 
οὐ Εἶτ, δῃᾶᾷ ἱπουνοσα νοπάσυϊαρ Ὀδοδῦβα. ὙΠ: 

γυναικὸς ἐλάλει" οὐδεὶς μέντοι εἶπεν 1» πίνῃ. 8. “ΟΙΏΘΙΙ. 
ΠΟΥ Π6 νν 85 τειν Ὧὸ ΟἿΘ οἕ σοῦχθα βϑά [ΟΣ “ΘΟΌΓΒΘ, ἢ ὁη8 

τί. ζητεῖς; ᾿΄. ἤ.-Τί. λαλεῖς ἔβα: γηαὺ ἀτὸ᾽ γόὰ 
δὶ ἅτ σοι ββθκΙηθ7.. οὶ. ὑψψην. ΥΘ γοα σρας Κίωρ. Ἰοόκίπηδ ΣΕΟΤ 3 φον. τὶ 

μετ᾽ "αὐτῆς; 28 - ἀφῆκεν - -οὐοὖν 1 τὴν [“ΜῺΣ ἀο΄- σοῦ [81 
τ. μουϑ το Το δὸ ΟΗ͂Σ ᾿ ἐμοσοΐοσα π6 ἐ  Ώ: - ΘΙ 2" 28 ΤῊ6 

ὑδρίαν΄ ταὐτῆς Γ οἰγυνὴ;. καὶ: ἀπῆλθεν ̓  εἰς: ΨΙΟΤΉ ΒΤ, ῬΏΘΓΘΙΌΓΘ, 1ρῖῦ 
ψναϊεγ δι οἔμποσ ἐπ6. σογιδα. δηᾶ τσϑηῖ αυγὰν ἰπἴῸ ᾿ ΠρΡΤ χα αῖοσ 87 ᾿δηάᾶ 

τὴν - πόλιν καὶ “ - λέγει-: τοῖς ἀνθρώποις ψοηῦ ΟΥ̓ ἰηίο' [86 ΟἿ 
πὸ.“ οἷἐν - δῃᾶ. ἰ5 βαυΐὴξ ἴἰο 6 ΤΙ τΆΘΙΥ:" Δα -ἰο1α ἰδὲ ΝΙΝ 

29. Δεῦτε : ἴδετε. - ἄνθρωπον ὃς -Εἶτέ 'μαι: [29 “Οοἴηα. ΠΟΤΘ," 566. ἃ 
οὐ ΠΟΙ, 566 ΧΟα ᾿ς τ ΤΏΔᾺ ὙΜΏΟ 5814: ᾿ἐσταε. ἔασι ἢ πᾶν ἰο]ᾶ τὴθ 

ο πάντα : ἃ τ ἐποίησα: -- μήτι οὗτός 481] {πθ΄ ἐμϊηρ5 1 αἹά. 
81 (55) ὑπΐσμ ᾿ 1414; πού ψνμδε π|85. ΤῊ ἴδ πὸῦ ῬΟΥΓΔῸΒ 

ἐστιν: ὁ -χριστάς;: 30 ἐξῆλθον.  -. ἐκ [{π6΄. ΟἸγτ δ᾽, 5. 109 
ἀδβ ἴὰα . (τις -᾿ ΤΉΘΥ οδιὰρβ ἔοσίπῃ οαΐ Οὗ 

τῆς πόλεως. καὶ. ἤρχοντο. . τ ρὸς αὐτόν. 

ΝΗ εἰϊν. - δά μὸν ΜΈΥΘ οογαϊησ ἰον σα Ἀπὰ. 

Ἔν τῷ: μέταξ 5 ἠρώτων αὐτὸν 
1π.- 16 βοῦν ἄνοχα τϑαμοβέϊησ, «Ἀἴχη.. 

οἱ μαθηταὶ λέγοντες ́. “Βαββεί, ᾿ φάγε: 
ἴλ6 ἀἰβοῦριθ5 : τ. ΒΑΨΙΠΒ ᾿ ας 

82. .ὁ. ᾿δὲ---εἶπεν αὐτοῖς Ἐγὼ βρῶσιν 
ΤὴῸ6 (ομ6) Ῥαξ κΞαϊᾶ: ἰοΐϊμοθ .-1 - ξοοά 

ἔχω αγεῖν. ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 
μ ἔχνιος φογεν ΜΜΨΏΙΟΕ...- χοῦ “ποῖ αν Καονῃ.. 

ἔλεγον - οὖν οἱ. μαθηταὶ πρὸς 
᾿ γῶν βαγίπα. ἐμϑιεῖοσθ. 6 ΠπκοῖοΙοα τονναχά" 

ἀλλήλου τις ἤνεγκεν αὐτῷ. φαγεῖν; 
ΟὨΘ δ οτρθε. Μή" "ϑησόμθ Ὀσουβμΐ -ἴο τα ἴο εδὲϑ 

84 λέγει αὐτοῖς. ὁ ᾿ἰΙησοῦς. ᾿Εμὸν βρῶμά 
. 15. Ξασία δ ἦο ἐμοσὰ. πὸ {6515 Μ΄ . ξοοῦ.. 

ἐστιν ἵνα ᾿ ποιήσω τὸ θέλημα 
ΒΒ. τ ἴα οτος ἐμαὶ... βου ο ἰἢ6 . νἱ 

τυ ΤΟΙ . πέμψαντός με καὶ τελειώσω 
οὗ ἔῃε (οθο)ὺ Βανί βεῶΐ τ δα 1 ΒΒομ)ά ΒΒ} 15} 

αὐτοῦ τὸ ἔργον. 85 οὐχ ὑμεῖς . λέγετε 
οὗ ἴσα. ἴμ6. ἔργον Νοὺ τοῦ τὸ 58 15 Ὡοῦ Β5ΒῪ ὑπεῦ ἔπεσα 

ὅτι Ἔτι: τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς. 818. γε ΙΟῸΓ. τα ΗΒ 
ἔμαι ψεὶ ἔσας ποσίηβ {εβ δηᾶ {μπ6. μαινεβὺ " ὈΘΙΟΥΤΘ-  ὑπ8. -Βαυγεϑῦ 

30 ΤΟΥ ποὺ “οαὐῦ οὗ 
{86.. οἷν πᾶ  Ὅθβρϑῃ 

οσοομλΐηρ'. το Ὠΐγ.: 

ΣΦΙ. ΜΟΔΆΜ 6 ἢ. 6 
ἰβοῦριθθ. ψοσὸ οὶ 
Ὠΐχ, ΒΑΡ: ΚἜΔΏΡΙ, 
οαὐ." 32 8ΒυὉ -Ὧδ6 58] 
το ὕπο; “Ἵνα οοὰ 
'ο δ οὗ ΨΈΪΘΏ 

τοῦ ἅἄο' μοῦ ΚηοΟν." 
33 ΤὨογδίοτο. ὑπ6΄- ἅ15- 
᾿Οἶρ165 Ὀσρδα.: βαϑίηρ 
ἴο Οὔδ᾽ δῃούμο :: “ΝΟ 

ὌΠ 85: Ῥτουρδῦ 
Ἡὐ δηνγυίὴρ ὕο ϑϑῦ, 
Ὧδ5. Ὧ63᾽ 849 655 
5]. ἴο - Ὑποηῖ: ᾿“ΜΥ 

Τοοά ἰ5. ΟΥ Ταθ: ἴο ἅθ9 

᾿ [Ὧ86 11 ΟΣ Ἤϊα . ἐπ 

βοοῦ τὴ8δ δῃηᾶ ἰὸ ἢ ΪΒῊ 

1} ψΌΓΚ. ϑῦ Ὅο τοῦ 
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15 ΤΟΥ͂ 8, ΟΟΥ ΔΙ. {86 
ΒΘΥΙΟΥ ΟΥἨ ῃ6 ψογϊά." 

ΑϑΑΙ͂ΡΟοΣ ἴδ ὅνο 
ΟαΥΘ Ὧ6 Ιοἵῤ ὑῃοῖα 

ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω . ὑμῖν, ἐπάρατε 
16 οὐ 7) ΤΟΟΚΙ 131 ΒΒ ΩΣ ἴο χοῦ, Ἰξ νοῦ ἃ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν. καὶ θεάσασθε τὰς 
{6 ΄ ΟΥ̓́Θ 5 οἔγου . δῇαᾳα νον χοῦ - Ἐπ6 

Ϊ 1 Ζ τὩ 1α. τοῦ: ἢ ἃ στοῦξ ες ϑανΐοῦσ οδῖβ - νοῦ 

ενγεβ ᾿δπἃ νἱοὸν {πὲ 48 μετὰ δὲ τὰς. δύο. ἡμέρας ἐξῆλθεν 

ΒΝ ἀληθῶς ὁ ' ῦ κό 2 Ι . ιν ῶ σωτὴρ τοῦ κόσμου. ΟΟΠλΘ5᾽ ΤΙΟΟΙΓΕῚῚ 58 ἴο ' ἐστ τας 

ΠοΙ45; ὕδ ἐδόν δῖα | ΑἕΣ ν»Ῥὰϊ 6. ἱνο ἄδυβ Ὦφ δῖ οὔὖἱ 
, Ρ̓ ΝΡ ᾿ ΜΝ . ; ἐκεῖθεν - εἰ ὴ λιλαίαν- 44 αὐτὸς γὰρ [τοὺ ΘΑ 1166. 44 ὕδϑὺβ 

χῶρας ὅτι «λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν- ψαϊδο ΤῸ Βαγνεϑίίη Ἂ ἐκεῖθεν - εἰς τὴν Γαὶ . Ι ἱ : ἀοάθ᾽ ἐμὸς φ ρθ ἐμὸν ἀσὸ Τσατα πλσνθσῖ; ΑἸγοδαάν 36 ἴΠ6 τοαροῦ ἤτοια ἔμασθ .ἰπίο «6 αδηῖος;. , 8 ὲ ἴογ ᾿ἌΪΏΒ6]7, Πού νοΥ, ὍΟΤΘ 
ἤδη 36 ὁ. θερίζων ισθὸν [15 τεοροίνίηρ ψδᾶρδε [ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ] φίξμθεα ἐμαὶ. ἰπ. {610 ΚΝ ἴῃ (ο6) Βαυνοβοηρ ἑονασά δᾶ ρεϊμεσίηρ τις σεβὰ5 Ὅοτα νυϊῖλθθβ ἰμδΐ Ῥχορβεὶ αι ΟἿ ὨοΘ ᾿δῇ ἃ 
λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς [ἴὸ᾽ δνογϊδβείησ ἢ, ἰδίᾳ. πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. ὅτε ἰρχορῆθι Ὧδι5 ὯΟ. ΠΟΌΟΓ, 15 τθοδίνι πρὶ ἀπ ἰβ Ἰθδαϊπα Ἰοβείμου ΤῊΝ ταΐο 80. ἰμδ8ῦὺ π6 ΞΟΨῈΕΣ ονῃ ξθίδιον (ΡΊ866) Βοποσ τοὶ 15 μανίῃβ, - ΨΉΘΗ 45 ὙὙΏΘΩ, ὑμθγεΐοσθ, ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὦ “ σπείρων ᾿ διὰ [δ8 ΤΘΘΡΟΙ τηᾶν οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο [6 ἀττιψεά ἴῃ (411-166, ἰζε Θνεσ] βεη 5, ἦπ ογᾶθν ἔπος ἐπ8 (06) βουνίμβ 1 σρίοίοθ ἐοσθίμδν. 37 7ὴ {πεγθέοσ, Ἡθοθπιθ ἰηίο. [π8. Θβηθθ, - τερεϊνεᾶ [ἢὴ6 (541. 1685 χτα- Η͂ - Μ ΕΥ͂ ε ΄ Α͂ 

᾽ «- « Ὁ ΄ ε ᾿΄ - 2 ὁμοῦ αίρτ καὶ ὁ θερίζων. [πῖ5 ταδρθοῖ, ἱἰῃμάθθα, αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα εώρακοτες ] σοϊνρα τη, ὈΘΟΣΒ6 ἐσξοῖδον ταῖν ΜΌΝ . 15ο. τδ6 (οπ6) ΡΣ ΑΎΜΝ 1μ6 βαγίηρ 8 ὑγιδ, Ἀπ ἔθ. Οαιπθαπβ, 811 (π] 85) ᾿μανῖτιβ βεθῶ [ἐῃ Θ᾽ ρα βθβθῃ 41] [86 81 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ . λόγος ἐστὶν Ομ ἰς ἰπθ. ΒΟΨΘΥ . ὅσα, "ἐποίησεν “ἐν ἱεροσολύμοις ὑίηρβ 86 ἀϊά. 1 96: ἴχ 10 15 (15) ἰῃβα ψοτγὰ 5 [84 Δ Πού [Π6 τϑδρ- 88 ΤΆΒΏΝ ([Ὡ1Ώ 55) 885, μεα 4 ᾿ἴπ . θγυβαιοτα ΤΌΒΘΙοα δῇ {π 1θϑ- ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστν ὁ σπείρων δ΄. 381 ἀϊδρεούσηδα ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς. τὴν [νϑ], ἴον ΤΏΘΥ 6180 δά ἔχαα ω ἐμδὲ ἀποῖμςος 15. ἴἢς (ο56) πονέπα., χοῦ ἴο τϑαὰρ πῇαῖ ἴα ἐπ Ζεβναὶι, 8πᾶ. ΕἾΔΕΣ ΟΣ. οθτηθ : ᾿αίο [86 ἐροῃθ ἐο ἰῃ6 Τδϑαναι. καὶ ἄλλος. - ὁ - θερίζων" 88 ἐγὼ 1 τὸῦὺ μᾶγα βρθηῦ μὸ 18- ἑορτήν. " Ν ᾿46 ΑΟΟΟΣΑΙΏΡΙΥ ἨΘ6 δ δηοίμεῦ ἐπ6 (0π6) πδενεβίίιρ; Τ ἼΡοΓ οα. Οὐμεῖς δα ξεϑεῖναι. : .  , ως μὲ κ [δ8816 δραίη ἴο ΟδὯ8 ἀπέστειλα ὑμᾶς : θερίζειν - ὃ οὐχ ὑμεῖς [ἸΔΡογεά, ἀῃᾶ νοῦ Βαγα 46 Ἦλθεν οὖν: «πάλιν. εἰς τὴν - Κανὰ μ᾽ 6811166; - ΨΏΘΓΘ Ηδ ςατῖθ.- ἐμϑγαίοσα .. αθαΐπ ἱπίο. 86. δπδ τ 
Ὧθ86 ὨΔΩ6, ἰὐηῃϑαᾶ 1ῃ6 
σπθλθι μαΐο. πῖηθ;: ΝΟ 
ἰῆθγθο Ψψὰ5 8. σογίϑί ἢ 
αἰϊρηάμηῦ οὗ [6 κὶπρ 
ΜΏΟΘΘ 505. Ψ8Δ5 διοὶς 
ΪΏ. ΟΔ ῬΟΓ 8  Ὁπλ. 

βϑῃΐ ΟΣ χοῦ ἴο 6 Ἀδυνθβῆηρ ὙνἸΟΒ Ὡς σοῦ 
κεκοπιάκατε. ἄλλοι κεκοπιάκασιν, ’καὶ ὑμεῖς 
δᾶνθ ἸΔΡοτρᾶ; οἴμοι δξδνο ἸΔΡροσϑά,.- “δὴδ ὑοῦ 

εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 
Ἰηίο ἰῇ Ἰϑροῦ Οὗ ἴβοση τοὺ Βᾶνθ φπξοσχϑαᾶ,. 

Θηὐογοα πο ἰδ8 
ὈΘαΘεῦ οὐ ἐμεῖς 1 
ὨοΥ," " : 
9 ΝοῸΝ τὰϑὴν οὗ 

026 5.8 ἸΔΔΙ 1 08}8 

“τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν. -τὸ ὕδωρ 
οἱ ἴὯ6 ϑιῆσς, ὙΏργΟ ὨὨθχηβᾶθρ.. 16 τναῖου 

οἶνον. Καὶ ἦν. τις βασιλικὸς οὗ - :ὁ 
ὉΪΚΠ6. Δηάᾶ νγαϑ. βδόοΐῆθ. ΧΟ ΔΙῚ [ἸὩ8Δ}}} ΟΥἩἨ οσα ἰμ6 

υἱὸς ἠσθένει ἐν" Καφαρναούμ' 41. οὗτος 9. Ἔκ. δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ [Οὐ οἵὗὨἨἁ ἐμαῦ. οἷν ρΡὰξ ΘΝ Ὥτηὶ .τηὶ ! Ουΐος ΡῈ οἱ ἶμπες τῆν ΤΉ κη9 ταϑην {9 ἰπ Ηἰπὶ οα 80: Ψῃ 88 51. ἰω.: δανονοι ηςς ὁ ἢ618 (086) } 47 γχῃϑη ἐὨΐπ ταδὶ ἐπί ἰ "τὸ Ν 5 . ύο " οὐ ησοῦς ἥκει ἘΚ ᾿ῃρασχὰ ἰδὲ ϑεϑβϑὰϑ ΒΒ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν. τῶν Σαμαρειτῶν |ο οὐ {Π86΄ ποτά κουσας - Ὅτι «“1ῃ ἴ ἈΥΟΤΟῚ ' Ῥείονθα, πιὸ ὑπὸ οείῃε βδιπογίσθθ [01 ἰῃθ ψοταδπ ΨΠῸ μανὶηβ ἀθατά ἱπαὶ ̓ . Φέβδὺξ Ι5 δσίνίῃε: μν σΕ} θοπιθ ουὐ οὗ “σα: ὅδ διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης 1 588 ἴῃ τιίδπεθθ: “ἮἨ τῆς ᾿Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀττῆλθεν το (1811.1686, 86 τοηῦ ἰὨΤΟΌΘΑ ἰπ8. νοχά οἔ με σόσαδὰ Ὀθδτίηρ νη 655 [016] τὴ6 811 ἐπ ἙπΐΏρ5 6. 9αάθα ἰπίο {πα 8116 8 ψγοαὶ ΟΥ̓ 1 ΟΡ ἰο. Ηἷπι Β8Πη Β6- ὅ ἐ ᾿ τ ος ἀπροῦ 1ὰ.᾽ - ὸ αὐτὸν καὶ ἠρῶτα . ἵνα - δῖα (0 ἀπὲ πε τοῖα οτος οἱ Ἰημίηδο; τιμὰν ἘΔ το τορος φρο δὲ Ἐς τῦδια ἀδε, ἀδὰι μαεγϑαρομηα ἀα ον αι. ὄρτης ἄσψεν πᾷ σὰ 
Δ ΑΞ ἀὔόος, αν ἀρὸς αὐτὸν οἱ τα τας, σατο οί τς ϑιοϊαφοπὶ ἀνα δα, μο το δου δῆριν τὸς οἰ ὕδο βοίαὶ οἱ Μ ΜΝ ἍΝ Α ἥ ᾿ ΠΗ: . ἦ εν . ὙαΙ . 1Ὼρ᾽, (- 86- Ἐρποηίαυεν πνοτο Σοαιιαοεῖης ΝΙΗ “ εὐ ταπιαίη ἄμοτα; δηᾷ δε τιογοὰ ἴε - πο. αὶ μας α σαι ὧι πρὸς ἀνία. ΕἸΝ τοἱᾶν ο, της 

ὑκοίθο ἀλοαι» ἀπὰ μὲ ἐκηκαΐνοα ἔτος δύο ἡμέραις. ἀν δ ο ας ου στ Ὸν ΑΗ νι Αϑα ματείοτο, ἐφ ὄξει." ἑὐϑατὰ ἐθίξε. ρος, αἰφας ἀπά, θα: 
Τὸ ἀπὸ τ πρυδὸ τρις σι) πσηευισαν δι ς Πσοσαπ, οὐκ τῶι ΤᾺ τέονος ἐδὶ τῖεηδ. ἀπὰ θοϊοαία. του ϑμουϊάτοο, ὡς τρρατα Ἀαονα, 
ὧν να, οἶπο,. ἢ Ὡς [6 γωναικὶ δον κα παν τ Τὰς δὲ ἐοὲ νοῦ ψοαὶᾳ ρεϊονο.. τοραψίρα ιονθεὴ 49 Τα αἰβοπᾶαπε οὗ “» ΄ »,.α 5 “. ΝΥ “ἐς ΒΕ -κᾳ ζ , ΄ Ἂ ε ὑὸν ψοτξ για αι δούξοι ωὐοδ, Ἐἶν τὴν δομονο ΔῸν ἴσασος σὰ ον εἰς εἶα ὑκααῖ ἔραν, ἐς ἕνας μξίοσο ἐτοσας οοτιο στα πρεοον σας βοϊεηος; ὠσὶ γὰρ τον τὸ μάτο μεστὰ ἊΣ ραν ἧς ἢιῆριον ἀὀξπρ,  πρλοδῆος ομπα " ἀτορ δ ὕεσια αὐτῷ ὁ. ᾿[Ιησοῦς Πορεύου: ὁ υἱός σου 

ἴο ἴω ἐξα ΦΖοϑὺ5 Βεροίῃβ; ἴθ βοῦὺ οἔγου 
ΟἾΣΒοΙνο5  δηα τὰ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτό 
Κῆρ ὑμαὺῦ ὑμΐβ Τ8 

ὙῈ πδνῈ θα, δῃᾶδ τὸ Βᾶνο Κπονγῃ ἰμδὲ ἰηΐ5 ΠΝ χοῦῦ. ΨΥ; ΨΟΌΏΣ. 50. 
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{{ν65. ΤῺΘ ἼΩΘΔΗ. Ὀ6- 
ον ἰμ8. ψοσὰ ὑπδὶ 
Ζοϑὰδ ΒΡΟΚΘ.. ἰο - Ὠΐγη 
διὰ ποῦ ΒΒ τ 8ν. 
51 Βὰῤ δἰτοδᾶν.  ψὮϊ]6 
6. 85 ΟἹ - Πίβ. τοῦ 
ἄοψῃ ἷκ βίανεβ, τησδὶ 
ὗσα ἴο.. 58. τ δὲ 
Ἠϊ5 ΟΡ ν85- Ἡνξδαρ, 
52 ΤὨστοΐοσα Β6. Ῥ6- 

5ϑι ἰἴἰο; ᾿παυίγθ᾽.. οὗ 
ὑθμι 8 ᾿ ΠΟῸΓ. ἴῃ 
σο, μ6 ροῦ Ὀούξος 

᾿ζῆ. ἐπίστευσεν. ὁ ἄνθρωπος -τῷ λόγῳ 
15 ̓ ἰνίαρ. -Βοανεα ἐπα .:-: τάδ 1ο 1π6 χνοσά. 

ὃν εἶπεν αὐτῷ. .ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἐπορεύετο.᾽ 
ΜΈΙΘΒ βεα ᾿ ἴο Βὲπὶ ἐμὲ Φεβὰβ -δπᾶ Π6 νγ8ἃ5 βοίῃξ.: 

51. ἤδη. δὲ. αὐτοῦ καταβαίνοντος. - οἵ 
᾿ΑἸέοραν , Καῖ, οὗ Βλτα - εοῖϊὰρ ἄοννῃ ᾿- --18 6. 

δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήχαρον. αὐτῷ λέγοντες ὅτι 
5ἴδνεβ ὍΣ ἈΠῸ το ΤῺΘ ΠΥΠῊΝ "δαὶ ἰδδί 

ὁ παῖς αὐτοῦ. ζῇ." ἐπύθετο . οὖν.: 
186. ΟΌΟΣ οὗ Είπι οὐ ἢ Ἢϑ ἡπαῦΐτϑα ἐπογαξοσα 

τὴν ὥραν. παρ΄. αὐτῶν ἐν... ἧ.. κομψότερον᾽ 
18 Βοιγ.. Ῥεβίάβ οξ μετα ἱπ' ΠΝ . ΧΏΟΓΕ ἔστ, ’ 

ἔσχεν": εἶπαν -- οὖν. ἑαὐτῷ. ὅτι ; ἰΕχθὲς 
Ἀθ αᾶ; ἴποὸν βαία ἐμόλεϊοτα. ἴο Βῖτα - δῖ. ᾿χοξίοσᾶδν ἴπ : θαι η. Δοοστᾷ- 

ὥραν. ἑβδόμην . ἀφῆκεν: αὐτὸν... ὁ πυρετός. 15] ὕΠ6Υ.- 5814 ἰο 
Ἀθαχ. δονθηΐα. θὲ 80 ΟΕ -ς ἴτω " “ἕμς “Ζενϑα. ..ἕ ΓΗΐπχτ: “Ὑδϑίθχαάδν :: ιὲ 

ὅ- :ἔγνω ":- οὖν : ὁ᾽ πατὴρ. ὅτι", ἐκείνῃ: τῇ 6: δανθαῦῃ ΟΌΣ 
ρον. ̓ Ἔβοσγθέοσα, Ἂὴ)6 :δαΐμον . {πε “το δὲ {π6} 6 ἔρδνου. 1ϑ τ - Πτῃ» 

ὥρᾳ. ἐν -. ἧ- εἶπεν αὐτῷ: ὁ ᾿Ιησοῦς ὋὉ δ8 Ἰπογοΐοσθ 86 18- 
Βοὰγ. ἴθ ΜΕΐςΗ, 5814 ἰο ίτπι [8 6. 2ε5.5. ΤΠ6] [Π6Γ Κηθν ἰὺ τ 8: 1Β 

υἱός “ σου ᾿ ζῇ, καὶ: ἐπίστευσεν᾽ αὐτὸς᾿ "καὶ [[86΄. νΕΣΎῪ ὭουΣ ἐπαῦ 
ι5οῃ οἶ γδυ" 15 Πἰνίαρ, ἀπά. Ἂς Ῥοθνεα μ6..᾿ δᾶ] σόϑυβ  5αἱα..- ὸ Ὠἰΐμ: 

ἡ -- οἰκία. αὐτοῦ ὅλη... ὅ4 Τοῦτο -δὲ . πάλιν} “ὙΟΌΣ ὅοπ Πνδ5." Ἀδὰ 
[28 ᾿μουββΒο]ά οἱ μἰπὶ ΜΜΒΟΙΘ ἢ. ΤῊϊς . υΐϊ- ἀραλ Ιὴ6 δηᾶ: ὯΠπ ψΏΟΙΘ 
δεύτερον τυσημεῖον͵ . ἐποίησεν - ὁ .᾿ ἠξησοῦς [ ΒοσΒΘΒΟΙΑ ᾿Ὀε]ονοᾶ, 
᾿ Βεροπά 0. ρ΄ ἀϊα. :..-. Ἐπ6᾽ -...ὄ 16850ὺ5  δ4 Αραίῃ. [15 τα 6 

. τἐλθὼν -.- . τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν [Βόσομά 5ῖρῃ 9685 Ρὲχ- 
ΔΩ σοτηθ δας Ν ἴδ8 ᾿ “πᾶθ8 ἰαῖο ̓ς -[6 Σουτηθα ΨΏΘῈ Ἣδ᾽ ΟΔ6 

Γαλιλαίαν. - ΕΝ τς ΕΟ οὗ σα -ἀο5 ηΐο 

Θαῖῖοα, Ὁ Ὁ πὸς Πσαιγ:166. τ 0 0ππ 
ΒΕ 'Μετὰ "" -:- ταῦτ. ἦν ἑορτὴ -.᾿ τῶν 5: ἈΓΟΣ Ἐΐ686 ΠΡ 

᾿ς ΑΥίον τἴμθεα {{Π]1π|65) πον Φαβεϊνδι " ἋΣ {86 ἔμοιθ 5 ἃ .2185- 

ἡἠ!ουδαίων͵,, --- καὶ : - ςἨἀνέβη. ᾿Ιησοῦς “ εἰς } εἶναὶ οὗ ἔμ8΄ σθνβ, 808 
ΚΣ αὐ 5Π6 ἢ. νομί ρ΄ " 765 05᾽ ἢ -Ἰαίο Φοθα5 νοΐ Ρ᾽ ἔο 

᾿Ιεροδόλυμα- 2. Ἔστιν ᾿ δὲ.  ἐν΄. «τοῖς σογιπαίομι. ΝΟ ἴῃ 
Οὐ σιββίδση, ἢ  Οἷβ. τ θα π΄ τς δογυβα] θη. αὐ 8 

᾿Βῃδδρθβϑίθ ΤΏΘΙΒ ΠΝ 8 
'ῬΟΟΙ ἀδδιρμδθα ἰῇ 
Ἡρρτον Βοίδ": χα, 
τὰ να ᾿δΟΙΟ 8465. 

᾿Ἱεροσδλύμοις ἐπὶ - πῇ, προβατικῇ. κολυμβήθρα 
ΤΟΥ ΒαΙθπὶ . Ὁροΐ 1η6 5ΠΕ6ΘΡ᾽ [δαϊἰς61] 

ἢ εἐπιλεγομένη: Ἐβραϊστὶ .Βηθζαθά, πέντε 
ὧν Ῥαίπα δια ᾿σθοι ᾿ ἔπει» παν ̓ Βηθραθά,. Ἔνς. 

: στοὰς ἔχουσα" δὲν. ταύταις. κατέκειτο Φ.Τη΄ μπ888 8 του ταάθ 
πληαε Ἀδυίπε ΩΝ ἴβεβδ' κεν ἄονναι ΟΣ μ᾽ 5οῖ,: ἈΠ Ὡα, 

πληῦος τ-0 Ὸ τ τῶν τς, ἀσθενούντων, |1Άγηι 
τα πᾶ. οὗ ἴῃς (ὁ 65) ὁ ΠΝ }1ἀππ6. δμ. [Ππο568. νϊα 

ες ΤΠ κ κι ἀρ φοτς 1} 1. ΓΒΘΥΘα. ΤἸΘΙΔΌΘΥΙ ΝΒ, 
᾿αὐφλῶν; : χωλῶν; :.. ξηρῶν : ᾿ἀσίπρ᾽ Μὰ 

ΟΥ̓ ὈΠμα (ομ65), ΟΕ Ἰδτὴθ (0585), ΟΕ ΣΟΙ "ἰοῆδο). ΜΒ ὙΨΊΠΕ, ᾿ἀονῃ. . ᾿ 
ὅ ἦν .δέ΄. τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα. 4- ὁ Βυῦ δ᾽ σθσίδα 
885 Ῥαϊ Βοῆῦθ., ΤΩ ἢ ἴλοσθ΄ τισίν Ἰτδα Δ ΕΝῚ ΟΝ Ψ8Ο 

Ἂν ΤῊΙΒ -ϑοτθθ ᾿ξ ὁπιτίοα' πὶ ἐπ6. Ὑ δβεέοις :ἀδἃ τε ασθὰκ τοχί: " 

στο ντακανανι 

ἶ ἶ 
ἢ 
᾿ 
Η 
Ὲ 
3 

ΐ 
ἢ 
3 

᾿. 

[ ἕ 

πεν νεεσενα πριμ μα ΒΕΜΗΜΕ ΠΗ ΕΘ ΕΡΝΝαριοδονονυδονουιλη ἀϑηρννννωὶ μαμη υρ᾿ληπάμεηι σαρμαρπην δ ΤΗΝ ΝηΝ Βαλαιόαος. τι κὶ νον 

488 ΦΟΗΝ ὅ: 6--,.2. 

δα. Ῥϑϑὴ ἴτὰ. 15 5101 - 

ὮὭΘΒΒ ᾿ ῸΥ ὑδῖτν -οἰρεῦ 
ὶ ὀκτὼ ἔ ἔχων ἐν᾽ τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ’ 

ΚΟ οἷἰσδα τοῖς Βανίῃβ ἰῃ ἰμ6. βίο 55 ΟΣ Ἀϊὰ; 

8. τοῦτον : : ἰδὼν - - τ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿ γαῖ. θ Βθϑίῃρ' ὑπῖ5 
᾿ς ξμῖα (086) -- -- Βαν πβ βεεῖς : ἔπ6. - τ Κα τῆϑῃ Ἰγἱηρ ἄοψῃ, δη 

κατακείμενον, - καὶ ΄-. γνοὺς ὅτι πὸ μεῖᾶρ ᾿ἀὐγᾶσα ἐπᾶῦ ΜΒ. : “ἢ. 

μυϑωνη ποθ ἐπὴν ̓ αὐτῷ μδὰ δισθϑὰν μθθῃ 
ον .: ἔχει 

εἰκαῦς, Χο ΤΑΦῊ μ6 15 βανίῃβ, 86 5 βϑασνίπβ ἰο μίπι [5101] 8 Ἰοηρ - {πλο, 
- Θέλεις. τ τ’ ος ὑγιὴς - - γενέσθαι; Φ6505. βΒολᾶ. ἴο δι: 

Αἴὰ σοὺ ψΠημε, ᾿ βουῃᾷ [τ ΒΕ Ή ΒΕ δή Βαςσιαθὺ 50 γοὰ ἀϑηΐ [ο 

εκρίθ “αὐτῷ ὁ: τ ἀσθενῶν: ἰΒθσοστῖθ Ββουπᾶ 

ἴ; ἀπεκρίθη οἷο ἈΠῸ. ε ἄπ. δὴν ἀπβστιν (086) ΟΝ Ἴ ΤῊΘ κ'οῖκ 

ὕριε,: ἄνθρωπον. οὐκ ἔχω :“-Ὁ. ἵνα ἴπδηὴ βηβααζθᾶ Είῃ: 
Κύριε: εν ΟΤΆΒΣΝ, ποῖ, τ οτὰ μανίηθ, ἢπ οτᾶου ἰπ88 ΠΡ Ἰ 40 ον ΠΡ ἃ 

: αχθῇ:-: ΄ -τὸ ὕδωρ τὰ 

οὔτανς; “ Σ βμουϊὰ Δ Τὸ ὁ ἀἰδίατροά ἀ δῶρ τοδη (ὁ. ῥαθ. πα. ἴῃ 
᾿ ᾿ κολυ βήθ αν: - ἐν Βο ῬΟΟΙ.. θα. -ἰμθ 

μο βάλῃ ον ΕΝ ΕΗ τὴν " ροῦν Ρ' τ [πϑιῦθχς 15 ἀἰαςυτίαραυ: 

δὲ: ἔρχομαι: ἐγὼ. ἄλλ Ππρὸν θαῦ “- » ΜΏΗ16.. δ ΗΝ 

τ Ῥυξ δὴ, ζοΙΊΪΩ ᾿" ἀποδεῖ. ̓Βοῖοσε: ᾿ΘΟΤΩΪΏΡΣ. ΔΙ͂ΟΣ πορε: 

.8. ἀέγει "αὐτῷ ὁ |ἄονῃ δμθθα οὗἨ ταδὶ" 

15 βασίη δι: -10 πῖπαν.. ΠΡ 9 Τόβῃ5. βαϊά ἴο ξητ: 
ἄρον: τὸν κράβαττόν  «)8ι" ἃρ,. Ῥἴοε ρ. 

ἴ6 ..::- ςοἵὗ “: 
σοῦ οοῦ ᾿ϑηᾷ Ἂμ 

σου καὶ Ὁ: ιπτάτειν..... 91 καὶ... εὐθέως -. 9 ΜΠ} ὑπδῦ:. ἀπὸ Ἰαβῃ. 
ἌΡΗΝ Απαᾶ- μα ρνςαν 

οἔγου δ: ἴρονα ᾿ἂ ματα θά] οΙ ὈθΘοβχαθ 
: ἄν. ἄνθρωπος,  : καὶ 

ἐγένετο. ἰβουθᾶ ὑγιὴς ρος 86. τηδη; 6: 8πα] Βουπα. τ μϑδιίῃ, ᾿δηᾶ 

ἃ τὼ Ὧϊ5 οα 
εἶ .: τὸν -.. κ ἄβατον ᾿ «καὶ [86 Ῥίοζθ 

μερὶ ἋΡ {πε ρ ἐν εὐΒδα. ιδηά Βορβῃ ἴσο ψ 8. 

περιεπάτει... ον τὸν ἘΣ ΝοῦΣ ὁ" οὐβαῦ. ὅδ γ᾽ 
τα ὙΠ κῖπΡ αΡ συ, ΒΘ ΌΌΒ, Ἐπ. 

᾿ ΕΠ νὰ 8 
Ἣν δὲ σάββατον. ἐν. ἐκείνῃ τῇ; ἡμέρᾳ. 
γα Ῥαξ.: ἄββατο ἴπι ἅαν.. 10 Ὑβογζοίοσθ. ἴμ8 σον 5 

εὐ ΠΌ Θρϑδ, - Ὁ 58... «(δ 0 
1 ὉΝν οὖν: "οἱ τῷ. » 

νεατον ας Τπογθξοσθ. ἴθ δ. ἰσέδα (απο)  {πθ.- οὐτεᾶ,. τϑ: “δ 

τεθεραπευμένῳ: «Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ 15 Ξϑρβαΐῃ, . δα 1 

“βανϊῃβ Ῥ6οα οσυτοᾶ ΘΑΡθα - 1815... δπᾶ ποῖ ἘΠῚ πὸξ 61 ΙῸΓ 

ἔξεστίν σοι ᾿ἄραν “᾿ τὸν; --κράβαττον..} γου" “ὕο ΟΔΣΕΤΥ ᾿-ἘΒ6. 
ἐξ ΒΊΑΙ ἴοσοα ἴοι αρ [π6 οος 1 ρὲ.» Ἡ Βα δ :8η- 

ὲ “ ἀπεκρί αὐτοῖ Ὅ τὰ 

τ ΕΣΕ τὰ : ἀπεκρίθη αὐτοῖς ᾿Τμα (986) ᾿ϑοτθά. ὑποιος ἔρον 

ποιήσας ᾿ ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι ΘΙ, π6 ὕπᾶ ΜΝ. 

μανίηθ τοδθο ἔς ̓βουιὰ ἃ μα ἴμαῖ (οπδ) ἰοταθ [6 δβουμᾷ.. ἦπ ΠΘ 

ᾧ 
ψΕίοα ἴμτηοῖ 1 

ἐμοῦ Σοὶ καταβαίμει.. : ἱ 
τα... ἀβ εἰερρίησ ἄούσα,, 

᾿Ἴησοῦ Ἔγειρε... 
Ἧι ἰσοῦς.. Βα τἰβίαρ ἀρ. ΒΕ ῸΡ 

: αὐτοῦ" .Ν 
ΟΕ Βμα 

᾿Ιἰυδαῖοι 

εἶπεν ἾἌρον τὸν κράβαττόν: ᾿ σου καὶ [5814 το πὴ, ῬΊΙΟΚ 

βαϊα τ ρ {6  οοἔ Οὗ γο δῃᾶ ἋΡ 50. οαοὐῦ πᾶ 

᾿ Τῖς ᾿ψγΑ 1.12 ὙΠΟσ αβκθά "πέριπάτεί. 12 ἠρώτησαν αὐτόν “ γ᾽ 

Ῥε- νγαικία ας δροιυῦῖ. ᾿ ἘΒΕΣ, αυσϑθοηρά ΑΝ Ἅ8ο!} ο΄ ΜΒ “γμ6 

ἐστίν ὁ ἄνθρωπος ὁ-.: εἰπών ΄“- σοι Ἀπα: “ΜῈ 

ἀβθ ἰδ ταδὶ .8ε (8) μανίῃρ βαίᾷ ἰο σου πΊ8}" ᾿ἴμαῖ το, ἰσθα; : 
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ἾΑρον. καὶ περιπάτει; 1. . ὁ. δὲ ἰῬΙΟΚ ὁ ὰἃρ 8δὴά 
ΔῈ ὰΡ δηᾶὰ Ὅ6 ψδϊκίηρ δου ΤΠ6 (ο16) Ῥαΐ} 311: 13 Βα ἐπα 

ἰαθεὶς οὐκ ἥδε! τίς ἐστιν, [ οαϊοᾶ τᾶ αἰᾷ ποῦ. 
Βανίηρ νον ῬρΘΙΘαάα, ποὺ μαά ποσὰ ψὴο [ὖἰ5, Κῆον τῆν ἢ6 τϑ5 

ω 

ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν. ὄχλου ὄντος ἐν ἴοΣ ὕεδβιι5 Β8ᾶ ἐυγηθᾷ. 
186 ΦῸ ὅὅθβδὰβ ἰροήπϑά οὐδ οξ γον Ῥρίηῃρ ἴῃ 85146, ῃθγθ ᾿Βοίησ 8 

τῷ ̓ τόπῳ. οτονψὰ ἰῇ (.6 ὈΪδορ. 
ε- ν - 4 Μετὰ ποῦ ΝΝ 14 Αὔὔϑν [μ8β8 ὑπίηρϑ 

- τοῦτα “ εὑρίσκει Ὁ ΗΪ Αξίοσ ἔπεβθ {{π|π|95) 15 δπαϊησ πήμν ρίαν τὰ εὐτα ἷὰ 
αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ. καὶ εἶπεν πη: “ πὰ ἰπθ ὕδθαβ ἰῃὰ ἔπ ἰδιωρίὶς δπὰ βαϊά δδος ΡΥ ΟΝ μν, 
αὐτῷ [δε ὑγιὴς γέγονα 
το μέτα 5Ξε6 Βομῃαᾷ ἸᾺ ΘΔ στοὰ ἢανα Ὑς βούθτοθ Ν ἤρα, το τοῦ 

μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ εἰρόν ἐπὶ 
ποῦ γε 6 βἰπηΐῃρ, ἴμ οτάεσ α΄ ποῖ χεῖρόι δλποα ὑπιδὺ μρνρντν 

σοί. τι γένηται. 15. ἀπῆλθεν » 
ἴο χοῦ βομηθίμιπρ. - ΞῃσΙ]α ρθη. νὐοοῦ ασσαν ῬΘῺ ἴο γου. 15 ὙὅὯ6 δ σψοηῦ Δ) δηᾶ 

ὡς καα Ὁ πὰ ταῖα, ἰοςς γοπαο 9 μι οα ὕμο ὅτις ἷδ νας 
ποῦ ω ἐστὶν. με ἫΝ εἶοιήσας ἢ αὐτὸν ἴδ ἀπά ἰὴ κα ἈΦΒΊΟΒ,. 

τουιά ιῆτονο,  κὰ δἰ, υ ὀὠτῶῦτ (μο σοὴ τρας Ῥετκος 
νοις βοικοοσμίης ὧς παα ἴ. ἧσαν, Ω6 δα ἄρ ὕὑμορ 
ϑοθᾶθκο θοοα Πβήτιαο) πο Μαϑ ἄθεος ἐν τρραῖμϑ. Ῥαία, τ Βὶ δ. δῆς 
Ἶ σμο ἴση τὸς, πακρίνοῖθ αὐτοῖς Ὁ ΒΑΙμος μας. Κορὶ 

ψοτκίηρ Ὁ} πον, πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 
ἙΔΊΒΟΥ οἴταθ ὉπῈ} τσ πον ἰ5 ουίηρ, 8πηὰ1 [8Π4 1 Κορ ψοσυκίηρ, 
ἐργάζομαι. 18 διὰ τοῦτο οὖν [18 0ὰ μ]5. δοοουηῦ, 
δῖὰ ΜΨουκίην. ΤΒΤΟΌΡὮ 18:15 Ὑμούϑῖοτο [ἰ ἰηαθθα, 6 ΦονΒ 86- 
μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ [Ιουδαῖοι ͵ 58}... ΒΕθΚίῃρ; 811 [ῃ8 
ταῖμου ὍῈΥΘ βεδκίηρ τὰ 16 ὅϑνν5 τόσα ἴο ΚΙ Ἠΐμ, μ6- 

ἐ 

ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον. ἔλυε "τὸ 
ἴο Κι Ὀδοδῦβα Ὡοῦ ΟἿ τ,ὲβ Ἰοοβίπρ ἐδα ΑΕ ΙΝ ΟΣ Θαν 

σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον Βαίῃ Ραξ ἢ 
ΒΘΑΌΡΘΙΕ ρυΐϊ 8150 ἘΔΙΒΟΣ ον Ὰ Ἁ Θ Ψϑ5. 

ἔλεγε: τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν βῖδο οαπηρ Οοά 5 
Ἠ8 νγ)88 βασίης ἰῇ8 (οᾶ, δαυλὶ Βπηβθὶὲ χηβκίηρ ΟὟ ἘΙΏΘΙ, τπρκίηρ 
(ζῷ θεῷ. ὨΪΏΊ5615 δασδὶ ἰο οί. 
ο ἐμ οα, : .- ᾿ ἐς 

19 ᾿Απεκρίνατο οὖν. ὁ Ἢ σοῦ ' ὶ 19 Ὑμοτοΐοτο, ἴῃ ὅς 
ες Αῃδινοχοάᾶ ἐμοσθῖοστε τῃ6 πσας, ὃ ἀπὰ ΑΥΘΣ, ὥεδὰβ ψεμῦ. ΟἹ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ἴο 5) ὅο {ῃμθῃ: 

τν88 Ξαγίὰθ ἰο πε Αἴῶθθ δῦθηῃ [Ιαγχβασίωρ Μοϑὺ ὑΓῸΠῚ Σ 58. ἴο. 
ὑμῖν, ̓  οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ 508, ΤΠ6 505 σδημποῦ 

ἴο οῦ,. ποῦ 5 8ρ18  ἰμ6- ὅν ἰο ὃς ἀοίηβ ἔτοσαι  ἄο ἃ βἰ πρὶ ἰῃίῃρ οὗ 

ϑρμυσομμμ νυ κυμμμθμνον ἐμ, υντυρωὲ 
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ἑαυτοῦ οὐδὲν. ἂν μή: τι 
Ὠίπ561Ὲ ποίμίης [11 ἐνὸς ποῖ βοσῃθίμίησ 

βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα' -- ἃ. 
μθ ΤᾺΔΚ 5866 ἰῇ6ς. Ἐδίποχ ἀοΐηρ; δὶ (65) 

γὸ ἃρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ 
ῸΣ ΗΙΟΙ͂ν. ταῦ (ο6) τὴδν ἅἀο, ἰμ6β86 ((ἱη55) 8150 

ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 229 ὁ γὰρ πατὴρ 
6 ϑὅοὼὺθ ἸΚο 56 ἰ5 ἀοΐῃδ. Ἴὰ6 ἴοσ Ἐδίμοσ 

φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα 
45 βανὶὴϑ ΔΘ Οὴ ΤῸ. ἴ6 ϑΞοὰ δπᾷ 811 ((:τπιρ5) 

δείκνυσν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ 
86 15 βΒῃονσίησ ἴο χη ΨΏΪΘΏ ὯὨδ᾽. ἰ5 ἀοίΐῃρ, δᾶ 

μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, 
διραῖοσ ΟΥ ἴθ Ὦφ Βο ἰο γα ΨΟΥΚΞ, 

ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 21 ὥσπερ- 
ἐπ οτάου δα . τοῦ ΤᾺΣ ΜΟΠαεοτ, ἈΑβ-ονθὴ 

ὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ 
ΤΟΙ. ἴθ Τδίμου 15 ΣΙ ΒῺ  ὺρ ἴῃς ἀδδα (065), δα 

- ζωοποιεῖ οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὗς. 
5 τα κίηρ αἰῖνο, 

- θέλει ἡ ζωοτίοιεῖ. 
8615 Ψ 115. 6 15 τα ῖηρ᾽ ἀνα. ΝεΙῖμοΣ ΤῸΥ 

ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν 
16 Ἐδίδου [1570 ἀρίηδ ΒΏΨΟΩΘ, ρμυΐ 188 

κρίσιν πάσαν δέδωκεν. τῷ ὠῴΑυἱῷ; 
Τυαάρτηθηΐ. 811 Β6. 885 βσίνϑῃ ἔο 6. -. οι, 

23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν 
ἴὰ ογᾶοσ ἰδὲ 81 ἴδον τ. ΠΌΩΟΣ ἰῃᾷ6 50 

καθὼς τιμῶσι ες τὸν πατέρα. 
Βοσοταάϊηβ 85 ἴδον δῖ ΒΟΠΟΣΙΏΡ τὴ8 Ἑδίδου, 

τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ 
ἘΏ6 (ομ6) ποῖ ποπογίηρ 86 Ξοὴὺ ποῖ 15 ΠΟΠΟΙΙΠΣ 

τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 24 ᾿Αμὴν 
16 Ἑδίμονς [826 (ὁ 6) Βανΐῃρ βδεὴ Ἀπ. Ρι ει 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον 
ΘΙΏΘΩ 1 ΘΙῸ ΒΆΣΊΩΒ ἰο τοῦ ἰμαΐ ἴδ6 (ο6) ἰδα.. νοχὰ 

μου ᾿ ἀκούων καὶ πιστεύων 
ΟΕ Τὴ6 Ὠραυΐ ϑμῃᾶ Ῥϑθνῖξ 

πέμψαντί με ἔχει ζωὴν ) 
ἈδνΙ5 σοὴΐ τὴθ ἰδ δβανίπο'͵ 16 δνουϊαβίζηρ, δηᾶ 

εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ 
ἰηἴο λαᾶρστασαξ ποῖ 6 15 σοχζαῖηθ᾽ Ῥεΐ 

μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 
ἮὯθ 85 βοῆθβ ονεῦ οἰΐοῦ 6 ἄθαϊῃ ἰηΐο, τῆς 1186. 

2Ὁ ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
Αθ 8δῦθι [1810 το αν ἴο χοῦ τϑι 

“ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε οἱ 
ἦθ σου ΟΣ δ ἃ ΠΟΝ 10Ό158.. ψρ μα 

νεκροὶ ἀκούσουσιν. τῆς φωνῆς - τοῦ 
ἀθδᾶ (οῃδϑϑ) ΨΩ - οὐῶθο νοῖςθ 

22 οὐδὲ γὰρ 

ες ΤΩ 
ἴο ἰῃς6 (ο. 6) 

αἰώνιον, καὶ 

ἴὰυβ. . δἷδο ἰῇ ὅοὰχῃ ψΙΟῺ (0165): 

ὑμῖν ὅτι. 

οὗ ἰῃ6΄ 
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15. οὐχ ἰαἐαἰϊνα, Ὀαὺ 
ΟἿ ψῃδῦ Ὧς ὈΘΠοΙΪᾶΚ 
8 Βαίμου ἀοίϊηρ. ἘῸΓΣ 
ψηϑίανοσ ἰηΐϊηρα ἰῃδὺ 
ΟἿ ἀο65, ὕμοϑα ὑμϊηρ5 
86. ὅοῃθΒἨἘ δ18ϑὸὼ ἀοδθθ ἴὰ 
ἘΚ6 χρϑῆηθῦ. 20 ΕἘΌῸΣ 
7186 ἘΒΙΠΟΙ Ὧδ85 δἷ- 
ἐθούϊοη ἔοσ ἴῃ 6 50Ὰ 
δα ΒΟΥ ἶσα 811 ὑ86 
15 Δ6 Εἰχηβοὶξ 
ἄοσδ, δα πκ6 Ψ2ι|Ὶ 
ΠΟΥ ΒΒ ΜΟΣῈΕΒ 
δτθαῦῖοσ ἴχϑῃ ὕΐεϑο, 
ἴῃ οτᾶδσ ὑμαῦ. τοῦ τδῦ 
ΤΆΒΓΥΟΙ, 21 ἘῸΣ 1υδὺ 85 
ῃ6 Εδύμου χαΐδοθ ὑμ6 
αἀοϑδϑα ὺᾧρΡρ. δῃᾷ τηβϑκοβ 
ἴδθαι δἰἶνθ, - ἕο. ἰῃ8 
ΞΟΠ. 8150 ΤΔ ΚΒ ὕμποβθ 
ϑΠῖνα ψΏοα Ὧ6 τψδηΐξ 
ἴο. 22 ἘῸΓ {πὸ Βαΐμοῦ 
ἡυᾶρεα. Ὡ0 ΟἿ δὖ 8]], 
Ὀπαὺ Ὧ6 Ὧδ85 σοχηγηϊ θα 
811 [06 παρίηρ ἴο 8 
οι, 28 1. ὀγᾶθυ ὑμαῖ 
811 Τὺ ΟΠ {886 
Ξοη ϑὺ ἃ5 [Π6 Ὁ Ὠση- 
ΟΥ ἴδ Βδίμοσ, Β6 
{μᾶ΄. ἄοθ5 ποὺ ὨΟΏΟΥ 
[86 ὅομῃι ἄοθϑ δοὺ Ὠθα- 

ΟΓΥ ἴὰ6 Ἐδίθοσ Ψ)ἘὨῺΟ 

βοηὺ Ὠἰπι. 24 Μοβί. τὰ- 

ΙΥΓΙ 58. ἴο του, Ἐδ 

Ταῦ ΠΟΘΙ  ψοσὰ 

Δα Βοἤδνθα Εἰτὰ ἐπα 
βορηῦ 6 Ὧδ5 6ΘΥγ61- 
Ἰαδυϊηρ 116, δῃᾷ 8 

ἄοθθ ποὺ οὐ ἰηΐο 
ἡαάριηιοαῦ αὐ. Πμδ5 

θα 556 α οΟΥνΘΥ. ΤΟΙΣ 

ἄρα ἰο 118... 

"25 “Μοῦ ὑγΠ]} ΤΣ 58... 

ἴο τοῦ, Ἰπ6 ΒΟῸἵΓ 
15. οολΐηρ, δῃὰ ἷ 

ϊβ ον, ΜΏΘη [δ 
ἀρδοὰ ψ11 ΘΔ ὑπ6 

ψοΙσα οὗὐ πα 80 



ΦΟΙΝ. δὲ 26---84. 

ἀκούσαντες 
᾿8ηά 16 (ο 65) Βανίῃρ πρασὰ 

ζήσουσιν.. 268. ὥσπε ὰ ι 
- "8 ὥσπερ. τὰρ πα. πατὴρ 15. ἐχεις 

τῷ ουἱῷ ἔδωκεν 
αἶθο “ἴα 8. ϑοὴ δ6 ξϑν 8 

ἐν. ἑαυτῷ 21 καὶ ἐξουσίαν [ 
δρᾶ δυϊδμοσῖν 

ζοὴν᾽ ἐν ἑαυτῷ, οὕτως. καὶ 
ἈΜπηθΘ 

-ἴο Ὀ8 Βανί ἴὰ ̓  Ἀἰαιβεῖε;. 

: τ ἀρῖν 28 μὴ. 

μ6 ἴοῦ ἐν οπαδτίῃ δ᾽ 8ὲ 

ΒουΣ : ΕΥ , Ῥμῖοας 

"  ἀκούσουσιν᾽ -- 
ταοηίοστιοτ τοτοῖσ.: δεῖς ' 

αὐτοῦ" 29 καὶ ᾿ ἐκπορεύσονται " 
ἐπε 4 : ΜΗ ὁογὰρ οὐΐξ .. 

: ποιήσαντες: 
εοοὰ Ἰδωάπρο, 

νὴ {μλπ 65) 
Γᾶ 8. 5Βἴηριθ ἑμίηρ,. οὗ 

ε ῸἙ Τα αρταθ;ἕ.: 

ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
- ἕο ὈΘ ἀοίας ἔτοτα. ΤΑΥ͂ΒΕΙΣ 

μανος ἄξαντες. : Ἰηῖο. 

30 Οὐ δύναμαι ἐγὼ; 
Ἐοῦ. 81 8016. 

δοοταϊες 85 Ις ὅσα Ἀδδσίῃβ τς 8πὶ μυρίας, 

ϑιά {π΄ Ἰαάρταεαξ Ὅι6 Ῥαῖπθ εἰκαῖος 

, 'πὸ. θέλημα. τὸ “ἐμὸν 
ΘΝ ποῖ 1 αν προκίησ ἵμθ. «[Ὦ 

ἀλλὰ τὸ θέλημα... ᾿ ες πέμψαντό ε. 
ΟΕ ΤῸ (οπο)᾽ μῷ ΝΣ. Βδν ΙΩΒ βεαξ. ΤΩΘ. 

᾿ἼΩΔΣ τυ ἴθ 55 

ες τον ὅτι ἀλ ἐστιν. 
1 }8ᾶνῈ Κπονα ται ᾿ ὄμθο αι ὧι 

ΗΝ ᾿ΠΒ615 ΜΠ λεβδίησ. 

83 ὑμεῖς. ἀπεστάλκατε ᾿ . 
Ν Βανα βοηΐ ξοχίῃ ἰοναζαά ᾿ 

μεμαρτύρηκε “τῇ 
ΒΘ 85 Ὁ. 86 655 πους 
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οἱ Ὕσοῦ ̓ Δηᾶ : τποβὰ 
ΨΏῺΟ αν βρίνθῃ θδαᾷ 
{111 γθ, 26 ΕῸΣ ἰμδὲ 
85: 1πΠ6. ῬΑΙΠΟΓ. 85 
116 ἴῃ. ἈἰπΊΒΘΙΣ, 50. ἢ 
85 φτβηϊθα 80 - τὸ 
86 οι ἰο πδαύθ 1116 
ἴῃ ΠΙΠ5ΘΙ, 27 ΑΠὰ Π8 
Ὧδ5 βἴνθα : ἢ 88- 

 Ἰβοσῖγ᾽ το: ἀο μιᾶρ!ηρ; 
Ῥδοϑίδα. ΚΟ Οὗ δ 
6 15... 28 )ο ποῦ: ΤᾶΣ- 
ἾῸΙ δὖ. 0815, Ῥδοϑαϑθ 

ΑΕΓ δ ὨΟΙ͂ 15 οοχηρ 
ἴῃ: ΨΏΪΟΏ, 811 [οδθ ἴῃ 
[86 ΠΊΘΙΔΟΓΡΊΆΙ: “ΤΟΙΏΡ 5 
Ψ1ι. ΠΘΑΥ - ΒΪ5 - νοΐοθ 
θα σοΙηθ οὐ, 
Ποβο: Ὧο ἀαἰᾶ. βοοὰ 
ΤΏΣΩΡΒ ἴο ἃ ΤΕΞΌΧΤΘΟ- 
ἀΐοι οὗ 116, οσθ. ὯΟ 
Ῥυδοῦοθα νἱῖθ. ΣΡ Ὰ 
ἴο 8. τΓεβυγσθοίζοη οὗ 
7πάρτηθηῦ, 5801 οδηηοῦ 

Ι ΟὟῈ ἰηἰ ἰαύϊννα; 
ἡδὺ ὃἃὃ5. 1. ΠΘΔΓ, “-Ἐ 
7πᾶρο; δῃᾶὰ 86 υαρ- 

Γχαθῦ ὑπδὺ 1. τοῦ 
15. τσ ὐθοιϑβ, -ὈΘοϑαδα 
Ὶ. 566, ποῦ ᾿Υ ΟΥ̓ 

“11:1. θυὺ ὑπο Ψψ|1] 

ὉΣ Ηἷἴτπη ὑμδὺ βοῃΐ 

Ιγ6. Ν ; 

ΟῚ ἼΕΤ δίομθ Ῥθδγ 
ΜὶίμΘ 55 δρουῦ ΤΑΥ͂ 56], 

Τοῦ. ΙΔ 655. 15 ποὺ 

ὑγχγθ. 52 ΎΒΘτΘ 18 
ΒηΟύΟΥ ὑπαῦ ὈΘΑΙΒ 

ΑΧΊΏΘΗΚ. δρουσῦ τῇδ, 

διὰ Σ Κπὺν ὑμπδὺ 
96 ψίἱδηθοβ ΝΜ ΒΙΟΩ 
6 Ὀδδύβ ϑρουῦ Ὠὶδ 

.115. ἔταθ. 88 γὙοὸῦ δνθ 
ἀϊδραίομθᾶ τθὴ ἰο 
ὕΟΒ, δῃὰ Ὧδ6. Ἠ85 
ὈΟΙΆΘ. ψιῦμ655. το 

86 τῶ. 84. Ἡονθνοσ, 

τ παρὰ "ἀνθρώπου “" τὴν | 

ΕἸεΝ τερεῖνταβ, ἰὐταῦ (155) Ε 

ἰὰ οεἶνας ἰδαῖ 

35 ἐκεῖνος 

καὶ φαίνων; ὑμεῖς. ̓δὲ - ἠθελήσατε ̓ἀγαλλιαθῆναι 
αιᾶ- ΒΒΙΏΤΑΘ . 

πρὸς ὥῤαν ἐν τῷ φωτὶ " αὐτοῦ" ᾿ 
ἰοναχα Ῥοατ.: νὸν δα. σῃῆξ οὔξμίταῃ;. 

"τὴν - "μαρτυρίαν. μείζω. 
:- ᾿στεδῖεσ. οὗ πὸ. 

᾿ δέδωκέν.-.:: μοι. 

μῬαξ. 'δχα Βανίης ᾿ «86. 

᾿Ιωάνοῦ, τὰ "γὰρ ἔργα“- 
δ ΒΕ ΣΤ ἴον ΠΜΜΟΣΕΘ ΑΡΟΤΝ 5 Εἰνει- ἴο τῖθ 

Ι Ἰπρραῖ. ΜῊ ΔΆ γα,: 

τι ἀοίηρ,: ΡΘαα. " ἸΏΘ55, 
δΡουῦ. τὴ - πδὺ 88 

ἊΝ ἴὰ ὀτᾶεν ἀαῦ. 

βίο Ἴ τὰ παῖς: : 15. 655: 

δ᾽. πατήρ μὲ  ἀπέσταλκεν, 
ΞΕ ὅθ.  ΒδΙμΕΣ ΤΩΘ ᾿Β6β βεπΐ Ἐοσία, 

πανιὰ βϑηΐ ΤΩΘ  Ξαΐμεε, .8δὲ (οπ|6} 

Ἐμεὶ ἱαρτύρηκεν. . 
οττε νΠπΘ85 

αι δ Ὲ ΔΩ Εἰ πι6 Ξ-- πᾶν μθασάᾶ 

"ἑωράκατε, ̓ἢ 88 καὶ. πὸν: λόγον : ̓αὐτοῦ 
᾿ὙΟΌ Ὁ μανα 566," α.-. 

ὑμῖν μένοντα, 
τεπχβἠτϊπρ, Ὀαοαισο χοῦ 816 πανίθξις 1π 

. βρῃΐ Ἰοτθας τ Ἰμδῦ, (956) ἰο {μῖ5 ΕΝ 

ΑΓ Ὀαμενημς, 

χοῦ ὅτε το βεδτΌ ίπρ " 

, ἐμοῦ" 40 καὶ} 
- δῃᾷ 

ξ 

1118 ̓ τοῦ ΤΑΘΥ μάνα. 

ποῦ Τῶχ τοσοίν τη β,.:." . ἢ μάνα, ἀπονπε χοῦ, 

ΦΟΗΝ. ὅς 88--42: 

Τοἄο “ποῦ: δδοαρῦ {88 
ἀΨΙΌΛΘ5Ξ Ἰσότη. -" αϑα, 
ΌΤΙ ΒΑ ὑμ656. ΤΒϊηρα: 
[88ὺ. χοῦ πᾶν Ὀ6 

: ΟΠ βδυρᾶ, 835 ΤὭϑὺ τ88 
- ταῖειεῖ Ἂ βανοά- 

ὁ, ελύχνος ὦ 
τᾶϑ: ἃ Ὀυτηΐϊηρ -δηᾶ 

1 5: πράτ; 88πᾶᾷ 
Ἔχοτ ἔρον 8 βῃοσῦ {6 

ΨΜΟΓΟ.-. ΠΡ: ἷἴο τὸ- 
1οἷσθ στϑδαῦν.- 1᾿΄. Ἀ15 

Ω Γρῦ. δὅ6Βυῦ 1 Βδύθ 
028 ψἱύπθ85 σύθαύον 

ἴδ. δὺ οὗ . ΦΟΏΏ, 
ΓΙΟΥ ᾿Ὧ6 γοῦν -- σου 
ὑμῃδαῦ γ΄ ἘΔΙΒΘΕ. 85- 
-Βἰση θα τὴρ- ἴο δοοοη-: 
ΡΠ 158, ὑδ6. ΨΟΥΚΒ 

{ποϑλβεῖνος παὺ Δ τ 

Ἐαίμοσ αἰπραίο θα, χλδ. 
81 ΑἸ5ο,.. «(86 -ῬΑΥΠΟΣ 
ΜΏΟ 5οηῦὺ πὶὸ Ὧδ5 
ὨΪΠ561Σ Ῥοσα ίϊ-- 
655 δθοιξ. τη6. -Κοῦ 
αν -ποίθηδυ -- πρδσὰ 
15 νοΐθ6. αὖ ΒΩ 

6 ὨΟΥ - 566 ῃ - δὲδ' 

ἤρατο; 88 δῃὰ του. ἀο. 
πού πᾶνε ἢἶβ.᾽ ποτα 

«}τϑιλϑίηϊηρ, ἴπ. χοῦ, 

θϑοδῦβο ἴπ8 ΨΕΙ͂Υ. [41 

ΟΜ ΏΟΧα ὯΘ «αἰβραομθά 
τοῦ .ἀο ποῖ Ὀε6Ιονα..- 

39 “ἼΟτΙ 8.6 θΆσοῦ- 
ἵὰρ 86 ουϊρύυσοϑ, 
Ῥδοϑβα του πίη 

Ἴταῦ ὉΨΥ͂ - τσ δ 5. οὗ 
ὕποιλ, τοῦ. ΜΙ Ὦδυθ 

ἔπιθι δνουϊασοπν :1116; πᾶ 

, ᾿ ἐκεῖναί εἰσιν 
ΘΥΘΣ]ΔΒΌΪΩΕΙ ιο με οβανίος; ταῦ -. 1οβ5θ6 

μαρτυροῦσαι Ἷ 
Ββδσῖμξν ὙΔΈΠ685:: 

ἐλθεῖν πρός ξ ᾿ ἀνα 

ποῖ χοῦ [ωΣ πμπιρ. ἴο σοῖαθ. ἐουχασα, τὴ6 ἴῃ ΟΥΟΥ ἐμαὶ 

41 ᾿Δόξαν - παρὰ ἀνθρώπων 
; Θῖοτν Ὀξβιάθ 

{πϑ86 816 ἴδ - νΕΥΥ, 

΄Ὅπθϑ ὑμδῦ- ὍΘΑΥ -πτιῦ- 
Ὧθ855 δρουθτη6. 40 Απὰ 

γοῦ. χοῦ Ὧο τοῦ πϑηῦ ἴο 

᾿ ΘΟΠ18: ἼἸο’ ταϑ΄ ὑπϑὺ τοῦ 
ΤΑΣ: ̓ δνα. ΟΝ 4117 

ἅο΄. ᾿Δοῦ δϑοδρὺ. ̓ ΒἸΟτν 

ἔσοῖὶ ΙΏΘΏ, ΑΔ Όυν. Ι 
ΟἼΜΟΙ] ΠΡΕΝ, Ἴπδὺ σοῦ 



ΨΦΌΗΝ ὅ: 43--6: 4 

ὅτι τὴν. ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε. 
μπαὲ μ6 Ἰονα -. οξίμε αοά. ποῖ σοὺ ατα βανίῃβ 

ἐν, ἑαυτοῖς. 483 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι 
ἷὰ δεῖν. Ε΄ Βᾶνὸ σόα [ἢ ὴ6 ἤϑῖηθ. 

τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ 
οἔἴῃοεο παΐδθοσ οὔθ δῃᾶά ποΐ τοῦ 816 γβοθίν 5 

με’ ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι 
γὴ8; ἔδενοσ δῃοίθοσ Βῃου!α ΒΗ͂Ν ἴΐὰ 1: Ὁ π8ΠΊ6 

τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον μψεσθε. 44 πῶς 
ἴοῖϊὰ6 ον, ἔμπδΐ (ο6) τοῦ λήμῳ τοοσῖνο. ον 

δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρ᾽ 
ΔΥΘ 8016 σοῦ ἴο ῬθΙϊονϑ, Βῖοτν Ῥεβίᾶθ 

ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν 
οὗ μα δῃοίδβον τϑορίνίαρ,. Ὁ ΘΠ τ ΡΊΟΥΥ 

τὴν. παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ. οὐ 
ἴμ6. (06) Ῥεβίᾶθ οὔίῃμθ ΟἿ -Εσοα ποῖ 

ζητεῖτε; 45. μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ 
γοτὶ 816 βϑεκίη σ᾽. εοῦ ΝΟΥ 6 ιη κίε χοῦ [πὲ 61 

κατηγορῆσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα’ ἔστιν 
ατηγορήσω ὑμῷ ἰονασὰ ἰῇθς Ἐδίδου; 15 

ὁ. “- κατηγορῶν ὑ ὧν λωυσῆ εἰς 
ΡΥ ΕΡῚΝ τς ΠῚ μη Ἐῃ6 (οπ6) δοσιβὶηθ το 

ὃν - ᾿ ὑμεῖς ἠλπίκατε. 46 εἰ. 
ΨΜΈΏΟΙΑ - σοῦ - δν6 Βορβϑᾶ. 1 

ἐπιστεύετε ἰλωυσεῖ, . ἐπιστεύετε͵ 
Ὑοῦὺ ἽΕΙ ὈοΙονίηρ ἰἴο Μίοβϑϑ, τοῦ οσα ΘΠ νη 

ἐμοί, περὶ γὰρ. ἐμοῦ ἐκεῖνος 
ἴοι, δρουΐ ΤΟΥ οἴτωθ ἰδμδῖ (οπ6) 

ἔγραψεν. 47 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου. 
νυτοίβ. δεν ρα -1ο [868 ΟΥ̓ ἐμαῖ (ὁπ 6) 

γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς 
ὙΥΓΙΠῺΡΒ5 τἰοῖ σὸν 816 νη σ, ΠΟ ᾿ἴο 186 

ἐμοῖς ῥήμασιν - πιστεύσετε; 
ΤᾺΝ βασίηθβ τοῦ Ψ 11} 6 Ηθνο 7 . 

6 μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Αὔίος ἴδεβα (155) νερίο 6 9εβὰβ 

πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας 
οὗἴμοὺ 5ἰᾶθ. οἱ ἰῃ8 : τ ΟΣ ἦν [ἘΠ Ὰ 100} 

τῆς Τιβεριάδος. 2: ᾿ἠκολούθει δὲ αὐτῷ 
οὔ ἴμα ᾿  ΤΊρε 88. - σε5 Το Πο5 Ραξ ἰοὸ Βέτα 

ὅτι ὄχλος πολύς, ἐθεώρουν τὰ 
οτοσᾶ ταῦσῃ;. Ῥθοββα δον Ψεσα νον ἰδ 

σημεῖα ᾶ ἐποίει ἐπὶ. τῶν 
ΕἸ ΞΡΘΤΙ ψΒΙΟΗ μαννα ἄοΐη! ὕὑροῦ δα (ΟΠ 65) 

ἀσθενούντων. 38 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος 

ὰ ἴον 

π 
ἂν 

ἮΚΘΙ͂ν 

Ῥοίλξ 5:6 Κ. Μεοηΐαρ υΐ [ταἰο ἰδθ τασκαίλτη 

᾿Ιησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν 
965885, διὰ ποῖ ννὰβ 5 πρ ὙΠ [).0. 

μαθητῶν αὐτοῦ. 4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, 
ΠπβοΙρΙοα ΟΣ τα. νγα5 θυ ὭΘΩΡ [26 Ῥ}δββουοσ, 
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ἄο ποῦ δύ [26 ον 
οὐ αοᾶ ἰῃ τοῦ. 4381 
Ὧδνγθ οορθ ἴθ ἰῆα 
ὨδΙῺΘ οὗ ΙΩὩΥ Εδίμογ; 

Ῥαῦ τοῦ ἀο ποὺ τ- 
σον τθ; ἱὀὃ ρ᾿βοζηθ-: 
ΟὯΘ εοἷδα δυῦϊνθὰ ἰπ 
ὮΪΒ οὟἢ πϑῆιθ, τοῦ 

ΜΟου]α τϑοοῖνο μὲ, 
Οη6. 44 ΗΟ οδϑὴ τοῦ 
Ῥ6ΙΙανο, θὰ τοῦ 
ΔΘ ϑοσρρύϊηρ ΡΊΟΥΥ. 

ἔΤΌΤΩ Οὐδ ϑῃούσοσ δηᾷ 
τοῦ 816 τοὺ βϑοκίησ 
16 ΒΊΟΥΥ. ὑμδῦύ. 15 
ἔσο ὑῃ8 ΟἿ᾽ Οοἂϑ 
4 Ὧο ποὺ (μῖὴκ μδὺ 
1 1} δοοιδα στοὸῦ ἴο 
ὑπὸ Ἑδύμοῦ; {6718 
Ϊ5. οὔθ ὑμαῦ. ΒΟοῦξο 5 
σοῦ, Μόοξβθδ, ἴῃ ΨΏΟΙΩ 

γοῦ δνγνθ ρμυ τόῦκ 
Βορθ. 461η [1}86΄, 1 
τοῦ Ὀδιθνθα Μόοξαβ 
σου ψΨψοι]ᾶ  Ὀ6Ίθνα 
Ι16, ἴοὸσ δα ΟὯ86 
ψετοΐος δου 1.6. 
41 Βυαῦ 1 τοῦ ἀο τοὺ 
Ῥδιθνα [6 σὶρ 
οὗ ἰμδὺ ὁηθ6, ον ΨῺΕ] 
χοῦ ὈΘΙονΘ ΤΥ 580- 
ἰηρ59᾽ . 

ΑΥΟΣ (ἢ 658 ΠΝ 
Ζ4Ζ65.5 ἀρρδτίαα 

ΘΟΓΟΒΒ. 6 868 οὗ 

ΔΙ 1δ6, οὐ Τὶ ον" 

Βα ἃ δγϑδῦ 
οτονψαὰ Κορὺ ζοονίησ 

Ηΐ, Ὀδοδῦθθ ὑδδν: 

νοῦ Ῥθμοϊαίηρ ὑμ6 

ΒΒ ὯὮ6. ἁὰὰδ 6Σ- 

ΤΟΥΤῚ. ὉΡΟῚ ὕθοσθ 

ΜΏΟ ψοῖθ 1. 350 

Φοθὰ5 σοῦ ὉΡ ἰπΐο 

ὃ. πιουηύδίη, δηᾶ 
ἔῆοτθ ὯὨ6 5 δἰδησ 

1 ὨΪ αἀἴβοῖρ1685. 

Νοῦν 8 -ὈΒΘΞΟΥΘΓ, 

πο οὐ κοδίωνιυ ορμ Δι μον μωμμιμμμμαμμμ ΝΜ Μυ υνν οὐ ΜΝ Δ υμυμμυ μὲ υὡὲιμαυῳυὐυὐαιουμἱμμμμωιυιυὰα͵υἁιυιιμυυιυὩὡὐἀυὐυυυκὡωὐΟ . ΥΥυ,ΥΑ “αν ἀὐυδυυυν Δ ΟΝ ΚΟ ΤΟΣ ΔΝ ΔΑΝ ΜΟΝΡΝΝΝ ΡΝ ΜΝΡΒΟΝΟΝΒΘΟΌΟΟΝΩΝ 

πῶς ΤΣ 
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ἐπάρας 
Ἡδνὶμῃ Ἰ1Σἰθα ὡρ 

᾿Ιησοῦς καὶ 
ΒΙΕΊΤΕῚ δρᾶ 

ἔρχεται 
15 σου 

Φίλιττπτον 
ῬΏΠΙΡ΄. 

ἵνα 
1 ΟΥ͂ΘΥ ἰπδὲ 

ἧ ἑορτὴ τῶν ᾿[ἰουδαίων. ὃ 
ΠΙᾺ Ζοϑῦῖναὶ οἵ ἴῃ 6 Ζονν5. 

. οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ 
{πούθῖοσθ ἰμ6 Θυ65. τῃ6 

θεασάμενος - ὅτι πολὺς ὄχλος 
μανίηξ νἱονγεᾶ .: ποῖ ξφε}}1) οἵ οσγοννὰ 

πρὸς  ᾿Σ᾿αὐτὸν . :. λέγει πρὸς 
πρὸς . Ὠλπχ ἢ 15 βαυὴξ ἰονδεάᾶ 

Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους 
βογούσγο ταρηΐ Ὲ  Ὸν Ἰοᾶνθβ 

φάγωσιν οοὗτοι; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν 
τοϊσμὲ δαὶ 6567 ΤΒ18 Ῥυαξ ΒΒ νγ8β βαυΐῃ 

πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾿ἥδει τί 
ἰοϑ Ὠίΐτη, {41 ΤῸΓ πδᾶ Καον ψΒδὶὲ 

ἔμελλεν ποιεῖν. . 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ 
Β6 ὑὰ5 δροιαΐ ἴο 6 ἀοίηξ. Απονγοτοα ἴο γα 

Φίλιπττος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι -οὐκ 
ῬηΠὶΡ Οἔ ὕνο Βυπατϑοαᾶ ἀδηδυῖ -Ἰοανοθ ποῖ 

ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ᾿ ἕκαστος 
8ΥΘ6 ΘΠ ΟΡ ἰο ἱμόσὰ ἴῃ οτᾶσχ τπδὲ ΘΔΟἢ οὔθ 

βραχὺ᾽ λάβῃ. :8 λέγει αὐτῷ 
βμογὶ [1666] τηϊσῃΐ τϑοεῖνα. ἘΜ 15 βασίῃ.. ἴο Ὠῖτα 

εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ 
οὔθ οαΐοῦ {πΠ6. ἀϊδοῖρ]8β οὗ ἔΐτη, “πάσαν ἰμο 

ἀδελφὸς. Σίμωνος Πέτρου 9 ἜἜστιν παιδάι; ἄριον 
Ῥχοίΐμβεοσ οὐ 5ίσχωοῃ Ῥεῖοχ 15 πτ16 

ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ 
Ὦρα ΨὮΠΟ ἰ5 βανίπησ ἔνθ ἸἸοᾶνεβ. οὔ αγῖον δπᾷ 

δύο ᾿ὀψάρια᾽ς ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς 
ἔνο  51.Δ}} σε; μμΐ ἴδε ψῆϑβὶ 15.  ἴπΐο 

τοσούτους; 
80 ΤΆΔΌΣ 3 

.10. εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς . Ποιήσατε 
Βαίὰ τμ6 ΒΙΕΕΙ ΜδΚὸο τοῦ 

ἀνθρώτους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος 
ΤΩΘᾺ ἴο 715411 αρννασᾷ. Ἢ: αβ Ἐξ στὰβ5 

πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν. οἱ 
21: [0}} ΠΩ ἴῃ 6. θῖδσθβ. ἘῸ6Ὶ ρνναχὰ ἰμοσχοίοσο.. {πὸ 

ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι. 
Τ816 ΝΣ 16 ΠΌΣΟΥΣ 885 ἔνε ἰδομξβϑηᾷ. 

11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἠφορϊνοα ἐμπογοέοσα ἴἢ6 Ιοϑοβ ἰζ6 {6505 

τοὺς 
τὴς 

καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς 
δηὰ Βανιηδ ἰδ κοα αἰϑισιρυϊεα ἴο ἐμε (οῃ65) 

ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν 
Ἰγίπεῖ αρνγαγα, ἩΚοννίδα ᾿ς 8150 ουΐ οὗ τῆς 

ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ 
5ΤῺ81) ἔθ 85 10ὍΟἢ 85 πον 1116. Α5 Ἐεπΐ 

ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς 
ἴεν σοσα Ἴπτρα ὙΒΪῚ ΠΘ6ῚΞ τ απσ ἴο [86 αἰϊδοΐθιθ5 

ΖΦΟΗΝ 6: ὅ-“ἴ 2 

[88 ἐδϑυλνα οὐ {8 
76 5, 85 ΠΘΆΓἵΓ. 
ὅ ΝΜ ΏΒΗ, ὑμοσγοΐοσο, σ6- 
ΒῈ5 ΓΑΙδοαῦ ὯΪ56 δυθς 
ΘΔ ΟΡβοσυεδα μοῦ 8 
στοαῦ οχσονψα 85 σοχὰ- 
ἰὴσ ἰο Ὠΐπη, Ὧ6 κδἱᾷ 
ἴο ῬΏΔΙΗΡ: “ὍΏΘΥΘ 
ΒΒ] τὸ ὈῸῈῚ Ιοᾶνος 
ἴο χθαεθ ἴὸ θαδὺϑ᾽ 
ΘΗοψόνοσ,. 6 Ψ85 
βϑδίηρςρ [15 ἴο ἐδϑὺ 
Ὠΐηι,. ἴὉΓ Β86 ἢἰπι- 
561. Κηον. σπδὺ ἢ 
85 ϑδροιν .ἰο ἅο. 
ΤΡΉΙΡ. βδηϑνοτοα 
δῖ: “νο δυμπάᾶγοα 
ἀθι δΣ 11 «ποσί οὗ 
Ἰοᾶνο ἰ5 θοῦ ΘΟ ΡῺ 
οΟΥ. ἤθη, 8ὺὸ ὑδαῦ 
ΘΟ ΟἿΘ6 ΙΔ. .}ὺ ροὺ 3 
1016. δομθ. οὗ ΐβ 
ἀἰβοῖριθα, -Δάσαν ὑμ8 
ὩὈΤΟΙΒΟΥΓ Οὗ ΚΙ. ΘΟ 
᾿Ῥοίοσ, 8814. ἴο Ὠΐμ: 
9 ἜΘ ἴθ. ἃ 16 
ῬΟΥ͂ ὑμᾶὺ Ὧδ5 ἔἰγθ 
ὈΔΙΙΟν ἰοαν 5 8η8 
ἔψνο 5118}1} ἤβῶθ5.. Βα 
δύ 816 656. ΒΙΏΟΠΒ, 
80 ΊΘῺν Ὁ. 

10 σδϑ.  5ϑῖα: "ἜΤΑΥΕ 

08β6 τιθῇ σὑρϑοϊὴθ 885 
δ΄ τη68]1. Νὸν {μθγτα 
85 ὃ οὐ οὗ δυπδὴβ 

{ἰὰ [6 ρῖδορ.. ἘΠοΓΘ- 
ἴοῦθ ὑπ6 στήθη τϑοϊϊηθᾶ, 
ϑροῦῦ ἤν ὑμπουβϑηα 
ἰὰ ὨΙΠΡΟΥ, 1150 986- 
5Ὰ5 ἴοοκ. [6 Ἰοδῦθϑ 
δὴ, οἴου δσινίῃρ 
ΓΘ Κ5, ὯθΘ΄. αἰπίγ!αῦ- 
βααἃ ὑδθπι. ο. ὑμοβθ 
ΤΘοΙηϊηρ, ΚΟ 158 
ΔΙ50 ἃ5 ΔΌΘΩ ΟΣ 
86. 5.18} Ἦβῆθθ 85 
ὑδν νϑμηίθα. 12 Βπῦ 
ΜΉΘ 6 7 88 
ὑπαὶ 61 Β6 κδαϊὰ 
ἴο Ὧΐδ αἰδοϊρΊθδ: 



ΘΟΗΝ 6:13--}19 

αὐτοῦ. Συναγάγετε τὰ «περισσεύσαντα 
οἵ μἴτη. Τιοδᾷ χοῦ ἰοσείμεσ ἴδ6. πανία ονεσϑδρουπαθα 

κλάσματα, . εὐ ἵνα τ μή : . 
ἔσαρταθηΐβ, «ἰὴ Ἵχᾶθι ἐμδὲ :- βαγέμίπα 

- ἀπόληται: ξ 13. συνήγαγον οὖν, -καὶ 
Βδου]α Ὀᾳ 1οβῖ, . ΤΥ δα ἰορείμοσ ἰδογεέοσα, δηᾶ 

ἐγέμισαν. δώδεκα 'κοφίνους - κλασμάτων ἐκ 
.. ἈΠΡ6Ω͂: ἥψεῖνο: Ὀαϑκοίβ. Οὗ ξγαρτηθηίβ. ουὖ οὗ 

τῶν ᾿ πέντε “ἄρτων᾽. τῶν - ̓ κριθίνων .--.. ̓  ἃ 
ἐμ ΒΆν8 Ἰοᾶνθϑ. οξίμθ Ῥατῖον ΟΜΏΙΟΘΗ 

ἐπερίσσευσαν . τοῖς βεβρωκόσιν. 
ονθυβρουπμᾶθα ἰο {π6 “[0165) ᾿Βενέης δῖκθῃ. ξοοά. 

14 Οἱ οὖν. “ἄνθρωποι ἰδόντες . ἃ - 
6 ἐμογεῖοσθ.. τθῃ. μανίηρβ βθθα.: ψαὶ 

ἐποίησεν σημεῖα - ἔλεγον. - 
. Βα ἅϊ14 ᾿.: 5]5)5 6.6 ὧν δαὶ. . Τη 15 

ἀληθῶς δ᾽ προφήτης - ρχόμενος εἰς 
τὰς ΟΡ Π δες ἀπὸ δῷ :ΟΟΤΆΖΩΣ .- ἑηΐο 

τὸν κόσμον. 10 ̓ Ιησοῦς --- οὖν γνοὺς 
186. ννοσϊά. οὖς Φοσαβ. Ἰδβογοΐοσα Ὠδνίηρ ΚΆΤΩ 

ὅτι μέλλουσιν - ἔρχεσθαι.: καὶ -- ἁρπάζειν 
τοδί ἴδεν 816 δροαΐ. ἰο ΡῈ οοταϊηρ δηᾶ ἰο ῬΡΙΝ ΒΒΊΟὨ ΠΡ 

αὐτὸν" ’ ἐν ἡ ἵνα ὦ 90] ποιήσωσιν “ἡ "Βασιλέα 
χα. 1 Ἰὰ ὁτάος ΠΎΝ ΟΞ ΘΚ ΧΙ ΤΆΘΚ6 ΚΙῆΒ. 

ἀνεχώρησεν ̓  πάλιν ’ εἰς τὸ ὄρος -- 
Βοε ψιπαᾶτοῦ-. αϑϑδι- ́ ἰαΐο ἴ6 χηοιμίδὶι 

μόνος. 
ϑίοτθ. 

16 Ὡς. δὲ ὀψία. ἐγένετο - κατέβησαν οἷ 
ο Α5. Ραΐξ φνοπίηρ οζοιχτοα ψνορὲ ἄοννει {μα 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ 
αἸοῖΡΙ6 5. Οὗ πῖπι προ {6 568, δᾶ 

ἐμβάντες εἰς πλοῖον -ἤρχοντο᾽. 
δανίη δ οδηϊοσϑᾶ Ὁ Ῥοδβί δον σνοσς σοσηϊτιϑ᾽ 

πέραν. τῆς . θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. 
οἴμου βίάᾶς.. οὐἴμθ.Ό. θὰ Σῖο Οδροσζαδϑιτῃ. 

καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω. 
Αμπᾶ ἄδχκηθεβ ΔΙτΟδαν δα οσουχτοαᾶ δῃηᾷ ποῖ γαοΐ 

ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ “ ᾿Ιησοῦς, 18 ὧ, 
δα σοϊὴθ πρὸς 16 πὶ 5 1.0} πέσαν" 

τε θάλασσα ἀνέμου. μεγάλου - πνέοντος 
δι . 568 εἰ ΟΕ μα 5 ργοαῖ . ὈΙονῖη5 

Πμτ ν ἢ διεγείρετο. 19. ἐληλακότες 
τνᾶβ Ῥοΐηρ πο ΟΌΘὨΙν τουβοϑᾶ... ᾿Ἡδν]Ὼ 8 ἱπ ο]]ο ἃ 

οὖν. - ὡς σταδίους - εἴκοσι πέντε ἢ 
ἐμπογθέοσθ 85 βίδαββ νεῖν - βνφ..:: οἵ 

τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν  ᾿[ησοῦν 
- ἀηῖτν .- . . πον 816 Ῥ6 ΒΟ] 5 τ 6 7655 

τῆς θαλάσσης . καὶ ἐγγὺς 
τος 568 δᾶ 

δοῖ 

περιπατοῦντα ἐπὶ 
Ὑνικίὴρ ρος προ {π6 

1 “ααύδοσ 

ὅτι Οὗτός... ἐστιν: 

᾿σοθα85, “- 
᾿ ΟΥΘ. δροῦὺ ἴο: ΟΟΙαΘ 

ὑτὸς: 

δ6-: 
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Φορσόνῃρθν 
[1886 ἔγδαστιαθηΐδ.. ὑπαὶ 
τουηδίη ΟΥΘΙ, 50. ἰδαὶ 
οίίηρ. 15 σαρίθα; 
18 ὙΠΟΥΘἔοσΘ - ὕΠο Υ 
σαϊῃοτρα. ῬΏΘτα τος 

 οῦμοσ, δηα. 6. Πρ 

ὑψεῖνα Ῥϑβίκοίβ "τα 
ἔταστθηΐβ ἴγοτῃ.. [8 
ἔνθ ὈΔΙΊΘΥ ἼΟδΥΘ5, 

5 ΒΙΟΏ. ΜΈΓ ΙοΘδ- Ὄνος 
ΣΕΥ δοβα ΩΣ ̓ μϑὰ 

βδίθῃ. ᾿-.- 

.14 θποα ππθη, ἰὰς 
θα: 58.) ἰπ6. ΒΙΡῺΒ 
ἮὯΘ6Θ φρυϊζοστηθα, [87 
Ὀθρδῃ᾿ το Βδγ ΟὙΔΙΒ 

5 ΤΟΥ 8 σογύθ ὖν 
{πὸ τ υορηθὺ ὑμδαὺ. 5 
ἴο. σοθ [ἴῃὔο 8 
ΜΟΥ." 15 ΤΏΘΓΟΙΟΤα 

Κυονίησ': ὑπο ν 

Δ ἃ 5Β6ῖσθ -ϊπι -ἴὸ 

ταθκϑ. Ὠἰπι᾿ Κίηρ, 3 

ἅτε δϑδῖῃ ἰπίο ἐδὸ 
" χχουὐβϑίη- 811- ΔΙοΩ͂δ. 

16 θα. ονθαίης 

611, Ὠἷ5. αἰβοίρ]θ5 ψϑοῦ 

ἄον ὅο δ 568, 

11 δᾶ, Ῥοδγάϊηρσ 8 

Ῥοαῦ, ὑπεῦ βοῦ οαΐ 
ΘΟΥΟΒ5 ὑῃ6 8568 ἴοῦ 

δου δ᾽ τὰ. Ὑ61, 
ὉΓΥ ποῦ ἰὺ δὰ 
στονα. ἀδικ δηᾶ 96: 
805 Ὠδά ποὺ γοῦ οοσῇθ 

ἰο “ἴμοιι. 18 ΔΙδο, μα 
888 Ὀρορϑὴ ἴἰο Ὀ8 

δὐϊγτοᾶ  - ὑρ ῬΘΟΔΊ586 

δ 5'τοὴῦρ δᾶ νὑ)ὰ5 
ὈΙοσίηρ. 19 Ἠοψονοῦ, 
ΜΘ ὕΠῸΡ πᾶ τουδᾶ 
δου ἰγθθ οΥὁἠΎ ἤοαΐ 

τ 165, ὑΠ6Υ ὈΘμοΙα 56- 
515 πὴ ρ ἀροὰ 88 

808. δηᾶ ρσοίϊησ ὩΘΆΓ 

ἐν 

441 

τοῦ πλοίου - - γινόμενον, -- καὶ ἐφοβήθησαν. 
16 Ὀοδξ --- οογαίῃς ἴο 86,, δῃηᾶᾷ ἴδον βοΐ ἔβδγξυ. 

20. ὁ δὲ : λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι; μὴ 
ος τἾἜΒ6 ζρκο) Ῥαῦ 15 βασυίας ἴο {6 πὶ "δῖα, :- ποῖ 

φοβεῖσθε... 21 . ἤθελον ον οὖν - 
μα χοῦ ἔφατὶπβ.. ᾿ ΟἸΒΟΣ" ἍγΕτα ΠΠῺΣ - ἘΠ σα 

χαβεῖν -. αὐτὸν -εἰς τὸ -πλοῖον, καὶ.. εὐθέως: 
τὸ τοσαεῖνθ τὰ ἱπίο ἐᾷ Ῥοαῖ, 

ἐγένετο:. τὸ πλοῖον - ἐπὶ. τῆς. γῆ "εἱ 
φάσμα ἴο θα ἰδθ. μΒοϑὺ ὕυροῃ. ἄς “θδχίῃ ὦ 

ἣν : ς ὑπῆγον. 
ΠΟΙΝ Ἴμογ: ΧΥογα. βοΐῃξ, ἀπᾶοτ, το πο ἢ 

22 τὸ ἧς "ἐπαύριον. ὁ... ὄχλος. ὁ 
ἴ88. ο ΥΔΟΙΤΟ πα 

ἑστηκὼς. 'πέραν. . τῆς. 
Βανί βἰοῦᾶ, οἶβεσ βίαθ. οὗ π6 568 

ὅτι. -πιλοιάριον ἄλλο᾽ οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ 
ἰδὲ - πε6 Ῥοδαὲ οὐμεσ ποῦ. ννγῶβ ἴδεσα- 1ξ ποῖ: 

ἕν, καὶ. ὅτι οὐ συνεισῆλθεν: τοῖς: ̓ μαθηταοῖς. 
ὉΠΘ, ϑῃά ΠΣ ποῖ Βὸ φηἰεσχοά ψ18. 16 ἀϊδορίος 

αὐτοῦ. ὁ ῥἸησοῦς εἰς “τὸ; πλοῖον ἀλλὰ: :μόνοι 
οὔ ἰτα ἴλ6 ΟΝ πο ἐῇα Ῥοβδῖ.. Ῥεξ ϑδῖοῃε 

οὗ μαθηταὶ ᾿αὐτοῦ ἀπῆλθον. 28. ἀλλὰ ἦλθεν 
ἴ86. αἰβοῖριςβ.. ΟΣ τα. υμεμῖ, ΔΨΕΥ; ες Βαδς ς ΟΒ͵ΖΏ6: 

πλοῖο . ἐκ: “Τιβεριάδος ᾿ ἐγγὺς τοῦ. τόπου 
Βοαίβ οιξ ὋΣ ὙΤιθοεὶ 8.5..- τ ΘΩΡ ΟΌΪΔΟ6 

ὅπου “ἔφαγον. τὸν. ἄρτον. ᾿εὐχαριστήσαντος 
ματα ἴμεν οἷο {πθ΄ Ῥχαβδά ΕΝ ΠΤ Βῖνϑα ἰδ. Κ5 

'τοῦ κυρίου... 24 ὅτε οὖν ---- -εἶδεν.. ὁ 
οὔ ἵμὰ Τιοσᾶ, ὝΈΗΡΘΗ οἀβδυθοσθ. ΑΘ ἴδ 

ὄχλος ὅτι: ̓ Ἰησοῦς οὐκ. ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ 
οχονὰ παῦ. “9655. ποῖ. 5. ἴβοσθ ποῦ. 

μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν. αὐτοὶ εἰς .. τὰ 
αἰβοῖριοβ οξμίσα,  υθαΐ 1 τον .--: πο οἷπα 

πλοιάρια. ;. καὶ. : ἦλθον Καφαρναοὺμ 
μὲ 6 Ροαῖβ ΝΥΝ δια - τς ΟΒΡΟΣΘΌΖΩ . 

᾿Ιησοῦν.: ̓ ζητοῦντες ἡ "πὸν͵ 
ΒΘΘΚΙΩΒ πθ΄ ᾿ Ζ2εβύβ. 

25. καὶ εὑρόντες “- 
πρὶ Απᾷ. «πανέτρ Σου πᾶ .᾿ 

θαλάσσης 
: . 868 ᾿ 

"εἰς 
“Ζηἴο 

α αὐτὸν -᾿ 
Βΐτα 

τος ἡ εἶπον. 
ΟΥΤΩΣ : ο , ἴδον» βαιά. 

ἱῬαββεί, ..: πότε; ὧδε: γέγονας; :. 
ἙἘδρὈρὶ, ΤΩΝ ὮρΓα;; 

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς. ὁ 
Αηβυγοσεᾶ ἰο [θη τς Ζ7ε6βὰ5 δι «581. 

᾿Αμὴν᾽ ἀμὴν λέγω. ὑμῖν, ᾿ ζητεῖτέ. . 
Ασα δι ΘΩ. ὙἋ πὰ ΒΌΣ ΤΩ τοσου;. τοῦ ἅτ ββοκίηρ 

μὲ. οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα. ἀλλ᾽. ᾿ ὅτι 
ΤΩ “ποῖ Ῥδόδϑβο. τοῦ θὰ 5|Ρῆ8.. Ὀμξέ Ὀαδδδυβα 

πέραν. .: 

“τῆς 
οὗ ἐμ8 

᾿Ιησοῦς. καὶ εἶπεν 

δᾶ Ἡποπι δ  δέσιν 

οσοψὰ ἰπὸ (οὩθ}᾽ 

θαλάσσης εἶδον. 

ΤΟΙ͂Ό; 

ἜΤΟΣ ΤΕ ΘΎΣ 85. ἃ Γ- 

«186. 

9. Σοσ  σδθ.5. 

;Ῥδνὸ γοι σοχὴδ ἴο 862: 

ΦΟΗΝ 6: 30---26 

88. Ῥοδῦ;. δῃμᾷᾶ - 087 
Ῥδοϑίιθ ἔθασζα,- 20 Βαυὺ 
ὯΘ δἱά. ἴο. ὑΠϑῖὰ: 
“ἼΌ 15: 1; ἤδνο: τῸ 
ἔθαῦ! 21 ΤὨογοζοσο 
{μον τοῦθ Πρ το 
,ἴακα --ἷτι. ἰαΐο [86 
Ῥοϑὺ, πᾶ: ΙΓ ΘΟΕ 188 
Ῥοδῦ ψϑ5. αὖ [868 απ 

ἴὸ [0 ψΕΪΟΣ " ᾿ἾΒΕΣ ἜὝΘΓΘ 
σῖῃρ ἴο βο. ἢ 

22 ἘῸΠ6 ποχὲ- δ 
[86 οτοψᾶ ἰμϑὺ. ψῶ8 
᾿βϑηαϊηρ ὁπ. 6 οὐ ΘΓ 
5166. οΟΥὁἨ [86 5685. 58} 
μας ἴσο νὰβ πό 
Ροϑὺ ἔμοσθ.: εχοθρὲ 8 
ἘΠῚΠ6΄ Ὅπ6, ἀπᾶ - [ηδὺ 
Ζοϑθὰβ Ὠδᾶ δΒοῦ. φηὐογθα 
ταΐο {πὸ -Ῥοαῦ σψπ ἢ 
Ὠἷ5.. ἀἸβοῖρῖθα θα. ἐμαῦ 
ΟἿ Ὠἰδπ᾿ αἰβοίριδα δά 

2ῆραυ θοδὺβ 

Υὐνοα.. ΠΘῸΓ -{π6΄ ὈΪδ6 8 
Ὁ ΏΟΓΟ ΠΟΥ  αἴδ᾽ [6 
Ὀγοδᾶ αἴας μα Τιοτά 
πδα- ΣΝ ΠΑ ΤΚΕ. 

24 ὙΒογαΐοσα, ψμϑα, 1ῃ6 
-ὀσονα βάν. "δας, ποὶ- 
ὕπὲς σεσὰβ ψαβ. ὕπ6τθ 
ὯΟΣ ᾿Ὧΐ5 ἀἰβοῖρῖεϑ, ἸΘῪ 
Ῥοάγαάθα. ἐμοῖσ 11{{} 6 

Ῥοδύβ “πη οϑηδ - ἰο 

Οδ' ῬΟΣ Ὧδ' τὰ : ἴο- Ἰοοῖς 

28 56 ΜΏδΏ. Ἐπ 
ΟἾΘΥ 5ἰᾶε: ουμά Ἐΐωω ΘΟΤΌΞΒ. 6 

Ω, [568 ὕμ6Υ 581 ἴο μἴτα: 

“ἘΔΌΡΙ, ΜΆΘΩ, αἰά 

σοῦ ρϑῦ, Ὦθγα ἢ 2696- 

50. 5: δβννοσθα δ θῆ 

886 βαιά: “Μοῦ ΓᾺΠΥ͂ 

Ι 5 ἴο τοῦ, χοῦ 

816 Ἰοσκίηρ ἼοΣ τῇ, 

ποῦ Ὀδϑόϑυδα χοῦ 58:0} 
Β'ρῃβ, ἐδαξ. : -Βδοδιβ 
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ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε: 
τοῦ δία οὐδοῦ ἴῃ6 Ἰοᾶνεὲβ8 δηάδ σοῦ βοΐ 5 5898; 

2 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν 
Β8 τοῦ ΟΣ κίηρ ον ποῖ ἴδθ Ζοοῦ {86 (016) 

ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν - βρῶσιν τὴν 
Ῥοὶηρ ἀδϑίχουν θα νυ [2401 Τοοῦ ἴμε (οτ6) 

μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς 
ΤΟΧΆΘ 5 ἰπίο 16 νου] θη, ΜΏΪΟΠ 6 ὅοχ 

τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ 
οἵ 18 6 ἰο χοῦ Ψ1]| ρῖνθ, (15 (ομ6) ἔὸσ 

ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 
ἐπα Ἐδίμοι φράγι τῇς. ΟὍοά. 

28 εἶπον. οὖν πρὸς 
ΤΥ 5814 1ποσυθΐοσα τοννατᾶ 

Τί ποιῶμεν΄. 
ΔῈ ΤῊΔν ΜῈ Ρ6 ἀοϊηθ 

ἐργαζώμεθα - ᾿ τὰ 
, Μ76 Ταδϑ. 6 οσκίη 5 ες Ὧδ6 

θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη ὁ 
αοα Αμδνοχεᾶ ἴδ 

αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον 
ἴο βοῶ ὉὌὙὨϊ5 1.5. τ6 ψΨΟΥΚ 

ἵνα πιστεύητε εἰς. . ὃν 
ἴῃ οτᾶσδσζ ἐμπδὲ. Ὑοῦ ΤᾺ. ὈΘΙθνα ἰχῖο 

ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον 
ϑϑὴΐ Σου ἐμαὶ (ο 6). ΤΟΝ 8581Ἢ {ποσϑξουθ 

αὐτῷ Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, 
ἴο πὰ Ὑδαὶ {μογθέοσθ ὃτὰ ἀοϊηβξ σοῦ ΒΙ5Ὦ, 

ἵνα ἴδωμεν. καὶ Σ᾿;πιστεύσωμέν 
ἴῃ ογτᾶρυ δ Ψὸ τορι 56 6 δηᾶ να σῖρῃΐ οι ον 

σοι; τί ᾿ἐργάζῃ; 381 οἱ πατέρες 
ἴο γον Ὑγμδὲ δτὸ γοῦ νου κίηθῦ ΤΏΘ 

ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
Οὔτ. {86 τϑηη8 αἵ ἴὰ [ἴῆ68 ἀοδοϊϑίθ [Ρ]1866], 

καθώς ἐστιν γεγραμμένον ΆΑρτον 
δοοοναῖοβὶ 85 Δι ἰδ Βανί Ὀθοὴ ει το Βτοδᾶ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 

“ται 

αὐτόν 
12 }}..} 

μον ἵνα ὁ 
ΤᾺ οτᾶστ [δὲ 

ἔργα τοῦ: 
ν..29}}4:} . ΟΥἩ ἴδ6 

᾿Ιησοῦς 
655 

καὶ 
᾿ ΔΑ 

τοῦ θεοῦ 
οξἷβθο Οοᾶ 

οαΐοξ {6 ἤθανθῃ ὨΘ6 βαᾶὰνθὸὶ. ἴο θ ἴο δῖ. 

32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Αμὴν 
ϑαῖα ἐμεγεέούσθ ἴο ἄθ [86 655 ΑΤΩΘΗ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν 
ΔΙΏΘΩ ΘΙ ΒΩ ἴο τοῦ, ποῖ ἹΜοβ685 Βδδανθε 

ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὁ 
ἴογοῦ ῃ6 Ὀτγρδᾶ. οὐδοῦ ἴ1πὸ ἤφανθα,.. θυ {ῃμ6 

δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ 
15 εἰνίηβ ἴογοῦ δῇ6 Ὀτγθααᾶ οαΐ οἵ 

τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 338 ὁ γὰρ ἄρτος 
186. ἄρᾶάνθθπ. ἰμ6 {γι 8. Τὴ6 μυξΐ Ῥχοδᾶ 

τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ 
οἔίῃε αοῦ 15 ἰδ (Ομ) οοτηΐηρ ἄοννα οαΐ οὗ 

πατήρ μου 
ἘΔΊΏΘΥ οἵ χὴα 

εἶπεν 
5814. 

ΤΑΪΏΆΘΥΒ ’ 
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χοῦ αἴθ ᾿ ἴσο {ῃᾷ 
Ιοᾶύθ 5 δῃηα ψοτθ 5δὲ- 
ἰσῆρᾶ, 217 ΟΣ, ποὶ 
ΤΟΥ ῃ ξοοᾶ -ἐπμ8ὲ 
ΡΟΥΘ, Ὀὰὺ ἴον -[ὴ6 
1οοά ὑμπαῦ τουχδίὶης 
ἔοῦ [1116 ᾿᾿ὀνουϊδδιρ, 
ψΏϊο 6 5Ξ05. οὗ 
δι ΨΠ12 ρσίνθ “ὑυοτι: 
ἴῸΥ ὉΡΟῺ ὑπ15. ἠδ 
π6 Ἐδύμοσ, οὐθ οί, 
μᾶ5 Ῥαυῦ Πΐδ5 5681 [οἱ 
ΒΌΡΓΤΟΨΘΙ].᾽ 

28 ΤΏΘΤΘΣΟΙΘ, ΠΝ 
βΒοϊὰ ἴο τὰ: “ὙΝΏδὲ 
ΒΒ: χα ἄο ἰο ψοΥΚ 
6 ψοΥκΚ5 οὗ Οοἄϑ᾽ 
291 ΔΏΒΜΘΙ 9650 
5Βἃ ἴο ὕπο: “ΤΏ 
ἷ5 ὕπ6 ΟΣ οὗ αοά, 
μα τοῦ δχϑσοὶβα 
ζαϊϊ ἴθ ἷρχ ὙΠΟΠῚ 
ἰμαὺ Ομδ βρηὺ ξουίῃ.» 

Ὡ [39 ΤΠΘγοίογθ ΤΠΒΥ βαία 
1 Ὅο! ἰτα: “ΑΧδὺ, ἴδῃ, 

ΕΙΘ. γοι Ῥϑυ στ ὴρ 
85 8, δίσῃ, ἴὰ ὉΣΩ͂ΕΣ 

0 5 ἴὉ 868 Γ{] 

ϑἃ ὈΘΗδνα νου ΝΝΑῦ 

ΜΟΥ δῖ γοι ἀοίηρ 

31 ΟἿὖἦσ Τογοζδυθμου αἷθ 
[2886 τβϑῆπϑ, ἴθ 8 

ΨΠάΘΓΏΘΒΒ, 50 85 
1 15. ψυϊύρη, Ἢ 

σᾶνθ ὑπο ὈΓδδᾶ 
ἔγοσὰ θᾶνθη ἴο δῦ." 
832 ἤδῃμοθ σεβὰξ ϑϑϊὰ 
ἴο μϑῆλ: “Μοβὺ ὑγὰ] 
1 58} 0 τοῦ, Μοξθβ 

αἰὰ ποὺ ρῖὶνε στοῦ 

[26 Ὀγθδαᾶ ἔγομι ἤθαν- 

ο, ᾳὉ Ὧν ἘΔΙΒΘΓ 

ἄοαθ ροἷὶνθ. σοῦ [86 

χὰ Ὀτϑϑδᾶ ἔγοσῃα ἤθᾶν- 

ΘΏ. 832 ΕῸΣΓ ὑπ ὑγοϑᾶ 
οὗ αοάἂ ἴ5 88. οη6 

ἍΏΟ ΟΟΥ̓ΔΘ5 ἀον ἔγοσα 
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τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν. διδοὺς τῷ κόσμῳ. 
«Φ:6 ἤθανθθ εὖ δ. γίνη ἰοΐίῇεο ψνοχ]ᾶ, 

84 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε, 
ΤΠον 5αϊἃ ἐμούοζοσα. ἰοννασχα 48:6} Τιοτᾶ, 

πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 
ΔΙ 5 ξἶνα ἴο τ18 16. Ὀγσγρδαᾶ 1Ώ15. 

᾿Ιησοῦς ᾿Εγώ εἶ ὁ 
σέρας ς τ ἐνη 1τῃε 

ἐρχόμενος, πρὸς 
σοΟχ 8 ἰοννδτᾶ 

85 εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
5αϊὰ ἴἰο ἴθ ἔμπα 

ἄρτος τῆς ζωῆς. ὁ 
Ὀγτοεδὰ οξῖμδθ 116: [ῖ86 (οὩ6) 

ἐμὲ οὐ πεινάσῃ, καὶ ξΡἩὁ 
τῶ τοὶ ΒΒοι]άᾶ πυπξοτ, δρῇρᾶὰ τὰς (086) 

πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ. μὴ διψήσει 
Ὀειἱενίῃρ. ἰπίο ΧᾺΘ ποῖ ποῖ - βῃσαϊάι εἰχϑὶ 

πώποτε. 86 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ 
δὖ δὴν ἔἰγηθ. Βαῖ 1518 ἰουοὸῦσ πμαΐ δἴβὸ 

ἑωράκατέ με’ καὶ οὐ πιστεύετε. 
χοῦ ἤδνθ ΒΕ 6 8 τοὶ στοῦ δῖδ Ὀθθνῆης. 

δ] Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι΄. ὁ πατὴρ πρὸς 
Δ ΨΈΙΟΏ 15 εἰνίῃρ ἰο τὰθ ἴθ Ἐδίμον ἰοννδτζα 

ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν. ἐρχόμενον πρός 
ΙΤΘ Ψ1Π]ΠΔυχῖνο, δηᾶ μα (οἢ 6) σοχιϊῶρ. ἰοναδτζὰ 

με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, 38 
τὸ ποὺ ποῖ 1βϑρομὶά 676ες ουϊδΙιάρ, 

καταβέβηκα ἀπὸ -. τοῦ οὐρανοῦ 
1 δνθ οοχῆθ ἄἀονα ΣΥΟΙῚ 18 Ἀθανϑη 

ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν 
ἴὰ ογᾶοσ [8ὺὲ 1τδν Ὀ6 ἀοίΐῃρ ἐπα ἍΨῺ τῆς χΐῆθ 

ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ 
ριφζς {88 {111 ΟΥ [86 (ο}6) 

389 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα 
1815 μεΐ Ὶ ἴτ6ϑ6 ΨΜῈΠ 

πέμψαντός με. ἵνα πᾶν ὃ 
πανῖηβ βοηῖ ΤᾺ 6. “ἰὰ οχᾶθσυ ἰμδὲ 841 ν᾽. 2.51...} 

δέδωκέν μοι ἀπολέσω ἐξ 
ὯθΘ Ὧδ85 ξῖνθ ἰἴἰο τὴ 1 5δου]ά ἀοϑίσον ουἱ οὗ 

αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ 
ἀξ Ῥυΐ 1 5ῃουᾷ γοϑσσοος 1 ἰο ἴδ 6 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ 
Ἰδβὶ ΤῊ15. ΖῸΓ 18 ἴδε 

θέλημα πατρός μου 
ὙΧ711 ΟΥ ἴδ 6 ἘΔΊΠΘΥ οὗ τῶϑ ἴὰ οτάϑυ ἐμαὶ 

πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων 
δνουνοῦρ ἵμθ6 Ῥεβῃοϊάϊησ 86 5οὴὰ δηαᾶ Ῥεϊλονίησ 

ἔχῃ ζωὴν ααἰώνιον, καὶ 
τὰδν αν 236 Θνουϊδδίίησ, δηαᾶ 

αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
ἴο ἰῇ 6 1αβὶ ἄδν. 

Ὡοῦ 

ὅτι 
Ῥεοδῖξο 

οὐχ 
ποῖ 

πέμψαντός με' 
ανὶὴρ βρη τῆβ; 

τοῦ 
ΟΣ ἐῇᾳ (οΠ 6) 

μη 
πο 

τοῦ - ἵνα 

εἰς αὐτὸν 
ταΐο Ὁ} 2 5} 

ἀναστήσω 
1 5881} τεβιισσοοῖ Ὠἰτα 1 

ἀπ ἋΣ 

ΨΦΟΗ͂Ν 6: 84---40 

Ἀθανθὴ δηᾶ ροἶγνϑϑδ 
116 ἴο ἴπ ψὸου]ᾶ,"» 
Φ4ΑΎΒΟΥοίοσο ὑμ 6 Υ 
Βο ἴο Ὠἰπι: “ΠΟΙΩ͂, 
ΘΙ 5 Εἶν. 5 {δὶ 
ῥγϑϑᾶ." : 

35 56515 5818 ἰο 
θυ: “Ἴ δὰ ἰδ8 
ῬὈγθϑᾶ. οὗ 1116. Εἰ ἰμαὺῦ 

ΟΟΙΏΘΚ ἴο τὴ6 ΜΠ[ΠΟ ποῦ 
Βοὺ ὨΠΏΡΥΥ οὖ 8]], 
δια 6 ὑμὰϊῤ ΘΧΘΙΟΙΘΕΒ 
ξαϊ. ἱπ τὴ ΜΠ 
ὭΘΥΘΡ βροὺ ἰῃϊγϑὶν αὖ 
81. 80 Βυδῦ 1 Βᾶγα 
βοϊα ἰο ὕοῦυ, χοῦ Ὦδνυβ 
οὐ 56 126. δῃᾶ 

γοὺ ἄο ποῦ. Ῥεϊίανο. 
Ι 371 Ἐναυυθῃΐηρ μ6 Ἐ8- 

ΘΓ οἷν τ. 1] 

σολθ ἴο 16, δ [86 

ΟΠ ἰμαὺ σοῦρα ἴο 
ΙΘ.ϑ Σ Ψ1]1 Ὁν. πὸ 
ΙΆΘΔΩΒ ατῖνα δνᾶν; 

38 Ὀθοϑιιβα Τὸ. Ὠδγῦθ 
ΟΟΘ ον ἔΓΟΙᾺ 

ἀμϑανθὴ -ἰο ἄο, ποῖ 
ΤῺ ΜῺ)Ι1, Ὀπὺ [6 ΜΠ] 

οὗ ἴῃ ὑμδῦ -ϑϑῃῦ 16. 

.39 ΤῊϊ5 ἴθ 6 Ψ1Πιρ οὗ 
Ηἰπὶ {πᾶῦῷ βθηῦ 1τηθ, 

᾿ς ΒΟ, ΙΟΒ6 
πούῖηρ ουὐ Οὗ 81] 
ὕμαῦ 6 [85 ρίνθῃ 
τὰ 6 αὺ ἰμδαῦ 1 βῃουὶά 
Τοβσσθοῦ ἢ 8 - 6 

Ἰαδὺ ἄδν. 40 ἘῸΣΓ {15 

ἰα ὑῃθὸ 11 οὐ τὴν 
Βδίμοσ, ὑπμδὺ ὄθνοῖυ- 

ΟἿΘ ὑμαῦ Ῥθῃοϊᾶς τ 6 

ΞΟ 8861 ΟΧΘΥΟΙΒ65 

ἔολ ἴῃ Ἀϊὰ βῃοια 

Ὦδνθ ονουϊαϑυϊηρ 1176, 

δι ἃ Σ ΨΜΠ1 τοσοῦ 

πὶ αὖ [μ6 Ἰαϑὺ αἀδν." 
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οὖν. οἱ [Ιουδαῖοι 
τε ᾿ς ΘΥΒ 

Ἐγώ εἰμι. ὁ 

41. ᾿Ἐγόγγυζον. 
ὝΨΘΥΘ ΤΌΓΣΙΘΙΌΓΣΙΣΘ ταϑζαΐοσθ 

αὐτοῦ ὅτι. εἶπεν 
Ἀΐὰ ϑοδυβα πὸ β6ια 1. δὼ. ἴ88 

καταβὰς ἐκ - τοῦ 
Ὀσγχθδαᾶ [δ (οὩ 6) ανίηξ οοσὴθ ἄοννῃ, οὔ οὗ. 186 

οὐρανοῦ, 42 καὶ -ἔλεγον Οὐχὶ οὗτός. ἐστιν 
, ἤρανϑῃ, ον ἅπᾶ ΨΨΕσΘ βϑσίηξ Νοὺ (815. ἴἰ5 

᾿Ιησοῦς ὁ. υἱὸς ᾿Ιωσήφ, οὗ .- ἡμεῖς 
Ζεβὰβ ἴθ 50  ὉΣ όξορα, - ΟΣ  ΠΟΣΩ ΡΝ 

οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς 
Άδνε κου. 1π6 ᾿ ξαΐμβεσ. δηά 188 τηοί μευ Ηον 

νῦν -.- χέγει .΄. :- ὅτι Ἔκ - τοῦ. “οὐρανοῦ ἐς 
ΠΟΥ “ρ πὸ  νίοβ,ς δαὶ Οαὐΐ οὗ ̓ [18 : ἤδανθῃ 

. καταβέβηκα; - 43 ἀπεκρίθη προς καὶ 
δ ν6 οοτὰβ ἄονίην -Απιθυσασϑᾶ ̓ ς, {6805 δά 

εἶπεν. αὐτοῖς Μὴ γοὐγγύζετε . μετ᾽ 
Β6 5αϊἃ ἰο τμελ΄ ᾿ Νοῖ: 6 χοῦ ταῦσΥρ τῖσε; 

᾿᾿ἀλλήχων. 44 οὐδεὶς. ̓ δύναται. ἐλθεῖν. πρός 
ομθ Ἀποίμβοτ, - Νο οπθ. '5 8016 ᾿ : ἴσ’ σοῦ ἰοννδχᾶ 

με μὴ ὁ “πατὴρ ὁ πέμψας 
τὶθ ΑΝ ποῦ [186 :- Εδίμου. ἴδε (ομ6) ΒΑΔ βοηΐ 

με ἑλκύσῃ - αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω 
ΙΏΘ  5ποι]ά ἄταν; χη, δηα 1 5881} τ βαστεσῦ, 

αὐτὸν. ἐν:. τῇ ἐσχάτῃ ᾿ ἡμέρᾳ. 45 ἔστιν 
πα αὶ 86. ἰᾶβὲ. τ ὅδ γν. τοὶ 

γεγραμμένον ἐν τοῖς, πρ 
Βδνταρ ἰτως στ ῖςα Μὰ τόρ οίσ 

ἔσονται, τάντες διδοῖ θεοῦ" πᾶς 
ΜΙ ΒΡ 811 -- ἰϑαρσῃί (οὨ 65) Οὗ αοᾶ;.- ΘνΘΥΟΒ 6 

ὁ ἀκούσας ᾿ παρὰ τοῦ. πατρὸς “ καὶ 
186. ᾿δνῖηξ οαχά - Ῥεβϑιάᾶθ ᾿οὐἷβε Ἐδίδου. 

μαθὼν: ἔρχεται: -- πρὸς ἐμέ. 46 
μανΐπα Ἰδαρηθα 15 ΌΤΙ ἰονατα χβ. 

ὅτι τὸν. πατέρα. ἑώρακέν 
ἴπδὲ ΕΝ Ξαΐδες ,ἈΔΒ 566 αὶ 4 

ὁ ὧν ᾿παάρὰ . τοῦ -θεόῦ͵. -- οὗτος 
86 (0π6) ᾿ Ῥείη Ῥεβίάβ Τείμβε οά, [μἰ5 (016) 

ἑώρακεν τὸν πατέρα. 47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω: 
85 βεαδὼῶ πὸ ἘΔίΠοΣ. Αὐλθα δΊΆΘ Ι δῖ βδυ1ηδ 

ὑμῖν, ..- ὁ... πιστεύων" ΄. ἔχει ᾿ ζωὴν 
ἴογου, ἰδ (ομ8): Ῥε])ὶθνίηθ. [5 αν πρ' 

- αἰώνιον. .--: τα ν" ΝΟ 
ενϑγιαβιηβ.. 

περὶ 
δρουξ. 

ἄρτος "τ ὁ: 

οφήταις Καὶ φή ς. Καὶ 

δῆσψουθ. 1ξ 

εἶμι. ὁ - “ἄρτος 
᾿ς ΔΙΏ. 1240} ᾿οχοδα 

᾿ πατέρες ὑμῶν ᾿ἔφαγον ἐν. τῇ 
Ζδίβουβ.. οἔτυτου δὶθ ἴῃ [88 

"48 ἐγώ ᾿ ᾿οὗτα . 8 

ζωῆς’ Θ᾽ οἱ. 
ΐδ; ἰᾶς. 

ὙΊΒ. 

τις εἶ: «μὴ. 

16 

ΓΕ 6 
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41 Τμογοΐοτα ΓΒ8 
ὅθ Ὀδρδ ἴἰο! τηυγ- 
Χαῦσ αὖ δἰ δα- 
σϑῦδα 86. βαϊά:: “Ὕ 
81: 88. ὈΓΘΔΩ͂. -ἰῃϑ,, 
σαῖαθ ἄονῃ. ἔσόχῃ 
δανθα"; 42 δα ἴδον 

Ῥοδδὰ βδύιησ: “Ἵ5 

118. μοῦ ΦΘΒΌΒ.. [ῃδ 

500 Οἵ σ9ΟΞΒΡΗ, ὙΠΟ δ: 
ἐδῦμον - δηᾶ.. «ΤΟ ἢ τ. 

ΕΙ ψ6ὸ ΚΠΟΨ7 ον 
1 ὑπαὺ ᾿ΟΥΤῸ ὍΠΕ 

κανξ, Τ᾽ Ὥδνδ᾽ ᾿ΘΟΙῚΒ 

ἄοντι ἔγοσα ᾿Ἀθάνεξη"}» 
43 ΤΏ ΘΏΒΊΘΣ . “δδὰξ 

βαϊὰ "ίο ἰμθια: οὐ Βιορ 
ΣΙ ΓΊΏΒ ΔΙΛΟῺΡ 

"ποῦ βθῖνοβ. 44 ΝΟ" ΤΏ. 
δ .-- ὁοιηθ ἤο [88 

ὉΠΙ655 -ὑπ6 ἘΠΘΥ, 

ἽΜΒΟ δεηῦ π16,. αὐδ 5 

Εἰ; - δηᾶ Τὸ ψΊΠ’ 
ἴθ ΦΥΒΒΌΣΤΘΟῦ; ΠΪΠ.. τ΄ ὑΏ6. 

1α δῦ ἅδ᾽. 4510 1ὲ 
σε θῃ ἴῃ ὑ88 Ῥτορῃ- 

1 εἰ5, “Αμᾷ “ὑπο ΜΠ] 
8411 6 τοιρὐ᾿ Ὀγ᾿ 'ὅ82 

πονῇ. ἘνΟΥγη8 

παὺ ὯδΔ5 Ὠραγαᾶ ἔτοτῖ 
{π6 ἘΔΙΒΟΥ «ηα Ὧδ5 

1ϑ ΡΠ θα οὐτλῦβ. "ἐό 

ἸΏ6. 46 Νοῖ ἐμαδ ΔΩ͂ 

τῶϑιι Ὧδ5 566}. ᾿ὯΒ8 
ἘΔΊΠΘΣ, : ἐχοθρὲ Ὦς 

ἽὍΏΟ - ἰ8. ΣΟΙ ᾿αοἄ! 

ΔΒ οὔ. δ 5668 
186 Ἐδίμου. 417, Μοβϑβὺ 
ὑπ}7 Το 5Ὰ7 ἴο τοῦ, 

ἐμαῦ ὈοΙϊάνο5 

μ85. δνευϊαβϑυϊηρ 16. 

48 “Ἴ δη1 πθ΄ γοϑα 
ΟΥ 116. 49 γοῦκ' ἴοσϑ- 
ἐδύμοΥβ δ 86 

455 ΤΟΠΟΥΔΗ, σ1)8,10,18,17,1θπιατεία, σᾶ, ἜΒΑ. " 
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εἰ ἐρήμῳ; ΄ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον. 50. « οὗτός 
ἀοβοϊαΐα [ΡΙ866]: ἔπε. Ιβϑηηξ δηα ἐμὸν αἱοα;" «Ὧἢ15 

ἐστιν ᾿ὁ᾽ ἄρτος : ὁ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἕξ 6 - {86. Ῥτεδᾶ: ἴδ (06) οὐδοῦ ἴδ6. ᾿ἤδᾶνεοι; 

καταβαίνων. τς ἵνα . -τὲξ αὐτοῦ 
ξοιαίας ἄονὰ ἴῃ οτάοτ ΓΝ δηνοπὸ : ᾿ουΐ οὔ - 

ἄγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ δ, ἐγώ εἰμι: 
αὐδάν δαὶ δῇ ποῖ Β6 βῃοι]ᾶ αἷδ; νι εἰμι; ἀπὸ 

ἄρτος ὁ. ζῶν . ὁ. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
υγεδ ἐδ ΕΝ 116 (πε) ουΐοξ ἰῃ6 πμδδνθα: 

κατάβάς: . ἐάν. ---τις᾿ πφάγῃ 
μανία. σοθ ἄονναι; 5 Σέ ανΟΣ ΘΏΣΟΩΘ ΄. Β5θμ)ά οδὲ 

ἐκ. “τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν 
οὐ οῦ .{π|5: 86 Ῥγεδᾶ. 6 1} ἣνθ ἰηΐο ἰμ6 

αἰῶνα, καὶ ὁ. ἄρτος δὲ ὃν .ἐγὼ- δώσω 
886, ἃπα ἰδ. Ῥγοδᾷ μυΐϊ ΏΪΟΒ-. Σ. 5}8}} βὲνα 

σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ:. κόσμου 
{128 Β6βα οὗπθ. 8 ονεῦ . 86. οὗ ἦῇβ Ψονά.- 

ζωῆς. το ἷ 
ἩΣΘ. 1.1 ττ.ὸὺ . 

52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς . ἀλλήλους. 
Ἄγ ετο ΒΒΆΏΩΕ:. Ἐποσόζοσε ̓  ἑονναγά Ομ Ἀποῖμδσ 

οἷ. ᾿Ιουδαῖοι. "λέγοντες Πῶς δύναται ́  οὗτος - 
ἰῇ. εν. , 58} ἸὨ 5 ΟΝ [15.8016: ἐπ|5 (οπθ) 

ἡμῖν... ᾿δοῦναυς. τὴν. δάρκα - αὐτοῦ ᾿ φαγεῖν; 
ἰου8Β: ἴορίῖνα. ἴα .- ΒΈ5ῃ οὔ πίστη ἴο δι 

58 εἶπεν - οὖν" αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. ᾿Αμὴν 
. διὰ ἐβοτγεΐοσθ. .ἴο ἔπϑγα: 126. ᾿. ὅδδαδ. ᾿- ΑΥήΘῆ,. 

ἀμὴν. λέγω - ὑμῖν, ἐὰν. μὴ. φάγητε 
ΘΙ Ἐ Πα Ι ΔΙᾺ Ξασίη δ. ἴο. χοῦ, 1 Ἔνεῦ. ποὲ σοῦ βῃου]ᾶ δδί. 

τοῦ - υἱοῦ .- τοῦ. 
εο ἴμ6. 0 Ὁ ΟΣ πο. 

τος πίητε. τ᾽ ὐτοῦ..-- τὸ 
τοῦ 5πῃουᾶ αὐ. οὗ’ ̓" ιη6 " ὈΙοοΩ͂," 5, ποῦ 

ἔχετε “.. οἱξοὴν “:ἐν “ἑαυτοῖς, 84 ---ὁ σ 
τοῦ 8:8 Βαυίηβ ᾿ ΕΒ ξδ... ΟῚ 1 ΒΕ6Ιν 65. «ΤΠ Θι (ΟΠ 6) 

πρῴώγων : μου... τὴν σάρκα. τκαὶ πίνων μου: 
ταῦποβρε οἕ τὰ8 86 - ΠΘΞΗ -- 83πα αἀτνϊπκίηρ ΟΥ̓ τὴ 

τὸ. αἷμα - -ἔχει-. .: ζωὴν. . αἰώνιον, - κἀγὼ 
18 Ῥιοοά ἰδ Βανίησ : ἐΜξ6.. ΕΘΝ ΟΣΊΔΒΕΣΕ,. 8ΠΩΙ 

- ἀναστήσω - αὐτὸν: τῇ! ἐσχάτῃ. , ἡμέρᾳ: 
581} τεϑυττεοῖ Ὠχχα,.. :ἴο τὰς :: τς δ. ;: 

5. ἡ -γὰρ. σάρξ. μου" ἀληθής ε ἐστι βρῶσις, 
το ὍΠ6,, Πξοχ,, Β65}8 "οἵ: τΆΘΣ ἡ χὰθ ̓ ς 15 

καὶ. - τὸ αἷμά . μου ἀληθής -ἐστι “πόσις. 
δὴ ἔβα Ὀιοοᾶ οὔπις - ἰγτὰθ ᾿. 15. .: ἀκ. 

ὅ6. ὁ. , -τρώγων: μοῦ. τὴν σάρκα". καὶ 
αἴρῃ: (οπῷ) "ταυπομῖιε ΟΥτθ ἴπ6 Άφ5ῃ - 8δπᾶ 

πίνων "μου τὸ αἷμα ἐν: ἐμοὶ μένει. 
αὐϊηκίπο οὔτ. ἐπο: ὈΙοοά ἴπὰ τῆ 15 τουδίηϊηρ 

τἀνθρώπου - καὶ 
τσ 5 πᾶ. 

αἷμα, --- οὐκ 

τὴν. σάρκα - 
86, Βοβὰ. 

ἼὮΘ55 ᾿ 

ΒΘ 

"8 [ὨΪ5-. 

δ ἴοι. 
ψ χα Τοοα; 

ΨΌΗΝ 6:δθ---ὅ6 

τυδηήα ἰὼ ἐδ6 ψΠᾶοΓ- 
ΔΑ γεοὺ ἀαϊοά. 

δύ ὙΠῖβ 15. {π6 Ῥγϑϑᾶ 
ὑμαῦ. ΘΟΣΩδ5 ̓ ἄονγῃ ὕγοχα 
Βϑαγθῃ, ὅο. ἰῃδῦὺ δὴγ- 

ΟἸΘ΄ ΙΔ δαῦ οὗ 

ΔΩ ποὺ ἀΐδ, 511 δπὶ 
ὑμῃ6 Ἡνίῃρ Ὀσγϑδᾷα ἰῃμϑῖὺ 

ἀον ἔσομι 
θάνῃ; ἸΣ  ΘΆΨΟΙΒ 

βαΐβ οὗ πὶ Ῥτθδὰ 
6. ΜΠ ἱγ6 Τοσγονοῦ; 
δά, ἴοΓ ὧ'᾽΄ Τδοῦ, {δ 
ὑγεϑᾶ. μα 1 5281] 
Εἶνθ ἰβ ΤΩΥ θῇ. ἴῃ 
ΟΘΏΔΙΣ οὗ 6. ΟΝ οἱ 

τ βλος ΜΟΥ τοὺ πο δῸ 

ΤΕΣ Βοτϑίοσδ. ΝΜ 5.1: 
Ζεῦ. ΒΥ ΤῊΝ σοπίθηᾶ- 
ἴαρ ΤΗΝ κΟχι8 8. - 

᾿βϑσίαρὶ ΞΈΟΝ 

ΤΑΘΏ -:- αἷνῷ 

5 Ὠ15 Ηθβῃ ἰο θα 
δ ΔΟΘΟΙΟΙΏΡΙΥ σοϑὺβ 
β5ϑϊα ἴο ὕδτα; “Μοῦ 

οἴδεσ, 

αν Τὶ ΕΑ ἴο. τοῦ, 
ἡ σπῖθβϑ. ἴγου, ιβαὺ, [88 
ΠΙΘΞΏ. οὗ 18 'ΒΟΩ 

"Οὗ ΤῊΝ δᾶ «ἀκ 

᾿ ἶς Ὀϊ]οοᾶ, χοῦ. ἢδνΘ 

Βο: 716... ἴῃ ψουγϑϑῖνοϑ. 

54 Ἠδ΄ ἴμαῦ ἔδαᾶβ᾽ οα 
ΤΩ 65} ΒΝ Στ 

ΤΥ ΒΙοοῦ ἫΝ Θοὕου- 

Ιϑϑυϊηρ 1116.-- αὐ 

58} τοβαστθοῦ. ἩΪᾺ 

αὖ Ὅ86 1880... ἅδ᾽; 

ΤΥ - ἤΘΘΠ. 15 
διηα -- Τὴ 

Β]οοᾶ .ἰ5. ὕταδ ἀσίηῖς. 
56 Ηδ΄ μα! 6685. οὐ 
ΤΩ ΠΟρῺ δῃᾶ᾽ ἀσὶηκδ 

Υ ὈΙοοᾶ ΓΟΡΛΒΙΠΒ 
πὶ θοῦ ΜΕ... 1π6, 



ΦΟΗ͂Ν 6: δ7---Οὐ 

αὐτῷ. ὅ καθὼς ἀπέστειλέν 
Ὠΐτη. ΑΟσοΓαΐΩΕ 85 βεῃΐ Ζοσίῃ 

πατὴρ κἀγὼ ζῶ ες διὰ 
8ΠΔ1 δὴ ᾿ἰνίηβ ἰὨσοῦθῃ 

τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με 
τῆς Ἐδίθοσ, τὰ ἰδᾳ (ο1Π6) ΤΑ ΟΠ ΤῊᾺΘ 

κἀκεῖνος ζήσει δι᾽ ἐμέ. ὅ8 οὗτός 
8150 ἰ88ὲ (06) Ψ}Πὶ1 να ἤτοι τηθ. ΤᾺΪΞ 

ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ 
15 τ 8 Ὀχοδὰ ἴδ (6) οὔϊοῖ Ἀθανθῃ 

καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ 
Βανΐωρ σοζὴςβ ἄοη, ποΐ δοςοχζαϊηϑ 85 . δῖθ τὰς 

πατέρες καὶ ἀπέθανον' ὁ τρώγων 
Ταίβοϑυξ δῦ ἴον αἰεξᾶ; δ (06) τα 5 

τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 
{115 [16 Ὀγεϑα ψΜΠΠνα ἱπίο ἰμ6 δξϑ. 

89 Ταῦτα εἶπεν ἐν. συναγωγῇ 
ΤΏ 656 (8155) ᾿ Ὦ6 5814 ΐπ ΒΥ) ΠΡΟΣ 

διδάσκων ἐν Καφαρναούμ. 
τεϑοῆϊη ἰπ σδρουηδυζη. 

. 60 Πολλοὺ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν 
“π Μϑδὴν ἰδμβεγθέοτα δυϊηρ θρασὰ ουἱνἱ οὗ δα 

μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος 

κἀγὼ ἐν 
δα ϊ ζὰ 

με ὁ ζῶν 
ΙῺ8 ἴμῃα ᾿νηθ, Ἐαίηθσ 

ἀἰβοῖρ!θ5 Οὗ τ βαία ἐς ΕἸχοὶ ῖΪ5-.: ἴ6 Ψψοζγὰ 

οὗτος: τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 
1815; ἍὝΒΟ 15 ΔΌ16 οἱ ἴο 6 ὨΘδαΤ ΕΒ} 

6Ι εἰδὼς δὲ ὁ Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ 
Ἐανῖτπε ποσὰ θὰ ἰῃς Ζεϑβ ἴὮὉ ὨΣΤΏΒΘΙΣ 

ὅτι. γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ 
ἴμδὲ. ἅτ ΤΩ σα υχὶπρ ἀροσὺὲ 15 16 αἀϊβοίριθα 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 
ΟΥ̓ χα Β6 βαια ἴο ἔπθοη Τηϊ τοῦ 15 Β[ ΣΑΌΙΪ σ᾽ 2 

602 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ 
Τέενου ἰμουοέοσθ τοῦ τϑν ΘΟ ἐπ Ξοη οὗ ἐπα 

ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 
ΤΠ ἀβοθηάιϊησ ΜΏοΘ ον {6 

πρότερον; - 68 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ “᾿ 
Τοττοῦ [{ἰτλ6}} ΤῺ βρὶτ τ ἴα δα (ἰμίπ5) 

ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν: 
τ κίηρ δῆνε, 6 ἢθθὴ ποῖ 15 θεποδέίηρ ποίησ; 

τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν 
ἴῃ. βοσίῃῆρϑ ψΏΪΟΩ 1 ἢδνθ βροκεὴῖ. ἰο χοῦ 

πνεῦμά .ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν: 64 ἀλλὰ εἰσὶν 
ΒΡ. 15 δ ἢΐῸ 15; ρα ἘἘΧΞ] 

ἐξ ὑμῶν τινὲξ ᾿οἱ οὐ πιστεύουσιν. 
ουΐ οὗ χοῦ βΒοθθ ΨἍὺΠΟῸ ποΐ ΔΙΘ ὈΘΠΘν,ηδ. 

Ἤϊδει . γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ηβᾶ Κποσὴ 07 οἰΐοῦῖ Ὀορσίηπαρ, ἐμὸ ΒΙΞΕΊΡΕΙ 

πιστεύοντες 
Ῥο]θνὶπδ 

εἰσὶν οἱ τίνες 
ΤΟ. ἐπ (ο" 65) ΜΆΘΩ ο65 ποῖ 
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ΘΔ Σ ἰὰ υπίο ψΐ 
Ὠΐπι. 57 σδῦ 85. ξῃθ 
νίησ. ΕΔΙΏΘΥ βδπὲ 
ΙῺΘ ἴον δ8ηα 1 να 
Ὀθοϑῖια οὐ {886 ΕἘᾺ4- 
ποῦ, Ὧἢ6. δἷϑδὸ ἐπϑὲ 
ἔθος ο 126, “δύθῇ 
ὑμᾶῦ ὉὯ6 ΜΠ1ΠΠ1 εἰν Ἠ6- 
δ οὗ πι6. δ ΊΩΪ 
Ις 6 ὑχγοαὰᾶ ἰπβὲ 
οαὰθ ἀἄομνῇ - ἔγοχῃ 
Ὠθάνθῶ. Ιὖὸ ἰ5. ποῦ 85 
ΜΆΘΩ Υοῦξκ ζἔογοἕα- 
με δ δηᾶὰ νοὶ 
αἰρᾶ. Ηρ ὑμαῦὺ ζδθᾶς 
Ομ ἰμϊθ ὑγθρδάᾶὰ ψ1} 
ἦγε Τοόχανοι." 59 ΤΏΘΞΘ 
ἰῃϊὴρθ ὯὮ6 καἰὰ 85 
ὯὮΘ6 5 ἰθϑορῖηρ ἴῃ 
ὨΌΡΙΪΟ ΔΒΒΘΙΔΌΙΝ δ8ὐ 
σα ῬΘΓ 8: 1}. ἷ 

60 ΤΟΥ ἔοσΘ θην 
οἵ ἢἷξ ἀἰϑοῖριθ, ΘΕ 
6 Ὠρᾶγα ἰῃί5, βαΐα: 
“ΤῺΪ5 ΒΡΘΘΟῚ ἰ5 Βῃοσκ- 
ἷῃσ; ΨΜ͵ῺΟ σδῇ [1͵ϑίθῃ 
ἴο 109 ΘΙΒιυῦ ὕδθα5, 
Κηονηρ ἱπ ἈΪΠΊΒ6ΙΣ 
δῦ Ὠΐ5 αἰδοῖ] 5. ΘΓ6 
χα σα τσ ρου 5, 
Βοριὰ ἴο δὰ: “ὍοΘα 
15 δύυμθ]6 σοῦ 
62 ννωδί, ὑμεγθίοσθ, {ἢ 
χοῦ 5που]ἃ ὈδμοΙὰ 
ὑπ6 οη οὗ 128 85- 
σοηαϊηρ ἰὸ ψΏθτο ἢ 
ΑΞ Ὀεδΐοσοῦ 68 1ὺ ἰδ 
[6 δρίσιῦ ὑμαῦὺ 15 
6 -οσἰνίηρ; [6 Ηθβθῃ 
ἷβ Οὗ ὯῸ ι.56 δὖ΄ 811. 
ΤἸῺ6 δβδυίηρα ὑπμαὺ 1 
Ὦδᾶνθ βροόζθῃ ἰο τοῦ 
Θ.6 βρίσῦ 8δη8 816 
6. θά Βαὺ ἐμοῦθ 816 
ΒΌΙΔΘ Οὗ τοῦ ἰδὲ ἄο 
ποὺ ὈὈΘΙΐανα.᾽ ἘἘῸΓΣ 
ἔτοσὶ [Π6] ῬΘΘΙΠΏΣΏρ' 
ὥοθὺθ ΚΩΘΝ ΨῺΟ ΨΟΥΘ 

8 οὔδϑ ποὺ Ὀοιθνίησ 

ἘΝ 

προ 

νι, ἀπῆρε θν 

Η 

' 
Ξ 

Ϊ 
β 

: : 

ἐξα Ἐν ὰ 
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καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων 
Δα ΜΏΟ 185. ἰδ (οπ6) Ὀοίηρ δρουΐ ἴο σίνε Ὀββίᾶθς 

αὐτόν. 6 καὶ ἔλεγεν Διὰ τοῦτο 
Ὠΐχῃ. ΑΔΑμᾶά δὲ 88 βϑαυίῃσ ἸΤΏΣΟΌΡΗ 1} 15 

εἴρηκα οὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν 
ΤἸμανο βαῖϊα ἴο του ἐμαὶ πο οῦθ [15 8016 ἴο σοῃλθ 

πρός μὲ ἐὰν μὴ δεδομένον 
ἰονναΙα τῶθ ἰξδνοσ ποῖ ἰδ τδν ΒΘ Βανίῃρ Ὀθοὴ βίνϑθῃ 

αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 
ἰο δὰ οὐδοῦ [6 ἘΕδίμοσν. 

66 Ἔκ τούτου πολλοὺ ἐκ τῶν μαθητῶν 
Ουὐἕ ΟΣ ἰὨϊ15 ΤΑΔῚ ΟἸΟΕ 16 αἰδβοῖθ]θ5 

αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς. τὰ ὀπίσω καὶ 
ΟΕ ἶσα. ΜΘΏΓΟΙ ἱπίο ἰδ (ἰὴ 55) Ῥδμἰμα δηᾶ 

οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιετάτουν. 
ῃούγο ψ1Ὰ ξεν γε 188. ννοτα τυδικίηρ δρουΐ. 

671 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα 
ϑαία ἐμοσγθΐοσα 16 2658:5 ἰοΐμθὸ ἔνεινα 

Μὴ 

Νοὶ 
καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 
8150 τοῦ 8΄6ὸ ΠΡ ἴο Ρ6 βοίῃρ υπᾶρτῦ 

θ8 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, 
Δηδνοχοα 

πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; 

ἴο ἢ Κίο Ῥεῖοτ Ιιοτᾶ, 

ῥήματα ζωῆς 
ἰονασὰ ΠΟΙ 5881} Μὲ ξῸ ΟΥ̓ ἢ 

αἰωνίου ἔχεις, 

- ΑΨ Θ5. ΟΥ̓Η6 

69 καὶ ἡμεῖς 
δνου δι θ' ψοῦ ἴθ δνίηνρ, 8 νὰ 

πετιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ 
Πᾶνα Ῥεοηθνοα δῃᾶὰ νψὲ δανθ πονῇ ἐμαὶ ψόοὰ 88 

ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 190 ἀπεκρίθη 
ἐπ 68 ἘΠΟΙΣ (ΟΠ 6) ΟΥ 86 αοα. Αμϑννοτοᾶ 

αὐτοῖς ὁ ᾿ΪΙησοῦς Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς 
ἴο πο {π6 7655 Νοὲ 1 χοῦ τῃὴ6 

δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ. ὑμῶν εἷς 
ἔνοῖνα 1 μοβοῦ Δα οὐ οὗ χοῦ ΟΠΘ 

διάβολός . ἐστιν. 71 ἔλεγεν - δὲ. τὸν 
ἅδν 15. ἘΠ νὰ 5 βαυἰαβ ῬῬυξ {πε 

᾿Ιούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου: οὗτος γὰρ 
Φυᾶάδ5 οὗ 5χαοῃ Ἰβοδσὶοῖ;- [815 (οτι6) οΥ 

ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ 
τν85 αροὰξ ἴἰο 6 βίνίηβ Ὀ6514θ ἤΐ, οἷ οὶ οὗ 

τῶν δώδεκα. 
1τῃ6 τἔνγεῖνθ.. 

ἤ - Καὶ “μετὰ ταῦτα περιετάτει ὁ 
. Δ δεν ἔπθβο (αἰ 65) 85 ΔΙ κί σ ἰδθ 

᾿Ιησοῦς ἐν τῇ -Γαλιλαίᾳ, οὐ γὰρ ἤθελεν. 
2655 ἰὰ 6 Οβδ11166, ποῦ ΦῸΣ Ὧδ νψὰ5 ΧΊΩΝ 

᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι 
Φυᾶθα ἴο Ὀ6 ννδικίηρ δροιυΐ, Ὀθοδαξα 

αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 
αν {πὸ - Φεῦ 5 ἴο ΚΙΠ. 

ἴῃ ττ6 

"ἐζήτουν 
δ 152.- 6 1Ξ| 3 40} 73 

ΦΌΗΝ 6: 68---Ἴ: 1 

ϑηὰ 0 γχα5. [Π6. 06 
ὑμαῦ ψουἹὰ Ὀούσαν 
τω. 6550. Βα ψϑὴῦ 
ΟἹ ἴο 5807: “ΤΏΪ ἰ5 
ΜῊ 1 Πᾶνα δία ἴο 
τοῦ, ΝῸ ΟἿΘ σδὴ σολθ 
ἴο 6 ἈΠΟ Ὁ 15 
δτδηϊοα ἢἰὰ ὉΡ ἰδ 
Ἐδίμογ." . 

66 Ονἱὰρ ἴο 18 
ΤΆΒΩΝ οἵ πὶ αἰδβοὶ- 
ῬΙ65 ψοοῦ οὔἵ τὸ {88 
τϊηρο ὈθΘὨἰηα -δηὰ 
Μοῦ ὯΟῸ ἸΟΠΡῸΣ Ψ8ΙΚ 
αὶ Ὠἶτη. 67 ΤΏΘΓΟ- 
ἔΟΥΤΘ Φ655 δαϊα ἴο {88 
ὑνοῖνο: “χου ἀἄο ποὺ 
πϑοῦ ἰο ΡῸ 8150, ὁ 
ὙΟὉ7᾽ 68 πιο Ῥοίδσ 
διΆΒυγοσΘα Ὠἶτη: “Ἰιοζά, 
ΟΩ 508} τὸ δμΡὸ 
ΔΔΥ ἰοῦ Ὑοὰὶ δΥθ 
ΒΌΣΙΩ55. οὗ δγνοσιαϑίησ 
ἢΐθ; 6ϑϑδηῃᾶ νῷ ἤδγῦδ 
Ὀϑιθνρα δηᾶ οομηθδ. ἴο 
Κῆαον μοῦ γοὶ 816 
6 ΗΟΙΡ ΟὯθ6 οὗ 
αοἄ.᾽ 179 96515 δη- 
ΒΜΘΙΘΑ οι: “1 ΟΠΟ58 
γοῦ ὑψεῖνο, αἰ ἋΣ 
Ὠοὺ Ὑοὺ οὔθ οἵ τοῦ 

Ϊβ. ὃ 5 πάθγον." 71 ΕΘ 
85, χὰ Γαοὺ, βρϑβξ- 
ἰπρ οὗ συάδβ 6 ϑοὴ 

Οὗ ΚΙΓΏΟΩ.. 15.681. 1.οὔὐ; 
ἔοῦ 15 ΟἿΘ τῶϑ ρΡοὸ- 

ἴῶὼρ ἴο Ὀοίσαν Ὠΐμ,, 
δι που ρ  οὯθ οὗ ὑῃ8 
ὕψοῖνο. 

γι ΝΟΝ ἴδ ὑῆθϑθ 

ΡΒ Φ655. σοῃ- 
ἰπαςα τγαϊκίηρ ρου 

1 ΟΘΔ11166, ΤῸ ὯΘ 

αἰὰ ποῦ σψδηὺ ἰο ΨΑΙΚ 

δρουῦῦ ἴῃ σα ἄἀθ8, Ρ6- 

οδῦξο. ὑἐὴ6 ὅθ 5 ἍΘΥΘ 

δοοκίηρ ἴὸ Κὶ} Ὠϊῃ, 
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2 ἦν “δὲ. “ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ:- -τῶν- ᾿ ΐ “ " ἐγ : ρτὴ.- -τῶν- ᾿Ιουδαίων [2 Πονψγονογ,.: , 
- αβ. Ὀαΐ' ΘΩ͂ ἴῃ ἐσδβίναι οἵ {π6΄ τεσ ἐαἶνϑι. οὗ πὰ δ ῖϑον 

᾿ ᾿ 
ἧ-- σκηνοπηγία. .. 8 εἶπον οὖν πρὸς [86 ξεπῦνναι. οὗ. 
ἴμ6. ξαβίθηϊηρ οὗ φαΐ, ϑαὰ {μογαέογα τονατὰ ΘΥΏΒΟΙΪΟΒ, ψὰ5 αὐ: 

αὐτὸν. οἱ. ἀδελφοὶ; αὐτοῦ -Μετάβηθι -: ἐντεῦθεν. | 3 ΤὨΘτεΣ ἱ ᾿ Ν Ὶ : Ι ΕΣ ὍΣΘ δὶ. Ὀτσοίῃ- 
Βίτῃ. ἰῇ Ῥχοΐμευθ: οὗ μἰτη. Ῥβ88 οὔ ονϑῖ ἔγοδι ΒΕΙῸ [6γ5:. βδίϊἃ ἴο Ἐπδς 

καὶ. ὕπαγε εἰς. τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα. [ἜΔ55. ΟἹ ΟΥ̓́ ἔτοῖῃ 
δηὰ 86 βοΐῃρ πάρος ἰπίο ἴπ6: δυᾶξε, ἴῃ οτγᾶοσ ἰδὲ [:Ὥσσα δπα ρὸ ἱπηύο σὰ 

καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ: [ἀ68, ἴῃ ἴδ αθῦ ν "0 ἀ6΄8, ΟΥ̓ΘΥ 
δἶδο ἴμθ ἀἰβοῖριββ.. οὕσοαυ Ψ7Π Ῥθμοά οἔ γοῦ ἐγοῦτ ἀἰδοῖρῖθϑ ἔδει 

τὰ. ἔέγα. ἃ στοιεῖς" 4 οὐδεὶς γάρ[ τ. ῬΘΠΟΙα ὑπ ψουκ5 
118 ΟΣΚΒ ΨΒΙςΒ' γου ἃτε ἄσιμε; - πὸ οπ8:. ἔοτ, γοὰ ἀο. 4 ΕῸΓ ΠΟΡΟΩΥ 

τι ᾿. ἐν κρυπτῷ: ποιεῖ καὶ. ζητεῖ αὐτὸς ἄοο5. δαγίμίηρ ἰη.- 
ΔΑΊ δ ἢν. Βἰάάόη [5 ἀοίπα απ. 15 βεακίμε.. ἐν οἔϑὲ μὲς ἐν ὃ γα κοι 

ἐν. -- παρρησίᾳ. - εἶναι. εἶ -----ταῦτα [|5θθκίπρ ἴο Ὁ ἜΝ 
ἘΜ τοις ) ΝΙΝ εν Εἰ τες 6 Κη 
ΣΝ ᾿ουἰθροικεητοβ5 τ ἕο Ὅ6ει.. 18: τ [8686 ([81Π65} ῬαΡΠοῖν. 1. γοὰ Ν ΕΝ 

ο ποιεῖς, .... φανέρωσον΄ σεαυτὸν ᾿. .οτῷ [8688 ὑδίῃρδ ταδηΐζε 
χοῦ ἀτθ' ἀσίηβ, ὠ ππαιίέοβε - γΟΌΣΒΟΙΣ - (0 [86 γουΥΒο 5 ἌΝΗΝ ΟΠ 
κόσμῳ. ὅ.- οὐδὲ.-. γὰρ οἷ - ἀδελφοὶ αὐτοῦ 5Ηΐϊ5 Ὃ ο. ως Ὑ ᾿ ΤΟΙΏΘΙΒ..- ΨΘΓ 
γνστὶά. τς Νοίεραξ τ ἤοσ 6 Ῥχοίμευβ: οἱ Πάτα [ἰῃ. ἔδοῦ,. ποῦ. ὃ κογοιεῦ 

. ἐπίστευον εἷς, αὐτόν. 6. λέγει -.: οὖν. [ΐὰ ταῖν ῃ. ἴῃ. Πΐπε; 
τνοσς Βει!θνίπρ ἰπίο Βίτη. .- ΓΙ ᾿ ᾿ Ν τ τυ] 

αὐτοῖς. ́  ὁ. Ἰησοῦς Ὁ ̓ “ ἐαρδςυονς ὃ ο απδονς ΟΝ κι με 
ἰο ἔλθῖὰ 86“ Ζ2εβὰβ ΤῊ6. δρροϊωϊθα ἴπτῆθ. [86] ἐἰτὴδ ἐδ ποὶ γεὺ χοᾶς 

ἐμὸς, “ ὀδτΟ Ὀὠἠπάρεστιν ὁ δὲ : 
ταῖπθ᾽. ““ ποῖ γοῖ 6 15 δοηββίαό, ᾿ς ἢ6. -υΐ οὖ, νὰ  ὕουκ ἀμ 

᾿ καϊῥὸς “. ὃ ᾿ὑμέτερος πάντοτέ ἐ ταθ ἰδ ΒΙΜΒΣΣ δῇ 
Δρροϊηϊεά ἴχαθ. [π΄ γχουξβ.. ἀΐνανο. ἐον μᾶπά. ἵ- ΤῊΘ σοσιὰ 

ἕτοιμος. 1 οὐ δύναται ὁ. κόσμος . μισεῖν - 85 ΤῸ Τθᾶδοῖι 0 Πιδΐθ 
 ζεϑαν: Νοῖ ἰβδρῖθ ἰῇὰς ψνοσά ἰο δε δαί τοῦ, Ὀαὺ 40. Παύεϑ πῖ6, 
ὑμᾶς," ἐμὲ δὲ " ἰισεῖ, --. ὅτι. ἐγὼ Ὀδσϑιιδ8. Τ Ῥεᾶσ.. υῖδ-: 

του, ᾿ς ταθ τ απ τ" 115 Ββαϊίπρσ,  Βδοδυξθ Ἵ [Π655.: σΘοπμοθγηΐηρ ἐΐ 

βαρτύρῷ περὶ - αὐτοῦ ὅτι -τὰ ἔργᾳ ] ὑπϑὲ.. 15. “πογκ.. 818 . 6 

Ἀια ῬΕασίη ΒΨ Ιηοθα ἀροαξ.. ΤῈ. ἐπδὲ͵ Ἴμ6. ὙΨΟΣΙΒ] πίρκοα, 8 οὺ 56 ἂρ 
αὐτοῦ πονηρά: ἐστιν. 8. ὑμεῖς ἀνάβητε. εἰς τὴν ἴν81: " 
μὰ τΑὐΜοΚαα - 185... ΄ὃὄΨ Ἔου" ΕΞ ὌΡ δὰ ἴτας μανον ἐνδῦναι; Ἵ. 314 

ἑορτήν" ἐγὼ οὔπω - ἀναβαίνω . εἰς. ἣν ἑορτὴν. ἐπη- γεῖ' βοὶπε ἂρ ἴο 
ξεβίάνϑι; . 1. -ποῦ ψεῖ, διὰ βοΐπρ' ἀρ. ἕῶ ΒΗΝ ἜΘΘΩΝΑΙ, Δ15. ζεδίναι,. Ῥεοδαδα 
ταύτην, ὅτι οὕπω. ΤῺ ἀπθ ἰππ6 π85 ἡρῦ 

ἐς ὃ, ἐμὸς... καιρὸς 
᾿ ὕ , Βθοδυβθ᾽ [88 τὴν δρροϊηΐρᾷ {π|6: τοί γαῖ 9 εἰ - ΠΠΥ" σομιθ᾽", 9 ἘῸ 
πεττλήρωται. Ξ9' ταῦτα ᾿δὲ δἴθέν 6 (ο14. ὑπεπὶ 

885 θθϑῖ Ζ]ΗΤΙΘα, Τῆ656 ({ππ 65} Ραξ] ὑμθθθ ἐπἰῆρθ; Ὧ6. Ἐδ-: 

μασιν ἃ μαροῖς ς ἔμεινεν ἐν αῇ, Γαλιλαίᾳ. πιαϊπρὰ 3α. ααϊλεῖοο, - 
19 Ὡς δὲ ἀμέβησαν δὶ ἀδελοοὶ αὐτοῦ εἰς ἀκοδοῖς πδὰ δοδο ἂρ 
τὴν ξορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, -. οὐ ας τγθδι ἀρ ἐδκηποῖς 
νϑανερῶς, ἀλλὰ ὡς «ἐν κρυπτῷ, Ξ:. οἱ τὰν ΟΡΟΙ τοὸ ἐς οἶς 

ὑπκκνκῶκ κμομικαεομον, 

οι ῥρυμβνιξ με νμμκωὶν μφ μφομημιοκεϑαμίῳκ μιλάει μὲ ῷ αὐνος έν νῶν τ δ ον δῆ μοφάψαν οι ἀκην 

εὐ ἈΦΆΜΉ: ἀκούων, 

4δδ ΦΟΗΝ ἢ: 15--.-19 

οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ [Ὁ86᾽ σοῦσε. Βορθη Ἰοοῖς- 

{πουοίοσο τ᾿ “εν πο σὸ βοοκίησ δἰ ἴῃ -ἰῃ8 ἴΏρ᾽ 1οσ τω αἱ .τῆ8 

ἑορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ . ἐστὶν [{θδῦξνδ]Ι δηλ βὰν- 
ἐερῶναι - ἅπἃ μὲὺ Ψγ6 ΣῈ ϑαυθθ ὍΝΏΘΥΘ 15 ἴηρ: “ΑΒοΥο΄ 15. ὑμδῦ 

ἐκεῖνος; 12 καὶ γογγυσμὸς ᾿ περὶ αὐτοῦ ἔτω813᾽ 12 Απα΄ ὑΏ6τΘ 
τ ΠΑ δροὰς μέτα || )ᾶ5 8 οὐ οὗ βυράποά 

μαὶ (οπ6) 2 ΤΑΌΓΤΑΌΧΣΙΑΡΒ 

ἦν πολὺς ἐν “τοῖς ὄχλοις ᾿ οἱ -μὲν {81 δρουῦ: ἷτα δυλοῦξ, 

μ͵ὰ8 τοῦσῃ ἴπ {πὸ οχονᾶθ; ἴπθ (ο1.65} 1τλᾶθϑά: [6 Ὀγονᾶβθ. 50816 

ἔλεγον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν, - ἄλλοι δὲ | νοϊμα -5αγ: “ΚΔ “5 8 

ψοτα βασίαβ  ἰδδὶ ὅοοα ἡ. πεῖ5, οἴδειβ᾽. μυΐ ] βοοά ἸτἸη8ῃ.᾽ ΟΥ̓ΒΘΥΒ 

ἔλεγον Οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ ᾿- ᾿ τὸν Μοῦ] 5αν: “Ἐδ 15 ποῦ, 

ψΈτῈ βασίωσ.. Νο,-: - Ῥαξ ΒΕ 18 ταβκῖηβ ἴον ἰδ Ὀὰ ὯΘ6. τα δια [6 

ὄχλον. 13. οὐδεὶς μέντοι “παρρησίᾳ “[οτονα." 18 ΝῸὼ οπε, οὗ 

ογονχᾶ. Νοολδ ὉΕ σοιτθ6 ἴο οὐὐπροκθημθ95 ΟΘΌγ56, ΜΟ]Δ βρ68κ 

εἰ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον αἰρουθ: ἶσα ὈΌΡΙΙΟΙΥ͂ 

“5 βϑροακίης δρουῦδ: ἈΠπη΄- ἰσοῦσῃ ἰδ θοῦ ᾿ ὈΘΟΘΌΒΒ οἵ ᾿ἴ86 ᾿ἴ68. 

τῶν ᾿Ιουδαίων. " προ στο ὦ ΟΣ [86 6 ν78. "τ. 

οὔ ἐμ6..- - εν. . ρον 14 ΜΉΘ ΌΥ ΠΟΥ͂ 

4 "Ηδῆ ὁ τῆλ δὲ. τ ᾿ππτῆς : το ἑορτῆς 1π6 οδῦναι. )85 νΏ 81 

“ΑἸτοδαν τὸς Β8Ὲ οὗ ἰδε. - δεθῆναι! [ονδι, σο585 ψϑηῦ 

μεσούσης ᾿ ᾿ἀνέβη - ο᾿ἰησοῦς “εἰς τὸ. ἀρ. Δαῦο [868.“(Ε 1016 

νεῖπε ἰπὶ {πὲ τηϊδαϊθ.. θοῦ ἂρ 7εβὰβ ἰαἰὸ. ἐπε: ϑη -Ὀαρδὴ δϑοίηρ. 

ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. “15 ἐθαύμαξον [15 Ἰμούθέοτθ {186 ΤΕΥ 

ἰθρ]8 - ῃάᾶ ἔνχαβ ἰδδομίασ. ᾿ Ὄτετα ᾿σοπάθυῖπσ} 611 ἴο τ ΟΠΟΘΥΣΏΡ, 58..0- 

-οὖν “ οἱ ἠἀ᾿Ισυδαῖοι λέγοντες Πῶς {ι18: “ἨΟΝ ἄοθδ. [815 

ἐπογθέοσθ ᾿ -86᾽ ΡΥ ΕΝ τ ΒΆΣΩΒ 1 ΗῸΜ πιῆ. δύ ἃ ΟΚΩον]- 

οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ 16 άδ86' οὗ Ἰούϊοσβ, ΜΏΘΗ: 

τἷ5. (ο26) ": ὙνΥ 65 885 Κῆσνσῃι ποῖ [6 85. Ὠοὺ δὑμπαϊθαά 

μεμαθηκώς; 18. ἀπεκρίθη ᾿ οὖν αὐτοῖς [8ὺ ὕὍὉπ8 86 ῃο0159᾽᾽ 
τμόγθξοσα ἰο {ποτα ἢ 16 ὅοϑαβ, ἰὼ ὑπ, δὰ- 

μανίην Ἰεδτηθαάῦ' Απϑινοτεᾶ 

᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν Ἢ ἐμὴ :διδαχὴ οὐκ ἔστιν 5 οΥοα ὑδθ 85 

βοεἰα: “ΨΜαὺ 1 ἴθδοῦ 
ὅεβδιιβ. δὰ βαίᾷἃ ὙΠῸ ΤῊ ἰξβοβίμθ τοί 15 

ἐμὴ ἀλλὰ: π᾿ τοῦ ες πέμψαντός. «με΄ ἢ ποῦ. ταϊηθ, Ὀαὺ 06- 

τὐπε᾿ - Ῥαΐῦ. οὐ ἴπα ἰομθ) Ἐμανὶπε βοΐ ὙὙΩ6; ΕΣ ἸΟΏΡΒ 15. πὰ ἰδῇ 

11. ἐάν τις “. θέλῃ τὸ θέλημα 560 πιθ. ἍΤ Ὶ δῃν- 

Ἶ ΟἿ ἀεδίσοβ. ἴθ .ἀο. ἘΠ5 
δ αν ᾿δυϑοῦδΘ. ἴπδν Ὀ6 ΜΊΠηΡ {πα ὙΧ11 

αὐτοῦ. ποιεῖν, γνώσεται. περὶ τῆς διδαχῆς [11, 86-- ΜῈ ΚΙΩΟΥ͂ 

οὗ πὰ ἴο 6 ἀοίΐῃδ, : ΜῈ] ΚΟ δϑουῖ- ἔπ6:. τοβοβέηξ ᾿ ΠΟΠΟΘΙΙΠΕ {μ6: 168Δ0ἢ- 

ἰὴ ψηρϑῦμον 1015 ΤΤΌΤΩ 
πότερον ᾿ ἐκ; τοῦ Θεοῦ ἐστὶν - ἢ ἐγὼ: ἀπ᾽ [} τι 

πβοίπον. οὐδοῦ (6 Οοὔ. 1018 τον  -" ἄτοτα  οα οὐ - Τ᾿ 566 οὗ 

ἐμαυτοῦ : λαλῶ. -.18 "δ᾽... τ: ἀφ ΟΜ Οὐρι μϑ ὐν. 

ταν βϑιὲ ΔΙῸ ΒΟΘΑΚΙΏΒ." τ 6. (Ομ 6) φέοτα [18 ΜΙ ὑμαῦ. 5ρθαῖκβ σέ 

ἑαυτοῦ, λαλῶν -- τὴν δόξαν. τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ͵85. οὐ ΟΥ̓ ΒΊ ΘΙ 

ὨΐχαΒ6 15 βρβδκίῃηρ -ἐμ6 που ἴπ6. οὐδ: 15 Βα ίηρ; [15 Ὡαϑϑκίηρ ᾿- δ΄. ΟΣ 

οὐ δι ὐς δὲ. ζητῶν τὴν “δόξαν -᾿ -ποῦ τ [δίονγ;. ιθὰὉ. ΒΘ ταῦ 

{μ6 (ομ6) Ῥυΐ 5βεκίωρ {πὸ βιοτν “ οξίμπο' (Ομ 6}: 566 Κ8' [Π6. ΒΊΟΥ. ΟὗἨ ὨΪΠ. 

πέμψάντος αὐτὸν . οὗτος ἀληθής ἐστιν: "καὶ ὑμβῦ. βοῃί:, Εἶπ, ΔὨ15 

πανίηθ δαὶ δῖπι 1815 (ο86) ἴτὰθ - 15. . :(Δ5ᾶ | 016 115 {τιθ,: δηᾶ ποῖ 

εν ἀδικία πὲν αὐτῷ :οὐκ᾽. ἔστιν. 29 οὐ [15 ὯΟ ἀπτ]θδῦθουδ- 

την ρπίθοιϑηθθβ ἴω Βα το - 18, Ὁ ΝΟΣ Ὧ685 ἴῃ Ὠΐηι. 19 ΜΟΙΘ5 
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νόμον; καὶ οὐδεὶς 
Ἰᾶν Δῃᾶ πὸ οὔθ 

νόμον. τί με 

λωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν 
Μοβϑ8 αναὶ ἰουοῦ ἰῃμ6 

ἐξ ὑμῶν. ποιεῖ τὸν 
οι οὗ γοῦυ ἰ5 ἀοίΐηρ ἰδ 1δῦν. ΜῊ, τὴ8 

[ 

ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20 ἀπεκρίθη ὁ 
8.6 τοῦ βροκίῃ ἴο 1ε11}}7 Αμϑνογοά με 

ὄχλος δαιμόνιον ᾿ ἔχεις: τίς σε 
οσοννὰ Θεὰ ψοῦ 816 Ἀν; νὴ γοὰ 

᾿ ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21 ἀπεκρίθη ᾿[ησοῦς 
ἰβ5 Βεϑκίησ ἴο ΚΙ Αμδνόζοσα ΒΙΞΕΊΡΕΙ 

καὶ. εἶπεν αὐτοῖς Ἔν ἔργον ἐποίησα καὶ 
δηὰ 58:1 ἰοίΐίμοη ὴθθ ΨΚ Ιαἷα δηᾶ 

πάντες θαυμάζετε. 22 διὰ 
811 τοῦ 816 ΟΠ ΥΙΏΡ, ΤὨτοΟυΡἢ 

τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν 
1815. (1Π8} Μοξο5 85 εἴνθη ἴο τοῦ 16 

περιτομήν, --- οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως 
ΟἸΓΟΌΤΛΟΙ ΒΟ, -- Ὡοὐ Ὀασδθο ουΐ οὗ [πο ἵΜοβοὸβ5 

ἐστὶν ἀλλ᾿ ἐκ τῶν πατέρων, --- καὶ ἐν 
5... ρμαξ οὐδοῦ ἰμ6 ΤδΊΏΘΥΒ, --- δῇῆὰ ἴῃ 

σαββάτῳ «περιτέμνετε ἄνθρωπον. 28 εἰ 
Βα δίῃ τοῦ 8516 οἰτουση Ἰ 5108 τάδ. ΕΣ 

περιτομὴν λαμβάνει ὁ 
ΕἸΓΟΏΌΧΠ ΙΒ Ο ἢ 15 τθοθίνϊπβ 168 ΤΆΔᾺ 

σαββάτῳ ἵνα μὴ. λυθῆ ὁ 
Βα δία ἴῃ οτᾶδσυ δα ποῖ βῃου]αᾶ ΡῈ ἰἸοοβεαὰ {δμ6 

νόμος Μωυσέως, ἐμοὶ χολᾶτε 
Ιᾷϑν ΟΥ Μοξϑε, ἴο τὴ ϑδ δ σῸ χοῦ 81] Οὗ ἈΠῸ 

ὅτι. ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ 
Ὀβοδυβα ΨΜΈΏΟΙΘ ΤΩΔᾺ βοιπα ἴῃ θα] ἢ 

ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24 μὴ κρίνετε 
Ιταϑᾶθ Ε.} ΕΑ Νοῦύ 6 γοὺῦ 7υαρίηξβ 

ἄνθρωπος ἐν 
ἴῃ 

κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν 
δοσοσχαάϊηβ ἰο ἔδςο, μυς μ6 7.5ὲ Τυαδρτασῃξ 

κρίνετε... 
Ὀ6 χοῦ 7. ἀδίηθ.. 

25 “Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν 
Ὕεῦθ βαυίη ἱμπογθῖοσαε βδοβ οἱ οὗ {6 

᾿Ιεροσολυμειτῶν Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν. 
Το βδιθγηΐίθϑ Νοΐ {πὶ (ΟΠ 6) 15 ΟΣ 

ζητοῦσιν. ἀποκτεῖναι; 26 καὶ ἴδε 
ἴπὸν 8.6 βεοκίῃς ἰο ΚΙ Αμα 866! 

παρρησί λαλεῖ καὶ οὐδὲν 
οὐὐβροϊςοηῖν ἢθ 15 βρεακίῃβ δαᾶ ποίη 

αὐτῷ λέγουσιν: ή ποτε ἀληθῶς 
ἴο τὰ [ΠῸῪ 816 βαση5; Ὠοὶ δὲ βοζηρβίίαθ ἔσαν 

ἔγνῶσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι. οὗτός ἐστιν ὁ 
ΚΗΘ 1η6 ΤΌΪΕΥΒ ἰῃβί {815 15 τχ6 

Χριστός; 257 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν 
. Ὁ τί ϑὲ Βευΐ {π15 (ο}6) ΨΜ6 Ὦδνα Κηοννὰ 

456 

βᾶνθ Υοῦ ὑπ86 [δ Ὲν, αἰὰ 
ὯΘ ποὺ Βιυῦὺ ποὺ ομθ 
οἵ τοῦ οὔδΥ5 [6 Τῶν. 
ὙΨῺΥ 816 τοῦ βθοκίῃρ 
ἰο ΚΣ τ᾽ 29 ΤῊΘ 
ΟΤΟΝα δηϑνογοᾶ: “Ὑ01 
Ὥδγθ 8 ἀδθθοῃ, ὍὨΟ 
8 Βθοικίηῃρ ἴο ΚΙ] 
ψοι" 211ὴ ΔΏΞΟΣ 
Φοσὰ5 βοία ἰο ἰΐζϑῃ 
“Ὅη6 ἄρρᾶά 1 ροῦ- 
Σοτταθα, δϑῃᾷ ὑοῦ ἃζτα 
811 ψομαουῖηρ. 22 ἘῸΣ 
[815 τϑϑϑο ΜΌΒΘΝ Ὧδ5 
Εῖνϑθῃ. Ὑὸ ἰδ οἱγ- 
ΟἸΔΟΙ 5 οἢ---ποῦ ὑμαῦ ἐξ 
Ϊ5. ἴτοσ Μόοβϑθθ, ὑεΐ 
ἐμαῦὺ 1 ἰ5 ἔσχοσα [88 
τοτοίδ 6 Γ5-ϑῃα στὸῦ 
ΟἸΓΟΌΠλΟΙσ6. ἃ 8 ΟἿ 
8ι ΒΒ Ὀρδίῃ. 28 ΤΆ ἃ Ώδῃ 
τϑοοῖνος οἰσουτο βίοι 
ΟἹ 8 ΒΘ ρΘί πῃ ΟΥ͂ΟΣ 
ἐμεῦ {86 ἰἴᾶὰΐν οὗ Μο- 
565 Δ. ποὺ Ὧδ6 ὕτὸ- 
Κρῃ, δ΄6 Ὑοῦ ν᾽ ΟΙΘΥ 
ΔΏΒΥΥ δ 6 Ὀ6Οδῖδ6 
1 γχηϑᾶθ ἃ 8 60Π1- 
ὈΙΘΥΘΙΥ -Βουμᾶ͵, ἴῃ 
θαι οἱ 8 Βα ὈΔ 9 
24 5ῖορ παρίηρ ἔσο 
[6 ουὐνατᾶ δ ΡΌθαγ- 
ὅποθο, θα πᾶσα τὶ 
τσ δου ἀρτηρδηῦ.᾽" 

25 ΤΠΟΥΘΓΟΓΘ. βΞο.6 
οὗ [86 ἐῃμδοιίδηΐ οὗ 
ΖοΙδθιθὰα -Ῥοραη ἴο 
58): “ὙΠ ἰ5 86 
ϑη ΏΘΥ δἵ βϑρκ- 
ἱπρ ἴο ΚΙ], ἰβ 1ὖ ποὺ 
26 Αμα γοὺ, 566: ἢ6 

Ϊ5. βρθακίῃρ ἴῃ ῬΈΌΡΙΟ, 

δια 6. 5ὰν ποὐῃϊηρ 

ἴο πὴ. ΤἮΏΠ6 ΤΌΙΘΥ5 

ἤδὺθ ὥοῦ οοὐθ ἴο 
ΚΩΟΝ ἴοσ ἃ οογίϑιηὐν 

ὑπαὺ ὑδ15 15. 86 ΟὨγῖϑύ, 
Ὦδνα {μον} 27 ΟἹ [Ὡς 

ΟΟὨΥΓΑΥΨ, ὈῪὰ ΚΟΥ 

μα ρρβννμονς μι φωσπάρν, αἷς 

᾿ ἢ 
ἐ 

ἱ 
᾿ 
Ϊ : 
ἢ : 
Η 
Η 
ξ 
Ξ 

3 

ταιροᾷ κοι μόδον έν ε ὐκ 

4δ7 

πόθεν ἐστίν ὁ δὲ χριστὸς Ὅὅταν 
Μμοσοΐσοθ μ6Ἶ5; {δ8 ῬιΓ Γ ΟὨγὶβὲ ΜΆΘΏΘνοΣ 

ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 
ΤῊ  σοῦΘ ὯῸ ΟἿΘ ἐδ πο Ὑογθέγοσα [6 15. 

ἱερῷ - διδάσκων "Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ 
28 ῃ ὃ [οϑ 5 Οτίρα σὰξ ἐμποτοΐοσθ ἰπ [86 ἴθ ]6 

ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ "λέγων Κἀμὲ 
{π6 σοϑ5 8πᾶ ἘΕΆΖΟΟΤΕΙ Απᾶτὰθ 

οἴδατε καὶ οἴδατε 
χοῦ ᾶνθ Κῆοντι ΕΥ̓ οἴο] χοῦ δνδ Καοννι 

πόθεν εἰμί καὶ - ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ 
ΕΣ ΘΊΤΟΙΙ Ιτὔ; 8: ἔγοπι ΤΆΣ 5618 ποῖ 

ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ 
1 Ὅν σογὰθ, μαΐ 15 ἰγαθ᾽ "{δ6 (0156) 

[4 ἦν ΝΞ: ε - ᾽ ᾿ Ψ ." 

πέμψας με ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε ἡ 
μεν βοπὶ ΕΝ “ῇο τυτοῦ πο ἴϑνα ΚΟ; 

29 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ 
Ἴ μδανο καποσὰ Ὠΐπη, ῥθοᾶυξα μεβϑίαθ οὗ Βἴτη. 

εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 
1816 δρᾷ ἰδὲ (ΟΠ6) τ βοηΐ ξοτίῃ. 

30 ᾿Εζήτουν οὖν αὐτὸν 
ΤῊΣ ΜἜ͵α 56 Κη 5 ἐμουθοσθ Ὠΐτα 

καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν πιάσαι 
ἵ προσ ὑροῦ έτη ἰοὸ σϑὲ Βο]ᾶ οὗ, δῃμᾶ ὕοῸ ὁὴ8 

ἣν χεῖρα ὅτι οὔπω ἐληλύθει 
ΜΝ ἐον " Βδοδϑθ ποί γεῖ. δᾶ σοχζὰβ 

αὐτοῦ. 38. Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ 
οὗ Εἶχα, Οαὐὲ οὗ 1π6 οχτοννά ρυΐ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον. 
Ῥοιονοα ἰηΐο ἈΐτΩ, διᾶ μον γε. 6 ΞΘ 5 

Ὃ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ - μὴ 
τῆς [Ὁ Ἐ ΕῚὴ ΨΏΘΏΘΥΝΟΣ Ὡς χορ σου θ ποῖ 

΄ - , - . 

πλείονα σημεῖα ποιήσει ῶν -- Οὗτος 

[2215}.5-} μι μινὰ ὙΠῚ}4Ὸ ΟΥ̓ {Πϊἰ5 (οπ6) 

ἐποίησεν; 
ἀ1ὰ} 

82 Ἤκουσαν οἱ Φαρϊὶσαῖοι 
Ἐδασᾶ ἐθο ἘΠΔΙΊΒΘ6Β 

γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ 
ΤΑῸΤΤΛΌΤΙΔΒ αῇροαυξ Εἰτὴ 

ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἵ Φαρισαῖοι 
βϑηΐ ξουῖδβ ἰπμ6 ομἱθε υτἱοβίβ δῃᾶά {μ6 ῬΏΔΓΙΘΘ65 

ὑπηρέτας . πιάσωσιν 
ταροϊαϊποιαρ ᾿ ἴδον ταϊρΐ σοῦ Ποϊά οὗ 

αὐτόν. 38 εἶπεν ᾿[ησοῦς ἜΤι 
δῖα. Ξϑϊα 7655 χεῖ 

ὄν ἱκρὸν εἰμὶ καὶ 
ΧρΟνον " 8 Ι δῖα δηᾶ ἜταΘ {π|6 

πέμψαντά ε ΄ 

ὑπαγῶ 1 

ΓΤ ΤᾺ ας ὉΠΑάὺΙ͂ΘΥ Βανίηδ βοΐ 

ἡ ὥρα 
{1ῃ 6 ΒοὺΣ 

πολλοὶ 
ΤΒΩΝ 

τοῦ 
ΟΕ ἴ8 8 

ταῦτα, 
1656 (([Ὠ1555}, 

στοὰ 

κἀὶ 
Δα 

. ἵνα 
ἴῃ οσᾶθυ [Πδῖ 

οὖν ὁ 
{πογεῖοσα δα 

μεθ᾽ ὑμῶν 
ν 215} ὙΟΤΙ 

τὸν τρο 
ΩΣ τῆ6 (ο16) 

ὄχλου ̓ 

ΦΌΗΝ 7: 238---38 

ΨΏΘΥΘ (ἢ 8 ἴ5 
ἔσο; γνοὺ ΨΈΏΘΩ 

[ὴ)6 ΟἸγδῦ σοπλθθ, 0 
ΟἿΘ ἰδ ἴο ΚΩΟΝ ΨΏΕΘΓΘ 
Ὧ6 15 ἔτη." 28 ΤΏΘτο- 
2106 ὅοθθα οὐἱθα οαὖ 

85 6 ἃν ἰδϑοβίηρ 
'ἰὰ {6 ἰδρῖα πᾶ 
βΒαϊᾶ: “Χου Βονῇ 
Κῆον π6 δηᾶ ΚΟΥ 
ΜΏΘΙΘΟ 1 811 ΙΓΟΙ. 

ΑΙδο, Ζ Ὥδνο ποῦ σοτὴθ 

οὗ ὮΚ οὐ ἰδ υΘ, 

Ὀαὺ μ ὑμπαῦ βεηῦ τὴ6 
5 7881, δῃᾶ στοῦ Ἃὁ 

μοῦ Κῆον Ἀΐπ). 291 

ΚΏΟΝ δἰ, Ὀδῦϑδο 1 

ΔΙᾺ 8 τοργαβθηὐθ να 
ἔτοη Ὠΐη, δῃα ἰμδὺ 

Ομδ βουῦ πὸ ἔοσίῃ.᾽" 
30 δῆηοθ πον ὑοῤρᾶῇ 

δϑοκίηρ ἴο ροὺ δοιὰ 

οἵ δ, Ῥᾳὰὺ ὯῸ ΟἿΘ 

Ιδῖᾶ ἃ δαθᾶὰ ὑροῦ 

δάμα, Ὀθοδῦϑα ὨΪ5. ΒΟῸΣ 

8ὰ ποῦ γνϑὺ οὐπιθ. 

31 5.11, ΘῺν οὗ ἰδ8 

ογσγοψαᾶ ρυὺ ἔαϊδῃ [.ἢ 

Ηΐμα; 854 ΠΟΥ σο- 

ΘΟ οα βαυϊῃρ: 

ΜΉΘ 6 ΟἾσΙϑῦ 

ΑΥΓΪνο5, Θ᾽ ΜῺ1Μ ποῦ 

ῬΟΣΙΌΟΥΤΩ ΙὩΟΥῸ 5ΙΡῺΒ 

μα ὑμ58 ῶϑη Ὧδ8 

ῬΘΙΓΟΣΙΘΑ͂, Μ|η1 Ὠ69 

92 τῺὼ6 ῬΏΔΙ 5665 

Ὠρασγὰ ὑπ οὐσονψα τγ0Σ- 

ταῦτ ρ μεθα ὑ ηθ5 

δθουῦ -ἰπη, δῃα [86 

ΟὨΟΙ͂ ὑσἱοϑῖὶβ δρᾶ [.8 

ῬΔγίβθθα ἀἰδραιοῃδα 

οὔσουβ ἰο ραὺ ΠοΙᾶ οἵ 

Βΐ. 33 ΤὨογοΐοσο 96- 
515 5814: “Ὁ σου 

454 016 ψΈϊ 6 ἸοΟΠΡΟΥ 

νι τοῦ Ὀοΐοτθ 1 

ρὸ ἰο πηι ὑμδὺ βϑοῃῦ 



ΦΘΟΗΝ 5: 84---41 458 

Ώ6. ϑέγγου ψ1}11 Ἰοοῖ 
ἔογ ὥλθ, Ῥαὺ τοῦ -Ἅ}} 
ποῦ ἔἰϊηαὰ τὰ, πὰ 
ΠΟΙΟῚ δ Ὑο0 σϑῃς- 

εὑρήσετέ 
χοῦ ΤΙ Βηᾶ 

ὅπου εἰμὶ ἐγὼ. ὑμεῖς. οὐ. δύνασθε 
χοῦ ἤοῖ δῖ 8016 

με. 84 ζητήσετέ με καὶ οὐχ 
6. χοῦ ὉΠ 566 Κ τὸ δῃαὰ τοΐ 

με, καὶ 
ΤΩΘ,: δὰ ΠΟΘ 81 

ἐλθεῖν. 835 εἶπον. οὖν, οἱ Ιουδαῖοι [ποῦ : σοτηδ.᾽" 35 ἜΠοχρ. 
ἴο οοπλθ.. 58: ἐμοσοῖοσθ. [86 σεν. [10Ὼ016. 06 ὕοῶδβ. 58. 
πρὸς. ἑαυτούς Ποῦ. ᾿οὗτος.. - " μέλλει [ϑλοιρ ὑμΘΙ ΒΘΙνόβ: 

ἰονγασα .-.. βεῖνεβ ΏΘΓα. [815 [τῦ8} 5 δροιῖ ὙΏΘΤΘ ἀοο05 ὑῃῖβ 
πορεύεσθαι ὅτι. ἡμεῖς οὐχ. εὑρήσομεν αὐτόν; [π18}} ἰπίθηᾶ -ροίηρ, 
“ἴο Ὀ8 Βοίπρ ἐμαὶ ψὲ ὑοῦ. ΙΔ ἘΒΙΩΥ [50 ἰῃδὺ Ἧ 581 “πος 
μὴ - εἰς τὴν “διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων. "Δα Ὠϊτη9 ἨΒδ ἀ065 ποὶ 
Νοί. ᾿Δηῖο ἰ)6. - αἰδρεασβίοῃ οἵ τὰ 8 ασεθκβ Πδη ομα ἰοὸ φρο. ἰο.: 1Π6 

μέλλει. -πορεύεσθαι καὶ, διδάσκειν ΄ -τοὺς {58 }51 ἀϊδρθεβεὰ 
ΔῈ 15 δρουῦ, ἴο ὃ βοίῆ πᾶ. ἰοθε ἰδδομίῃρ [πθ΄ ᾿δΙηοηρ,, ὑμδ, ἼΘδκα 
“Ἕλληνας; .36 τίς ἐστιν. ὁ λόγος οὗτος͵ ἅπᾶ ἰδᾶοῃ ὑπ6. ατθεκβ, 
ὡΟγεθκεῦ . ΔΙ ἰ-Ξ-. 6. ψοσὰ {δπὶξ 065 6 7.36 γνμδὺ ἄῤες 
: ὃν. εἶπτε Ζητήσετέ με καὶ οὐχὶ [15 βαγίηρ τηθδαὶ ὑμπϑὺ 
νΐσῃ.. Β6 58:4 ο οῦ ὙΨ1] βθεῖς. ἴὴ6.. δρᾶ. ποὶ [86 5ϑἰά, “ζοῦυ ΜΠ] ἸΙοοῖς 
εὑρήσετέ με καὶ ὅπου: εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ ἴοσῦ ταθ, Ῥυῦ γοῦ νὴ} 

γοῦ 11} Βπὰ τὴρ. δπὰ Ψ μετα δ ἃ τοῦ ποΐ[ηοὺ {ϊηἃΔ 6, δηᾶ 
δύνασθε. ἐλθεῖν; : ΜΏΘΓΘΙ 8. ὑοῦ σδὴ- 

Ὑοῦ ΔΙΘ ΘΌΙΘ, ἰο ΠΣ ποῦ ΟΟὨΊΘ᾽Ρ᾽ ,., .-- 
31 Νο ὁ ἐδ Ἰϑβὶ - 8Ἱ Ἐν δὲ . τῇ ἰ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ 

. ὰ. δα το ἄπο ἴαβι ἰο ἔπο [ἀδΥ, ὑμδ ρτοδὺ δὺο 

μεγάλῃ. τῆς ἑορτῆ ς ἱστήκει δ᾽ ὁ]ησοῦς, [088 ἔεδάνα!, σ65ὰ8 γγ88 
Ἔτοδέ ΟΕ ἰμΘ᾽ ξεέμναῖ δᾶ ἥκεις {με ἐχπων βύϑηαίηρ ὰρ δᾶ 86 

καὶ ἔκραξεν ᾿λέγων. Ἐάν. τις διψᾷ οτῖρα ουὖ, Βα ηρ: ΚἹΣ 

δ 4 ΒῈ ογἱϑᾶ οὰαὐδ βαγυίπε Γῇ θνασ ΒΏΣΟΩΘ ΤΑΔΥ ρει ΦΏΨΟΠΘ. ἰ5 ὑμἰγβὺν, 16 
ἐρχέσθω: - ᾿ πρός... με τς καὶ Ὶ Δὲ σΟγὴθ ὕο τη6. δα 

Ἰϑξ Ὥστ Ὀ6 σοχπίῃ ᾿ ρος οι " ἧς τονε ΒΘ. ἀτίηκ, 38 Ηθ ἐμιδὲ Ῥυΐδ 

πινέτω. : 98 . ὁ πιστεύων εἰς ἔθ ἰῃ ΙΩΒ, 1αδὺ 885 

ϑΐ πῃ Ὅς ἀσϊακίῃσ.. ΤῸ (οπ6). Ρε]ϊανίηρ. ἰπίο | 088 Βοιίρίασθ πᾶ βαϊᾶ; 
ἐμέ, “καθὼς εἶπεν ἧ:. γραφή, ποταμοὶ Ουῦ ἔγοχῃ. Ὠἷ5. Ἰητηοβα 

ιρᾶτίβ δίσθϑβ ΟΥὨ 1ἰν- 
ἴὴρ ΘΟ ΜῈῺ]ὶ1 ον.» " 

τα... ϑοροταϊηβ 85 «58]α {86 Βα ΟΝ ΤΙΝ β 

ἐκ τῆς κοιλίας «αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
οαἱ οὗ ΠἰΠ6 σαν οὐ πῖπι Ψ|Ὲ ον οὗ ψαῖεσ } 99 ον σ, πὸ βδϊᾷ 

ζῶντος. “ 39 Τοῦτο. -δὲ;.. “. εἶπεν-. .- περὶ, " τοῦ [15 σοποθτίηρ [86 
Ἡνίῃρ. ο 5... Ραξ, δὲ βοιά δροὰμὲ ἐπ δἰ τ}οῦὝ7Τγ ψΕΪΟΏ {μόδα 

πνεύματος οὗ " ἔμελλον λαμβάνειν |ὕμπο ρα ζϑιπ ἰὰ 
ον βρῖσιδ - ΟΕ ΜΨΏΙΟΒ ἐπ 6 7 ἰποτο δοιὰ ἴο Ῥὲ χϑοείνί:ρ, Βίπὶ “σατο " δροαῦ.. τό 
ες οἷος πιστεύσαντες εἰς αὐτόν- οὔπω γὰρ τϑοεῖνθ; ἴον. 88. γοῦ 

186. (0ῃ.65) ΒανῖηΒ Βα] ενεά ἱπίο.. Εἶτα; ποί σαὶ ἔον ἐδ. Ψψὰβ πο: ϑριτῖς; 
ἣν. πνεῦμα, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὔπω : ἐδοξάσθη. | Ὀθόϑαδα σεδιδ Ἠδά ποῦ 
ἫΣ οδρίσις, εοαῦβα 6βι8. ποῖ γϑὲ τνᾶβ β]ουίβϑα.. γαῦ: ὍδΘα βἰοΥ εἰϑᾶ. 

Ἔκ ᾿τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες τῶν 140 Ὑπογθέοσθ δοήίθ οἵ 
-Ουἴοξ {π6' σγονᾶ ἐπεγθῖοσα δανίηρ πϑασὰ οὗ ἐμε [ὑπ στοά. [ϑὺ Ἀθδχα' 

λόγων τούτων. ἔλεγον ὅτι Οὗτός [με80 Ψψοτᾶβ Ῥϑθϑῃ 
Μοχὰβ οἰμαθα - πον ὙΟΣα βασίηβ ἰπαὶ ΤὨϊβ,ἴοη6) [ΒΨ ΩΡ: ΤΙΝ ἾΒ 
ἐστιν. ἀληθῶς -- ὁ. - προφήτης: 41 ἄλλοι ἴοΓἡ 8 σεται ὙΠ 
ἐδ ἐσι!γ, [{ὴ6 τορδεῖ; οὐ οἴλοτβ ἃ Ῥσορ οὐ." 41 Οὐ Υ5. 

459. 

ἔλεγον. ᾿Οὗτός ἐστιν " ὁ χριστός' 
ψοτὸ βασΐθ ΤΙΗΐΒ (0Π6) 5... (6 ΓΒ τσ; 

οἱ - δὲ. ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τηνι 
{μ6 (οη655) Ῥαξ. 6.6 βασίηδ Νοῖ ξοΣ οὔξ οὗ “[Π6 

Γαλιλαίας. ἧς χριστὸς, Ἔρχεται; 42 οὐχ ἡ: 
ΟΘαιῖεθ.: "ΟὨσλδο ἰ5 σοσαΐη 2 Νοῦ [ἰ86: 

αφὴ-.. πεν, ὅτι ἐκ τοῦ. σπέρματο 
ὐραθὴς ο 5814 18ὲὲ οὐδοῦ ὦ .. ἕρμα 5 

Δαυείδ, καὶ ἀπὸ: Βηθλεὲμ τῆς κώμης ὅπου 
οἵ Θεανϊά, δπαᾶ ἔτγοσα: Βϑιιθθτα οὗ ἴΠ6 ν]δθ5θὲ ΏΘΥΘ 

ἦν Δαυείδ, ἔρχεται ὁ χριστός; 48 σχίσμα 
ΨΜΆ5. Ῥᾶνϊά, .15.σογαῖηρ 1.6 ΟΣ ΒΕ ΒΝ ΒΡ. 

οὖν ᾿ :ἐγένετο--ἐν τῷ ὄχλῳ δι᾽. αὐτόν. 
μος: :σοσατθά, ἴῃ ἐπ. ογοννά:. ΔΆσουβη, ᾿ἶπι, 

44 τινὲς δὲ - ἤθελον ἐξ" αὐτῶν “πιάσαι 
εβοόσασ δ τνοσο ΊΠΙΩΡ ουαὔοξ: εἴδεται ἴο σοί: μοι οἵ 

αὐτόν,. ἀλλ᾽ οὐδεὶς - ἔβαλεν: αὐτὸν" τὰς 
αἶμα, Δόομθ. -λαχαρί: "ἄρο δίχα... ἰδ6 

χεῖρας..:- “-.- τι τὉ- ΝΞ 
Ἴιαμάο: ον πον ἐν μπαν οτος 

45. τηῖλθον.. οὖν. «οἱ ὑπηρέται πρὸς 
᾿βεγϑέοσθ 16 βυροταϊηαῖθβ ἰονγασά 

τοὺς . ᾿ ἀρχιερεῖς ᾿ ' καὶ. Φαρισαίους, καὶ εἶπον 
1η68 ΟΒΙΕΣ Ῥυϊοθβίβ 814 ῬΑ Γίβε65, δηᾶ 

αὐτοῖς ἐκεῖνοι: Διὰ τί. οὐκ. ἠγάγετε 
ἰοὸ ἔμοτὰ ἐμποϑα ΤὨΏτοΙΡ Μηδ ποῖ γοῦ Ιεά 

αὐτόν;". 486: ἀπεκρίθησαν οἵ. ὑπηρέται. 
Βα “ἢ ΔΑμϑινοσθα 1... ᾿ΒΌΡοΟταϊ δί685 

Οὐδέποτε ᾿΄ ἐλάλησεν οὕτως. ἄνθρωτος. 
ΝΕνοσ ᾿ ἐν 5ΏΟΚΟ, 15 ΒΝ 

47 ᾿ ἀπεκρίθησαν: 

᾿ Ὀδταα 

αὐτοῖς οἱ 
ΑὨΒυΣΕΥΘα: «ἴο ἔθ: 6 

Φαρισαῖοι. “Μὴ ᾿ καὶ. ὑμεῖς: ππεπλάνησθε; 
ῬΒΑχίβαΘβες ΕΝ Οὗ -. 8150 : χοῦ": ἽΒαν δ. Ῥεβα ταϑᾶδ᾽ ἴό εατϑ 

48 -βή. , ᾿αἰξ ἐκ “τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν 
τ“ Νοῖ 'δασχόῃ.. οὐξ οὐ 6. ταΐοῖθ ᾿ βμεϊϊανοά 

εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ’ τῶν Φαρισαίων; 
ἰηΐο..- Ἀργὲ ΟΟΥ̓ αἵ ΟὟ 1Π6 ῬΒασέβθθβϑ 

ὁ ὄχλος οὗτος - 

᾿ ὀῦν 
ἐπεχθξοσθ 

Βυΐ 

δ᾽. 
εἶπ (σπε) μὴ ἴτε στονα 2 115: Καον λ-- {Π 6’ 

γόμον ἐπάρατοί εἶσιν: ὅθ - λέγεί Νικόδημος 
Ιανκ΄ ᾿ “δοσυγεθᾶ: 816, 15 ΒΒ. ΠΊΕ, ΝΙςοἄεσαιβ 

πρὸς. -αὐτούς, - ὁ ἐλθὼν... πρὸς 
ρὸν, ΡΝ δα (οβθ). ᾿μανίηξ σοτῆθ. ἰονσατα: 

αὐτὸν πρότερον;-" εἷς -. ὧν - ἐξ - αὐτῶν: 
Ηἰτῃ ᾿:  ΒΨΕΙΟΟΒΙ͂Υ, - ΟἿ δ μείῃξ: οοἱξ οὗ 1: 47Ξ.2Ὁ} 

δὲ Μὴ ὁ “νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον 
ΠΤ ΝΟ π6. Ιϑν Οὗυδβ 15 7πάϑίας [6 ᾿ταϑαὶ 

-ἐὰν.; ἀκούσῃ. πρῶτον - παρ᾽, αὐτοῦ 
ἔθνους τοὶ ἱἐξβπουμᾶ πεαῦ. διβὸ Ὀεβίᾶβ οἱ δίτη 

τον α:- 
ΘΙ, 

᾿πφοιι στρ. ἐσ σδῦ  ΒοΙα 
ὍΣ - τη, ἡ δαΐὺ - 6. ΟΠ6 
ἀϊᾶ Ιδν'- [15] Βδῃάβ: 

δεῖ. 

: 49 ἀλλὰ. 

γινώσκων: τὸν. 

ῬΘΟΡΙ 

Ο ΦΟΕΕΝ: ἢ: 42.--8} 

ΜΕΣΘ ΒΘΦΊΩΡ: : “ΤΏΪ5: 
ἰ5 [Ὧθ ΦΟΏσδι." ΒΒιῦ: 
ΒΟΙᾺΘ ὙΘΙΘ᾽ 5ΘΥΣΠδ:: 
“ἼΏ6 -ΟἸσῖδυ. 15... ποῦ 
ΘΟ ΔΙ... -οουτρ; ου 
ὋΣ, ΑΙ :1δο; 
.:42 Ἠδ5 οῦ- [Π6. Βοτῖρ- 

 ἔαγρ. ; 5αα.- ἐπα. {86 

5. 862. 

ΟὨἈγίδῦ 15. οογηΐπρ' ἔγΟΠ. 
{π6 - οἔἶβρτίπρ οἵ 8» 
νἱᾶ, δῃθὰ ἔσο Βοίῃ'- 
16 “ἤἄρθῃιλ ἰμ6: Παρ. 
ΜΏδτο. αν υϑοαὰ ἰσ 
063 Δ ὙΒογοίοο. ἃ 
αἰἱνιβίοι". ΟΥ̓ Εἶτα 
ἀδνειοροά διλοπρ 86. 

᾿44 Βοταθ' οὗ 
Γπουρ, ̓ . 6 γα 

ὌΡοη. τα. ᾿;. . 

45 ΤἬδταζοτθ ὑ86: οἵο. 
σου δαῦ ΆΟΕ ἰδ. 
[Ὧ6. οὔἰθ Ῥτίορίβ.. δᾶ, 
ῬΒαγίπθοβ, δρᾶ π8 
Ἰαύδου: 5814 [ο΄ ῃοπυ:- 
δ τὰ 15. ὦ γὸῦσ᾽ αἹϊά 
ποῦ. Ῥαηρ Ὡΐππι 19 

46 ΤΉΘ. ΟΠ σους στρ! θα: 
ΝΟΥΣ Πδ5 [8 ΠΟΘΙ] 
ΤΩ8 1). ΒΡΟΚΘΩ. {π. (5. 
41 Τῇ (πῇ ὑπὸ ΠΥ - 
δθθϑ ϑϑνοσθα: “Ἰοῦ 
να Ὡοὺ Ὀθόη τα ϑ]θ" 
150, πᾶνϑ τοῦ ' 48 Νοὺ 
ὍΠΘ Οὗ ἰῃ6 ΤΌΪΟΣΒ. ΟΥ 
ΟΥὗἨ μ8 Ῥδατίθθθθ. 885 
Ῥαῦ. Σ1αὐτῃ: ἴῃ. τα, 85 
63: 49:8 ὑῃῖ5 οτοσχά. 
ἰϑῦ - ἀοθα: δοῦ ΚΏΟΝ 
16 Τ᾽ 816 ϑοοαγεθα, 

'δΟΝίο:ο ἀθ΄-. 
ΤΩΊΙΒ, ψ8ο. ᾿Ββεᾶ σοχ6- 
ἴο τα Ῥχϑυϊουῖν, δΔηὰ 

ΠΟ. 85: 6 οὗ. ὑπ), 
βΒοῖὰ ὅσ ὑπο: 51 “Οὐ 
16. ἀἄοθ5 ποὺ “πᾶρθ. 
ὃ ΤΆΔ 1685. Ἔγβὰ Ὁ 
85. θαχᾶ ἔτοσα ᾿ΐμὰ 



ΦΌΗΝ 7: ὅ2---ὃ: 18 

καὶ εἰ γνῷ τί ποιεῖ; 
δηά ΒΒΟΌΪΑ Καιονν ψηδὶ ἨΘ 18 ἀοϊῃ 

2 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Μὴ καὶ 
ΤΟΥ δηβυνοσοᾶ δὰ κα. ἴο δὰ Νοῖ δῖ50 

σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἴ; ἐραύνησον 
νοῦ οὐδοῦ {πὸ Οδ.Π66... τὸ χοῦ ΞΘΘΓΟΙ 

καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης 
8ῃη ἃ 566 ἐμδαὲ οὔ οὗ ἰδ [ἘΣ Ὴ 10 |} Ῥτιορῆρί 

οὐκ ἐγείρεται. 
ποῦ 15 ῬΘΙῺΒ' ταὶβϑάᾶ ἀρ. 

αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ 
ΒΡΟΚΟΘ τὴ 6 

τὸ φῶς τοῦ 
{16 Ἰίρῃὴξ οείῃᾳ 

μοι οοὐ. μὴ 

ῷ 12 Πάλιν οὖν 
. Αθδίθπ ἰπογοίοσαε ἴἰο ἐπθὴ 

᾿Ιησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι 
ἤϑβιιβ Βα 1’ 1 ΔΙᾺ 

κόσμου: ὁ ἀκολουθῶν 
νου]; τῆς. (ο056) ΔΟΙ]ονν 5 ἰοχὴθ τοὲΐ ποὶ 

περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει. 
ΒΒΟΌΠ]α νγΔ1κ ἀροιῖὶ ἰὰ ῃ 6 ἄδσκπθββ, θὰ 6 Πᾶν 

τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 13 εἶπον οὖν 
16 πρξ οἕίῃα 1186. αι ἐμογοξοσε 

αὐτῷ οἱ ὠΦαρισαῖοι περὶ . σεαυτοῦ 
ἴο τὰ [Π8᾿ ῬΏΔΓΙΒΘΕΒ5 δος ψΟΌΓΞΟΙΕ 

Σὺ 
γοι 
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ϑηά οσοβ ἰο Κῦον 
ΜΔ Ὧ6 56 ἀοίϊηρ, 
ἄοεθς 109 Β2ΤΏ δ8η.- 
ΒΟΥ 7) βϑαϊᾷ ἴρ,; 
ἢ: “Ὑοὰὺ 8.86 ἢρΐ 
50 ουὖὖὺ οὐ 6411:166, 
8Γ6. ψοὰῦ ΞΘ δηᾶ 
566 [δῦ ὯῸ Ῥτορῆθε 
ἰΪ5 ἴο ὍὉ6 Γβίβοᾶ ἃρ 
οὔδ οὐ Ο811:166." 8.“ - 

8 12 ΤὨΘΓΘΙΟΥΘ 6505 
ΒΏΟΚΘ ϑρϑίῃ. ἴὸ 

ἔθ, βαυίηρ: “1 81η: 
{ῃ6 Ἰρῃὺ οὗ 6 ψοι]ά. 
ἘδῸ ὑμπδῦὺ ἴο ον. τὴ 
11 ΣΡ ὯΟ πλθϑὴβ Ἰ8ΙΚ 
ἴῃ ἀδυκηθθθ, θα Ὁ} 
Ῥόοββθαα 86 ρῶν ὁξ 
1116, 13 θῃοθ ἐμὰ 
ῬΆΔΙΥΪΞΘΘΚ5 βαὶα ἴο Ὠΐμ: 
“ΧΟ 66 1 ΎΠ685. ------- τοὺ. ὁ τ τ ὁΘττττττΠο0|΄ἩΝΝΝΝΝ ἩἩα»Νἢβ Π 

δὅ25 ΒΥ" ΟΠ ΨΟΙΒΕΒ 538 [0 σΠΔΌΪΟΙ 8, νοῦβο 11, ψῃΐοη τοδᾶ (ἢ βοῦηα 
νατϊδιϊοηβ ἴῃ πα νᾶτίουβ ΟὙΘΘ ἰοκίβ δηα νουβίοῃβ) 85 ΤΖΟΙ]Ονγ5: 

τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἕκαστος εἰς 
1η86 ποιι5θ οἵ Πΐηι, 

53 Καὶ ἐπορεύϑησαν 
ἶ Θ0ῃ (0η8) ἐηΐο Απὰ ΠΘΥ Μψοηΐ 

ῷ ᾿ΙΙησοῦς δὲ ἐπορεύϑη εἷς τὸ "Ὅρος τῶν 
δο885 νυΐ ψοηΣ ἴηῖϊο '᾿6 Μουπίαϊη οἵ [8 

᾿Ἐλαιῶν. 2. "Ορῦϑρου δὲ πάλυν 
ΟἸἶγθ8. - ΟΥὁἁ ἀαγγθαις μαυύ ἃραΐη 

παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς 
ἢΘ οἂτηθ (0 06 ΔΙοπ 518 πο ἰδθ 1θ}018, δηᾶ 811 
ὃ λαὸς ᾿ ἤρχετο . πρὸς αὐτόν, καὶ 

ἐῃθ ῬΘΟρ1θ ΜᾺΒ ΟΟΙΛΔΏ ἰονναγὰ Β, . δα 

καϑίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. : 3. "Αγουσιν 
Βαγίηρ 880 ἄονγα ἢ “)ὰ5 ἰϑδοἰησ 16. Ατϑ ὈσΙηρΊηρ 

δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ 
θὰ ἐπ δου 68 δὰ [9 ἘΉΔΓΙ5665 ῬΌΙΠΔΒΣ ΠΡΟΙ 

μοιχείᾳ. κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν 
ΔΘΌΪΟΘΙΥ μανληρ ὈΘθη οαυρηλ, δῃᾷ πανίηβ 5ἰ004 ὮΘΓῚ ἴῃ 

μέσῳ 4 λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, αὕτη ἡ 
αἰ 8. 10 βαϑίηρ ἴο δὲν . ἜθασΒοΓ, (19 ἐπα 

γυνὴ κατείληπται ἐπ’ αὐτοφώρῳ: μοιχευομένη-“ 
ΜΌΙΩΔ Ὧ8458 ὈΘ6} σααρηδ ΠΡΟῚ 

5 ἐν’ δὲ Σῴτῷ 
ΟΥ̓́ΘΣΣ δοῦ ΠΟΙ ΙπΡ ΒαΌ]ΘΥΥ; 

νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς 
ἴῃ μΡυξ {10 Ζᾳ ἴοι Μίοβοβ ςομδηαθαᾷ ἐδ 

τοιαύτας λιϑάξειν: σὺ οὖν τί λέγεις; 
50. ΓΡΟΙΘῺ1 ἰο 08 βίοηϊηρ; “γοὺ ὑποσζοίοσο ῬΠ8ὲ ΔγΘ γοὰ Ββαγίηδ ἢ 

6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράξοντες αὐτόν, 
ΤῊ18 μυὺ ΠΥ γύϑτθ βαντησ ἰοβίΐης Πα, 

ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ, ὁ δὲ 
ἴὰ οσᾶθν (παῦ ἘΠΟΥ ΠΊΔΥ ΠαΥΘ ἰο 98 δοοιιδίπς οἵἩ πίῃ, Τῆὴθ. δυὲ 

. “ἼΘΒΟΒΘυ, 

δ 50 ἴδον νος οδοῦ 
ΟἿδ ἰο Πὶβ Βοχηθ. 

8 Βυξ 2655 ψνοηὲξ ἰο 
τῇ Μουμΐ οὗ ΟἾναβ. 

ΞΑ1 ἄδνρτθακ, μπονψενοσ, 
Ὧ6 δρϑίῃ ὑχοβϑϑηϊρα Ὠΐϊτη- 
5618 δὐ ἔμ ἰθίρὶθ, δὰ 
1 τ 6 Ῥξορῖὶθ Ῥερβϑῆ 
σογηΐϊηκ ἴο Βἰτα, δῃᾶ θ᾽ 
βαὲ ἄονσὰῃ ὃηᾶ ἤὑορβδα 
ἴο ἴξδβοῃΒ ἰβθῆλ. 8 Νοῦν 
16. δουῖρο δῃη4 ἐπὸ 
ῬΒΑτβθοκ Ὀσοῦρῖ ἃ 
ὙΝΟΙΏΔΩ ΘΔ δὲ δαι]- 
ἴοτν, δῃᾷᾶ, δδίοχ 5ἰδηᾶ-. 
ἸῺ ὯΘΡ ἰὼ {πεῖν χηϊᾶσέ, 
Αἴὸν 5εϊἃ ἴο Ὠΐχης: 

1ῃ15 ΟΓΊΒ 
Ὧδ85 Ὅθϑθῃ σϑδυρσῃΐ ἰὼ ἰδ 
οὶ ΟΥ̓ σοτητηϊζερ δ41}1-" 
ἔφυν. 515. {ῆς. 1.8Ψ 
Ἵοσο5. ὈΥΘΒΟΣΙΘΩα ον 8 
ἰο 5ίοῃθ. βΌση βοχὲ οἵ 
νοτήθῃ. Ὑ)ηη 5, γεϑῖν, ἄο. 
ψοὰ 58ν}᾽ 60: οουχξο, 
ἴμεν Ψεῖα βασνίπρ (15. 
ἰυ μμυὰξ δἰ ἰὸ {{πμ6 
ἐρϑέ, ἴθ ογᾶρσ ἰοὸ ἤδνθ 
βοζηωθίῃίηρ 8 ψΒΐοῆ 
ἴο. βδόοιϑα Ὠΐ, ᾿ Βυΐ, 

γα θν παρα μεθ πε ΑμΜΜΡΗΡΗρ, φαμὶ αι ννμμημμαριυνμι μιρρφμβαῆαρα 

Ὅν ἀρ ωμυμὰς αι ἀπηρ μβόαμς ἐρπρπαςι νον 

“μονα ρ βΑΝ ΡΡΗβατω ιν, κόιμε υυροιν 

μὰ 

σε Λα αν 

πῶ, 

τῷ κρονθο 

ἩΝ Πάν, 

ἐλ δαπρα ἀὐνατον 
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οὐ οὐκ μαρτυρία σου 
ποῖ ὙΊ6 55 οὗ γοι 

᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
. Φεθ8 πᾶ ϑϑαίά 

αὐτοῖς Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ. 
το (βοτὰ Αμπὰ (18) ονὲσ Ὶ δ Ὀϑασίηρς 1 Π655 

περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής - ἐστν ἡ μαρτυρία 
δροαξ ΤΑ ΒΘΙ͂Ι, ἔχὰ 15. 1ῃ8 ὙΥῚΓΏ655- 

μου, - ὅτι οἶδα. πόθεν ἦλθον 
οὔταθ, Ὀθοόδβα {πᾶν Καόονὴ ὉΕΘΥΘΕΤΟΙΏ [ΔΙῚ 6 

καὶ ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ οὐκ 
«"ἃὦ ΨψψΏΟσΟ. [αδχὰ βοίΩ Ρ̓ ὉΠΩάῖΟΥ; τοῦ Ῥαδ ποί 

οἴδατε πόθεν ἔρχομαι Ὦ ποῦ 
ἢδνο ΚΌΟΝΩ - ΨΈΏΡΘΥΘΊΤΟΤΩ [ΙΘ81 σΟΙΩΪΠΒ Οὗ ΨΏΘΙΕ 

ὑπάγω. 15 ὑμεῖς. . κατὰ τὴν 
[81 τας ΕΡΤοΤο [τὶ ἴσου δοσογχαάϊηξ ἰο τὰς 

σάρκα κρίνετε οίνω͵ 
ΕΝ χοῦ 8416 ἡααδίησ, - ὩοΣ 8:1 πἀσΩ σ 

οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ" ἐγώ, 
ΠῸ ΟΠΘ. Ατμᾶ ἱξονοσ δὴ 7υαρίηρ ᾿ 

’ 3 ᾿Ὶ 5 », - 

κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν 
ἧς Ζυαάρταθξ [86 τηΐϊπθ ἐσὰς δ, ᾿ Ῥεζϑιβα 

μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας. 
δίοῃθ. ποῖ 1 δῖ, ὑαΐ 1 πᾶ ἴῃ δ ηΒ βοιὶ 

μαρτυρεῖς’ ἡ 
419 Ὀθδυῖσμ δ᾽ νἱλ6 55; τ. 6 

ἔ ἀληθής. 14 ἀπεκρίθ 
ἐστιν ἀλχοῖο Ἀπενοσοα 

ἐγὼ οὐ Κρίνω 

-- 

οτι 

ΦΟΗΝ 8: 14-.---16 

δθουῦ ψουγϑθῖ; ψοὰ 
ψίϊθαϑ ἰ5 ποὺ ὑτὰθ.;» 
141ὴ ΔΏΒΞΜΟΙ “6585 
βοᾷ ἰο ἔδο: “Ἐν ΘῺ 

ΔΤ ἀο θβδὺ τἱθοϑ 

δοι δ ΧΥΘΘΙἾ, ΤῺ 

θη 5. ἰδ. ἔσαθ, 86- 
ἀϑι586 1 Κποὸν ΨΏΘΙΒ 
1. οϑὴθ ἔγοῃ δῃᾶ 

ΜΏΘΓΙΘ ΤΣ δ). ροΐῃρ. 

Βυὺ τοῦ ἄο ποῦ ΚΩΟΝ 
ΨΜΏΘΓΘ. Ζ οδθ ἔχοι 

δα ΨΒΘΙΘ Ι 811 ρὸ- 
Ἰὴρ,. 15 Ὑοὸὺ πᾶρο 86- 

σογαϊΐηρ ἴο 86 Ηρβῃ; 

Ὶ ἄο ποὺ πᾶρθ 8 
8 8ὖ 811. 16 Δηᾶ 

νοῦ 1 ἀἄο ἤυάρο, 
τὰν ἡπαρταθηΐ 15 ὑσα ἢ - 

ἔα], ῬΘοδ56 1 δὰ ποῦ 
Θίοθ, θα ἐμ86 .88- 

6 ΨἘῺῸΟῸ βοηῦ τὸ 5 

[σομεϊημιθα ἤγουν Ῥαρθ 4601 
ησοῦς κάτω κύψας τῷ . δακτύλῳ ἢ 
ὅδθδι5 ἀούῃ παγίς θη ἰο ἐπ8 ΒΠΡΘΣ γὰ8 ΓΙ ηρ ἀονγῃ 

εἰς τὴν γῆν. 7 ὡς δὲ . ἐπέμενον. - 
ἐπ ἮΝ ΘΑΓΙΠ, Α8. δα ΠΟΥ͂ 68 τοι ηϊηρ ρΟῺ 

ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ααοϑύϊοη!ης ὨΪΏ), ΒΘ θϑηΐυρ ΔΩ κ5εἃ ἰἴἰο ἴζθιι 

. Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾿ αὐτὴν 
ΤῊΘ (0160) 51}1058 οἵ τοῦ Βυϑὺ ᾿ ᾳτροῃ- εὐ ιν 

βαλέτω -- λίϑον" 8 καὶ πάλιν κατακύψας. 
168 ίηι [ΣΤΟΥ͂ βίοῃθ; 8) ἀραϊη άγ]ηξ Ὀδηΐ ΘΟῚ 

ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. οἱ δὲ 
Ὧθ ἌΝ ΜΉΝ 1η0 ἐῃθ βαγίῇῃ, . Τὴ6 (0Π88) μαΐ 

ἀκούσαντες - ἐξήρχοντο εἷς καϑ’ εἴς ἀρξάμενοι 
δαγίης πραστὰ {0610 ΒΌΒΙΕΙ οὐσῦ 0Πη6 ἀονπὶ ΟΠ6 

ἀπὸ τῶν πρεσθδυτέρων, καὶ κατελείφϑη μόνος, 
ἔγτγοῦλι [88 Οἰ ΘΓ ΟΠΘ68, δη31 πα 85 1οὐ ἄσννη Δ810η90, 

καὶ υνγὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 10 ἀνακύψας 
8150 ἦς νὴ Πα ππἱᾶβὺ -Ὀθίης. Βανίηξ Ὀθηΐ ἂρ 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦ εἶπεν αὐτῇ Γύναι, ποῦ εἰσίν; 
δὰ ἐπ. ἼΙ αν 8814  (ἰο Ποῖ ϑοπιδην ΠΟΓΘ 8.6 Π6Υ 7 

οὐδείς σε κατέκρινεν; 1 ΠῚ δὲ εἶπεν 
Νο δου γοὰ Ἰυάκοά ἀοψαῦ ὙΠῸ (0560) δδυΐ βεἰὰ 

Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ δ ᾿Ιησοῦς Οὐδὲ ἐγώ σε 
Νο δι’ δα, Βαϊ μυξ ἐπθοὸ 6583 ΝΘΊΟΣ Σ γοι 

κατακρίνω" πορεύου, ἀπὸ τοῦ μηκέτι 
«821 ΠΟ 188 Σ δὈ9 βοὲπφ, ἔτοια 1τ8θ ποὺ γοῦ 

ἁμάρτανε. Ἷ 
86 γοιὰ 5ἰηηΐηξ. 1] 

κατέγραφεν 

νῦν 
ΠΟ 

Βαυὶηρ 5ἰαγίθα: 

ΝΕ 

Ζώεβὰβ Ῥεὴξ ἄονῃ δπᾶ 
Ῥϑεέδῃ ἰὸ τυεῖΐο ἢ Βῖ5 
Βηροτ ἰπ [88 ρτουπᾶ. 
τ φ ἴδον. ρογϑιβίρα 
ἴῃ αβκίηρ τα, Β6 
δίγαι βίο Ὁῦὸ 85 
5814 ἴο ποσὰ: “Ἰδὲ {π6 
ΟἿδ ΟΥἩ τοῦ ἰδδὶ 15 ϑἷπ- 
Ι05 Ὅ6 ἐδ. ἢχθί ἴἰο 
ἔχον ἃ. - βίο δὲ που. 
8 Αηὰ ῬῬοπμαϊησ ΟΥΘΣ 
᾿δθαΐῃ 6 Κορ οὐ νυΥῖζ- 
πὰρ ἴῃ ἴμ6 σχουμά. 9 Βεὲ 
ἴμοβθ. ψῇο πραγ ἐπῖ5 
Ῥοβδῃ δβοίΐῃρ οαξ, οὔθ 
Ὦν. οὔθ, βίασ τ ψὮ 

ἕλε οἹάθσ. τῆθρῃ, δῃά 6 
Ὑ85 Ἰοεΐ δίοῃθ, δῃᾶ ἐμ 
οσδ πα 5 [ἰ 
ἐμοῖσ ταϊᾶβί 10 Βίσαιρῃῖ- 
οηΐηρ ῸΡρ, {7655 βϑαἰᾷ ἰο 

μοῦ: “ῬΜΜῬ͵οήϑδϑῃ, ΨψΈΏΘΤα 
αἴθ ἰδον2 14 οὺ οὔἱδ 

οουᾶάθυη ψ ου} Ἡ5Π6 
Βαϊ: “Νὸ οπθ, βῖσ.᾽" 56- 
Βὰ5 5δἰἃ: “Νδιμου ἄο 1 
οομδοδιηῃ ψου. ὦ ψνουΣ 
αν; ἔτο πον οἷ 

Ῥτδοίϊσο βἰῶ πὸ τΏΟΓο.᾽ 
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ἸΏ π|6, 17 ΑἸδο, ἴῃ με πατήρ.  :17. καὶ -ἐν. τῷ νόμῳ δὲ , 
ὙΟΘᾺ ΟὟ ΤΙΔῊ ἰ{: 15 ὝἼὝΩΘ ΕἸ Δίμοσ, Αμὰ τἰἶὰ [88 1αντ. τΡυΐ 

τῷ. ὑμετέρῳ "γέγραπται ὅτι δύο. ντιδίθη, “ΤΏ. τϊίῃθαα 
ἴο ἴδ 8 πο" 1: 88 Ὅθθὴ υχλιίεαθ ἰδὲ οὐύνο οὔ ἔχο χῇβϑῃ: ΠῚ ἰτὰδ. 

ἀνθρώπων. - ἡ, μαρτυρία. ἀληθής ἐστιν. 181 8ὃπὶ οὐδ. ἰῃδὲ 
ΤΏΘΔς, ἴθ ΜΠ ΏΘΒΒ. Ῥθῶσβ ἰῦσοϑσθ δροχς 

.18 ἐγώ εἰμι, ὁ... μαρτυρῶν: περὶ ἐμαυτοῦ ΤΆΨΒΘΙΣ, -δηάᾶ. [Π6. -Βὰ- 
᾿ οἰ ΙῊ, ΠῚ Ῥεδυῖη δ Ἵν Τυπε 58 δρουῦϊζ τΩΨΒΕΙΣ ἸἐΠ6 7 ψὯῸ6 βρῆῦ Ἰὴ 

καὶ μαρτυρεῖ “περὶ ἐμοῦ ὁ .- πέμψας. [ϑ8τ5 ψιίζθθβ δρουϊ 
8150 15 ὈΘδυ ΩΝ Ἰδύονν δρουῦῦδ τὴθ ἴμ8 Βδνίῃβ βθαϊ γηρ6.᾽᾽ 19 ΤΠΟΙΘΙΟΥΒ 

με΄. πατήρ. . ἔλεγον. 5. οὖν ΏΘΥ ψϑηῦ ον ἴο 58 7 
ΤΆΘ..: ΒΑ ΥΒΟσ, 11. δ, ασμον μοῖς ΒΑΣΙΏΒ. ἰμοσθῖοσε 1 ὑρ. τη: “ΘΓ. "ἴς 

᾿αὐτῷ Ποῦ “ἐστὶν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ᾿γοῦ ἘδύμΘΥ»" ὕδϑαβ 
ἴο τὰ ὍΏΕσΘ. , 15. ἴὰ8- Ἐδίμου οὗ γουῦ -Δηβννεσθά | δηξογθα: “Ὑοὸῦυ ἸΚΟΝ 

᾿Ιησοῦς Οὔτε ἐμὲ οἴδατε. ́ . οὔτε τὸν [ποῖ τηΘ ὯΟΣ ΤΩ 
ἽΝΕΙΒοΥς ζγ8 τοῦ Ββδνε πον. πὸ ἐπα, 

«ἥδειτε, καὶ -τὸν 
δῖβο. 6.4} 

7Ζε5ὰ5 

πατέρα μου" εἰ. ἐμὲ 
Ῥδίμοσ τ ΟΕ ΤᾺ; 8 τῶσ χοῦ δᾶ Καον, 

πατέρα μου “ ἄν ἤδειτε. : 20 Ταῦτα 
. ἘΔΊΠΟΥ.. οὗ γθ Πἰκοὶν τοῦ ἢαὰ Κηαοννὰ.. ὙΒΕβα. 

'τὰ.. ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ. γαζοφυλακίῳ 
οἶδ6 - ΒΑΣΙΏΒΒ,. ΒΘ ΞΡΟΙΚθ. π᾿ μ6 ἰχθαβΌσ 

᾿διδάσκων ἐν:τῷ ἱερῷ" καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν 

ἘΔΏΘΥ, Τῇ τοῦ ΄“ ἀ]ἃ 
Κπον τὰρ, τοῦ. ψοιᾶ 
Κηον γ ΕΑύμοΥ.: 81- 
50. 20ὙΏθθδθ βϑϑίῃρϑ 
Ὧ6 5ΡΟΚα ἴη.--[Ὧ8 
ὑσθαβ" 85. ὴὯ6 Ψ85 

[οδομίπρ ἴῃ. 86 ἰοχα- 
ΡΙ6. Βὰῦ Ὧο-οπ6. αἰ 

εἰθϑοδίμ., ἴῃ, ἴδε οἴαγαρια;- πᾷ ἅιο οὔ. βοΐ Βο]ᾷ οἵ ΠΟΙ οὗ Βιτῆ,. Ὀαόδαξα 

αὐτόν, οὐ ὅτι. - οὔπω. ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. | ἷ5. Βοὺχ μαᾷ ποῖ. σοῦ 
Νὴ Ῥδοβϑιβ ποὺ νοΐ δᾶ σοῦ ἐῆε ΒΟΌΣ οὗ Ὠΐτη, ΘΟΠΊ6. : 

Εἶπεν“. οὖν. -πάλιν αὐτοῖς “Ἐγὼ; 2Ὲὲ Ηδθῆσθ “Ὧ6 βα!ἃ ἴο 
Ἠδ Ἔ814 ᾿ἀμδταξοχο ᾿αϑαΐχλ ἴο ἔθϑπι..: δηλ δραίη: “ἽἋἹ ὅπὶ 

τ, ᾿ὑπάγω. τ καὶ "ζητήσετέ με, «καὶ ἐν. ΡΝ Βόϊηρ αν, 8πά τοῦ 
ἅ͵Ὰ ΒΟλΠΒ ἰϑνω διά. τοῦ {111 56 ῖς τῆο, ᾿ἀμὰ ἴῃ 86. ΜΠ ἸΟΟΚ ἴῸΣ τὴ6 ΔῈ 1 ᾿ ΤΏ6,. 
ἁμαρτίᾳ. ὧν ᾿ ἀποθανεῖσθε᾽. ὅπου ἐγὼ [γεὲὺ τοῦ Π. αἴθ. ἴῃ 

᾿ 5.8, ὃ. ᾿ὍἜ χοῦ ᾿ς γοῦυ ΜΨἈὮλΠὶΠὶ4416; ἍΜΒΘΥΘ. 1 ἰγρυκ' βίῃ. ΨΏΘΙΘ Ι 

-ι ὑπάγω: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.  ᾶτῃ δοϊὴρ σοῦ ὁδημοῦ 
ΕἸ οο ξοϊπε ἀπᾶοες Ὑ βου. ΠΟΓ - 8ΥΘ ΔΡῚΘ΄": ἰο σοχῆςδ. σοχηδ. 90. 92 ΉΘΥΘΕΟΓΘ 

2 . ἔλεγον ως οὖν ᾿ οἱ  ᾿Ιουδαῖοι 86 6 )5 Ὀερϑῇ, ἴο 
ὑγγόγα βαχίαρ, με λοσθἔουα ἴδ ᾿ 1Ὲ 5 8607: Ἢ. ΜΠΙ- "οῖ 

μήτι: - ἀποκτενεῖ; ἑαυτὸν ὅτι λέγει. [ΚΠ] (ὨἰταΒΟΙ,. ΜΠ. Ὧ69 
Ν οὐ δῦ ΒΘ ΨΨΠΗ1 ΚΠῚ. ΠΙΤΆΒΟΙΣ Ἀδοδιβα. 'μο ἢ 15 τ πμξ τ πο τι ᾿ ᾿ Βοοδϑυβθ 6 5808, 
Οπού" ἐγὼ: “ὑπάγω -... ὑμεῖς. οὐ. --δύνασθε- 1 ΜΏΡΙΘΟΙ δηχ ᾿ Βοίηρ; 

: τ: 1 ̓ ΔΙᾺ ΒΟΪΩΒ Ὅπαον.. χοῦ ποῖ Ὑοῦ 8.6 80᾽16 χοῦ οἀπηοῦ Θοπιθ: ἢ ἢ 

ἐλθεῖν; 28 καὶ ᾿ἔλεγεν αὐτοῖς “Ὑμεῖς [8 5ο πε΄ ψϑηῦ οη, ἴτῸ 
“ἴο ΘΟΠΠΘ᾽ “ὦν Απὰ΄ "ὯΘ Ὑν85 ασίος, ἰο ἴδθαι χοῦ ἣ ΒΔ (ὁ. ἔπϑμι: γοῦ 

κἐτ ἐκό ον κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ,.1} αγδ. ἔγοϊα ἐπ ὑβδϊὴιβ 
ουϊιοῦ ΠΗ Ὡῶϊα 5 ὈΘΙΟΥ γΟὺ 81α, 1 οαΐ οΥ . 

πον πῶν τ᾿ ἮΣ εἰμί: ὑμεῖς ᾿ἐκ -τούτδυ τοῦ ἐρεῖοτ; ΖΟ 8πὶ - Ζύσξα ᾿ἴδ6 Ἐζααρ5). δῆονβ. 1 ἀπὶ; “χοῦ οὐξοῖ ἰη ἰπὸ 88 Σϑβηδ ἄρόνθ. 
ΝΌΟΝ ἫΝ Ὁ χοῦ. 8τϑ. ἤτοι . ἰῃΐ5 κόσμου ΄. ἐστέ, ᾿᾿ἐγὼ᾽ οὐκ εἰμὶ ἐκ ᾿ τοῦ 

- ΜΟΥ, χοῦ ἅτε, .Ἱ. πο τὶ ὁυΐοῦ. ἐπα ΜΟΙ; 1 δτὴ ποῦ, ὕγοτι 
«κόσμου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ὑδῖ5 ψοσ]ά. - 24 Ὑπεγδ- 

: ΤΟΥ 1 ΐ8. ἽΙ βοα {μεγοΐοσα ἴο τοῦ ἰμδὲ] 1018 1 βϑίᾶ ἰὸ ὕου, 

φρμμρηβίορ φΗΗΜΉΝΒΝΗΝ. φΆφε ἀργοῦ νιμιυμα νομανρμρεθυμηρ βοδ ἐχιγθαρο πΡΗ ΝΗμ ραν ιλούκυϑ ος ψέ μρυν ὑϑμτανν νη φμϑνμαηρρνε "λβααῖν γαραμμαρμαμηνφΗααμ ΘΗΝ δ μυΝ μα Πδαρ Ομ μααροσεαΝ 

ΙΝ 

εὐρβαπεδηθαν ὠκαες ἐτομ ἐν εν 

ΠΝ 

τευ διμιδνο 

τρωβ τών μὰ ζυρερ βαπονταννιούδφννμι εν 

408 ΦΟΕΝ. 8: 25-.-Ὁ} 

ἀποθανεῖσθε ἐν -“ ταῖς - ἁμαρτίαις. ἁμῶν. Χοῦυ 1} αἴθ Ἷἃ Ἔοῦκ 
του ΜΙ ἀϊα ν 16... Σδῃβ οἔτου; 5125. ΒῸΓ 7 χοῦ ἀὉ 

ἐὸ ὰ πιστεύσητε. ὅτι ἐχώ εἶμι; ποῦ ὈὈαονθ. ὑπαῦ 1 
μον γὰρ ἊΝ χοῦ 5μουά Βο᾽ίονα ἰπ8ὲ : 1; ϑῆν,. ἅτα Ὧ6, τοῦ ψ}}} αἷδ ἴὰ 

ἀποθανεῖσθε ἐν ΄ ταῖς". " ἁμαρτίαις". οὐμῶν." ἐχουκῚ Βῖη8.» 25 ἘΒοτο- 
γοῦ Ὑ1|1 ἀϊθ -. ἱπ'. . [86 τι ἡ Ὄξύοῦ. ἔοτθ ὍΠΟΥ Ὀόρδι ἴο 

25... . ἔλεγον “-- : - οὖν... ὡτῷ Σὺ "- τίς [Ξαὺ ἴο- πὰ: “0 
: ὙΠΕΥ ἍΕΘΙΕ βανίηξ "ἐμεέοξοσθ. - ἐο μῖταη Υοῦ " ψ ΒΟ. 516 - τοι} σοβαθ βαϊά 

. εἴ; ᾿ὐἰβεῖπεν : αὐτοῖς - δ΄ Ἰησοῦς Τὴν ἴσ᾽ ἐπθηι: : ΤΩ δῖα 
216 γου τ. ΒΑ - -τ0 ἴδθτα," "Ἐπ υΦαβαβι-  ἘΠὄῸ [1 αὐθὰ - βρϑαϊκκῖμρ ἴο 

ἀρχὴν. ὅτ καὶ :-λαλῶ: - εὑμῖν; [χοῦ αὖ: 811} 261 Παγθ 
ρορίμίηρ, Ὁ ῸΣ 8150. ᾿ ἀταῦ ἘΒρθακιπβ τς “Το υου Ἰϑν ὑμίτρδ ἴο ΒΡΘΑΚ 

26 ἘΣ;᾿πολλὰ". , ἔχω: περὶ: ̓ ὑμῶν ΟΠ ΘΕ ΤΏΡ οχοτ: - πᾶ 
᾿ ΜΔῊΣ (8165). πα αὐ βανίης - Ξ δου ᾿ς Υοῦ 0 855 γυάδτηοῦξ ὋΡΞ 

χαλεῖν ᾿᾿᾿ καὶ “ Κρίνειν". .: ἀλλ - πιδ᾽ Ἔα, ᾿ΑΒΤ 8 δυο Γ᾿ οὗ 
ἰο Ὅ6 Βρθακίι δηᾷ, ἰοὸ Ρ6 Ἰυάφίαθ; ναξ- 86. (ὅπο} Τδοϊ, “Ἦδ' ὑπαῦ βοηῦ 

πέμψας ε: -:ἀληθής - ἐστιν, κἀγὼ. .-ἃ  τη6:: 15. ὕσθ;- δηὰ ᾿[π6 
εἶεμῳ ΕΣ ΕΝ βάσᾶθ τς, 15,3} ’ 86 Ὶ : ᾿τρρα ΠΟΛ ΠΡΉΠΕῚ Ι: Βοατὰ 

ἤκουσα παρ΄. αὐτοῦ:-- ταῦταῷ --- -- λαλῶ - ἔτοΐλ ἈΠ 1 ἂπι ἔρϑβε- 
Σ πρατά, Ῥεϑίαθ. οἱ κἰπχ. [8656 (1 065} ᾿ .Ἶ ΕἾΡΗ ϑρθαἰκίης 

εἰς . τὸν: κόσμον. 27. οὔκ -- ἔγνωσαν" ὅτι τὸν: 
ἰπλίὶο ἴπα. -οσ]ά, ἰ, ᾿Νοῦ μον ΠΟΥ ᾿δαῖ᾿ ἔμθ᾽ 

πατέρα αὐτοῖς .:ἔλεγεν. 28 εἶπεν. -- οὖν 
ΕΔΊΏΕΟΙ ἴο ἰδοτη: 6 τᾶ8 τ ανίαδ. Ξε ᾿ἐπετοέόσέ 

τσ ἴπ ἐμ6΄ πΌΓΙα: 
21 ὙΠπιόν  α1α᾿ θοῦ ὅτδβρ 
δα 6 ψαβ ἰαϊκίηρ 
ἴο ἰμθὰ δρσαῦ᾽ ὑπὸ 
Ἑαΐδμοῦ. 28 ἘΠογϑίοτο 

ὁ. “Ἰησοῦς ": Ὅταν ὑψώσητε -:" 965 5- 5614: “ΜΉΘ Ω 
[88 -- σεδὰβ.. ὕπεαανεν “ὑοῦ Βῃοῦ!ά ρΡυΐϊ ΤῊΝ ΡΤΟηΟΘ ότι δυο ᾿ξ 

τὸν υἱὸν. τοῦ. ᾿ ἀγθρώπου; τότε: : γνώσεσθε [ὀΡ. {π6 Βοη. οὗ τῆϑῃ, 
ἰᾷς. ὅοῃ Οὗ ἐπα ΤΆΔ, ἴθ πη. σοῦ ΨΜ11 Κπουῦ ἴμθη σὑοῦ ̓  ΜΗ κύον 

ὅτι ἐγώ “εἶμι, καὶ ἀπ᾽ ἐμάυτοῦ ποιῶ; δὲν πὰ 86; «πὰ 
14 ΟϑὃὋὔὗξ δα," ̓ δπᾶ ἽἝἜγοσα.  ΤΏΣΒΘΙΕ " Ἴ ἀτὰ ἀοίπε ἐμαὶ Τ᾿ ἀο ΒοΙΏΪΏρ΄ οὗ 

“οὐδέν; ἀλλὰ ᾿ -καθὼς ἐδίδαξέν. μὲ---- [τὰν οὔγῃ αὐ δεῖνα; θα 
ποίϊδέτισ, - δαὲ οτ αοδοτάϊηβ 88. ἰδασῃῦ τ 1:0} ιαδσῦ “δὲ {πὸ ἘδύμοΥ 

πατὴρ. -᾿ ταῦτα ᾿. ᾿. λαλῶ. “29. "καὶ [ταπραῦ, τι6 1 βρϑὰξ 
ΒΔΙΒΟΥ ᾿ -. [656 (1865): ᾿ Ταπὶ ΒΡΘδΚΙη Κ." ΑΒ Ξ[Π686 Ἐδιηρθ.. 29 Απὰ 

ἐπ ὃς “πέμψας --. μὲ μετ᾽. ἐμοῦ ἐστίν" [πθ΄ τμαῦ «βοιῦ. λθ 15 
ἴ88 (ο8) Βανίῃβ βεηῖ. Ε21:] ΒΝ ΤΑΘ τ" 5 ππϊῃ πὸ; Ὧδ ἀιᾷ. δοῦ 

οὐκ. - ἀφῆκέν Γν Με. τς μόνον, τ τς ἅρδπαδῃ τηθ. ἴό;. τᾶν τ 
Ὧος ᾿ ἈΘ Οἱ 1 [θ0 9 ᾿ 8 ἮΝ - Ευλον 5612, Ὀθοδιθθ. 1 ΘΙ αν α 

ἐγὼ - τὰ ἀρεστὰ“ αὐτῷ “- τὸ γγας ΑἹ ΟΝ 
Ἔ : [ὃς (ἐλ 55} Ὁ ἀρεστὰ ᾿ἰσ ἩϊᾺ Ιδ1 ἀοΙη 5 ἅο -[π6: ῬΕΙΠΡΕ: ἾΔΑ 

πάντοτε. 80 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος [128 (0 - μίτα," 3 
δίσασδ. : ὙΒΕβαὶ (πη 55) ὍΣ μῖτα. βρθακίῃξ. Ὧ6 ψαδ ἀρθακίης, ἴπι688 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν:: 3) ᾿ τ πὶ Ὁ ΝΕ ἀμί ηρ 5, ΤΑΔΆΥ ὁ Ραῦ 

ΤΑΘῺΣ - 6 θνεαᾶ πο ἐπ Ἐν ΩΝ Ν ἕδη. ΠῚ Ἀῖτα. 

ΔΙ. Ἔλεγεν. το οὖν "Ὁ ὁ ᾿Ιησοῦς «πρὸς 1" 81 Αῃᾶ -8ὅ0 σϑράξ 
75 Βα γ πβς ἐμογθέοχθ᾽ τ κα “ο δαίοὺς ποῦ ου. [0 58}. ἴο 

᾿τοὺ :, πιετιιστευκότας - αὐτῷ τ[οὐδαίδυς [-:. τος “- 
[86 ὃς - τ Βανηβ Ὀαπθνεα “ ἴο μἰτα - ΦΟΥ͂ΝΒ ὑπο τον ἘΗ μθὰ 

᾿Εὰν ᾿ ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ. χόγῳ τῷ [Ὀ}6ονοα Πίπι: 
όνεν.: σοσ᾿ βου τοιπαία ἰὼ ἐπ΄ “Μοσὰ τὸ πε} Τοηδίτι ἢ ΠΥ: ΜΟΙᾺ, 
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ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 382 καὶ 
τοΐθθ, . ὕἱν αἰβοῖριθ5 οἔτηρ ὑοῦ 876, δηα 

γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια 
γοσ Μ21Κον {δμ6 ἰσγατϊῶ, δὰ {188 [5.159] 

ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 3833. ἀπεκρίθησαν πρὸς 
ΨΠ ἔγθα του. ἜΠΟΣ δηϑννοσθα ἰοννατζα 

αὐτόν Σπέρμα ᾿Αβραάμ- ἐσμεν καὶ οὐδενὶ 
Ε) 9.9] Ξε οὗ ΑΡσϑδδια ΜΘ αχα δηᾶ ἴο 0 ομδ 

δεδουλεύκαμεν. πώποτε: πῶς σὺ λέγεις 
τ δνα ΡΕ6θῺ βδνδ δ ΔῺΥ ἔτηθ; μον σχοῖ] ΔΥΘ ΒΑΣΙ 

ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη 
ἰδὲ ΕΡΥΝΝ χοῦ Μ111} Ὀθδοοτα 6 7 Δηβνζετοα 

αὐτοῖς ὁ ᾿ΪΙησοῦς ᾿Αμὴν ἀμὴν- λέγω. 
ἴο ἴδϑτα τῃ8 ὥεϑιυβ Αμθὰ δφη. 181. ΒΒ ΊΏΩΡ'. 

ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν 
ἰο γοῦ μὲ ονούνγοῦθ ἰἴῃῇᾳς ἀοΐϊῆρ {πὲ βα. 

δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας: 35 ὁ δὲ 
5Ιαν 8 15 ΟΣ [86 51Π; 6 Ρυΐ 

δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν 
ΒΙΪαύθα ποῖ 15 σευωδίηϊηβ ἴθ ἰᾷθ ποῦβε ἰηΐο ἐπα 

αἰῶνα’ ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
886; ἴ8. βοὴ ἰ5 γϑοιηϑίηϊηρ ἰηΐο ἐπα 

886. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, 
ον ῦ. ἐμογοίοσθ 6 ὅοῦῆ τοῦ Βῃου]α ἤγρο, 

ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 31 οἷδα 
Ζτεβ τοῦ 11] 6. 1 δνο Καονν 

. σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε: ἀλλὰ 
ἰδαΐ βϑοϑα οὗ ΑΡτϑῆϑιῃι τοῦ 816; μυ 

ζητεῖτέ. με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος 
ὙῸΤ ΓΘ 56 6 ΚΙ Π5 χὰ 6 ἴο ΚΙΙ, Ῥδοδιβα. 6 ψοσγὰ 

ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 
1:6 ταΐϊθ ποῖ 15 Βπαϊῃρ σοοτὰ 1Ὰ τοῦ. 

88. ΟΝ ἐγὼ ἑώρακα. παρὰ τῷ πατρὶ 
ΜΜΗαὶ (55) 1 ἤδνθ 566 Ῥεβίάθ ἐμ Εδίμεσ 

. λαλῶ: καὶ ὑμεῖς οὖν. ἃ 
Ι[ϑτὰ βρεακίηθ; δὰ στοῦ ἐμογεΐοσα ϑνϑδὲ (( 155) 

ἠκούσατε παρὰ τοῦ ᾿ πατρὸς , ποιεῖτε... 
τοῦ ὨΘΑσάΩ͂ Ῥοϑιᾶθ οὗἰμπθὸ Ζδίῃοσ τοῦ 8.6 ἀοίπξ. 

39 - ἀπεκρίθησαν καὶ εἶταν αὐτῷ ᾽. Ὁ πατὴρ 
- ΤΟΡΚ ϑδηϑιννοσθαᾶ δα βδϊᾷ. ἴο τὰ ΤῺ ἔδίμοσ 

ἡμῶν ᾿Αβραάμ. ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ 
οὐδ ΑΡΥΔΏΞΤΩ 15. :15 βασίθθ. ἴο ἵβοὰ ἰδ6 

᾿Ιησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ 
7 55 [ΙΕ ομϊ]άγοη οὐ ἐπ6 ΑΡγϑμασὴ τοῦ δῖθ, Ἐ86 

ἔργα τοῦ ᾿Αβραᾶμ. ποιεῖτε 40 νῦν 
ΜΟΤΚΒ οὐΐβο Αὔγϑθδίη δε τοῦ ἀοίῃρ; ΟΝ 

δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον 
Ῥυξ του 816 βϑρεκίῃρ τὴ ἴο ΚΙ], ΤΩΔ 

ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν 
ΜΏΟ [86 ξ5 0} 1...} ἴοτοῦ Ιἢᾶν ΒρΡΌκθὰ ΟΣ 

ὄντως 
[- ΕΞ ἘΠΕ ΕΝ 

ὅτι 

8δο. - 
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γὸῦ ἃ΄86 ΤΟΡΠΥ τὴν 
αἰβοίριθα, 32 δῃᾷ σοῦ 
Ψ11 Κηοῦ ὑμα ὑχαίῃ, 
δηᾶ ὑῃθ συ Μ11 βοὲ 
χοῦ ἔγβα.᾽ 88 .Τεν 
χορ θα ἴο Ὠϊπι:.- “Ὑγ8 
8Δ΄Θ6 ΑὈΥΔΏΘΙΔ᾽ 5 ΟΥ- 
ΒΌσὶηρ δ) 4 ὭΘΥΟΣ. να 
δ Ὀθθὴ ἴδνε ἴο 
δησροᾶν. ΒΕον ἰδ ἢ 
γοὰ 58.0ὺ, “χοῦ 

Ῥβοοηῖθ ἔγεο᾽ 9" 3406- 
515 ΒΒ ΟΙΘΩ͂ . ἐποχὴ: 
“Μοῦ ὑγ}}7 1 58. ἴἰὸ 
χοῦ, ΕἸΥΘΙΥ ΟὍΘΥ οἵ 
5 5. 8 5176 οἵ κίῃ. 
35 ΜοΥΘΟΥΟΥ, Π6 5]δγα 
ἄοαβ ποῖ σοηδίῃ ἰὴ 
ὑ 6 πουβθηοα ἔοῦ- 
δνοτ;. [286 50.) ΤΟΙΏΒΙΩ 
ἔογοναῦ. 306 ΤὭΏΘΓΘΙΟΥΘ 
Ὦ ἰῇ ϑοὴ βδοὺὶβ σοῦ 
ἔγθθο, τὸῦ Ψ}|Ι. 6 
δοῦαδ}}}2 [τ66. 8371 

Καον ὑμαῦ σὸν 816 

ΔΌΓΣΘΕὨΘΙΙ᾽ 5 ΟΕΒρυηρ; 

μὰῦ τοῦ 8:6 βροκίηρ 
ἴο ΚΙῚ πῖθ, Ῥθοϑυβθ 
ΤᾺ ΜΟΙ τδκο 0 

ῬΤΟΡΤΘΘ5. ϑυηοὴρ τοῦ, 

38 ΜΩδὺ ΩΡ 1 δγα 
566 ἰῇ πὶν ἘΔΙΏΘΥ 

Ὶ 50θαϊς; δῃᾷ σοῦ, 

ὑμοσθίοσθ, ἄο “188 
[λῶρβ τοῦ ἤδνα μϑϑτά 
ἔτοὰ ΤΥΟθᾺ] ἔδυμϑυ." 
39 ΤῊ ΘΏΒΨΕΟΥ ὑῃδν βϑὶά 
ἴο εἴ: “ΟἿ ζαύῃϑγ 

ἷϑ ΑΡΥΘΉ8Π." σθϑι5 

βαϊα ἰο ἐποὰ; “Ἱ στοῦ 
ΓΘ. ΑΌΣΔΏΔΙΩ  ΟἿΣ1- 
ἄτθη, ἄο [86 τσ ΚΒ 
οἱ Αργϑῆδπι. 40 Βυὺ 
ὩΟΥ τοῦ 86. β66κΚ- 
5 ἴο ΚΙ] ἴηθ, ἃ 
ΘᾺ ἰμαὺ 85 ἰοϊὰ 

χοῦ ἰῇ χα ἰμδὺ 

Ῥυσατ λημη τὴς ταιρυντιρφηρπρπκηνανρισσανν ον μηφμαροε οαμρηθρῃ, 

σοατπ 

ΓΎΣΩΣ 

ΓΙ ΝΣ ΜΝ ΝῊ, πω ωοςοὋΕοἔο ΠῚ 

Ἡραια ανάθο. Εὐοτῳ μφ ων αὐον 
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ἤκουσα παρὰ. τοῦ θεοῦ τοῦτο ᾿Αβραὰμ 
Τμῃρασά Ὀεβίᾶβ οἐίμε αοα; {π|5 ({π115) ΑΡσαματα 

οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα 
ποΐ αἴα. Οὐ στὸ ὅοϊῃ ἴῇῷ 86 ΨΜΟΥΚΒ 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπαν αὐτῷ Ἡμεῖς 
οὐδε ἤδίμεασ οἔυου. ὙὯῸῈν βαϊά ἴο Ἀϊὰ Δ Ω 

ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν: ἕνα 
οαξοῦ ξοσηϊςαίδου ποὺ 6 ΨΘΣΘ Βθηθγαϊθα; ΟΠΘ. 

πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν. 
Ἐδίμεῦ 6 86 πανί β: ἐδ6 αοὰ. 

42. εἶπτεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 
- ΘΑ͂ ἴο θὰ ἴῃ6. Φ6 55 

Εἰ ὁ “: θεὸς πατὴρ ὑμῶν 
1 οο ἴδ6 αοὰ ἜΔΊΒΟΥ οἴου 

ἦν ἠγαπᾶτε , ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ 
ψγ»85 τοῦ 6.6 Ἰονίπβ τοῖν 6, 1 ον. ουΐ οὗ 

ποῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω" οὐδὲ 
το. αοἂ σδίὴθ ουΐ  δῃᾷὰ 181. δχίν δ; ὨΘΙΠΘΥ 

γὰρ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ᾿ ἀλλ᾽. ἐκεῖνός 
ἸῸΥ Ἴγοϊα ΙΏΣΒΘΙΕ ἼΜΠΕνΘ ΘΌΙΏΘ, . Ῥαϊ δαὶ (Ομ 6) 

με΄ ἀπέστειλεν. 48 διὰ τί τὴν λαλιὰν 
6 ϑεπὲ Σοσίῃ. ΤΏΣΟΌΡ ννδὲ ἰῇ6 βρεϑοῇῃ 

τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ᾿ς ὅτι οὐ 
{᾿ὶῖὶῚ΄ τρΐϊῶθ πού στοῦ δὲ Καονηρῦ Βεοδῦθα ποῖ 

δύνασθε ἀκούειν. τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 
ψνοτὰ ἰὰ6 τηΐηθ. 

διαβόλου 
χοῦ 816 8016 ἴο Ὀ6 ϑαχίηρ {88 

44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ λς 
ἕου οὐδοῦ ἰῇθὸ δίμῃο οείδα Ῥον 

ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν 
γοῦ δῖα δῃμᾷ [ἴῃ68 ἄφεῖσγεοβ οξίῃθ ξαίμου. οἵ του 

θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος" 
τοῦ δῖ ΨΗΠΠΩΒ ἴο 6 ἀοΐηρ. Ὑμδῖ (0.6) 

ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ 
ΤΏΔΏ-ἈΠΠ6Υ . ΜΜᾺΒ ἔγοτὰ ῬΟΘΊΩΙ, δηᾷ. ἴῃ... 6 

ἀληθείᾳ. οὐκ. ἔστηκεν, ὅτι οὐκ᾽ - ἔστιν 
τὰ. ποὲ δ [85 5ἰοοά,  Ὀθοϑαβθ. Ὡοὺ - [15 

ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν ᾿ λαλῇ - τὸ 
ὑσὶ τ ἢ. Ὅ ΘΟνΟ. ὯΘΊΩΔΡΚ ΞΘ ἴδ6 

ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων . υλαλεῖ,, 
Ἴσ, οὐ οῦ ἐμα ᾿ονπ (ἰηρ55) 6 15 ΒΘ δ ΚΙ: , 

ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 
Ὀδοβίιβα. δ. π᾿ 615 δῃᾶᾷ ἰῇ ἔβδίμποσ οἕἱϊ, 

45 ἐγὼ δὲ ὅτι ᾿ τὴν ἀλήθειαν λέγω, 
δ Ῥαΐξ Ὀδοδυδο ἐμ [2015] Ὶ τὰ ΒΑ ΗΒ, 

46. τίς ἐξ᾽ ὑμῶν 
Ὅμο ουὐΐοῦ τοῦ 

ἀλήθειαν 
{τυ 

οὐ πιστεύετέ, μοι. 
ποὲ τοῦ ἃζα θεν ἴο ΤῊ 6. 

ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἶ 
ἰ5 τορσονίηρ» τῶρφ δῇοιυί ΕἸ εγ 1 

ΜΟΙ. Ἰονα ΤΏ6, 

ΦΌΗΝ 8: 41---46 

Ὶ Ὠρδσὰ ἔγοιῃ. Οὐοᾶ. 
ΑΡΥϑῦϑαι αἰᾶ ποὺ ἀο 
ἰηῖ5. 4 χοῦ ἂο μ8 
ΜΟΙΕΞ οὗ τόοῦῖ ἴδ- 
μ 6 Υ.᾽ ἸΏῸΡ Ββεϊιᾶ 
ἰο Ὠϊΐὰ: “ἷἋΌὰὺὸ μετ 

ποῦ. ΟῚ ἔπ ἴογ- 

ηἰοσαύϊοα; )ὀῶὺ ὨἅγΥΘ 
ΟἿΘ Ἐδύμοῦ, σοῦ." ́  

42 “6585 8814 ἴο 
θη; “ἹΣ σοῦ ψοσα 
χοῦ ΕδύΏΘΥ, τοῦ 

ἐζοΣν 

ἔγοὰ Οαοὐ Ι΄. σϑῃι8 
ξοσίῃ . δῃᾶ δ ὮΘΙΘ. 
ΝοΙΏΘΥ πᾶν 1 σομθ 

οὗ ΤΥ ΟὟ ἰπἰδ- 

γ6 αὖ 8, Ὀπὺ ἐπμϑῦ 

Οὴθ βροηῦ. τὴ -- [οσύῃ. 
48 ΝΥ 15 ἰδ τὸῦ 
ἂἄἂσ ποὺ. Κῆον ψἢϑῦ 
1 δ ϑρϑθδκίηρϑ 
Βϑοδῦβδθ ὙΟ σϑηηοῦ 
1ἰδίθῃ: Ὁ ΤῺ) ψοτχᾶ. 

Δάγοῦ 816. το Ὑοῦκ 
Ζαῖμοῦ 86. 601}, 
Θαἃ τόὸοῦ ψ|θὴ ἕο 

ἂο 6 ἀδϑῖσοθ οὗ 

γοῦα ἔδύμοσ. Ἰδδῦὺ 

ΟὔΘ. ΜᾺ 8 πιϑηδίθν- 
ΕΓ ΏΘΩ Ὧδ᾽ -ῬΘΡΔΏ, 
δια Ὠδ6. αἰα ποὺ 5ὐδῃᾶ 
ἔα ἰῃ ἰδ6 ἀπ, 

Ῥϑοδῖδα ὑσαῦ 5 ποῦ 

ἷἰπ πίω. ΘΟ Ὧ6 

ΒΌΘΘΔΕΚΒ ἴῃ 16, Β6 

ΒΡΘΘΚΒ δοοογαϊηρ ἴο 

ἢ ον αἰβροβι 0, 

Ὀδοδῖιθθ Ὧ6 ἴβ ἃ 8. 
δῃᾶὰ ἴῃ ἕαϊμεσ. οὗ 
[{πὸ 116]."- 45.86- 

[σαδθ Ἱ, οὐ ὅδ οἴμεῖ 

ὨΘΕΩ͂, {611 ὑμ6 ὑσαῃ, 

γοῦ ο΄. ποῦ ὈΕΘΙΪΘνΘ 
8. 460 ὴΟ οἵ τοῦ 

σορν ἰοῦ πιὸ ΟΥἨ 5ἰπ3 

1 1 5ρῷδδκ ὑγείῃ, 
- ποι Φ|ς ͵᾿͵᾿ὈὋὈῸὈῸὈῸὈῸΌῸΌῸΌῸΌὉΌῸΌῸςὉΌὉΌς.τς'έά᾽᾽....-.---.-.-ὀ-Ἐ᾽-᾿----.-.-.- 

445 ΤῊ 1ἰ6, “1; τ, ΒΥ. 



ΨΟΗΝ δ: 47:--.-54 

"λέγω," διὰ τί ὑμεῖς οὐ : πιστεύετέ 
1 5τὰ. ΒΜ ΊΏΕ, πνον ὝΠΑΡ τοῦ ποῖ: 816 Ὀ6]]ΘνπΒ 

μοι; 41 εὐὐς τῶν - ἐκ. τοῦ θεοῦ τὰ 
ἴο πιθοῦ - ἐν Ὁ ἴοηὼ) Ῥοίὰβ οὐδοῦ ἰπ6 Οοα ἴμ6 

ῥήματα ͵.τοῦ. θεοῦ ἀκούει: ς διὰ τοῦτο 
ΒΑ 55. ΟΣ [26 ᾿Ωοάι, 15 ΒεαΣΏ 1. τσχοιση ἰμῖδ᾽ 

ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε  :--ὅτι ᾿ ἐκ τοῦ. θεοῦ 
τοῦ ποῖ δῖ ᾿μβαγίπε. Ῥεοδαβα. οὐδοῦ 6 Οοὐά 

οὐκ." ἐστέ.:: οἱ σῷ " 
τοί ἤει ΝΣ γοῦ δτ8.. . 

- 48 ἀπεκρίθησαν. οἱ. 
ἐτε α ΔΗ νοχεα τ... 186... 

᾿ εἶπαν - : καὐτῷ..΄. "Οὐ .Ν ̓ καλῷς λέγομεν 
ἴδον βαίς. ἴοθῖτα τ Νοῖ -- ΒΔΕΙΥ τ τὸ βανίῃθ' 

ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἴ σὺ: καὶ δαιμόνιον 
ΣΑ͂ΜΘ, [Πϑὲ. Ἐ:βδταδσίλατι δ8τϑ: ψοῖ -δπα ἀδγλοῦ - 

᾿ ἔχεις ὦ 5.485. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς; 
ϑοὰ 8.ὃ πδνΊη6} ἐπ πο ΑΠΒΘΝΜΟΣοᾶ.. ὔσδβαβ. 

δαιμόνιον. οὐκ ἔχω, "- ἀλλὰ - « 
ἀοοχ "-οῦ: δὰ Βανί, απ: 

τὸν. “πατέρας. μοὺ; καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 
τὰς - Εἰ δίμβοσ οἵ τηέ,; ΔΩ͂ οὐ 8. αἰ σΠΟΟΧ δ᾽ ΤᾺ 6. 

ὅ0: “ἐγὼ δὲ: οὐ Ἑςἔζητῷῶ.: τὴν. δόξαν «μου- 
θα .- σὲ τ δπὶ βοοκίηρ “ἴπ6 ᾿ 

᾿Ἰουδαῖοι καὶ 
ζαννδο 

τιμῶ 

ἔστιν .-.-.": ὁ... -ζητῶν καὶ κρίνων..- 561 ᾿Αμὴν 
ΕἾΝ ἴδε πο) βοοκίηρ δρᾶ. Ἰυαρίπε. ΄ Ἄτήθα [: 

ἀμὴν λέγω: ὑμῖν, -- ἐάν .:-. τις -- τὸν ἐμὸν. 
ΘΙΆΘ ὅτι βασῖπα ἴο τοῦ, ἱξ' Ἔνασ δος {π΄ ἼΩΝ 

λόγον τηρήσῃ, - -΄. θάνατον .... οὐ. μὴ 
ψνοχὰ “βῃουϊά οὔβασνε,. αι αρδίῃ Ὡοΐ : τοὶ 

θεωρήσ σῃ ᾿ εἰς τὸν αἰῶνα. 52 εἶπαν αὐτῷ. 
Δ 5Βοια Ῥϑῃο]α ἱπίο ἴα ̓- 656. ᾿ς 56, -ἴο ὨᾺ 

οἱ“ ᾿Ιουδαῖοξ - Νῦν “.. ἐγνώκαμεν" ---: ὅτι- 
1π6 ΝΓ-...:} ΟἾΝΟΝ  ὕὐχο πᾶνε Καονπ᾿. "“πδὲ 

δαιμόνιον. ἔχεις: «ττΑβραὰμ ἀπέθανεν. 
ἄθσχοχ . σοὺ τα Βανίῃρ... ἀρσβϑῆδυ:.:, αἱεᾶ 

καὶ . οἱ. προφῆται, καὶ... σὺ λέγεις Ἐάν 
8ῖ5ο. 188. ὩΡΤΟΡΒοίδ, (8 ψγοὶ το Ξαϑίηδ' ΙΓ ονοσ 

ἕχτις, τὸν. “λόγον μου ᾿τὴήρήσῃ, οὐ- βὴ 
ϑσοπ ΒΝ "μνοτάᾶ "Οἴτης. βου οὔβεζνθ,. ποῖ 'ποῖ 

- γεύσηται ᾿θανάτου:. ε εἰς. “-τὸν αἰῶνα" 
Ὦ6 βδουηα ἴαϑῖθ.- οἱ ἄεδίῃ., : “ητο τἶθ τ 886;: 

58 μὐτ' σὺ- πμείζων Δεῖ -τοῦ “πατρὸς. ἡμῶν 
ΦΆΟΣ 'χοὰ βτοαῖθτ' γοὰ ἃσθ. οἔ μα - ἑαίμποχ. 

"Αβῥαάμ, ὅ ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται 
Ἄρυδθδια,,. ΒῸ αἰοαν Απά΄ (86... Ῥ»χορβϑῖβ 

ἀπέθανον. τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; 
αἰἱοᾷ; ΨΏΟΙΩ ϑουτβεΙε. 816 ψου τη 57 

54. ἀπεκρίθη. ᾿Ιησοῦς. Ἐὰν ἐγὼ... δοξάσω... 
Αὐϑνεχοὰ 4655 ΤΣ νος Ὶ δῃομα ΚΊΟΥΕΝ 

᾿ 4Ί θ. ὑπδαὺ ἰ5 

δῃᾷ; 

Ἐγὼ: 

1 δὰ πομοχίηνρ, 

ΕΊΟΥ͂Ν ΟΥταρ;. 

ΞΟΕῸΞ. 
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ΨΩ ἷβ. 1 τοῦ -.- ἀὃ 
ῃαοὺ ὈΘΙίονο  .:Π169 

. ἘΤΌΓΙᾺ 
αοά Ἰ᾿ἰδίδρῃβ ἴοὦ ἔπ 

ΒΆΣΙΩΘ5 Οὗ αοα. ἸΤΗϊΐ 
ἰς ΜῺΥ τοῦ ἀο- ἢοὲ 
δίθη, Ῥθοδῖῖθθ. στὸτ' 
ΆΤῸ Βοὺ ἔγοπι πΩΝ 

481ΤΏ. ϑΏΒΟΥ ἰμπὰ 
ὅογβ 5βαίϊᾶ ἰο ὮΐϊΩ: 
“Ὧο. ψὲ τοῦ - ΤἹ]ρῺ- 
1 588), ὙΟᾺ 16 ἃ 
-Θ8 τ τ Στ 8ηἃ 

Βόνο 8 ᾿᾿ἄθπλοι δ 
.49 9655 ΒΆΒΜΟΓΘα: ὃ 

ἄο ᾿" ποῦ ἤλυθ δ Ἃ6: 
ἸΏΩΘΩ Ῥυαθ Σ ὭΟΒΟΣ 

ἜΚ ᾿Ραΐμπον, 88 
χοῦ. ἀἰββοηοσ. δῖ. 
δ0Βυ 1Σ..8Δ5ὶ.. Δοῦ 

ΒΕΘΚΙΩΡ ΒΊΟΣΥ ῸΥ 

ΙΆΥΒΟΘΙΕ;. Π6Γ6 .ν.18 

Οπθ ὑμαὺ 15. “56 61.- 

ἀπ. διὰ Ταάρίηρ. 

51 Μοβὺ ἀχθ]ν Ἱ 58 
ἴο τοῦ, ΒΕ εὶ ϑηγοτὸ 

ΟΌΞΕΥΨΘΒ ΤΩ Μοτά, 

Ἢδ.. ΨῺ1 πδνοσι. - 568 

ἀραϊῃ δὖ 811,᾿. δ2: ΤῊ 
ὥοθβ 5818 ἴο. ἢϊτὰς 

“ΝΟ Μὰ ἀο.- ΚΠΟΜ 
οι  ᾶνα δ᾽ ἀ6- 
τ, ΔΌΓΒΒΘΙΤΑ᾽ - ἀϊθᾶ, 

8150 ἐπ Ῥχορηθῦδβ; 

μαῦ γόου. 56Ψ,  ἹῈ 

Δα Ο.6 ὈΌΒΕΓΎΕΣ - :- ΤΥ 

ποτὰ, μ6 ΠῚ ΏΘΨΕΣ 

ἰαδὺθ - ἀθαίῃ.. δὖ 811. 

583. Χοὰ τα. πού στοαῦ- 

"Ὁ ἔθ ΟἿΓ - ΤΠ ῸΣ 

ΑΡΥΘΏΒΙ, -ΜΏΟ - αἱρᾶ, 

ΔΘ. γοι} ΑἸδο, 86 
ῬΓΟΡΟΙδ - αἰδά, “ ΜῈΟ 

ἄο “γοὰ. οἰθίτα -ὖο 
62 δ4άσο5ι5 805 

βϑατθᾶς ἼΣΟΙ ΒἸΟΣΗ͂ν 

ΠΤ 

ΠΣ 

κλον πάρ τος 

φαίαρν ἀρ κατε ν 

παρε ον δράκων λαρεβροβε. μη κα νδυηῃμμνορθθαίενῃμμμμομουμννων ἀμί μθνν- ἀευυλι ας 

Ὁ οὐὐσαμ φμφαν 9 ϑλινίκνων 

να Καοννα 

Ὧ8 ταῖῖς, 866. 6. ἅδν 

«καὶ 

Σοα: ὯΥΘ ΒΑΜΊΩΡ 
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ἐμαυτόν, ἡ δόξα. μου - οὐδέν “ἐστιν. ἔστιν' 
το, ἴθ βοῦν οἔτπα ποίμίησ 5. ΟΝ 

ὁ πατήρ: μου" ὁ ,δοξάζων με, ὃν. 
ἐη6- ἘδΊμεσ οὔχηθ πὸ (Ο6). ΒΟΥ] Τρ, Μ Ώοτα 

ὑμεῖς λέγετε ὅτι θεὸς ὑμῶν. ἐστίν, 58 καὶ 
τοῦ 816 βανίαρ ἐμαὶ αοἂ οἵσγου ἰδ, δρᾷ 

οὐκ - ἐγνώκατε οἙαὐτόν, ἐγῶ δὲ οἶδα 
ποῖ χοῦ δδνε πον πίω, 1 

αὐτόν" -. κἂν εἴπω. .- ὅτι 
ἶσα; - ἃπᾶάϊλξονοσ... 15ῃηοια ΒῈὺῦ. οἰπμδαὶ 

ες μοΐδα ὦ αὐτόν, ἔσομαι - ὅμοιος 
ες ὮΠΏ, 1 5Π8}1} 6 μκ τοῦ 

" οἷδα - αὐτὸν καὶ τὸν 
δι; “, Ὅυϊ- 7}8δνε Καοχὴ Ὦΐὰ 8ηα ἐπα 

λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 58 ᾿Αβραὰμ ὁ. 
ψοτὰ οὐ πἰπα Τατα οὈβοενίαξ..: ΑΥκαματν 16 

πατὴῤ ὗὑ μῶν - ἠγαλλιάσατο ἵνα 
ζαῖΆΘΥ -ΟΥ τὸ εχαϊίρά: 

ἴδη. τὴν ᾿ ἡμέραν τὴν ἐμήν, . 
δα... τηΐῆρ, 

δ᾽ “εἶπαν ᾿ οὖν. 
5δια ἀδμογεΐοσα ΕΝ 

Πεντήκοντα «ἔτη οὔπω- 
Δεῖν ᾿ ΨΈΩΣΞ πο νοὶ 

ἴς ἑώρακας; 
οι Βᾶν6 βαθηῦ 

᾿Αμὴν: - ἀμὴν 
ἌΥΩΘῺ -.: ΒΙΏΘΕ 

ΤΑβραὰάμ.-. γενέσθαι 

ΝΝ οὐκ 

ποῦ 
- - 

ὑμῖν 

ψεύστης: ἀλλὰ 

καὶ:- εἶδεν. 

ἐχάρη... 
δ το ]οϊοοα. - - 

πρὸς αὐτόν 
ἰονατὰ “Ἀλλ 

Εἰ το καὶ! ᾿Αβραὰμ 
ἔχεις -8πᾶ ΑΡσδβδπι ἡ 

« αὐτοῖς. ᾿[ησοῦς 
Βεά Ὁ οο, ἴθι 7655 

λέγω ᾿ὑμῖν, πρὶν 
1 ἀγα ΒΥ ῚΠΕ ἴο χοῦ " “Βοξοσθ., ΔΡΟΥΘΆΔτΩ. ᾿ ἴο Ῥεοοσαθ 

ἐγὼ εἰμί. 459 ἦραν οὖν ᾿.-- λίθους 
ΑΙ -Θ 1. πεν τ δοα πρ:-- ᾿ἀπετεΐοσθ: ̓ ΒΟΏ 68 

ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν: 
ἴῃ ογᾶϑν (παὲ- ἐμδν ταδὶ ΤΣΟΨΝ ὍΡΟΣ τα; 

58. εἶπεν -; 

᾿[ησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 
δά, ὑνεδέ ουΐ οἵ. Ἂδ8 ἴδσηθ 16: 

οἰ εἶδεν ἄνθρωπον. τυφλὸν 
ΔΩ 

μαΐ.. ̓ δἱά 

0. Καὶ Ν παράγων... 
᾿Απαὶ "δοίη Ὀεβία οἰ" ̓Β6 ΒΔῸΣ 

᾿ ἐκ γενετῆς, 2 καὶ ἠρώτησαν. αὐτὸν. οἱ 

. ὅξβυβ, 

ὁπ οὗ ΒὈίσίῃ. Απὰ -αὐοβμοιθᾶ τῖσαι. β.}0: 

μαθηταὶ -αὐτοῦ λέγοντες. “Ῥαββεί,, τίς 
᾿ἀἰβοῖρθιθα :.:--0Ὲ ΒΥ: Βα Δεν τ ΓΑ ΔΌΡΙ,. -8Ὸ 

ἄρτεν ᾿οὗτός -.- ἢ οἱ “γονεῖς αὐτοῦ, 
ἥμαρτεν," : 815. (016). - οσ δ: Ῥατγεμῖς. - Ὁ Αἷπι, 

ες ἵνα τὸς «τυφλὸς γεννη θῇ; ᾿ 
ἴ οΥ̓ϑὺ ἐμαὶ 1} εζοῚ -᾿ ΝΜ 5ῃου! ά μοὶ βεηοταιϑαν 

ὧδ ΠΟΥ ἸΏ; 

βυξ -ανο Κρονῃ. 

ἴῃ οσάεσχ ἴλας 

ὺΝ μα βανν- 

ὁ] ουδαῖοι. 
εν «᾿ς 

ΦΟΗ͂Ν 8: δὅ--9:2 

ΤΣ ΒΘΙΝ, ὙΠ ΘΙΟΥΥ 

χῦ. 15 
ΤΩ ἘδΙΏΘσ ὑμϑαὺ 91ο0- 
ΤἸΕΪΘΒ 6, ἢ6 ΏΟ 
γοῦ 56Υ. ἴθ. τοῦ 
“Αοᾶ; δὅ 3)ηα γε γοῦ 
Ὦδγθ πού ἘΠΌΝΩ 
τ. Βα 1 Κῆον 
τ. Απᾶ ἰξ Σ. βαϊὰ 
1 ἄο. ποῦ. Καον Ὠΐω) 
Ἵ Βῃου!μ!ᾷ . 6. 11Κ 
χοῦ, 8. τ. Βα 1 
ἂοσ κηροῦ - ὮΠῺ πᾶ 
8. Ὧι ΟὈΒΟΙν Ηρ Οὐ ὶδ 
ποτά. 56 ΑΡ 8 8 Πὶ 
ὝΟΣΕ. :ζδ το]οϊοδα 
συν ἴῃ 88 γζτοῦ- 
Ὀοοῦ οὗ βϑρίῃρ.  ἼΩΥ 
ἄδν,. ἃ 6.. 58} 
1ὸ πᾶ τ ϑ]οϊοβα. ̓" 
51 ὙΠΟΣΘίοσθ [86. σον 
5: (Δ ἰο; τ: “ὙΟΣ 
χα; οὺ γοῦ ΠΤ γΘαΣ5 
ΟἹά,: δῇ 5111 σοῦ 
δνθ βεθὰ ΑΔ 8112᾽ 
ὅβοβυβ βία ἰο ὑμϑχα: 
“Μοδὺ ὑγὰ]γ Ἃ 5ΒΥ 
ἴο γον, Βοζοσδ ΑΡτΆ- 
Ἀϑ Οϑμια. ἀπο οχίβ- 
ἔθῃσδ,- Τ αῦθ, Ὀ66.., ὃ 
59 ὙΒΟΙΘΙοτο.. ὍΒΘΥ 
ΡἱοκΚοαᾶ -ἀρ.-. βἰοήοβ 
ἴο ΒᾺΣΙ -ΕὐΏΘΥΩ] . 
᾿ἰπι; -θὰς Φ“6568.. τ 
δὰ ψορὺ οὐ οὗ, ΗΘ 
Δα ]8.. -" 

0. Νον 8.8. μδ΄. ΠΡΟ 
Ὀδδδησ 8Ιοῦρ-: Ὧ6 

58. .ἃ πᾶ δ] πᾷ 
ττοόσα- δἰγίῃ. 2 Απα Ηἰς 

, αἰδοῖριθς αϑοα - ἶνας 

ἘΔΟΡὶ,. ὑπδο βἰηηθά, 
ὁ} 15 “8 ἢ ΟΥ̓ "Ὦ15 

ρατοαΐβ, ὐΒαῦ 

Ὧδ χ᾽ δόξα α ὉΠ α3" 

58. 1 Ὧδνὲ θδοηςξεεγὼ. εἰμί (6-σο΄ 61: 7015} Θέζοσ ἘΠ 6 ἃ οὐἱϑέ; μηδ αἱ να οἴδυβο 
'πρὶν ᾿Αθραάμ. γενέσθαι 8Ππἃ  ΒΘΠΟΘ ὌΓΤΟΡΘΙΙΥ τοπαογθά ἴῃ ἴῃ 6 Ῥεγζεοΐ ἘΘη56. 

1 5. ποῖ [Π6- ΒΆ1πθ δὲ ὃ ὧν.- (τον οἰ, τλθδ ΠΕ - τ ὙΠ. ΟΝ ΟΥ- 
1 Δι) δἵἱ Ἑχοᾶιβ 3:14, ΆΧ,: 

ΦΤᾺΘ 



ΦΨΦΟΗΝ 9: 3--9 

38 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν 
Αμδνοτεᾶ 6515 ΝοΙΪΠΟΥ [815 (06) ΘΒ ηΘα 

οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα 
ὯΟΣ ἴδε μαχοπίβ. οὐ ίσγη, Ῥὰξ Γ ἴποτζγᾶογ ἐμδὲ 

φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν 
ταϊσ!ν ΡῈ τηϑδηλξοθίθσα ἰῇ ψνοῦκβ οεδἶμοὸ σοῦ ἴῃ 

αὐτῷ. 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ 
ἰτη. τΞ 11 15 Ἀθσοσθοῦν ἴοε νοτκίηρ ἰμ6 

ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρ 
ΟΣ κ5. ΟΥ 86 (ομ6) μανὶηρ βεΐ τὴ6 ὉΠῸῚ ἀἄδν- 

ἐστίν: ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται 
ὧδ; 15 σοχαϊηῃ Ὡϊρὴς ΏΘΩ 0 ΟὔΘ 15. ΔΌ16 

ἐργάζεσθαι. ὅ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ 
ἴο 6 ψοσκίημρξ. ΜΈ ανοσ ἴπ {μ6 ψοχᾶ 

ὦ, φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου. 
1 τᾶν ὍΘ, Ἡρδΐ 1 δὰ οΥ 6 ὙΜΟΥΊΑ. 

6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν 
Τμό56 (1055) Ὠδνῖηβ 56] ΒΘ βρϑΐ 

χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ 
οὐ {π6 στοιπᾶ δῃ43 δ τηδᾶθ οἷδν ουοέξ. ἰδ6 

πτύσματος, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν 
ΒΌΣΈΙΘ, Δ64 παραΐ προ ΟΥ̓ 6 ΟΙΒΥ 

ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ΡΟ {δα . Ον 69, δὰ δ Ξβείαά ἰο ΗΪσὰ 

σ 

Ὑπαγε νίψαι εἰς τὴν 
ΒΘ βοΐῃδ ὈΠΩὴΩ͂Υ 6ΟΘωὭ2ΡΤΝ ΔΒ νου γ5ο6 1 ἸΪηἴο - 6 

κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ὃ 
ῬΟΟΙ οὗ 6 ΞΉΘΘΤα δ δ Έ 7} ε 

ἑρμηνεύεται - ᾿Απεσταλμένος. 
15. Ὀ ΙΕ ἰγϑϑ] θα Ἐδνῖηρ 6 θη βοιὺ ξοσίῃ. 

ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ 
δ θη ΟἿ ἐμβουεέοσα δηαὰ ἢ νδϑη θα Ὠἰτγη5615, δηᾶ 

ἦλθεν "βλέπων. 
Ὧ6 σϑλθ βϑοίῃρ. 

8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ 
ΤἸΤῺ6 ἐπογοΐοσθ Ὠοϑίσηθοχβ δηαὰ {π6 (ο1}65) 

θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι 
ῬεποΙάϊησ Ηἷπα ἐῃς ΞΟΥΥΆΘΥ [{ 726} δὲ 

προσαίτης ἦν. ἔλεγον Οὐχ οὗτός 
Ὀοσδατ Ἦθ νὰ ΜΈΓ βανίης Νοΐ {πὶ5 (ὁπ 6) 

ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 
᾿ ἂβ5 ἴλ6 (Ομ 6) Βἰ ἐλ 5 8Δηα [ 1577: γε χὰ 

9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν’ 
Οἴμοβ ὍΕῚΘ βανίη ἰπαὲ ᾿ΤὨΐς (06) 15; 

ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ 
Ομ ὍΘΟΙΓΘ 5 5 Νο, μαΐ {τὸ ἴο ὨᾺ 

ἐστίν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι. 
Ἠ6 15. Τμδῖ (οη6) τὔὐδβ βανίηρ ἰἰμδὲ Ὶ 8Γὰ. 
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3 95 658015 ΘΏΒΨΟΓΙΘΑ: 
ΚΝΟΙΏΘΡ δ 15. τηϑῃ 
Πρ πού Ὠΐ5. Ρ87- 
δηῦβ, Ραῦ ὁ ψ88 
ΪΏ οΥὐθσ ἰπῶῦὺ {πῃ 
ΜΟΣΚΒ οὐ αοὐ χηρῃς 
Ὀ6 πιϑᾶθ τϑηϊξοδὶ 
ἴΪλ δΠὶῖβ οᾶ8θ6. ἄνγε 
ταῦ ΟΣ 0086 ΨΌΟΥΚΚΕ 
οὗ Ὠϊΐῆλ ὑπ βοῃΐ 
8 ΜΏΠ6 Ὁ 16 ἄδγ; 
16 πἰρηῦ ἰ5. --σομ- 
ἰὴ ψΏΘῺ ὯῸ 1288 
αδὴη ΜΟΥΚ. ὅ Δ5. ἼΟΩΡ 
Β8Ξ5Α ἂἃἴὰ ἰπ 8 
ΨΟΙΙΩ, 1 πὶ ὑδ 
ΜΟΓΙα 5... Ἡρηῦ." 6.Δ:- 
6 Ὧ6 5814 {θξ8 
ΒΣΏσΒ, Ὧ6 ϑρϊῦ οἱ 
[86 στοπῃᾶ δηᾶ τϑα8 
8ἃ οἷαν νι ὑδπθ 58- 
νῷ, δηᾶ μὰ Ὠϊ5 
ΟῚ ὉΡΟῺ ὕῃθ [Π18}5] 
Εγο9 7 δηα κϑϊᾶὰ ἴο 
δἰ: "“ὅἀο 85 ἴῃ 
16 ΒΟΟΪ] ἢ ᾿51:1ο΄- 
δΙῺ ἃ (ΧΏΙΘΏ ἴα ὑσδ8- 

Ἰαϊθρα ᾿βϑηῦ ἴογὐ᾽). 
ΔΩ 58ὺὸ Βὸ ψϑηῦ 

ΟΙΓ δῃᾷὰ ψϑδϑβμθϑά, 

δα σϑθ ὈΔΟΙ 866- 
ἴὰρ. 

8 ὙΠΟΙΘΙοσΘ 88 
ὩΘΙΡΏΡΟΥΒ δῃηᾷ ἰῇοξα 
ΨΏΟ ΓΟΥΤΊΘΥΙΥ πἀπρᾶ 

ο 566. 6 Μὰ5 ὃ 
Ὄσσρατ Ῥορδῃ ὧο 

58}: “ἼὨΪ5 ἴα ἐπ6 
δ ὑγαῦ πὑϑρᾶ ἴο 

αἰ θὰ Ῥδρ, 5 ἰ 
ποὺ 95οηθ πμόοιυᾶ 

580: “ἼὯΪ5 15. 6.᾽ 
Οὐμοῦβ ψουἹὰ 580: 

“Νοὺῦ δὖ΄ 841, θὰ [86 

15. 1κ Ὠἷηι.᾽" ΤῊΘ 8 

ΜΟΙ σᾶ}: “Ἱ 81 [8.᾿ 

1. 5 Ἰοίδτα, ΒΑ; ΒΏ οι, στι16,16-ὸ Θρα Ἰβδίδῃ 8:6, ΟΙΧΧ. 

μαι, νμννληνμη ιν φέμψυμε.υ ἡρκμριημεραν᾿ Ὑπῷ φει ωμη εἰ μας μμυπκηφην ϑεμησιφέση ψμβρῶἀ ροπρανν ἐμ αρα σθῖν 

με μωμνννμνκακανρφαμαμαυβῳμοβεναμῆω ἐυμυο: κυσνάαιμςυἷὰ δι φμν᾿ μμρμαρκρήνψιμνμνηνπαμραρωκι ον ὼν μήμι, ἀφευκνμολινμυνη αὐ νϑάψις 
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10. ἔλεγον οὖν αὐτῷ [Πῶς 
ΤΟΣ ΜΕΥΘ Βασίηϑ ἐμβογοῖοσα ἴο τα Ἐον 

οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 
ἐμουεΐοσθ ΨῈ6 ΟὈΘηθΩα. οἶγου ἐμ δνεϑῦ 

11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὃ ἄνθρωπος ὁ. 
Αμδβυνετεαᾶ ἐμαὶ (οη6) ΤῈΘ ΓΩΔᾺ Ἐῃ)6 (οπθ) 

λεγόμενος ᾿ΪΙησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ 
φοΐηξ 5δἰα “2655 ΟΔΥ τηϑᾶθ᾽ δα 

ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
[6 δηοϊηίθα ρου ΟΥ̓ ΓΘ {μ6 δΥῈ5 διά 

εἶπέν μοι ᾿ ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν 
με βϑαίϊαὰ ἰοτηβ ἰμαΐύ Βε βοίῃρ υπᾶθρῦ. ἰπίΐο ἴῃ 

Σιλωὰμ καὶ νίψαι" ἀπελθὼν. 
ΒΠοδι ϑῃάᾶ ὍΣΆΞΕ ΟΌΓΣΕΘΙΕΣ; ΒΑΝΊΏΒ ΒΟ 6 ΟΕ 

οὖν. καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. 
Ἰῃοσοῖοσα δῃᾶᾷ δνὶηξ να ϑθθα ζῆ 561 1580 δθϑίῃ. 

12 καὶ εἶπαν αὐτῷ [Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος; 
Απᾶ ἴμεν βαΐὰ ἴο τὰ μοσο 15 . ἰῃπδὲ (016) 7 

λέγει Οὐκ ᾿ οἶδα. - 
ΗΘῚΒ αὶ Νοὺ Τᾶνο Καοννῇ. , ξον 

1. “"Αγουσιν αὐτὸν πρὸς - τοὺς 
ἼΠΟν δῖα Ἰϑϑαϊηρ᾽ Βίτγα ἰονατζάᾶ. 16 

Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν. 14 ἦν 
ῬΏΔΣ56 65 Ν 17: (ο 8) ϑβοζηθίζσωβ ὈΠπα, : 85 

δὲ σάββατον ἐν ἧ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν 
νυΐ ΒΑ ρΡα ἱ ΨΏΪΟ ἀδν ἐδ8 [1 

ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν . αὐτοῦ. τοὺς 
τϑαθ ἴθ 2650.5 δῃᾶ 6 ορϑθηρᾶ οἵ Εἰγῃη {πῃ 

ὀφθαλμούς. 15 πάλιν οὖν. - ἠρώτων 
ΕΥ65. Αβϑῖπ.. ἱμβοσείοσα 6 σα αὐθϑυϊου δ 

αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. 
Βἴμλ 8150. {μ6 ῬΒδσίσθος ον Π6 8ὰν δϑβίῃη. 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέθηκέν 
ΤῊΘ (οη86) Ἀπ 5εἰὰ ἴἰο θοα ΟἋΟΙαν δ γμΡαΐ Ὡροὰ 

μου ἐπὶ. τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, ᾿ 
οὔτ ὑροὴ [Ὧ6 Θνθ5, 8η4 1 ψ Ξε α ΤΥ 5ΕΙῈ, 

καὶ βλέπω. 160. ἔλεγον οὖν ἐκ 
Δα [δι ΞΘ ΘΙ ΏΡ, ἵνεσα βανίπσ ἐβοσθζοσα οἱ οὗ 

τῶν Φαρισαΐων τινές Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ 
16 Ῥ,δτῖθθο βοῇ Νοΐὲ 15 Ἐ815 (ομ6) Ὀθϑιᾶθ 

θεοῦ. ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον. 
οὗ σοῦ ἰΘ6. τ, Ῥθοδαυβξο 186 ἘΠῚ 6). 1 

οὐ τηρεῖ. ἄλλοι δὲ ἔλεγον Πῶς 
ποῖ δ 15 ορβοσνίῃηρ. Οἴου Ἀὰ  ψοτα βασίηρ ον 

δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα 
5 8016 ᾿ ΤΑΘΙᾺ ΒΙΠΏΘΡ ΒΟ ἢ ΒΘ. 5 

ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 
ἰο θ6 ἀοίῃ 52 Απᾶ Βρ 5. ἴα ἴθθυα, 

1 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ 
ΤΏΘΥ 81 ΒΩ ἰπογθίοσα ἰο ἰπθ6. Πα [τ8}]} 

οἰσῦ. 

95ΟΕΝ 9: 10---1} 

10 Οομδθαῦθαῦν ὑμπὸν 
Ὀοσϑθ ἴο 858. ὖο 
Ὠΐτα: “Ἔον, [ὭΘΏ, ΟΥΘ 
γΟΌΣ οδγὰβ. ορϑθαϑ᾽ 
11 ῈΠ δηϑνοσθᾶ: “ΤῊ 
ΏΘΒΩ ΟΔ]116 ἃ “6505 
χηϑᾶθ ἃ ΟΙΔΥ βδῃᾶ 

βΒιωθασοὰ [10] οἱ ΤΩΣ 
ΘΟΥ65. δ)δῃ!ᾷ βδϊαὰ ἴο 116, 
Ἃο ἴο. 5᾽ Ἰοϑλ δηᾶ 
ΜΘΒΏ.᾽ 1 ὑπουθοστο 

ψοὰῦ δὰ ψαϑδῃθᾶ 
δηα “σεοϊηῃρα δἰσῦ.᾽" 
12 αὐ 15. δον 5ϑϊᾶ 
ἴο πὶ: “ΕΘ. 15 
ὑμαῦ [᾿18}}3᾽ ΕΘ 

5Β8ΙΆΙᾶ:, “ΓΙ ἄἂο ποῖ 

ΕΠΟΝ.᾽᾽ ᾿ 

ΤΎΠΟΥ 16 ἰδ8 
ΟΠΟ6-Ὀ]]1ἃ τηϑὴ Ὠΐπ- 
561 ἰο 6 ῬΗδΥ- 
ΐπϑθθς. 14 οἱ θη}! ν 

Δ ΜῈ ΞΑΡΌΘΙ οἱ 

(ὴ8 ἀδΑν ἰπαῦὺ «ὕ65Ὲ5 

τϑδᾶθ ῃ8 οἷδϑὺ δῃᾶ 

ΟΡΘθα 8. 6Υ65. 

15 Τὴϊ πιο, ὕῶοτο- 

ἔοτο, 1758 6 ῬΏΔΙΙΒΘΘΒ 
ξαῖδο ὕοοκ ὉΡ -ϑκίηρ 

Ὠΐ ΠΟ 6 σαϊηραᾶ 
ἨΔ 5εϊὰ ἴο 

ἰὭθω: “ο ρὰΐ ἃ 

ΟἿ ὉΡΟῺ ΠῚ 6Κ65, 

δι ἃ 1: ρα δῃᾶ 

ἤν βἰσηῦ. 16 ΤΏρτο- 

ἔοτθ βοόοῖὰθ οὗ : 8 

ῬΏδΥΐσΘΟΚ. Ὀδῦϑὴ ἴο 

58: “ἼΠΐ5. ἰ6. ποῦ 8 

8 ἴτοσα αοῦᾶ, Ὀ6- 

σαῦδαο 6 ἀοῦδς. τοῦ 

ΟΌσουσο ὑδ6. 5Ξ88- 

αν." Οὐὕμοῦβ 'Ῥεβθῃ 

ἴο 8850: “ΟΝ. οδϑὴ 

8. τι ὑμαὺ 15. 8. 518.- 

ὩΘΥ ῬΟΥΓΟΥΤΩ 5ΙΡῺ5 οὗ 

ἰμαῦ βου 50 ὑπ6γὸ 
ΨψῈ5 ὃ αἰν βίου ΘΙΠΟΏΡ 
δου. 17 Πθῆσθ “6. 
δοιὰ ἰο 6 Ὀ1]Πὰ τηδῖι 



Ζ9ΌΟΌΗΝ 9:18--28 

ὅτι. 
Ῥδοδυξθ 

πάλιν Τί 
αϑαῖπ; ας γοὺ ἅττα βάνίπα δρουΐῖ.. 

ἠνέῳξέν - σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ ᾿ δὲ 

σὺ λέγεις - περὶ αὐτοῦ, 
. ἴτω, 

ἢ οροῃϑδᾷ οἔϑοι ἰδ6-. ΓΞΕΣΩ͂ ΤτῊΘ (οΠ.6)}" Ῥπὶ 

εἶπεν ὅτι “Προφή τῆς ἐστίν. δ ὙΠ πξρ υ 
βαία ἰπδὲ  ῬῬχορδεῖ.. ἢ 15. : 

18 Οὐκ : ἐπίστευσαν. οὐ οὖν: πε οἷ 
ΕἸ Νοῖ .’ ΘΗ νοϑα. 1μοσγθίοσα ππι.1} 

᾿Ἰουδαῖοι ᾿- “περὶ αὐτοῦ ὅτι - ᾿ ἦν 
ον. ς  ςδροιυΐ. ξεν 99] “δὲ ἢ ννᾶ5 

τυφλὸς. καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως - ὅτου 
μα : ἅπᾶ. ποϑὲᾶν δραΐῃ, .᾿. υὐἷἢ ΜΆΘΩ: 

᾿ἐφώνησαν!-:: τοὺς γονεῖς: αὐτοῦ τοῦ 
ἐδον βουηαρα 0: ἐδο:. πον οε ἰ ἐμ6: σπ6): 

ιἀναβλέψαντος -19 καὶ - ἠρώτησαν αὐτοὺς: 
Βανίηρ σοι αροπ  δηά δον ατποϑίίοθσα ἐἔδοσα:. 

λέγοντες Οὗτός: ἐστιν ὁ. υἱὸς ὑμῶν; - ὃν 
ΒΒ ΒΞ Ἰμϊ. -(Οὧὕ5.: 106 δοὰ : οὔ του, ἍΤΒΟΣΩ 

ὑμεῖς : λέγετε -ὅτι “τυφλὸς ἐγεννήθη;.. 
ΥΟΣ 806 Βα λη δ ..- ἴμδὲ ΠΕ ΠΉὙ6} ν͵ 85 βοπεσαίςαζ 

πῶς": τὶ οὖν᾽ βλέπει. - πὶ ἄρτι;.: 
Ἡον". ἀβογοῖοσε.. βοὴ 15. ΟΕ τ υτσδῦ πον 

20 ἀπεκρίθησαν.. οὖν -:. 'οἱ ““γόνεῖς αὐτοῦ 
τ ΑΗΒΜΟΤοᾶ: ᾿ ἐρεζοξοχο. ἴα ρΡασϑῃίβ:.. οἱ ἴτω. 

καὶ. εἶπαν: Οἴδαμε - ὅτι οὗτός -ἐστιν. 
δηα- {Πδν βδἱὰ πῸ: ὅντα ἐμαί. τ}15 5... 

ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι. τυφλὸς: “-.-:ἐγεννήθη: - 
ἴθ. βοῦ σἔυβ δῃά ἐπα ἯΙ πα ΒΘιγὰβ Ἐεπογδίοαᾶ; 

21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ“... οἴδαμεν; 
ον Ρὰξ ποὸὺνν ἨΘ 15 ξϑοῖπρ ποῖ. 8 Ββανα ον, 

ἢ: τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς: ἡμεῖς 
ΟΥ ΨὴΟ ογρδηβᾶ. οξ βίῃ. “μα; “᾿.. ἐγ! 

οὐκ ᾿ οἴδαμεν". αὐτὸν ἐρωτήσατε, πλικίαν.. 
Ὠοξ Βᾶνβ Καοννῃ; ἨὨΐτω- χοῦ αποϑεϊοῦ, Ῥσίταθ ΟΥ 1166 

ς αὐτὸς ̓. περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 
οὐ 8 ΒΟσΕ :- ΒἰΧΏΒΘΗ Μ{15Ρ6ΔΚ. 

εἶταν -.οἱ γονεῖς αὐτοῦ 
. 584 οἴπ6-: μδχϑηΐβ ᾿ .ΟΓ Εἴτα. 

ὅτι. "ἐ φοβοῦντο "τοὺς Ἱ-. ᾿Ιουδαίους;. 
Ῥθοδθδα παμονΝ ΝΟΣ Σ ΟΣ ν21:} 186::. " Ζενν5, 

ἤδη. -: γὰρ: 5 Ὁ συνετέθειντο . οἱ 
δἰσοδαν --2οσ Ἀ84 Ρυΐ ἐμδγηξοινοβ ἰσραίμοσ ̓  

᾿Ιουδαῖοι. : ἵνα τ ξάν “΄ τιζ: 
“εν 5. ἴα οτάσσ {πὲ ἀδενας ΘαΟΥθ' 

ὁμολογήσῃ. Χριστόν,."..:.-- ἀποσυνάγωγος. 
ΒΒΟΙΠ]Ω σὐὨ 7685. . ΟΠ χίβί, τς, ΟἹ τοῦ ΒΥ ΘΒΟΘΌΘ. 

γένηται. 29.νϑ διὰ .. τοῦτο οἱ γονεῖς 
ἢ 5Βουϊὰ Ῥεςοῖπια. ἸΏσουθ ἰμ5 (ῃ86 νασγϑηΐβ. 

αὐτοῦ : ᾿Ν εἴτταν.  ΄᾿: ὅτι - Ἡλικίαν --. 
ΟΥ̓ Εἰταυ 3 - 5614 ΠῚ }}Ἐτὴ Ἐχῖσχαθ 8 

"ἔχει, - 
δ: 15 λαντηρ; τ τ Βα 

22: οτοῦτα- 
Τῆοξα (65) 

ἰρμέ. 
ἀδκοᾶ. ὑβδειι: 

-ΟΌ΄ 

815. 

Ὁ ὅθ6. 
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ἀραΐη: “Βα ἀδ 
σγοὰ 880. δουῦ ΐτη, 
βοοίῃρ (80. Ω6. ορδηρᾶ. 

ΥΟΌΣ. Υ 65} Τδξ 

[ἸὩἔ8 1 58]: με: τ 5 “ἃ 
Ῥτορῃ δῦ," 

18 Ηότανοσ,. 1 
Ζοῖ5 αἰά ποῦ. ΠΝ 

ΘΟ σου ηρ Ὠἷπι ἐδαῦ" 
ὯΘ. δά Ὅθοη ὈΠηβ. 
88 Βα ρκεαἰποα 
Ἐπισῦ, 

ΔΠ6α ὑπὸ ραγθηῖ. ὁ 
86. πιϑ- ἰδδῦ. ραϊποα- 

19 Απὰ ὑδμδγ- 
ΠΣ 

11 ΒΒ Σ 

ἐῃ15 σὑοῦκ 50. ΏΟ 

ΙΣηᾶϑ ΒΟΥ, ἸΆΘΕ, 

ἷβ ἰὉ -ὯΘ 5665 δ΄ Ὁγδε-: 
᾿ 2ΟΘΎΒΘπ ΠΣ 

ΔΆΒΌΘΥ, Ὠ15 ΡΑτΘπῦθ. 

ΥΝ 

“Χὸ Ἔπον᾽ τπᾶξ 

15 οὔτ, Β0Ὰ 

δα ὑμπαῦ ΠΕΝ 

Ῥοτὰ.. Ὀ1ϊ πᾶ. 21 Βυὲ 

μον ἰδ 5. 86. ΒΟ 

5665. γα ὅσο σοὺ Καρω; 

ΟΥ- ΨΏΟ ορθηῃθᾶ - ὯΪ5 
αγὲ5 6 ἀο Ὡοῦ ΚΗΟΥ͂. 

Α5κ δΗὲπι. δ ᾿ἐ5 

βοᾶν 

β0ΘΔΚ ἴὼὺγ ἈΠΏΒ6Ι," 
22 15 Ῥδιθηὶδ - βαἱᾶ, 

658. ἸΏΒ 5.. ̓ϑδοδῦβθ. 
ἜΘΟΥ 6 ΓΘ ᾿ἶπ.; δαΣ 

ΟΣ ἰδ86 σον, ἴον [6 

ΘΙ αν. 

Ἴ σοῦηθ ἰο -8Π: ρτϑθτηθηῦ 

26 5: :-8ᾶ- 

{πδῦ, 1 δῆγομθ ὉΠ 
᾿Ῥοϑβοα ̓ ΑΪΩΥ 85 ΟἾΣΙσΙ; 
886. 5ῃουα μοῦ εχ- 

ΒΟΙΙΘα ἔτοια ὁ Ἶ 8. 

ΒΥΩΒΡΌΡΙΘ. 28 ΤῊΪ5 'Ξ 
ὙῺΥ Ἠΐ5 ραγεοὺβ 584: 

βΒᾶγ: ψ|85. ΒΕ ὁ}. 

ψ85 ̓ 

Ηο' χὐϑῦ: 

ΠΣ Ψὖἷ(Γ ςὡἀΌ ΡΠ 
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ἔχει, - αὐτὸν ο ἐπερωτήσατε
. 

[615 μαν.ηᾷβ, δον] . αὐοδίίου τοῦ προ... 

24 “Εφώνησαν. Οὁ. - οὖν τι πὸν 
: ΤΟΥ ἐδυπητὰ ΖοΥ. τ ΒΘ σθέοσο - Π6 

ἄνθρωπον... . ἐκ: ,, δευτέρου ὃς 
ΤΩΔΏ.. ουῖΐ οὗ Βεοομᾷ [{π|6} ψ8ο 

ἣν τυφλὸς. καὶ εἶπαν αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ. 
ψ8. ὈΠΠᾶ : δῃὰ 581. ἴο πὰ αἷνα βίοσν ἴο {π8 

θεῷ: ἡμεῖς ς οἴδαμεν ὅτι. οὗτος. ὁ 
αοα; Ἀδνα Κποσῇ ἰδπδΐ ἐῃ9. {πὸ 

ἄνθρωπος: ἁμαρτωλός, ἐστιν. 25. ἀπεκρίθη 
ΤΩΒᾺ -- ἐεὴς ΒΙΛΏΘΣ. ᾿ς Αρβνοχρα, 

οὖν -΄. ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός. ἐστιν οὐκ: 
[λοσϑίοσα. «Βλαῖ: 086). ΤΕ ᾿ς βἰρηρυ .. 8615. ποὶ 

- οἶδα" : τοὺς ἕν τος οἶδα ες ὅτι: 
1μᾶνα Ἀπονα; : τεθπ6. (Β΄π6). : 18ᾶν6 Καοῃ ἐπί" 

τυφλὸς - ὧν. ἄρτι -βλέπω.. 26... εἶπαν 
ὉΠ πὰ ῬὈδίηρ τἱρῃῦ πον τΆτα, ἘΝ ὡ ΤΟΥ βαία 

οὖν: αὐτῷ (Τί ἐποίησέν ᾿ «σοι;--.- πῶς 
ἐδοσθέοσα 1ὸ Ἀἶαι, Ὑμδὶ αἰὰ 6 ᾿-ἰὸ γουῃ!ῇβΡς ον. 

ἤνοιξέν σου τοὺς. ὀφθαλμούς; 
ορθηρα Ὧ6 οΥ σοὰ ἐμ τον ΕΣ : 

21 . ἀπεκρίθη. ᾿αὐτοῖς ᾿Εἶτον. - ὑμῖν Ἤδη 
Ης δμδυγασθά, ἴο. ἰλθπὶ ΟἸ βαϊα ἰἴἰο χοῦ δἰτεδαν 

καὶ οὐκ; ἠκούσατε τί .. πάλιν. . θέλετε 
δη8 ποῦ Χοτιὶ Βραχά; ἢν". δ ϑῖῈ ποῦ δχὰ ΠΗΗΡ 

- ἀκούειν; μὴ -καὶ ὑμεῖς. Θέλετε. αὐτοῦ 
ἕο ἈῈ ΤΩ ΝΟΣ δ15ξο: τοῦ 8ΙῈ ὙΠΗΙΩΝ ΟΣ ΒΙχῃ, 

μαθηταὶ... γενέσθαι;.--28 καὶ ἐλοιδόρησαν. αὐτὸν 
ἀἰβοῖρ]αθ ἴο: Ῥεοοιπθῦ. . Ἀδά ΒοΣ σανηθα - τα 

καὶ εἶπαν Σὺ μαθητὴς εἴ. - ἐκείνου, 
δῃηὰ ἔπον 584 του αΙΒΟΙΡΙΘ. 816 οξίῃεαί (ση6), 

ἡμεῖς. δὲ -, τοῦ: “Μωυσέως. «ἐσμὲν μαθηταί", 
νθἃ δα ΟΣ 5.0: ἽΜοβα5 6 816 - αΙΒΟΙΌΙ65;: 

29 ἡμεῖς. οἴδαμεν οἰ ὅτι Μωυσεῖ. λελάληκεν. 
ΩΣ Ῥᾶνε. Ἰκπουνι " ἰλαῖ. -ἴο Μόβαβθ . Ἀ85 500! δ 

ὁ θεός; : τοῦτον δὲ. οὐκ.- οἴδαμεν σ᾽ 
ἔπε... αοἄ, ᾿ [15 (οπ6).᾿ Ραΐ ποῦς ΕΣ Βαῦα 

: ατόθεν “ἐστίν. 80 - ἀπεκρίθη. οὗ ἄνθρωπος 
ΟΣ ἔτοσω..: Ἠ6 18.. τ βυγοσϑᾶ. ἶδδ ᾿ς ΙΏΒΩ 

καὶ . εἶπεν, “αὐτοῖς... Ἐν. ον τούτῳ. γὰρ «τὸ 
δᾶ κβαὶα. . ἰδ. ἔλοτα. ἽἼΩ π|ῖβ. (5) ἴοσ {8 

θαυμαστόν . ἐστιν-.. ὅτι - ὑμεῖς οὐκ 
τοδσνεῖουβ (πῖπῈ) τ 15. Ὁ παῖ. - τοῦ. «πο. 

οἴδατε -πόθεν᾽ -ἐστίν; “καὶ ἤνοιξέν. 
δανα πον . ΝΒ Θυθέσοιη  ᾿ Ἠθ ἰ5, δηᾶά δϑορξηρα 

μόυ τοὺς - ὀφθαλμούς. 81 οἴδαμεν ὅτι: 
οὗτὰβ ἴμ8 Ἐ ΘΥ͂65. ἍΜ εθανε ἰΐπονσι ἐμαΐ 

ὃ: θεὸς: ἁμαρτωλῶν οὐκ... ἀκούει, ΄. ἀλλ᾽ 
ἴδ. αοά. .- ΟΥἩ Βίπποιβ. “ποῦ 15 πϑαυίηρ,. Ὅυϊ 

7,10: Ὥϊπα: 

ΤΘϑάν, 

ροζη." 

ΔΘ Σ 

ΖΦΘΗΝ. 9: 24---8Ὲ 

“ἜΠΓ 15. οὗ. 866. ὦσε 
ΤΙΟΝ ἶσα." 

24 ΤὨΠΟΙΘΙοσθ 84.. 566- 
ὉΒα ὑθ ὑπὸν ο81164 
[86 τῶϑηὴ ὑμαὺ “πδὰ 
ὈθΘ 1] ηἃ δηᾷᾶ ϑδϊα 

“Εἶν. ῬΊΟΣΥ 
το αοὔ; 6: ΚΗΟΥ͂ 
ἤπαῦ (δῖ τῦδ 5 8 
᾿ΒΊΠΣΙΘΥ." 25 Τὴ ὑπ ὯΘ 
ΔΩΒΞΜΘΙΘα:. ὙΨΏΘΌΠΘΙ 
ὯΘ. 158 8. ΙΠΏΘΥ. 1 
ἄο-- ποῦ Κῆον. - ΟἿ 6 
ἐϊησ Ἵ ἄο ΚΏον, 
Ἰδῦ,- ΝΏΘΥΘΔΒ Τ. σα 8 
ὈΠΠΑ͂,. 1 566 δὖ τχγεθ- 
εὖ." 2ΘΎΠΟΘΥΘΕΟΙΘ 
ὑμον'. βεῖα - ἴοτο Ὠῖ᾿ 
ΑἸ δύ ᾿αἰα δ ἄο ἰό 
ΨΟῸ 2 
᾿ΡΘῺ ΥΟΠΓ ΘΥ659᾽᾽ 

ἘΓΖΤΉΒ βγεῖ ἐμθηλ: 

ΗΟ. αἸα 6 

ΚὮΔ τ ΡοΙᾶ. χοῦ. 81- 

δηα ναὶ τοῦ 
αἰὰ ποὺ .βίθῃ, ὍΧῺΥ 
ἄο τοῦ ψϑηὺ ἰο ΘῈΣ 
10. ἀρϑῖ 3. ου. ἄἀο ποῖ 
ὑνθηῦ. ἢ Ὀθοοσὴθ 5 
ἀἸΒΟΙΌΙ65. 8150, ἅσ. 
τοῦ 3 28 Αὐ μϊβ [ΏΘΥ 
ΤΟΥ] ἶσα Θηα 5ϑἰα: 
ὩὙΥΟῺ :ᾶγ6. 8--: ἀἸΒΟΙΌ 16. 
οἵ ὑδδῦὺ [π|8}, ὑεὖ 
Μ6Ὸ ἄσθ αἰβοῖρῖθς οἵ. 
ΜοΒΘ5.. 
ἀδδι ἀοα; δδ5. ΞΡΟΚΘἢ: 

29. )ὲ. ΚηΟΥ 

ἴο Μοβαβ; Ὀαῦ; δ. ΤΌΤ, 
[Εἴ [χλ8}}}, ψ 0 ποῦ 
Κῆοῦ πΏΡΙΟ. ΒΘ. ἰβ 

ϑ0ΤΗ. ΒΟΥ: 

086. ἸΏ 8 8 "βϑλᾶ.. ἔο: 
ΟΟΠΉ1 5. σατο 

δῖον ἰ5. 8: ΣΆΔΥΨΘΙ; 

ἐδαῦ χοῦ [00 Ὡοῦ ΚΉΟΥ, 

ΜΏΘΡΟ. ΓΒθ; ΠῚ Ἔτοτα, 

δᾶ γεῦ ΗΠ ΟμΘηθΩ͂ ΤΑΥ͂ 

6785: 1 ὄὀὲὺ ΚΟΥ 

ἰδαῖ. οά ἄοεβ τοῦ. 
Ἰἰδίθῃ ἴο. βίἤπουβ, αὐ 



ΨΦΟΗΝ 9: 82---40 

ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ 
1 ον ϑδϑῆσοσθ αοά κονοτὶὴε ΤᾺΔ᾽) 6 δῃᾷ {δε 

θέλημα αὐτοῦ ποιῇ ᾿ τούτου 
Ψ1 οὗ Ὠἰπλ ΒΘ 8. ἄο οΥ [815 (ΟΠ 6) 

ἀκούει. 82. ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ 
ἢ6 15 Ἀθδυύῖηδ. Ου οὗ 1.6 ΕΥΞ ΟΝ τοί 

ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς 
1 ννὰ5 Βρασὰ ἰδδί ὈΡΘηρα δσοα δυο 5 

τυφλοῦ γεγεννημένου" 88 εἰ μὴ 
ΟΥ ὈΠΠα [τ8}] αν ὴρ θΘ θη βοπογδίθα; Η ποῖ 

ἣν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο 
85 {π15 (06) βμοϑίαθ οὗ συαἅ, ποὺ ἢ γ85 8016 

. ποιεῖν οὐδέν. 84 ἀπεκρίθησαν καὶ 
ἴο 6 ἀοἷηῃσ ΠΟΙΒΙΏΡ. ΤΒΕῈΥ ΕἸ ἐπ τ] διά 

εἶταν αὐτῷὮὠ Ἐν ἁμαρτίαις σὺ 
ἴδ ν 8818 ἴο Ὠΐτ ΞΊῺΒ σου 

ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις 
ἍΕΙΘ βεηοσδίεαζχ: ψ ΏΟΙΟ, 8: σψϑόὸὰ 816 ἰοδοῆ ηβ 

ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 
5 Αμᾶ ἰδδν ἰπσον οοὖὐ Ὠ ουϊπίασ. 

856 κουσεν ᾿ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον 
Ἡραγᾶ 1655 ἐμαὰῖὶ δον ἤτον ουὧἱ 

αὐτὸν ἔξω, - Σᾷκαὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν 
τ ουϊδἰᾶθ, δρᾶ ἤδνίπρ οπ ἃ Ὠΐὰ ἢ βαϊά 

Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ 
του 16 ον δ ἱπίο τ) 6 ΞΟΠ ΟΕ ἐμ6 

ἀνθρώπου; 36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν 
ταϑῦ Αμβνοσοα ἰμαὶ (6) μα ἨὯδ βαϊα 

Καὶ -τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα 
Απὰᾶ ΨΜΈΟ 15 6, ᾿ ἸΟΙΩ͂, 1ὰ ογᾶσφυ ἰμδὲ 

πιστεύσω εἰς ᾿ αὐτόν; εἶπεν αὐτῷ 
1 5ῃομμᾶ θεν ἰηΐο εὐ τεε χε 5οίᾶ (ὸ ἈΠῚ 

ὁ [Ιησοῦς Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ 
{π6 2655 Δηᾶὰ γόοῖ δνο 566 ἢ Ηΐτα Διῃαᾶ 

ο ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. 
ἴᾷ6 (οὔ8) ϑρρακίωβξ ψ νοὰ ἰμδῖ (οΠ6) 15. 

38 ὁ δὲ ἔφη Πιστεύω, κύριε: καὶ 
ἘΠ6 (ο6) πὲ 58 Ὶ δὴ Ῥοϊονίαρ, Τιοχᾷ; δηά 

προσεκύνησεν αὐτῷ. 39 καὶ εἶπεν ὁ 
Β6 14 ορείβϑαῃισσ ἴο ὭξτΩ. Ἀδὰ ᾿56]ά τῃ8 

᾿Ιησοῦς Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον 
ΙΗ ΞΡΕῚ Ιηΐο Πιαρτγαθαΐ Ι ἰηΐο πὸ Ψψοχ]α 

τοῦτον: ἦλθον, ἵνα οἱ ᾿ ὴ 
115 1 οδθ, ἰῃ οταρυ αὶ ἰῇςε (ο" 65) ποί 

βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ ’ βλέποντες 
βίη ΤῺΔΚ 5850 ϑδῃᾷ {πὸ (065) ΕἸΞ ΞΟ θοττ 

τυφλοὶ γένωνται. 40 "Ἤκουσαν ἐκ τῶν 
ὈΙΠΔΔ που] Ρεοοζηθρ, Ἡρατα οαΐ Οὗ 6 

Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
ῬΏΔΥΙσθο ἴπθθα (1055) {86 (ο65) τί Ὠΐτῃ 
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1 βδῆγοηῆθ ἰ5 Οοῦ- 
Τϑαυϊῃρ δῃᾷᾶᾷ ἄοθϑ Ὠϊβ 
ἍΜ}, Ὼ6 11ϑῦθη 5. [ο 
ὑμπῖ5 οὔθ. 832 ΕΊΟΤΩ. οὗ 
ΟἹΑ Ὁ 85 ΠΟΥΘΥ ὈΘΘἢ 
Ὠραχὰ ὑμαὺ δΏΨΟΣΘ 
οὐδ [ἢ δνὸβ οἵ 
ΟἿ ὈΟΧΏ ὈΠΠπαᾶ. 2816 
τ 15 [88] ΨΜΌΙΘ ποὺ 
ἔσοα (οα, Ὧ6. οομ]ᾷ 
ἄο ποίῃϊησ δὖ 811." 
341ὴ ΒΘΏΒΜΕΙ δον 
βοὰ ἴο Ὠἰα: “ζὕοι 
ΜΈΓ. δ] σοῖο Ὀοσ 
[Δ 5125, δῃᾷ γοὺ 81ὲ 
γοὰ ἰδϑδοῆϊηρ 1.52 
Αμᾶ [ον γον ίπν 
ουὐ! 

ϑῦ 6505 Ἀθδχᾶ 
ὑμαῦ μον βεὰ ὑσονῃ 
Ὠΐη οὖ, δῃᾶ, ὁῃ 
Βηάϊῃρ Ὠΐη, Ὧδ6 5ϑ]ά: 
ΦΆΤΟ γοὰ ροεὐὐὶηρ 
ζαϊϊῃ ἴθ 6 5ο. οἵ 
τ8 9 836 ΤῺ6 [128}}} 
ΘΕ ΜΟΥΘΑ͂: ( 
ἷθ 6, 515, ὑδαῦ 1 

8) Ῥυῦ δι ἴῃ 
9 317 9655 5αϊά 
ἴο δἷπι: “γχοὰ ἤδν 
Β606ἢ Ὠΐ ϑ8ηᾶ, Ὅ8- 

5ἰᾶθθ, ὯὮ6 ἰῃαὺῦ ἷ8 
βρϑδκίῃρ ψι γοῦ΄ 15 
[ῃδὺ οὨΘ.᾽ 38 ΤΏ 
Ὧ6 5αἰᾶ: “Ἃ “ἄο ρμυΐ 
Ταῖϊϊ ἴῃ. Ὠΐτα,. Σιογαᾶ." 

Αηα ἢ6 αϊαὰ οροὶ- 

1 βϑῦσθ ἴἰο Βΐγη. 89 Αηᾶ 

ὥρδυβ βϑαία: “ἘΟῸΓἕ 

[0815] 1πᾶρσπιρῦ Τὶ 

οϑπαθ ἰηΐο ὑμΐ5. πον: 
ἐμαῦὺ ἔμοβθ τοῦ ᾽8566- 
ἴῶσ πισηῦ 566 πᾶ 
[256 βϑϑίῃηρ χϊσὐ Ρ6-- 

ὁογλθ ὈΠηα." 40 ΤΏΟΒΘ 
ΟΥ ὑμὲ ῬΏΒΙΓΙΒΘ65. 
ΨΏΟ ΜΟΙ ΜΠ Ὠἰπὶ 

Βοαχὰ ἰμοϑθο ὑμίηρϑ, 

Η 
Η 
3 

} 

μμρηνιτημα τίμκλανς 

θὲ μαμκβθιπθα ἡμαβαν μα κμνι αν νι μαροιμμυυν αρεσνλρρωμρκωνμρ διε. ἐνυφῶν ερψν,ὀναλὰς ς υμημινναμμαμαναρημναρπομμεαρδονομαν μάφρ αν νκφροα οψισον μὰ ἀύκοον ον καρ ααμ 

τ 
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ὄντες, καὶ εἶτον αὐτῷ Μὴ καὶ ᾿ ἡμεῖς 
Ῥοίπθι δι ἴδον βδϊά  ἴο ἈΠ Νοΐ 8150 νν 

τυφλοί ἐσμεν; 41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿ἰησοῦς 
Ὀ1Ππᾶ ΕΥ̓ ΥΣ ϑ5δ:α ἰο ἴθ 6 {2655 

Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε 
1 ὈΙϊηα4 τοῦ τᾶν 6, ποῖ ἸΘΙν τοῦ ΨἜΕΓΘ ΒΑΥΣΏΕ 

ἁμαρτίαν. νῦν δὲ λέγετε ὅτι 
511}; ὯΟΝ Ῥυξ γοῦ 816 5 ΊΩΣ ἰμδὲ 

Βλέπομεν: ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
76 81 βροίηρ; ἰ(ῃ8 51 οὔ τοῦ [5 τουηδίηϊορ. 

10 228 ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ 
Αἴῶθῃ ϑδίῆθῃ [δὰ βασίηρ ἰο όοῦυ, δα (ο6) 

εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν 
μὴ [-|Ἐ ὙΠ ΣΦΊΣΙ ἀσουρῃ 6 αἄοοσ ἰπΐο τῃ6 

αὐλν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνῶν 
οι οἔ ἴῃ 6 5Ώ 66 Ὁ ξοῖπα ἃΡ 

ἀλλαχόϑεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ 
τοῖα δ οΐθου δα ἐμαὶ (96) δ. 00} 15 δηάᾶ 

λῃστής 2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος 
θΙαα αι; ἴδ (956) μυέ. ΘΠ ΟΣ Κ 

διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν 
στοῦ τῃ8 οοΟΥΙῖ Ξῃθροχα 15 ΟΥ ἴῃς 

προβάτων. 3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς 
ΒΏΘΘΡ. Τὸ {μ15 (ΟΠ 6) 150: ἀοογκοοῦοῦ 

ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
5 ορϑηΐηρ, δααᾶ [Π6 ΞΏΘΘΌ Οὗ ἰδῇεε νοΐοθ οὗ Βῖτη 

ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα 
15 ὨΘΑΥΙΏΡ, δὰ 16 ονναι 5Ώ6 6 Ρ 

φωνεῖ κατ᾽ “ὄνομα καὶ 
Β6 5 Βου πατὴρ ΤΟΣ δοςοτάϊηνρ ἴο ὭΔΙΘ δρᾶ 

ἐξάγει αὐτά. 4 ὅταν τὰ ἴδια 
Ὧ6 15 Ιδδάϊηρ οὐὖνὐ ἔμθιῃλ. Ὁ Ώθηονος τἢ6. ον 

πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν 
811 δ Βπουϊ]ὰ {πχιιδὲ ουΐ, ἴῃ ἔγοῦΐῦ ΟΥ ποσὰ 

πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, 
Ὧ6 15 βοίῃῃι, δηῃηάα {μ6 ΒΏΘΕΡ ἴο Ἀΐτα ἀπ ξομονίηνρ, 

ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ: 
Ῥοσδϑαθ Τοῦ να πο {πὸ νοῖςα ΟΥ̓ Ἠϊτα; 

ὅ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ 
- ἴο ΞΊΊΔΗΒΟΣ ἢ ποῖ ποῖ πον ΨΗῃ]1ΠΈἜΟΙΟΥν 1.}}.1 

φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ- 
τ). ΨΠΙΗδα δ κ9}4] Πίχα, Ὀθοαῦθξθ τοΐ 

οι οἴδασι τῶν. ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 
ἴον Βανὸ Κποσσὴ οὔθ δΊΥΘΉΒΟΙΒ τὴ. νοῖςο. 

6 Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
ἜΠϊΪ5  ἐδ6 σοϊῃρδτῖθοῦ 5814 ἴο ἴοὰ {6 

᾿Ιησοῦς: ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα 
Φο 59; ἴῆοξθόο ὑὰΐ τοὶ Κηρνν ψνῆδὶ (1265) 

ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
ΝΞ ΠΟ Π6 ὑγεβ βΒρεακίηρ ἴο ποία. 

ΦΟΗ͂Ν 9: 41---͵ΙρἪ : 6 

δῆ 0 5δἰὰ ὧο 
δῖα: “ἯἼ)Ἴἷ)ὶ δῖἵοὸ ποῦ 
ὈΠηΔ 8180, ἃτθ. ψ63᾽ 
4] 5655 δία ἴο 
[θ: “1Σ Ὑοῦ ΨΟΥΘ 
ὈΙϊπα, τοῦ. ψουϊἹὰ 
ὮδθγΥθ ἢὸὼὸ κῃ. Βυΐ 

ΟΝ τοῦ 858..5,χ, Ὗ 6 
566... Ὧουσα 51 τ86- 
ΤΩ] 5.᾽ ᾿ 

10 “Μοδῦ {ὑπ}. 1 
5870 ὅο τοῦ, 

ΗΕ ὑμαῖύ ἄἀοθβ ποῦ 
Θαύου Ἰηΐο ὑμ6 5Ώθερ- 
ξο1]1ἃ Ὡγοῦσ ὑδ86 
οοῦΣ Ὀπὺ οἰ 5. ἃρ 
ΒΟ ΟΥΒΟΣΙ Ὀῖ866, 
ὑμπῶῦ οὔθ ἰ5. ἃ ὑμίοε 
δ 8ἃὁ Ροἰυμπμάοσζτογ. 
2Βυῦ Ὧ6 ἰπᾶὺ οῃ- 
ΘΙ5 ὑπτοῦσ ἢ ὑδ8 
ΟΟΟΥ 5 βῃθρηῃθσα οἵ 
[86 ΒΏΘΘΌ. . ΤῺ6 ἄοοΥ- 
ΚΟΘΏΘΙ ΟΡΘῺ5 ἴο {πῖ5 
οὔθ, δῃηὰ [6 5ῇθθῃ 

βρη ἰο 18 γνοΐςθδ, 

δὰ Ὧ6 68115 ὯΪϊΪ5 

ΟὟ 5.660 ὉΨΥ Ὠδπὶ6 

δηᾶ ᾿1οϑᾶ ὕὑχθαι ουὔὖ. 
4 ΕΝ. μΒ6 ἤδβ8 μοῦ 
8411 ΠΗὶθ οὐ Οοαὖ, 

Ὧ6 ρόθ5 Ὀρίοσε ὑδϑῃ, 
δἃ 6. 5160 [10]- 

Ιο ἶσα, ὈΘΟΘῸ56 

ὕδεν Εῆον εἰ νοΐοα. 
5Α ΒΟ. ὑῃὸῦ 

Ἅ111. ὉΓ. ὯῸ 2685 

ΟΝ Ῥαῦ ΜΠῚ1ι. 68 

ΟΣ ἶσα, ὈΘΟδα 55 

[8870 ἀἄο ποὺ ἌΠΟΥΝ 
[0286 νοΐοθ οἵ κβίσϑῃρ- 

Ἔγ5." 6 δοθι5 ΒΡοῖς8 
ἀηἰϊθ σοιπηθϑιῖδοη ἴἰο 

θα; Ὀὰὺ μὸν ἀἱᾷ 

ποῦ πον ψῆδὺ {π6 

ῥϊηρα πιοϑδὴῦ ὑξμδῦὺ 
Ὧ6 ψὰ5 βρεακίηῃρ ἰἴο 

[Ὡθπ.. 



ΦΟΗ͂Ν 10: 2--ὄ1ὅ 414 

1 Εἶπεν οὖν πάλν ὁ  ᾿Ιησοῦς[ ἸΤΊΒογθίοσα σοβὰξ 
ΤΟΙ Τούοζοσθ -δβϑίη τῃ8 “655 ̓ ς ̓ 5] δθϑίαπ: “Μοβὲ 

᾿Αμὴν.. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐγώ εἰμι ἡ [ὑὑἹὉ Ι 58} -ο - ὕου, 
Ατῦθα. δίῦθῃ. 1 δῖ βαινηρ ἴο γοῦ, Ὶ . δῖὰ. [8607 53ῃῃὴ, 6. ἄοοσ'.. -Οὗ 

θύρα τῶν . προβάτων. 8. πάντες ὅσοι ἴθ βῇβδθρ. 8 ΑἹ1 ἰποβὲ 
Αοοῦ οὐδε . ΒΏΘΘΡ. ΔᾺ1 8.5 ΤΏΘΩΥ 885 1 (ῃδὺ ὮδνΘ οὐδ ἰὴ 

ἦλθον πρὸ ἐμοῦ “κλέπται. εἰσὶν καὶ [ΡΙ8 66. Οὗ Τὰ6. 58 
ΘΒ Ὄρξοχθ τχθ ᾿ταίονοβ ΔΙ 86} [Ὠΐανο5. δῃηὰ ρμ]υῃ- 

λῃσταί, .. ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ [αθγοῖβ; Ῥαῦ [π86 βῃθδρ 
ῬΙΠοΥρουβ; Ῥυξ -ποΐ Ὠρδχάᾶ οἔίβεαῦ ἴπθ ἰὭδνε ποὺ ᾿ἰδιθηρα - τό 

πρόβατα.. 9. ἐγ εἶμι θύρα: δι᾿ ἐμοῦ ὑᾷθῖι, 91 δῖχ ὕμρ 
5Ώ66Ρ 8τὰ ἰδ ὅσος; ΤΆΤΟΜΒῊ. τΔ86 οοῦ; ΨΏΟΘΥΘΙ δηΐοσε 
ἐάν τις ᾿ εἰσέλθῃ . σωθήσεται καὶ: ὑὨΤΟΙΡΗ 6 .ΨΜῈ1πΠ 6 

᾿βδνθα, δηῃηᾶ. 86 1} 
80 ἰἴὰ ϑβδῃᾶ, οὐδ 8δῃὰ 
πα ρΡϑδβίασγδρθ. 10 ἘΠ6 
μιθὲ ἄοβϑ.. Ὡοῦ. σομη8 
ὉΏ]Θ55. 0 15. 10 .5έθδ 
ὉΠ Β5ΙΔΥ δῃὰ ἀθ- 
ΒΊΟΥ. 1 Πᾶνθ. ΟΟΠῚΘ 
ὑμαῦ ὑπδν σταϊρῦ μανα 

11:16. δρᾶ ταϊὶρῦ -Ὦδνα 

ἀὸῦ ἢ ρυαπάδῃησθρσ: 
111. δὴ ὑπ  Εΐη6 
ΒΏΘΡΒοσα; ὑπ. Ἐπ 
5ΠΘΡΏΘΓα ΒΌΤΥ ΘΙ ἀΘΥΒ 
Ὧϊ58 501 ἴῃ Ὀ6 ΠΑ 

οὗ 28 βῆθθρ. 12 ΤῊΘ 
Ηἰτοὰ τϑ, Ψ8ΠΟ. 15 
ὯὉ0  ΒΏΘΡΠΟΘΙα, δρᾶ 

ἴο ΨΏΟΣΩ δ᾽ ΒΏ 865 

ἀο. ποῦ Ῥεοιοῦβδ'. 8.5 

ΠῚ ΟΥ̓, ΒΘΒΟΙα5 ἰμ6 

ΨΟΪΕ σοϊηΐπρ 8δπᾶ 
Θρθηάοη ἰῃ8 ᾿ΆΆΘΟΡ 

1 δνοσ ΠΝ βὨσαϊᾶ ὀπίος Ἐ6. Ψ1Π1)Ὲ βανθα αμᾶ. 

εἰσελεύσεται - : καὶ. ἐξελεύσεται. καὶ“ νομὴν 
ἜὯθ 11 βὸ 'ἴὰ ἀπά 6 Ψ1Ὲ βὸ οἵδ ̓  δα ραβίιχεβα 

εὑρήσει. [10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ. 
6 ΜΠ πᾶ. ς Πα .Εϊβε - ποῦ 15 σοτηΐῃξ 18 

μὴ. - ἵνα. - κλέψ καὶ θύσῃ 
ποῖ ἴῃ. ὍχᾶοΣ ἰηδὲ μ6 ταὶϊσῃμξ ὑδιονο ἃ μά Β6 πὐρβὲ βὰν 

καὶ ᾿ἀπολέσῃ". . ἐγὼ. ἦλθον εἵνα. - 
Δηά. Ἀ6 τ]ρΗΐ ἀσϑίσου 1. σα [Ϊἷἢ ογάσδυ ἰμδΐ 

ζωὴν ἔχωσιν καὶ. περισσὸν 
ἨξῸ ἴμ8ν τῇδ να δρᾶ ἑΟ δρυπάδῃϊΐ ([μ1π|6) 

- -ἔχωσιν. , ΑἹ Ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ. 
μα ν ΤΏΔΚ δνθϑ. ᾿ 8. ἢ ϑθρπμοσα {δ6 

καλός: . ὁ πονῶν. ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν 
Βπο; ἴῃ86 βββρῃβεσάα 6. ἄπθ. με, 5ουὺ 

αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων: 12 ὁ 
ΟΥ̓ πα. 15 Ρυϊίηρ, ΟΥῈΣ -Β6 ΒΉΘΘΡ;. τ [86 

μισθωτὸς καὶ. οὐκ ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ 
ΒΙχέηησ δρᾷ ποί Ῥδίηβ βμορβοσχαᾶ, οὗ χουν οί 

ἔστιν. τὰ πρόβατα ᾿ ἴδια;.- θεωρεῖ -..- τὸν 
15 ΒΊΟΝ Β,ΘΟΡ ΠΟΥ Ὰ, ΠΘ 15 6 ῃο αϊηβ. [88 

λύκον ἐρχόμενον καὶ. - ἀφίησιν, -τὰ 
ὍΡΟΙΣ ᾿- σοί δηᾷ. 618 Ἰεϊεηρ θο ΟΕ ἴδε, 

πρόβατα καὶ φεύγει, -..---- καὶ. ὁ υλύκος 
᾿ 5Ώ66Ρ δηλ α΄. μ6 15 βθειηρ, "δά ἴα ΜΟΙ 854 {1665---δηάᾶ [88 
:ἁῤπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίξει,---ὀ 18... ὅτι . ΜΟΙ: βηδίομεβ.. ἔμθῖς 15. 5ϑηδίο!η ἔμοῖὰλ δηὰᾶ 15 βοβεϊογϊησ,-- τ Θόας { δηᾷ - βοβδεϊοι «Βδι-- 

μισθωτός. :ἐστιν καὶ. οὐ μέλει αὐτῷ .}13 Ὀεοδιβο ὯΘ ιἷπ. 8 
πα ν}..:} 615 -8ηὰ ποῖ . 5 ἐπδέϊουιηρ ἴο ΠῚ ἩϊτΘα: τη “δη ἄθαβ 

περὶ τῶν - προβάτων. 14. ἐγώ εἶμι, ; τς ποῦ σϑΥ6 -Ὸ τ Ὧ6 δρόσξ {86 5ῆδθρ. Ὁ ΔΘ ΩΝ πα 

ποιμὴν ὁ καλός καὶ “γινώσκω -τὰ - βΆΘθρ, 161 ᾿ἀπὶ [86 
ΒμορΒοτά 1886 Βπη6, επᾶ 1811 Καοννὶῃβ ΠΙᾺ (ο" 65) ΒΘ Β,ΘΡὨΕσᾶ, '8ηα 1 

᾿ ΚΗΟΝ ΠΙΥ͂ ΒΏΘΟΡ δηά ἐμὰ καὶ γινώσκουσίΓΆ μὲ τὰ... -ἐμά,. 
ΖΘ δηᾶ΄ 8Υ6 8 Κπσυνίησ τϑι, ἐδ (Ομ 65})-- τηΐῃθ, | ὨΩΥ͂ . ΒΏΒΘΡ - ΚΟΥ ΠΊ6, 

᾿ 15) υϑὺ 8δ56. βεὲ Β8- 15. “ καθὼς ᾿ γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ 
ϑοσοχάϊηρ᾽ 85. 15 πουνίηρ τὴς ἐῃς Ἐδίῃοσ δ 1 [ΠΟΙ ΚΏΟΤΒ Τ6. ΔΩ Τὶ 

ΝΜ ΔΝΜΟΜΩΣ, Δ ΔΑ ΛΔ ΝΜ ΒΒΝΝΝΟΒΒΒΝΝΝΜΩΝΙ 

υὐσῆρν, κιβυμαδιἡνὴ Νημεμνᾳρνμμιρ, αραιρισυρδιφεμῃνμρμμβωιφῆμρ εφιρας να ρον μπαμυσαρπηιμανημοισημρυρηνϑῃἐτααν ὐ αυαραβμῖι[υκεὼῇρ ἐυὴῦ σιν γε ευμι α΄ ὅμμτι ύμ ὑκᾶν 

ΡΝ ΡΝ 

των βαον ἀπ κυμα Βα θρεαψαμμμεαιωμ πίω νῳμον εν ωρφακαμδι 

4) ΦΟΗΝ 10: 16.--28 

ἱνώσκω - τὸν πατέρα; καὶ τὴν ψυχήν μου {[Κπον ὑπ6 ἘδΙΗδε; δηᾶ 
δὰ Κποννπβ 'π6 Ἑδίμοσ, δῃᾶ ἴῃ 6 801 οὔθ [1 ΒΆΓΥΘΠΔΘΙ. ΤῺ 5οὰ] 

τίθημι ..οὑπὲρ τῶν. “προβάτων. ἢ ὈΘΒ8Ι1 οὗ ὑπ 
187 ραϊίηβ, ΟΥ̓ {με " ΒΏΘΘΡ. ΒΏΘΘΡ.. . 

16. καὶ ἄλλα “πρόβατα 10 ΓΑΠὰ Σ πᾶγϑ 
“ἈΠ ο, ϑῖβες | ϑ,Θορυ [οὐ Πο  δηθαρ, ΜΘ 

ἔχω. ς, ἃ : οὐκ; ἔστιν - ἐκ [816 δβοῦ οὗ ἀμῖ5΄ 1ο1α; 
Τ απὶ παν ΜΈΙΟΙ ᾿ οῦ -. 15 ουΐ οὗ [ἢοϑθΘ δἷϑὸ. Τὸ. τοῦδ 

τῆς αὐλῆς: ταύτης- κἀκεῖνα " δεῖς: Ῥγίηρ, δῇ {8 6γ. ΜΨΠ1 
τῆς Το ᾿. 815; δια: {Πο56. ᾿ 1} 15 ΠΕΟΘΒΒΑΙΣ δέρῃ: (ὃ. ! Ὑγ.3 νοΐσο, 

δὰ ὑμ6 7 Μ|1 -.Ρ6- 
ΘΟ. ΟὟΘ ΒΌΟΚ, ΟἿ 6 
ΒΩΘΡὨΡΓα, 17 ΤῊΪ5... 15 

με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου : ἀκούσουσιν; 
τὰθ. ἴο Ἰθ8δᾶ,. δηάᾶ οὗ [ῃ6: νοΐδσεα. Οἔτηθ πεν ΜῊ ΉΘΕχ, 

καὶ... γενήσονταςε -. :- μία ποίμνη, εἷς, ,; ποιμήν: 
δᾶ... {δδν. Ψ11]. Ῥδοοίῃθ,. (ΟΠ 6' -. ἤοοκο οὔ ᾿ΘἈΘΘΒΟσα. ψν 6 ἘΒΌΠΟΥ. θνος 

11. διὰ... τοῦτό, μὲ - ὁ: τ πατὴρ ἀγαπᾷ΄ [τη6, - Βεσδαξα. Τ- δατ- 
᾿ ΤΈχου [15 5... θϊος : ΕΔΊΒοΥ . 15: Ἰονταρ [γρησόγ Ἐψ 5681, 

ὅτι ἐγὼ τίθημι τ ψυχήν" .. μου; [οτᾶδε- ἐπαὲ. 1. ε παν 
ρεβοδιβθ᾽ { ἀμ ρυϊίηρ᾽ Ἴδο, τ 50] ᾿Οἔταα, [χροαῖνα ἐξ - δρδῖη. 

-ἵνα “πάλιν. 5“. λάβω-. αὐτήν. 18. ΝῸ τηϑῇ “885; -8 ΚΟΘῺ 
ἴῃ ογᾶου {μαῦ.. δρϑίιν "ἢ τοβουϊα τϑοοῖνο ἴὸ ΕΠ ἀν δῦ Ἐγόχη τσὶ 

Ῥαῦ 1 -5υσσοηᾶο Ὁ 18. οὐδεὶς ἦρεν: “αὐτὴν. ἀπ᾽. ἐμοῦ; ἀλλ᾽ ἐγὼ ΞΕ 
{98 -ΠΊ ον --ἰπἰἰϑύλνθ: Νοομθ Τἰξίραυρ... 1Ὁ ἔγοχ το; ΜΒαΐ .. 

τίθημι - αὐτὴν. . ἀπ᾽ - ἐμαυτόῦ:. ἐξουσίαν Ἔ Ὥδνο δυύμογιον. ἰο 
ΕΥο Ῥυϊεπε. ἀλ ἔγοτα.. ΤΏΨ862Ε, Αὐξποσγῖῖν ΒΌΣΤΟΠαοσ 1, δηά 1 

ἔχω . -Θθεῖναι .-.. αὐτήν; «καὶ -- ἐξουσίαν  πανό" δυῦπουν ἰο. το - 
Τ ἀτὰ Ἀανίασ ἴο Ραΐ τ ἅα,: πᾷ ϑΒΟσΙ  Εσοῖνθὶ 1 δροΐϊπ. ὙΠῸ 

ἔχω ᾿᾿᾿ πάλιν λαβεῖν-.. αὐτήν" ταύτην. τὴν οΙασϑ ἢ ἀτ 6} ἔς ΟὮ 
Ι[δτὸ μανῖηρ. δϑϑὶα “ἰο τεοαῖνο.: 1;- 15 6 Ε{Π1|59 Τ΄ τοσοϊνοα.- Ἔσο; 

ἐντολὴν ἔλαβον. -παρὰ.-. τοῦ πατρός: ΤῊΥ Ἑαΐμον." 

Ἐαίμεσ. μ΄ 19. Ασα ἃ αἰνίδίοιι 
φογατδηδιηρηΐ. Ἱτεςαϊνεᾶ . Ὀεβιάθ ᾿ οἕ 1τῃ8 

μου. ΒΝ πον κδβαμθα, δυλοηρ': πὸ 
ΟΣ τηθ... σόν Ὀδοδαβθ οὗ 

19 Σχίσμα. πάλιν ἐγένετο ἐν ποῖς Ιουδαίοις ἐμ θ᾿ ψοξάβ. 20. Μϑῆν! 
ἼΒΡΗΓ δρδίῃ οσουχτθά ἴπ.  ἐμ6 “65 Ὁ οὗ ΠἸδοιη ψεγὸ βαν- 

ἔλεγον 
Μεθ ξασίηρ: 

αὐτῶν - Δαιμόνιον εὐς ἔχει 

Ἴδρ: “ἜΚ δια ἃ ἀθυγοῦι 

δα ἰδ τῆϑᾶ, ΜΈΣ" ἄο 
τοῦ , δῦθα οἴο" ἬϊΠ} 

: διὰ ᾿ τοὺς λόγους. τούτους. 120 
ἴσου ἐπ6᾽ “Ψοταβ ᾿᾿ {πε686; “-- 

δὲ πολλοὶ ἐξ' 
μαδ Ἰϑὴν :-ΟὝΓΟΥ ἰμρ. -. ουοι Ὧ6 15 ξανίπα. 21. οἰῶ 1α᾿ 

καὶ: μαίνεται" ᾿ τπίον τ αὐτοῦ εν ἀκούετερ:. [5 ογβ. ΜΟΙ. 86 ν: 
δρᾶος 6. 15ιτηβᾶ; -- ΜΉ ΟΕ μίπι τοσοῦ 816. ὨΠΘΒΣΙΏΒ᾽ ᾿ ΤΉΘΕΘ 16. πο [86 

ἄλλοι ᾿.-:- ἔλεγον. --: Ταῦτα: τὰ ῥήματα οὔκ. ΒΘ ἸΏΡ5. Οὗ, 8. ἀθηλοι- 
ἐδῶ ὙΨΈΓα. Ξδίηρ. Ἔδεβθ. : ἔμ: βαυθθβ ποῖ 1 1Ζρῖ τῆϑῃ.. Α θυ οῃ 

ἔστιν. οἰ δαιμονιξοι ἔνου" μὴ δαιμόνιον |οϑ ποῦ: ορο Ὀ]Ϊ πᾶ 
ἼΒ ἢ ᾿οΣ Ῥϑίηβ θυ οΩΙΣΘα [τλ81]1; ὯῸ ἄφσαοι ῬΘΟΡΙΘΒ ουαβ; οδύ 102» 

ἣν 22. Ασα ς. θΐηδ 
6 ζοϑυνε! “οΓ ἀραὶ- 
σδυϊοαθ ὕοοῖκ ῬΙδοα 
1. ΤΠ ΟΡ ΒΔΊΘΙ, τὸ ΜᾺ 

απἰαὐδειχαθ,. 8 ϑηᾶ 

ἀφθολμοὺς. ἀνοῖξαι; δύναται τυφλῶν. 
᾿ΕΣ 65 ίο ορθηῦ ἐθ 8016. ᾿ ΟΕ Ημα (οπ 65) 

22 ᾿Εγένετο τότε τὰ. ἐνκαίνια. ἐν- 
Οὐςσυχτοᾶ. {π6π. πα οϑιδδταίίοα ΟΥ̓ ΓΘΏΘΥνΔΙ ἢ 

χειμὼν -ἦν, 28 καὶ 
δα 

τοῖς τ Ἱεροσολύμοις": ᾿ 
ὶαίοσ ἰἔνδϑ, ᾿ ΘΥΌΒΘΙ ΥΩ; .-.. 
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ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ 
ὧὰχ ἴμ6 ἰδθσῆρῖθ ἴῃ [6 

24 ἐκύκλωσαν 
Ἐπλοϊτοϊθα 

᾿Ιουδαΐῖοι καὶ 
Ζεννβ5 δῃᾶ 

περιετάτει 
7885  ΔΙΚΙΏ5 αροιχΐ 6 “6508 

στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. 
οοϊοοηθαθ οἵ ἐμ6 Βοϊ]οχῇοι. 

οὖν - αὐτὸν οἱ 
Ἐμοτθζοσο Ἀῖτὰ 16 

ἔλεγον. αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν 
λον ετο βασῖηρ ἴἰο ἴὶ ὉΣΕ ΜΏρη 6 500] 

ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, 
Οὔ 8. 816 γοὰ ΠΣ ΠῚ ΒΡ αρἢ ΓΙ νου δῖ 18 6 Ομτῖβί, 

εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ... 25 ἀπεκρίθη 
585 ἴο ὰ5 οὐ ϑροῖκοηῖϊν. Διηδνγοσεα 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ 
το ἔμεα [6 72 6βϑ5 151ϊ ἴογου δὰ ποῖ 

πιστεύετε" τὰ ἔργα. ἃ ἐγὼ ποιῶ 
γοῦ δῖ Ῥαμθνίηβ; 1896. ΟΥΚΒ ΜΏΙΟ 1 δζὰ ἀοΐηῃ 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα 
ἴὰ ἴὩ 6 θὴρ οξίμο. Ἐδίμοσ. οἔχηθ π6856 ({Π1}85) 

μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ: 26 ἀλλὰ ὑμεῖς 
15. Ῥφασίηρ λθ55 δρουῦξ τηρ; Ῥυΐ χοῦ 

οὐ πιστεύετε,. ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν 
Ὡοΐ 8.6 ει θνίηρβ, Ῥθοδιδο πού τοῦ δῖα οὐδοῦ ἴῃ 6 

προβάτων τῶν ἐμῶν. 27 τὰ πρόβατα: τὰ 
τ ΒΏΘΘΡ οἵ ἴθ σχηΐηθ. ΤῺ ΕἸ» 573.) ἴμ8 

ἐμὰ. τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ 
τη οὔίῃθ νοοῖ οὔθ 816 ἤθδυίησ, δῆὴαῖ 

γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι, 
δὰ Καποννίηβ ἰβθῃι, δῃὰ ἔῆον 816 Ζο πον ἴο ΤΏ6, 

28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
δα 1 δῖῺ Βίν!: 5 ἴο μοὶ 116 ϑνοσϊδαδηρ, δα 

οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, 
ποΐ ποῖ {πον 5Βου]ᾶ ΡῈ ἀδϑίτουνοα ἰπίὸ πα δὲ, 

καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς 
δηά. ποὺ ΜΠὶι5ηϑίο δῆσϑοῦθ ἔθ οὐ οῖ {π6 

χειρός  μουὶκχ 2595.ὁῸὁ πατήρ μου. ὃ 
Βαπὰ οὗ τῇς, το Ἐδίμοσ οὔτηθι ΠΟΣᾺ 

δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ 
ἮΘ Ὧ85 ξίνθῃ ἴο δ ΟΥ 8} Ετθαῖθυ 5, δηᾶ 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν: ἐκ τῆς χειρὸς 
ὯΟ 6 15 8016 ἴο μ6 βῃδίομίηρ οὐ οὗ {π6 ΔΩ͂ 

τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ 
οὐδ. αδΐίδοσ. 1 δηά ἴλ8 Ἑαΐμον 

᾿ἕν ἐσμεν. 
οὔδ (6) 8 ὅζδ. . 

8381 ᾿Εβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ιουδαῖοι 
Οδετιρᾶ δϑροΐϊῃ βἴομοβ ἐμ6 εν 5 

τς ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 
ἀῃ οχᾶφυ [δὲ 18» ταϊσῦ βίο Μϊτα. 

82 ἀπεκρίθη οαὐτος ὁ ᾿Ιησοῦς Πολλὰ 
ες ἈΠ οχοα ἕο βοτὰ, ἐπ6 ὥοραβ᾽. Μϑὴν 

416 

4655 ἌϑαῪδ ψϑϊκίηρ 
ΪΏ 8. ὑδλρῖθ ἴη 
[86 οο]οῃηθαᾶθ οὗ 5.0]"- 

ΟἾΔΟΙ, 24 ΤΒΟΙΘΙΌΤΘ 
756. ον ΘιῃοΙ ΓΟΙθα 

μὰ 8ὃπὰ Ὀδρϑβῇ. ἴο 

58} ἴο Ὠΐηι: “ἬΟΥ Ἰοὴρ 
ΔΙΘ γοὰ ἴο ΚΘοΡ οἵἷχ 

ΒΟῸ15 ἴθ ΒΌΒΡΘΩΒ69 
Τῇ γοῖ δῖ6 ὑῆ ΟὨσὶβὺ, 
1611 5 οὐδροῖκθηιν," 
25 72650}5 Δι Τα 

πηι: ἽἽ (ἰοΙᾶ τοτὶ 
δρᾶ γοὺ τοῦ ἄο ποὶ 
ὈοΙανθ. 6 ΜΟΥΚΕ 

ὑμαῦ 1 δὴ ἀοίϊῃρ ἴῃ 
[88 Ὡδϑη8 Οὗ Ωγ 8- 
ὑπου, ὑθδθ ὕδασ σὶξ- 
655 δρουῦ τη6. 26 Βα 
τοῦ αἀο Ὡοὺ Ῥε]ίθγο, 
Ῥδοοϑθθ Ὑοῦ 818 
ὭΟΏΘ Οἵ[ἠ 5"ΠΩΓ ΒΏΘΕΡ. 
2 ΜΥ 50,δορ 1ἰδύθῃ 
ἰο ΤΥ ψοΐοθ, δῃᾶ ἢ 
Κηον ἴμθῃλ, δπα {μὸν 

ΤΟΙΟΝ 126. 28 Αῃμᾶ 1 
αἰνα ὑπθὴ δνουϊαϑὺ-: 
ἰὴὼρ 1ἴἴθ, δὰ ὑδον 

Ἅ}11Π1 ὉΥ ὯῸ 6808 
ΕΥ̓ ὯὍδ6 ἀκσοδίζογθᾶ, 

ΔΩ Ὧ0 Οὔ6. Ψὶ| 
ϑηδίσῃ ὑβδθὰ οαδ. οὗ 
ΙΔ Ὠϑῃᾶᾷᾶ. 29 Ὑπϑί 
ΤῺ ΕΔΙΏΘΟΣ 85. ρὶν- 

ΘᾺ 6 5 ϑδοχηθίῃϊηρ 
δΎθϑίου ὑθϑη 811 οΟὗΠΘΥ 
ἰίηρβ, θη ὯῸ ΟὯΘ 
οδ 5ηϑύοῃ ὑβοῖῃ οαὐὐ 
οὗὐ ῃ6 πδηᾶ οὗ ὑμα 
Εδίμοσ. 801 δῃᾶ ἐδ 
ἘΔΙΏΘΙ ἃζθ οὔθ. 

ΘΙ Ομοθ τῇοσα 8 

σον 5 Θά ῸἘΡ δίοθα 

ἴο δίοῃθ εἶχ, 82 6- 

ΒΌΒ ΤΡ θα ἰο {ποπῖ: 

με ἐμηραμρπρεραμαιιμαμθμμθβαιαμκπμριοθαῳσανβμαλμ: μοιν-.Ὁ. αι αμηραιῃριμραμαι αμρφάηρβσαμμ ἡμψμαμωδρᾷμ.αρηιυνλήμμαμριο εσρριφνρναϑϑακωῦροι μέν κηυβΑκ ννιμυμαριαριοσηστῃνρ δνμυνου αυαυφ αι υυυραλ πα ρθη υυττὸν 

πω τ νὰ 
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ἔργα ἔδειξα ὑμῖν καλὰ 
ἔργ 1 5Βῃοννοᾶ ἴο γοῦ Εηφ (ο 65) 

ἐκ τοῦ. πατρός’ . διὰ ποῖον 
ουἱ οὗ 1με Ἐδίμοσ; τοῦθ ΨΏΙΟΏ βοσί 

αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 
οἵ ἴθ - ΜΟΥ πὰρ τοῦ 8.6 βίο: 57 

33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι Περὶ. 
Αιρβνγοτρᾶ ἴο ἰτη ἴῃ δύ: Ἀρουΐ 

καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν ᾿ σε ἀλλὰ. περὶ 
δροιὶ βΒῃθ ΨΟτΚ τοί Ψα δῖα βίοηϊῃβ νοὶ δδυΐ 

βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ - ἄνθρωπος ὧν 
ΒΙϑμοαν, πα ὑϑοδξα ϑγοὰ ΤΆΔΕ, Βείμα 

ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 84 ἀπεκρίθη 
τοι 816 το ΚΙ, ΨΟΌΓΒΘΙΕ -. ξοα, Δηδννουθα 

αὐτοῖς ὁ ᾿ἰησοῦς Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον 
ἴο ποῖα 86 7265 Νοῖ 1510 Βανίηθ 66 υυσϊτίθη 

ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι ᾿Εγὼ εἶπα Θεοί ἐστε; 
ἴὰ ἴπΠ6. ἴᾶνν οἴνου ἰμαΐ 1 βαϊὰ βοάβ σοῦ 816 7 

85 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὗς ὁ 
1 τὰοβα Βα βαῖϊά ροᾶβ ἰογναῖᾷ ψβοσ ἰδ 

λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο; καὶ οὐ δύναται 
ποτὰ οὐίμθο αοα οὐσοιχτοᾶ, δῃᾶὰ πο [15 8016 

λυθῆναι ἡ γραφή, 86 ὃν ὁ πατὴρ 
ἴο ΒΕ Ἰοοβεα ἔμ ϑουίρίυγθ, ΨΜΏοσι ἰμὰ6 ΕΔΙΠΟΥ 

ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς 
βϑῃοίεα δορά μ6 βθηΐ ξοσίῃ πο 6 νοῦ τοῦ 

λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον 
816 βαυίῃρ μα Ὑοὰ 16 ὈΙΘϑρποιρίηβ, Ὀθοδῦβθ 1 βϑία 

γἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμί; 87 εἰ οὐ ποιῶ τὰ 
Θοὴ οξίπαε Οοῦ δηλ 1 ποῖ 1 μι ἀοίηρ μ6 

ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ 
ΜΟΣΚΞ οὔίμε Ἐδίμοῦ οἴτηθ, ποῖ δ Ὀθιθνῖὴβ τοῦ 

μοι 388 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ 
ἴο ταθ; Ἡ ῬῬαὲξ Τῶι οί, δηὰ [ἔσο ἴο τὴ 8 

μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις. πιστεύετε, 
Ὡοξ. τοῦ τᾶν ειῖθνα ἴο ῃῈ ΨΟσΚΒ Ὀαϊ]ίονα γοῦ, 

ἵνα ᾿ ; γνῶτε. καὶ 
ἰὴ οχᾶδυ ἰμδὲ τοῦ 5ῃομ)])ᾶ Κηονν δῃαᾶ 

΄ ΄ Ε1 Ἁ Ἄ 

ς γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ 
τοῦ Βρο με Καονίηβ ἰμαὶ. πὰ. τὴ 116 αΐδοχ 

κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 539 ᾿Εζήτουν 
8Α͂Ι ῖΖἾ ἰβθα ἘἙδίδευ. .- ΤΟΥ γε βθεκίηβ 

᾿ οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι" καὶ 
ἐποσεΐοτα Βΐτα δδεΐῃ ἰο σεῖ ΠοΙα οἵ; δῃᾶ 

ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 
Β6 ψοῃὲ ξοτίῃ οὐ οῖ 6 ἤδηᾶὰ οἵ μοί. 

40 Καὶ τοῦ πέραν 
οἶμοὺ βιᾶβ 

ἀπῆλθεν πάλιν 
Αμὰ Βα νψϑηΐ οΟ εἀϑϑὶὰ [8.21 

᾿Ιορδάνου. εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν. ᾿[ωάνης 
Ζοσζᾶάβδῃ ἰηΐο ἐπὸ Ρῖϑοθ. ΨψΏρθ 85 ΦΖομῃ 
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Ἵ αϊδριανοεα ἴο τοῦ 
ΙΏΘῺ ἰὼ ΨΜΟΣΚΒ 
το 6 ἘδΠΟΣ.. ἘΌῸΓ 
ΨΏΪΟΩΏ οὗ ἴβοβθ ΜΟΥ 
816 τοῦ 5Βἰοηίηρ 162 
39 ΤῊΘ 9675 δηϑψοσζοα 
Ὠἶι: “ὍἴὯΟ ἴθ βίοῃ- 
ἷηρ ψοι, ποὺ [Ὁ 8 
ἤηθ. σΟΥΚ, θὰ ἴογ 
ὈΙΘΒΌΘΙΩΨ, δΥΘΏ - Ὀ6- 
σϑδθ γοὰ, βου ἢ 
Ῥοΐὴῆρ 8 δ, 816 
γΟΌΓΕΘΙΣ 8. σοά." 34 9σ6- 
505 δ οσοα {6 : 
“5 τὸ οὐ ττιίθ ἴῃ 
γΟῸ τᾶν, Ἵ αϊά: 
“ἽΧΟΤ 816. μοῦ 3 
351 Π6. οϑι θα “βοάϑ᾽ 
ἰθοϑα δρδίῃηδὺ ὍΏΟΙΣ 

518 6 ψογτὰ οὗ σοῦ 
σΔ6, δηα νοῦ [6 

Ξουζούσσο  σαηηοῦ ὯΘ 
ΔΌΪΗΣΙΟα, 80 ἄο τοῦ 
58 0 26 ὙΏογΩ ἰδ8 
ἘΔΙΠΘΙ ϑϑποῦ ρα δηᾶ 
αἰδραύοῃμεα. ᾿ηὐο ἐμ8 

ΨΜοτΙᾶ, “Χοὺ 01885- 
ῬΡΆΘΘ, Ὀθοαῦθθ 1 

βαῖα, Σ δῖ αοαβ 50. 9 

ΦΊΙΕΓῚ ὅῖὰ ποὺ ἀοίηρ 
6. ΨΟΓΙΒ. ΟΥ ΤΡ 
Ἐδίμοσ, ἄο ποὺ ἢ6- 
Ἰΐανθ 16. ὅ8 Βαὺ 11 1 

δῖ ἀοίηῃρ θη, θυ 

Ὁπουρ τοῦ ἄὸο ποῖ 
Ὀδῆθνο 16, Ὀθ ον [6 

ΜΜΟΥΚΘ, ΠῚ - οσᾶσυ ὑπαῦὺ 
τοῦ Δ} οσοθ ἴο 
ΚΟΥ 814 ΔΓ. 60Π- 
ἄπ Κηονίηρ ὑμαῦ 
6 ἘΔΟΣΟΣ 15 ἴπὶ ΠΟ 
ΠΏ 86 δηῃά 1 δὶ 
ἴῃ  υμὐἱοῃ.. ψὶ [86 

ἘΙΏΟΥ." 39 ΤΠεγοίοσα 
ὑμὸνὺ ἰτίθα δρϑαΐῃ ἰο 
βοῖὶζ πὰ; υῦὺ Π6 

σοὺ οὔ οὗ ὑδμοὶν στ ϑοῦ. 

4050 6 νοῦ οΐ 
ϑοδῖῃι ΘΟΙΌΝΘ ὑΠ8. 950Υ- 

ἅδῃ ἰο πΠ6ὸ 806 
ΜΏΘΙΘ ὕομ. ψΜὰ5 
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τὸ: πρῶτον - βαπτίζων," Καὶ ἔμενὲέν.: 
ἴθ. βδιϑὶ [6] Ῥαρεϊζίησ, δηᾶ΄ Πα νγ)85 γτϑιλϑί 5 

ἐκεῖ. 41 ᾿καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ 
ἵβεσε. Ἀπά ΤΑΒΏΣ δ. ἰοννασχά πὰ ϑδῃᾶ 

“ἜλΕΥ ὄν εὖτε -- ̓[Ιὠὡάνης΄. μὲν σημεῖον 
ΠΡ Ὑγοξς βαγίωρ. ἰμδί Το Ἰπάδεα ΒΡῈ 

ἐποίησεν οὐδέν, -- πάντα, ᾿ δὲ ᾿ ὅσα 
αϊὰ ὭΟΣΘ, “ 81. (λῖτι 55) ρυῖ 85 ΩΝ 88 

εἶπεν ᾿ξωάνης “περὶ τούτου". ἀληθῆ ἦν. 
5βαϊᾶ Φοθβῆ αδρουῦξ. - [Ὠ15: (οΏ6). τὰς ἵν 85- 

45 -καὶ -πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ. 
-Ἀπά ΟΤΆΘΏΣ -Ῥοονοϑα- ἰαίο. ἈΠῸ ἴβετθ, 

Η Ἣν: δέ. ᾿ τις 
8 θυ ΒΟχΉΘ᾽ [ΠΠ]Θ] . 

ἀπὸ Βηθανίας ἐκ. τῆς 
Ζτοτῃ. Βοίμδησοι: οὔϊοῦῇ  ἴῶ8. 

μβάρθας" τῆς ἀδελφῆς. 
ΜΕ μα ΟΣ τ8 6 - Βιβίεσ., 

ἹΜμαριὰμ: τοῖς - ἀλείψασα 
ΜΑΣ -βανίηξ, δεεβδεά., 

Λάξαρος 
- ἸμΑΖΘΙῸ5 

ἀσθενῶν, 
Ῥεΐμλβ βἰοκ, 

κώμης: Μαρίας καὶ 
νΠ1δθ8 οὗ Μδσν διά 
ΜΙ. 
αὐτ 2. ἣν δὲ 
ΟΣ τῆς ες 85. “Ῥαῖ 

" ᾿ τὸν" κύριον 
ες ρον 6 : 

᾿ ᾿καὶ " “τοὺς μυ ὑρῷ. ον 
10 Ῥοσξυστηθά, οἱ 16 

πόδας. αὐτοῦ. “ταῖς ᾿ θριξὶν αὐτῆς, ς 
᾿ ἤθει, ὉΥ͂ Ηἰτη ἴο᾽ 186. . ἌἬΘΙΓΒ ΠΟΥ͂ Β6τ, τ ΟΣ ΜΈΤΑ 

ὁ .«ἀδελφὸς,. Λάζαρος ἠσθένει. “᾿ 
18. ᾿ς. Ῥχοίβεγ. ᾿ς ΜΑΖΑΥᾺΒ ν 88 Ὀεῖηξ 5101; 

3. ἀπέστειλαν. - οὖἦ αἱ, ἀδελφαὶ, πρὸς 
τ ΘΘ δῇ οχίθ. ΟΒογρῖρτο 8... βἰβίεχβ., ᾿, τοιν γα 

αὐτὸν λέγουσαι “: Κύριε,. . ἴδε ὃν. 
(Βάχα . οἰ ΒΑ - 0" Ιοτγά,.. 5 566... ΨΈΟΙΛ᾽ 

ΒΝ - φιλεῖς 3 τττῦ ἜΝ τος ἀσθενεῖ.-- 
οι ἘΈΥΟΣ 6 βανίησ αἰποοίίοσι ον πο σα τρὸ Ὡν το 15 θαίῃα, δίς: 

4 ἀκούσας" : δὲ ὁ "Ιησοῦς εἶπεν" ̓Αὗτῷ 
ο ΒΆΝ] Ἀβατχα. Ὅαξ. 6 -2ε85. ἘΣᾷ.σ8δαϊᾶ -- τηϊα . 

"ἡ ἀσθένεια οὐκ΄ ἔστιν: - πρὸς θάνατον". ἀλλ᾽ 
{με΄ 5.655 ὯσΕ. 15. “ἰονναά ἄρα. ὃ Ρυΐ 

ὑπὲρ. “τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ᾿- ἵνα: 
ΟΥΘΥ͂ 1Ὧ6 Ξἰοιν ὋΣ 6 αοά: 'π οτᾶθν ἐμαὶ 

 δοξᾶσ' θῇ ᾿ὅ ̓ ουἱὸς τοῦ; Θεοῦ δι’ 

αὐτῆς. μοι ταις , “ 

δι. ἠγάπα. -. δὲ ὁ ᾿[ησοῦς τὴν᾽ 
ως 885 Ἰονῖλε, - “Ῥαὶ 18 σ6βὰ5 {πΠ6 

λάρθαν «καὶ τὴν. ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν 
Μασῖβᾶ πᾶ {μὲ Βιβίασ τς ὉΥ͂ΒΕΣ διά 

Ἅ;, 34 τασαιξαρ, ΝΒΑΣ ἜΘ ΖΔΓ (ὐδαπίπρ᾽ “Ἃσρᾷ 

1οτὰ-" 

{Πδατά ὁ Β6:- 

16 

418 

Ῥαρυϊσιηρ δὖ ζιγϑῇ, 
δᾶ ὯΘ6 βίδυθᾶ ὑῃθῦδ, 
41 Αηἃ ΤΑΘῺΥ ῬΕΟΡΙΒ 

Οαὰθ ἴο ΙΡΩ, : δὰ 
Ώ6Υ. Ῥόσδα βαγίῃρ᾽: 

“ΦΌΒΏ, ἰμαθθᾶ, αἸὰ πο 
ῬΟΥΪΌΥΤΩ 8 5:5 518 5 ΒὮ, 

ρυῦ 89. ἸΏΘΔΩΥ ὑμϊηρ 
(ΘΝ. ΦΟ ἢ 581 ἃ δροαυὶ 
[5 τῆδῃς σίθτα Ὁ 81} 
{ππ. 42 Αὐᾶ ὙηΘὴΥ 

ΠΠΡαῦ ΓΑΙ ἴα, Αἷμα 
ἴμοσθ.. 

11 Νον ΠΝ ΠῚ 8 
-οογίδίῃ ταϑῃ. διοῖς, 

Τιδσ' Τ᾽. οὗ. Βοίη ἃὲ 
Ὧν, οὗ π6 γ]ὰρ οὗ 
ἽΜΑΥ͂Υ δῃᾶ οὗὨἨ Μαγίδᾶ 
ΔΒΓ δἰθίβι. 210 88, 
ἴὰ Τασῦ, ὑπὲ ΜΩΣΥ 

ἐπα ̓ ργθδβθα ἐπ Τιοσὰ 

ψῖδ Ῥοεγξαπιθα. οἱ] δηᾶ 
ψροὰ ἰβ. ἔδεῦ τὺ 
Εν μοσ Παῖν, ΏΟΒα 
Ὀτούμεγ. τᾶ 2΄ 8 "ΤῸ" 

5 5ἴοῖς, 3 ΤΟΥ ΤΟΣΘ 
Ηΐ5. βίδύουβ. ἀϊβραιομϑᾶ 

ποτὰ. ἴο (Ὥϊτα, ΒΆΣΊΩΡ: 
“Φοχᾷ;, βοῶ τὺ 86. ᾿ὍΏ6 
ἴον ψΠοταὰ σοῦ ΠδΥΘ 

αἰτοοίίοι.. ΥἿδ. Οδῖοκ. 
4 Βυΐ ΡΥ τ ΘΒ Ὸ5 

τἰβϑλα: 
“ΤΏ15. Β]ΟΪΓΘθ 5. 15 ἡοῦ 

δ᾽ δ 159: ἀθαίῃ" 85. ἰδ 
" τὴν ὉὈ͵θοῦ,. θυ: 15. ἸοΣ 
ταῖδμι ιν τιολδεα. η6᾽ δοῦ οὔ ᾿σοά, ̓ ἀμουρῆς 

τῃ8 ΒΊΟΥ οὗ᾽ σαοᾶ, ἴῃ 

Ἢ ογᾶου. ἰδαῦ τ 5 
108 αοα τ2ϑὺ 6 -9510- 

τβοα σοιρῃ 10 -: 

5 Νονγ. δεβὰβ Ιονρα 

Μασιδά ᾿ὅδα μος Βἰδῦου 

ἰς ἩΘΙΡΟΣ᾽ ἢ), στ-1.,1σταθ, 

419 ΟΦῇ]ΦΟΕΒΙΝ 11:6.-.:3 

Λάζαρον. θ ὡς: οὖν ᾿ ἤκουσεν ὅτι [δα Γιδχίϑτ5. ΘΟΤ- 
1 δ Ζατυϑ. ἐπογεΐοτο Ὠφποασά.. ἐμαί ρυοῦ, ΜΉΘ Ὧ6 ᾿ϑατσὰ 

ἀσθενεῖ, τότε μὲν. ἔμεινεν ἐν] (ῃαῦ 6 τδϑ.  βίοκ, 
8.15 Ῥεΐμε βῖςκ, ἰδ. ἐπάρθά Βε τϑιπϑίηῃθα ἰὴ [{ῃὀ6ῃ. ὩὨ6 ΘοίΒν. χα- 

ᾧ -- ἦν : τόπῳ δύο ἡμέρας: ἔπειτα [πιαϊῃοα ὑπο. ἄδνγ ἴῃ 
ΨΏΣΟΒ Βα Ψα5, ΡΙδοα Αδυ5;: [Β6σθροΣ [{η6. ῬΙδᾶςα. ψΏρτΟ. μὲ 

μετὰ... τοῦτο - λέγει. τοῖς: - μαθηταῖς [ ψ85. 7 ΤΏΘΩ. δῇ6. 0015 
αἰΐοσ. - - 1818 Ἀ6Ὶ5 το νίηα ἰο 8, αἀἰβοῖριθβ. [Ὧρ .βαϊα ἴο: 86. αϊδ- 

Ἄ Ὥμεν: . εἰς. τὴν ᾿Ιουδαίαν. πάλιν. [ οἶρ65: “1ἰδῦ.. 185. ρΡῸ 
[ἐὲ 5 Ὀ6 Βοίηξ Ὁ εἰπῖο, τὰς ΤΖυάθϑ. δϑϑῖῃ, [ἰηο σὰ. 68: δρβϑίῃ. 

8. λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί 'Ῥαββεί, νῦν [8 ὙΏ6΄ αΙΒΟΙΡΙ65.. ᾿ϑαια 
ΆΑΧΤΘ βασίηβ.. ἰο Εἰχα, τμ6 αἸΒΟΙΡΙ65. - ΒΑΌΪ,.: πονλιείο τη: ἘΒΌΡΙ, 15ὺ 

᾿ἐζήτουν." τς σε-: λιθάσαι. οἱ ᾿Ιουδαΐῖοὶ, καὶ Ιϑὐοῖν.- 186 - σα’ ἀθ 8.5 
ἍΕΧΘ Βεοκίῃρ - σοὺ. ἴο δίομθ. [86 -.πάδαῃβ,. δηᾷ | γγργϑ. βϑοκίῃρ ἰο βὔοπθ 
πάλιν: --... ὑπάγεις. ἐκεῖ; 3 ἀπεκρίθη  γϑ, δῃᾶ 8.6 - σοῦ 
δθϑὶα σοῦ ἃζα βοὶπρ υπᾶογ : {πδτοῦ.. Απδνεσθά. ροίηρ. ΘΥΘ. Θρ81}9" 

᾿Ιησοῦς.. Οὐχὶ. δώδεκα, ὧραΐί... εἰσιν. τῆς [9 6505. ΒΒΜΘΙΘά: 
Φεβὰβ, “ Νού  ἔψαεῖνε ἩΒοῦχο, τ ΆΙΘ " ΟΣ [86 ΠΤ ΏΘΓΘ. ἀτὰ. ὕποϊνα 

ἡμέρας; ἐάν, τίς. ᾿- - ᾿περιπατῇ .. ἐν τῇ [Βουτξ. οὗ ᾿ἀδΣ σῃῦ, 
δ΄ οἸξανεῦ ΒΗ) ΟΩΘ ΤΑΒΥ 6 Ὑνα 5 ἀρ τε ἴῃς ᾿ 416. {πδὲδ᾽ ΟΕ 1 δὴν" 

᾿ἡμέρᾳ, : : οὐ... πρῥῤοσκόπτει, .. -ὅτι - τὸ [ο0η6. ΨΑΙΚ5 ἴΠ. [ΓᾺ 27:21} 
δν, “ποῦ, . ὯΘ 15 ΒΈΣΙΚΙηΡ ἰονναχα, ᾿ς Ὀθοδιιβα. - ἴὰς, 6. ἄοσϑβ:. Ὡοῦ". Ὠθταρ 

φῶς.΄ “ποῦ, -κόσμου τούτου, βλέπει: αιρϑληδῦ. φασδίηρ, μ6- 
ΠΝ “δὲ 86. ψοτᾶ Ο ἴμ5 6 [5 5εεἴμ 5; σϑβθ᾽ ΒΘ βϑόβ ὑπὸ 

10 ἐὰν δέ ᾿ τις: περιπατῇ, κἐν τῇ {Πρμὺ οἔ «15. φοσιά. 
: 1 Ἔνθ “Βαΐ ΘΟ 8. ΤΩΘΥ Β8 ΔΙΚΙΏΒ δδουξ ΙΝ [86 

νυκτί, προσκότίτει, ᾿ ὅτι τὸ “φῶς 
αἰσιΐ, “Ὠδ1 5 5 ΧΊΚΙΩ Θ᾽ ἰοννατά, ὑθδοδῦβα ᾿ς δ 6. ΕΟ 

10ΈΒαῦ 1 αν: ψ α ΚΒ 
ἴῃ. 86. πὐἰσῃῦ, 41: 
Ἔδυρβ᾽. :ϑϑαϊαδὺ -δόϊηθ- 

οὐκ ἔστιν. ἐν αὐτῷ. : ἐρος ςς ως Ια ρ,. Ὀδοϑαξθ.. 088 

ποῖ ἰ5. μπὰς τ ἧς Πρ μὺ 15. οὔ’ τὰ Βϊα.» 
1": ἧς ταῦτας ες τ εἶπεν, «καὶ ὰ 1.11 Η6 “βαϊά ὑμι688 

᾿ ΤΉ 656 (ἰμέμ655). μ6 5δῖα,.. δῃᾷ ᾿ ϑδεξίοσ Ἰςῃϊηρα,. 8η8 αὔνογ' [ὨΪ5 

τοῦτο. . λέγει. " αὐτοῖς .- Λάζαρος [Ὡρ 5αϊά. ὕο -ὑμ 611: 
. (515. , Βα. ..5 βαϑίμι -ἰοι δια. ....᾿ ΠδΖΘταβ,... «ΑΖ , ΤῸΚ5 ΟἿΣ τ θ μα 

., φίλος . ἡμῶν. κεκοίμηται, ἀλλὰ 1Ὧδ5. σοη6. ἴο τοϑῦ, μὺ 
ΠΝ ἜχΙ ἢ ΟΕ 15. 8885 Ἰαἰὰ ἀοννὰ ἰο ταδὶ, αν ΕΘ τὴ ΠΟΌΣΏΘΥ Ηρ ΓΠ6Γ6 

πορεύομαι. .--, ἵνα : ἐξυπνίσῳ «10ο ΘΆΚΒΩ. Ὠΐηλ᾿ ΤΤΌΙΩ 
ΒΥ ΤΟΝ Βοϊῃ ἱπ ογάδυ δας. ΣΕ ταϊθμῖ βεῖ οὐξ ΟΣ 51 ΘῈ. 5166." 12 Ὑπδυθἴοσζθ 

αὐτόν. 12 εἴτταν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ {μθ΄ ἀϊξοίριε5. βαιά: ἴὸ 
κρον . 5614. ἐ ἐβεγθίοτε " ἸῸΝ “ὐμδο, ἴο μη: Ὡπω: “ΤΟΣ, ᾿ξ 6 πὲ 

ύριε, εἰ" κεκοίμηται -- δ᾽ σωθήσεταε. 
τοσά, ΓΈ Β6 Ὧ85 1814 ἄονσαι ἴο χαϑξ, ἮΘ ΨἘ1Πμο28ὃ2δ6 βανβα,, ΟΘΌΒΘ. ἴο τοδῖ, Ὧ6. Μ|1 

13. ΄- εἰρῆκει δὲ ὁ Ἰησοῦς. περὶ .- τοῦ δε Ὑ811." 18 σθδυδ 
ΠΟ Ἔδβα βροκεη δαΐ : {π8 ἷ τ θβαβ.- δροιῦξ. “ἅμα [δα ἔροιο, ἀοννθνατ, 

θανάτου “αὐτοῦ: ᾿ἐκεῖνοι. καὶ δὲ ἔδοξαν ᾿ ὅτι ἃροῦῦ Ὠΐβ, ἀθαϊῃ. Βὰ 
τ ἀραίῃ “ΤΟΣ τω. ὙΠΟΞΘ (ΟΠ 65)" Ῥυΐ . ἱπουβξ «(μὲ ὍΡΟΥ εηδρίηθα μ6 

περὶ τῆς “κοιμήσεως: τοῦ. ὕπνου - λέγει. . 88 βρθϑκίηθ᾽ δροαΐ 
δρουξ {86 Ἰρκῖμς τεβε: οὔτπο., 51660Ρ 8615 βασίῃρ. ᾿ραϊκιαρ τοὺ ἴῃ 516θρ. 

ὅν 11. Θ66. γΈγ56 4, Τοοίποίθα, ΕΝ ἀτός ποτ ς 



ΨΖΦΟΗΝ 11: 14---294 

14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 
ΤΏρη ἰμογοίοχα βαίϊάὰ ἰἴοίμοω {πθ΄ Φεβὰ5 

παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ 
οἰ ΒΟΟΚΘΏΙΝ ΤιαζΖασῖιβ αἰϊρα, ΕΤεῖοὶ 

χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ᾿ς ἵνα 
1 δῖ τϑ]οϊ 5 του. χου, ἴῃ οτᾶδυ ἰμδὲ 

πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ: ἀλλὰ 
χοῦ τηἱρμξ Ὀθ]ανεα, ἐμὲ ποῦ ἊὐὐἷὲἊιἪι᾽ πόσα; υΐ. 

ἄγωμεν ,πτρὸς αὐτόν. 16 εἶπεν 
Ἰϑέ 5 Ὅ6 βοϊῃξ: ἰοννασὰ Ὠϊλ. ϑαῖᾶ 

οὖν. Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος 
ἐβογοΐοσο ὙΒοσλδ5 μα (6) Ὀϑίῃξ βαῖα ΤᾺ 

τοῖς συνμαθηταῖς Ἄγωμεν καὶ 
ἴο {86 Ζα6!ονν αϊἰδοὶο]θβ 1 εἴ 5 6 βοΐ 8150 

ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 
᾿ ἅν 86 1ὰ οσᾶοσυ ἱπαεΐ νγῷ ταρΐ αἰα ΨΙ. Ὠΐμλ. 

1 Ἐλθὼν οὖν ὁ 
ἩἨδνίηξ σοῖὴθ ἐπουοίέοσθ ἐξα Σουπα {6585 

αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ 
916} - ΖΟῸΓ ΔΙΓΟδαν αδὺβ Ὠδνίας ἴῃ {86 

μνημείῳ. 18 ἣν δὲ Βηθανία ἐγγὺς 
ΤᾺΘΣΔΟΓΤΊΔΙ ἐοχ Ὁ, νθ Ρὺκξ Βείμδην ὭΘΕΓ 

᾿Ιεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 
85 ἔο βίβϑαϊβα ἘΣίοϑ. 

19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν ᾿Ιοὐδαίων ἐληλύθεισαν 
ΜδΩν Ῥεΐ ουΐ οὗ {6 «{δνὺν5 Ἀβια οογὰβ 

πρὸς. τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα 
ἰοννατὰ 6 Μεγ ϑδῃᾶ ἽἍδτν ἀπ ογᾶφτυ ἰδὲ 

παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 
ἴδον ταϊρηϊ σοῦβοῖὶς.  ἴποα δὅροῦξ [6 Ῥτεοίμοσγ. 

20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι 
ΤῺ6 ἐμοχθῖοσθ Μασγίβα δ858 85Ππ6 Πθβϑδιῖ [πεῖ 

᾿Ιησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ Μαριὰμ 
τ᾿ ΘᾺ 5 15 ΘΟΥΔΣΏΕΙ ΤΑρῖ ᾿ ἴο χα; Μδϑῖν 

δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21 εἶτεν οὖν 
Ρυΐξ 1 ἴῃ6 πουθθ ννᾶϑ 5. πῆρ. 5εαϊά ἐπογοέοσο 

“Μάρθα πρὸς ᾿Ιἰησοῦν Κύριε, εἰ ἦ 
ἀπὸ Μαχίδαε τον ατᾶ Φοϑβ. [Ιοτά, 15 γόοῖι νοΥο 

ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου’ 
ἤθσα ποὺ Ἡϊοὶν αἰεὰ 188 Ῥχοίμοσ οἔχωβ; 

22 καὶ νῦν οἷδα ὅτι ᾿ς ὅσα ᾿ 
δα ἢονν 1 δνο καοννὰ ὑπδὶ 85 τϑην ((Π 155) ἃ5 

ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι 
ἩΘΙΡ γοὺ τϊβῦ ἀκ ἰῇ 6 Οαοαὦὐ Ψ1ΠΔΡΡῖνα ἴο νοῦ 

ὁ Σθεός. 23 λέγει αὐτῇ ὁ [ησοῦς 
τὰ 8 αοά. ᾿ 1δκ5 ΒΣΊ5 ἴο 6. {86 1655 

᾿Αναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει" 
ΨΩ) βίδηα τὑἡρ. ἐπ τοίμοσ οἴνοι. 15 βαυ τὴ 5 

τῶν 
τὰ 8 ΘΥΞΔΊΘΙΩΑ 

᾿Ιησοῦς εὗρεν 

480 

14 Αὐ ὑἰῃαΐ ΐπ6, ἰθτα.. 
ἔογθ, Φοβθὰδ βδϊᾶ - -ἰο 
μὰ οὐδροκθρηῖν: 
“ΤΠ Ζ ἃ ὙῸ5᾽ Ὧδδ αϊρᾷ, 
15 δηοᾷ 1 τχτϑ͵οϊσα - θῇ 
χόοῦξκ δοσουμῦ (δῦ: 1 
ψ858 ποὺ ἴθεζρ,.. ἴῃ 
ΟΥΑΙ τὼ τοῦ ἤο 

Ὀειῖονθ. Βαὺ ἰθὺ ἃδ ρῸὸ 
ἴο. Ὠἰτ." 16 ΤὭΏΘΓΣΘΙοΟΤα 
ΤΏΟΙΏ85, ΜΜΏῺΟ Ψ88 
Ὀ4Δ1164 ὙῺ6 Ὑνΐῃ, ἐδίά 
ἴο Ηἷς. ΖΠΠον “ἀϊδοὶ- 
ῬΙ65: “πιθοῦ 5. ἅ1Ξ0 σο, 
ὑμπαῦ ψὸ χϑν αἷθ χιτῃ 
Ὠλ.᾽ ΒΝ . : 

- 1Ἰ ΟΟΒΘαΌΘΗΙΥ 
ΜΏΘΗ ὕεδὰβ δυσϊγϑα, 
Ἠ6 ζουμ 6 δᾶ 1 
Γοδαν ὈθΘὴ ΤΟῸΓ αἀδνβ 
ἴὰ ὋὯ6 σπθηλοσίδ1 οΙΌ, 
18 Νον Βα "Ὧν γγ 885 

ΠΘΔΙ ὕογαβδίθῃ αὖ. ἃ 
αἰδύβησθ οἵ δροαῦ ὕχο 
Τ1165. 19 Ασσοταϊπηρ]ν 
ΙΏΔΩΥ ΟΥὗἨ ἁἍ ῃ6 ὕθβ 
δᾶ, ὁοὰβ ἰο Μϑχγίῃβ 
εὐ ΜΙ 'ἰπ οτάοσ 
ἴο σοῇϑοῖθ ἐθηλ 60ἢ- 
σογαΐηρ ὑμδὶσ Ὀσούμοῦ, 
20 Τμογθέοσα Μδυίῆϑ, 
ΏΘη 5086 δασὰ ἐμαὶ 
7655 85 σομλῖϊηρ, 
τοῦ παι; δ ΜϑτΥ 
Κορῦ 5ἰὐὐϊηρ δῦ Ποχῆδ. 
21 Μαγύμα ὑῇϑύθῖοσθ 
Βϑ) ἃ ἴο σοβαβ: -“Ἰιοτα; 
1 γοὰ δά Ὀβθθτ. Ποσ8 
ΤΩΡ ΓΟ ψουἹα ποὺ 
αν αϊἱθα, 22 Απᾶ γε 

δῦ τγεδοηῦ 1 ΚΩΟΝ 
ὑμπαῦ 85 ΙΏΘΗΥ ὑπ ηρ5 

85 γοὰ 8851 Οαοά 
ἴοῦ, αοὰ ὉΠ ρῖνα 

γοι!." 28 65:15 βδλᾶ ἰο 
Ὧρσ: “ΧΟ ῬὈσχγοῦμου 

Μ1 τίβο." 24 Μαῦὺμδ 

14. ὅθ6. νϑύβθ 1, Σοοίηοίθβ, 

481 ΦΟΗ͂Ν 11: 235---82 

αὐτῷ ἡ: Μάρθα Οἵδα ὅτι [581 ἴο τα: “1 ΚΠΟΝ 
ο τα ἴῃ6΄ Ὁ Ματίμα 1 μδνα πον ἘΒ8Ε[ 6. {11 χὶδο ἴῃ ὑῃ6 
ἀναστήσεται. ἐν τῇ “ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ | τοϑιυστοοίίο ὁπ. ἐδ6 

ἢ6. ΜἘΗ1ι5ϊδηα ἃ ἴθ δα σοϑυσσγθοίίοι ἴῃ. ἰδ ἰδϑὲ Ιοϑὺ ἅδὺ,᾽" 25 96 515 
βϑια4 ἰο ΠΟΙ: Ἴ. 81: 
[886 χοβϑυσσθούίΐουῃ δηᾶ 
1ὴ86 116. δ. ὑμαῦ  6χ- 
ΘΓοΐδοα ἔδιῃ ἴῃ ἴη6, 
Θύθῃ, ὑπουρ Ὧδ αἶθ65, 
ΜΠ οοθ ἴἰο 116; 
20 δΔῃὰ δνοσνσοῦβ ἰμαῦ 
15. Ἡνῖῃρ δηαᾶ Ὄχϑσοῖδθα 
ξαλῦ 1 τὴ8 Ψ1Π1 ΔΟΡῸΣ 
αἴθ οὖ 81. Τὸ γοὰ 
ῬοΙίονο 159. 27 586 
5814 ἰο Ὠΐπι: “65, 
Τιοτᾶ; 1 Ἀδγο με! ον 
ὑμαῦ. γοὰ ἅτθ ὑδ 
ΟὨσῖδῦ. τἢ6 βίοι. οὗ 
αοα, (86 Οἷδ δοῃ- 

ἡμέρᾳ: 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Εγώ εἰμι 
ἤμερᾷ - Βαιᾷ, ἴἰο Βα 6 2Ζ6βθ5 1 81Ὰ 

ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή... ὁ 
ὴ6. τοϑυσυθοῦοη θὰ ἰῃθ. 126; 188. (ο 6): 

πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ 
εν πο τ δηάϊέονοσ μ 5ποιυ]ᾶ ἀἱα 

ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων 
μεν ἤνο, 8η 4 δνυθύσοῦβ {π6 ἐνίὰρ δια. θοΙονίηδ 

εἰς ἐμὲ οὐ - ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα" 
ἰὰίο ἴὯ ποῦ ἤοΐ βῃου]ᾶ ἅϊθὸ ἰπίο 6 886; 

πιστεύεις τοῦτο; 21 λέγει αὐτῷ 
816 Ὀϑθνίησ γοὰ {8152 ΞῈ6 15 βαυηε ἴο Ὠῖτα 

Ναί, κύριε; ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ 
γα 5,. Τιορα; Ἷ Βᾶνϑ Ὀϑθνθᾶ δὲ ψοῖΣ 518 

ὁ χριστὸς ὁ. υἱὸς. τοῦ : θεοῦ ὁ εἰς. τὸν 
ἴῃ6. Οὐχϊβδέ 86 σοὴ οὗ ἢ 6΄. ασοα ἐπα (ομ6) ἰμίο ἰδ 

κόσμον ἐρχόμενος. 28 καὶ τοῦτο εἰποῦσα |ἱπρ ἰηΐο ἐπ6. ποιά. 
ὙνΟΣΙα “ομαΐηβ. - Απᾶ - ἐμ]8 δνιηβ 581 28 Αῃὴ ΤΏ 586 πδᾶ 

. ἀπῆλθεν. καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν [518 {ῃΐ5, 5)|6 ψδηΐ 
588 τνϑῃΐ ΟἹ δηᾶᾷ δ8}6 βουπᾶθα ρου Μᾶσυ...- [88] ο δῃά οϑ]ϑα ΜΆΙΥ 

ἀδελφὴν... αὐτῆς ολάθρᾳ ΄ εἴπασα Ὃ Τ86Σ βἰβίθσ,. βαψίῃρ 56- 
Βἰβίασ  -- ΟΥ̓ ΒΟΥ. βϑοσϑῖν δνίηρβ βαϊδ: ἘΤΏΘ ογϑέϊν: “ΤῊ6 ΌΒΔΟΠΟΥ 

διδάσκαλος ᾿. πάρεστιν καὶ φῶνεϊ 15. ὑσοδθηῦ δηα 15. 6811- 
,ΟΤΘΔΟΏΟΥ. 15 διοιβιβϑίαδθ δῃά ἢ 15 ΞΟ: ΙΕ ΟΣ 

σε. 29... ἐκείνη δὲ; ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη 
Ἰδδὲ (οη6) δ 85 586 Ὠθδτσζαά 8586 ΤῸ56 Ὁ 

ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν". 
αἰὐὐςκὶν δηᾷ 586 ννὰβ σοτηΐῃρ ἰοναχά ΠΣπλ; 

80. οὔπω δὲ ἐληλύθει - ὁ ᾿[ησοῦς εἰς “τὴν 
ποῦ γεὶ Ὀμὲ δᾶ σοπιθ. 6 Ζ2εβὺ5 ἰηΐο ἐπ6 

κώμην, ἀλλ᾽ - ἦν. - ἔτι .ἐν τῷ : τόπῳ ὅπου 
νΠασε, θὰ δενδβ5 -γνοῦ -ἴὰ {6 ρδθοθὶ. ψΏΘΙΘ 

ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ. Μάρθα... 381 οἱ ὀοὖν.- 
οι ρὲ 59} ἴοῖπα {ῃ6΄ ΜαΡίδδ. Ἢ 6. ἐμοσθῖοχθ. 

᾿Ιουδαῖοι  ᾿ οἷ᾽ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ 
τ ἤν “ [86 (ο165) Ῥοῖηβ ὙΠ ̓  ΠῸΡ ἴπ' ῃ8 

οἰκίᾳ ᾿καὶ - παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες 
Βουθθ δηῦ. ΠΟΏΞΟΠΙΡ ὮΘΥ,.-. αν] ΒΕ 

τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως. “ ἀνέστη καὶ 
6 Μϑν . ἰδαὺ αὐἱοκὶν 516 βίοοῦ σρ. βῃᾶ 

ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ. δόξαντες ὅτι 
τὐραΐ οὐδ, Ἐ8 6} ἐο!οννεα ἴο ΒῈ. ἰμίμκιηρ, ἐπδὲ 

ὑπάγει εἰς. τὸ μνημεῖον. - ἵνα 
ΒὨΘ 15 5ΟΙΏΒ δ Σ παΐο {88 ΤΑΘΙΏΟΓΣΙΔΙ ἰοχ Ὁ ἴῃ οτάου [Πδὲ 

κλαύσῃ ἐκεῖ, 52. ἡ - Ὁ; οὖν μαριὰμ 
586 τοῖϊδιιῦ ΘΕῸ μετ. -ὟὯ6 ᾿ἰμβοσθίοσα.. Μεῖν - 

ἱὰρ γοι.᾽ 29 ΤΏΘ᾽ 1αὖ- 
ΕΠ ΘΥ, ΨΏΘΩ : 5ὴ6 ἨὨρΑΙΩ͂ 
(15, σοῦ ῸΡ συ ΚΙ 
δά 85 ΟἹ ὨδΣ: ᾺΥ 
ἴο Ὠἰτῃ. ᾿ : 

30 5655 Βδᾷᾶ τοὺ 
γοῦ, ἴὰ ᾿ἕδού, ΘΟΠΊΘ 
ἰαῦο᾽ -ὑμ8: ὙΠΙαρθ, Ραΐ 
ὯΘ6 Ψψὰβ. 511 ἴῃ ἐμ 
Ὀΐασθ ΏΘσα: Μδυδδ 
ταθῦ Ὠΐγα, 81 ΤΏΘΓ - 
ἔοσθ ῃ8 σὸωβ ὑδξαὺ 
οσΘ 1 ΠΟΥ ἰἢ 
8. Ὥοιβα. δηα ἰῃαῦ 
ὍΘ ὀσῃβοϊηρ ὨδΥ, 
ὉΠ βϑϑίῃρ ΜΆΥ ΥἾ56 
αὐ Εν δηᾶ ο΄ οὐὐ, 
Ζο]οθα ΒοΣ," 55 
Ῥοβίῃρ ὑμαῦ βῆ 88 
δοΐηρ ἴο ὕμθ. ταρϑηὸ- 
ΚΔ] οἴ Ψ6ῈΡ 
ἔπογο, 82 Δημὰ ξὸ ΜϑΙΥ, 
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ἱ ἦλθεν. -: ὅπου. ἦν“. 
8.5} ᾿βῃ6 δὰ ΨΏΘΙΘ -τγᾶβ: 

αὐτὸν: - " ἔπεσεν: αὐτοῦ - πρὸς τοὺς -- πόδας, 
Ἀδτ; “- Ζ611, ᾿ς οξα ἰομετα. [86 τ υΣεαῖ, 

λέγουσα. αὐτῷ. Κύριε," εἰ - οὐ ὧδέ οὐκ 
τ ΒΒΣΊΩΕΙ ̓ς ἰο μα - Τιοζά, - 15 ψγόοι ΨΟΥΘ Ποσο τοΐ ̓ 

εν ἡ μου. ᾿ἀπέθανεν᾿ ὁ ἀδελφός. 33 ᾿Ιησοῦς 
ἐκεῖν. οἔτηθ -: αἰθὰ : ἐπ6. Ῥσοίδοσ. το ῳΘΒ.5 

οὖν -- οὡς. εἶδεν αὐτὴν . κλαίουσαν καὶ 
ἰμογθῖοσθ: ὃ ἴθ ϑὰν ΒΟΥ:  ὙΘΘΡΙΏδ  δηᾶ 

εὐ τοὺς τ... .: συνελθόντας -- αὐτῇ -: ̓ Ιουδαΐους 
{6 (προ): Ο- δνταρ σοσὴθ ἢ ἴἰο ΠΕΡ. - 2εν 5. 

κλαίοντας ἐνεβριμήσατο.. τῷ «πνεύματι καὶ. 
ΘΕΡί5. - -Βφ βτοδῃβεα :ἰο 6 - 5δρίτς πᾶ 

ἐτάραξεν ἐτος ἑαυτόν, 84 καὶ εἶπεν Ποῦ 
Βα ἰσχουθ]θάᾶ - πιτηβεὶῖ,. δὰ μ6 5βδια Ώοσα 

τεθείκατε.  αὐτόν;: λέγουσιν -- αὐτῷ 
παν γου ρυϊ. -Εἰπνῦ ἜΠΘΥ ἃ’α Βα 115 το τα 

Κύριε,:. ἔρχου. καὶ ἴδε. 35 ἐδάκρυσεν. ὁ 
Ποιά, . Ὀ6 σοχηΐηρ δηῃᾷ. 866.. 5ΒΠθα ἴρᾶσϑ ᾿ πὸ 

᾿Ιησοῦς. -86 - ἔλεγον -- οὖν οἱ- ᾿Ιουδαῖοι 
- ὥεβυβ.. . εῖβ ΒΆΣΊΏ ΡΒ ἐμοσοΐοστο {π6:-. δεννβ΄. 

[δε πῶς. εἰ ἐφίλει ᾿ αὐτόν. 
566. 'ὨοΟΥ͂. 8 τνϑ8 αν ηρ δϑξδοϊίοη ὯῸΣ . Ὦϊτα, 

51. τινὲς - «δὲ -- ἐξ - αὐτῶν εἶπαν:, Οὐκ. ἐδύνατο 
εἰ ϑόσθ θὰ ᾿ου  οΕ, ἴοι " 58] - Νοῖ νγ)Ὃ5 8816 

ξοὗτος - ὁ - ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς 
[18 (οποὺ)- - ἐβ. δβανίηξ ορθβδα. ἰδ ΕΥ65 

»τοῦ- - τυφλοῦ ποιῆσαι -.- ἵνα. -- καὶ 
[ δε. . ΗΠ (ομ6) - ἰοταακο: ἴῃ οχᾶεγ ἐμαὶ 8150 

᾿οὗτος - μὴ ἀποθάνῃ; 
τμιῖς (οπ6) ποῖ βπουϊά 67 

88 - ᾿[ησοῦς - ες τ: οὖν 
᾿ “6505 τ ἢ Ἱποτθῖοσα 

ἐμβριρ μώμενος. - ἐν .... ἑαυτῷ ἔρχεται -.. εἰς 
 ΒΥοδηηΕ, ο  ΔῺ ΔΙ ΤΆΒΟΙΕ 15. σου 5 τ πο 

'τὸ -᾿ πνη μεῖον. τῷ ἦν. δὲ σπήλαιον, καὶ 
ΠΝ ᾿ἸΔΟΙΏΟΤΊΑΙ Το; 85, 6. σᾶνε, δά 

λίθος ̓ ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. 39.. λέγει. -ὁ 

τινα 
ΠΟΙ δε Ψ88᾽ :ϑἰχτα 
᾿αιρΗῦ δἰρῃῦ: οὗ Ὠΐτῃ, 
1611: αὖ δ ἔοοί,. 5ανο 
᾿ἴηρ- ο Εἰτῃ: ΚΠ ΘΓΕΣ, τ 
γχγὸς δα: Ὀ6Θὴ Ὦδτδ, 
ΤΥ Ὀτοίῶρυ. ΠΟΙ] πρὶ 
μᾶνθ αἰρα.". 88 σδϑαβ, 
ὑμουθίοσθ, θη -Β8 
58}. ὯΘΓ ψοορΐηρ δ πᾶ 
86 ὅθ - [Παὖῦ σδιθ 
ΜΙ Ποῖ. ψϑορίηρ, 
Βτοδα θα ἷπ ὑδθ6. βρίτ- 
δ δῃηᾶ Ῥθοϑηϊθ ὑσοςξ 
“ὈΙρα; 84 δῃηά. 6. 5814: 
ΜΏΘΓΘ ᾶνο τοῦ 
1614 ὨΣπι3᾽: ἜΒΘΥ βϑᾶ 
ἴο Ὠΐὰ; “Ἰογα, οοχὴδ 
ϑδηᾶ. 5686.᾽ 85 7655 
ΒΆνΘ. -ΨὙᾺΥ ἴο . ὑδδσϑὶ 
30 Ὑπογοίογο. [ἢ6 ὕθνβ 
Ῥαρδὰ ἴὸ -580: “568, 
ψηδὺ δίζθούϊζοη: Β6 
5064 ἴο ἤβδνβ ζΖοὸγῦ 
Ὠϊτα! 81 Βαῦ-ϑοζὴδ 
οὗ τὉὨδὴ βοᾷ: “γὰ5 
μοῦ πὶ [128}} δῖ 
Ορθηθα ἐῶ ονδβ. οὗ 
6 ὈΙΣΠα : τι 8016 
ἰο Ῥχγδνϑηῦ 5 “86 
ἔσχοῃ αγὶήρῦ᾽ “ -’ 

᾿ 88 Ηδποθ ὅεδιῖβ, "83 
ἴδε. θτοδηϊηῃρ δρϑ1ἢ 
ὙΠ ΒΪΏ ἘΪΠΊΘΘΙΣ, Ο81186 
ἴο [86 τιδιηοτίϑὶ τόσα. 
1 “5, 1 τδοί, 8 
ΟΔΥ6,᾽: 8Π4 “8 βύστθ 
Μ 85 ἰγὶπρ ἀρδίηδὺ 10. 

᾿Ιησοῦς ἰδοῦσα ἰνῆθῃ 5818 
Ζ655:: παν] 566: 

πάλιν 
ἘΞ ΘΙ 

βίοθα νγῶβ 'νπρ ὕροι . “11. 15 βδαυνίῃβ ἴδθ. 39 ΒΙΣΤΕῚ 5814: ““ὙΆΚΕ 

' ̓ ἴησοὺς Άρατε ́. τὸν λίθον." λέγει. -αὐτῷ [[88. δίομπθ, ἀὐνᾶν.᾽ 
1 6505 118 ὋΡ τοῦ ἴμ8 κβδίοῃρ. .. 15 βδισίπρῖ ἴο 1. "“Μαγίμβ, πε ἰδίου. οὗ 

ὧς οἰ ἀδελφὴ τοῦ... τετελευτηκότος [{π6| ἀδοθαβθᾶ,. 5βαϊά 
ΜΝ Ν δας τς ̓ ἶ 1ῃ8 ν ᾿ δνῖηδ, ἀσοραϑρα ἴο εἶπα: “Ὑοτα,, ὋΥ ΠΟΥ 

ἄρθα Κύριε; ἡδη ὄζει, -- -. τεταρταῖος |: 
Μασγίδα Ιοτά, δἰτοϑαν ἨΘ 15 ΘΙΠΘΠΙΩΡ, Σουχίῃ [ἀδν} ἣν; ποιδὺ ἃ ΟΒΓΩΘΙΙ, 1, 40 ἴον 

γάρ ἐστὶν. 4 -λέγει αὐτῇ. ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐκ 15. 10 Ἄγ δ. « ὃ: 
ΤΟΣ - 5... 1 15 ΒΑΨΙΩΒ ἰο ΒΕῈΣ ἴπ6΄ - 255 Νοὲ 5115 54 ἴο μοῦ: “ιά 
εἶπόν σοῖ - ὅτι: ᾿ἰ ἐὰν. -. πιστεύσῃς 1 ποὺ ΓΝ γοα, [μαΐ 
1βαϊᾶ: - ἰό σοι “ ἰμδὲ τ᾿ ᾿ξ δνεῦ : χοῦ βῃμομ]ά Ὀϑιίονο {1 γοὰ ποιά. θο] ον 

Ξ 
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τς ὄψῃ" " τὴν "δι σοῦ ψοῦ]α;- 566. {Π6 
σου ϑΠΊβ ες, κι ἴδθου, : ΘΊο γψυυοῖ. -Οοα 3 

ἦραν οὐὖὖὁῈ οὖν .-.ἰ τὸν : λίθον.;-..-ὁς δὲ [41 ΤΟΥ οΙοτο πον 
οΤμοΣ Ἠξρα ἀρ. τδοσϑέοτθ -π6 5ἰοδις τι Ῥαΐ  ἰοοῖκ -μὸ βίοῃβ ἅνᾶν. 

"Ἰησοῦς - ἦρεν- τοὺς ὀφθαλμοὺς. καὶ "ΝΟ ὅθ 585: ταὶῖβϑα 
,οδαβ.; ΗΘα ἂρ: ἴθ. ἴθ) 88 ον Διηα: ἈΪ5 ΘΥθ5΄. πδαυθ χΘΤα 

ἷ -εὐχαριστῶ οὐ αϑὰ τ; ὅτε [88 - Βαϊά:ς ΠΕ ΘΙΏΘΕ, 
καὶ βββακία ᾿ Ἴπόσοα.ς 1541 ὑπὴῖκ -νοῦ ἐπϑὺ 

ἄκουσάς - μου; 42: ἐγὼ" ἤδειν ὅτι ἐσοὺ πᾶν . μδατσά. 156. 
σοῦ Θασ δ! ττῆθι,, τ ὅς βα με ὄντα. ἰδὶ [42 ΤΥ, 1 ΚΉΘΎ  [μδὺ 

πάντοτέ. μου: -ἀκούεις : ἀλλὰ. -διὰ--[γοὺὰ ΔΙΜΑΥΒ. ΠΘΆΣ, 816; 
ΔΙ ΥΒ.- ΟΥλΘ. σοῦ, 816 πεακίηρτ:- Ῥυαῖ- “Ιγουρ [πὸ ΟἹ δϑδοοσοοιπὲ. οἵ 

τὸν ὄχλον :: : τὸν: “περιεστῶτα :.--- εἶστον [{88.. οχοννα; - δα ϊηρ 
᾿ΔΥΘΏΠα: 1 ΒΡΟΚΘ, : ἷχ 86. -οτοννᾷ͵: “απο Ὧπθ), ̓ μανΐαθ βἰοοῦ, διουπᾶ.- 1 55] 

Υ̓άσον ὑμαῦ ὑμοΥ. ταῖρι ον ἵνα τ το πιστεύσωσιν - τῷ ὅτι αἰσύ.: τ ΜΕ. “ὩΣ 

1 οτᾶεσ ΕΝ δον: 5ῃου]α Ρδ]ῖονα :: ῸΣ τοῖς, τὴς [6 Π ον ἐπαὺ γοι- βοὴ 

ἀπέστειλας. 43 καὶ... “ταῦτ εἰπὼν-:. [πιὸ ἔογτῃ.᾽ -4Ξ πὰ 
ΜΏΘΩ 8ΒὨ6 δᾶ: 5814 
656. ἰδ ῃρδ,: 868 -ὈΓΙΘά 

ἘΠ οα  αΣ 8 ::.8. ΟἹοπαάΩ͂ 

Ῥανίηνρ βαια. 

δεῦρο: 

βεηῦ ξοσίῃς Δῃᾷ, ἔδεβα. ΜΕΝ 

φωνῇ : μεγάλη: ἐκραύγασεν"- Λάζαρε, 
το νοΐς 6 τ... δ6 οσῖβά" ομὲ : ᾿Ἰάξατυα, ΕΗ ἐπ τα 

:ἔξω. 1 "44. ἐξῆλθεν ἢ ποτ δον, τῷ πτεθνηκὼς ἔΥΟΙΘΘ: υς ΜΟΥ Τχιδ, 
ουδίάε.. :- ᾿ Οάταθ ουἵ-.-: Ἐμλ6' (ΟΠ 6} "μανῖδε αἰοά [σοπται πο αὐ} 44-}}8 6 

: δεδεμένος ̓  τοὺς: πόδαᾶς καὶ τὰς" ̓χεῖρας : ΒΩ: ἐπαὺ δά Ῥεβα, 
μϑνΐηδ ΠΥ Βουπᾶ- ἰδ6 .-}166’. δῇ ἐπεὶ ν᾽ βαμάβ Γάθδᾶυ σαηθ οὐὐ 1 ἢ 

᾿ Ὠϊ5 Τοῦ... δα. -πδηᾶ5 κειρίαις; -καΐξ: ἡ ὄψις αὐτοῦ δουδαρίῳ . ᾿ »ϑδας ΠΒαι 
ἰο οναειρίαι ΡΝ τᾶ [Π6. ξδοθ. οὗ πὰ το ΟἹ ἰθουπα. αἰ. ττᾶρ- 

περιεδέδετο: 1.51 λέγει :τεβησοῦς [ίαθ5, δηα 5. “οοῦῃ: 
μι8ᾷ Βεβὴ Ρουῃᾶ δρουξ. 15 βοσίηβ: ΜῊ τιλ; Φοσὰκ [685 6. ψ85: Ὀουπα 

αὐτοῖς: Λύσατε αὐτὸν καὶ “ἄφετε πιαὐτὸν δοαὶ. οὐδ, 8... ΟΙοίΒ. 
'ὥεδὰβ βδαἃ ἰο ἐπδηι: ο 1μοτῦ Τοοβα τοῦ πἴλ ᾿δηῶ;: 1εξ οι βὸ οξέ: ἰχήτη ". 

δὲν ΟΕ οοσΘ: ἰχα διᾶ.-. ἰθὺ ὑπάγειν: - σδθῦ! δ 
ἴο 8 εοὶπε πηᾶετ, ΕΣ ο μα 5ὸ.᾿ «ἱ : ᾿ 

- 45. “Πολλοὶ. οὖν. ἐκ οτῶν᾽ "τούδαίων! ΠΕ τ 45: ὙΠογοϊόσα τηθην 
Μ8ην ... ἐβογθέοσα σαΐ οΥ -ἰμὲ οβ, 60 πὸ σον ὑπδὺ 

οἱ .-- ἐλθόντες., πρὸς τὴν΄ “Μαριᾶμ, καὶ Ἡδᾶ ὁοχηθ ἴο Ὁ ΜΆΥΥ 
πα Ἰδεῦ- ΘΒ ΘΙ 

ψηδὺ 6 ἀιά Ῥαὺ 

ἔα ἴα ΒΗ “48 ΠΤ 

μβ (οπ65). -Βανίπα ἐουρο ἰοννασα. ἔμπα ᾿᾿ Μδῖν " "δα 

θεασάμεναι -. ὃ ἐποίησεν," “ἐπίστευσαν. “εἰς 
ἈΔΥ ΩΣ νἱεννοᾶ, δ τον "Ὦ6 ἀϊά, Ῥοπενῥα “- τατο ] 

48 τινὲς δὲ . ἐξ ᾿αὐτῶν: ἀπῆλθον αὐτὸν" ὦ Ῥαὶ Ἔ ἐμ .ὑψεμε ΟἿ ΒΟΙΩΘ οἱ Ἔβεα. προς 

ἈΡΣ δ οὰ τ νου ΟΣ, ἐππὰ Ὁ οἵἵ. ὕο ἴπ6 Ῥματὶ- 
“πρὸς ᾿τοὺς ἀρισαίουξ᾽ «καῖ: εἶπαν αὐτοῖς: δὸς δῃᾷ.. 018 ἰδοῖὰ 

εἰ ῬΒ8 65. ΔΩ βία ἴο πόσα “ - "ἡ 
ἰονατά -- ἵμο. " ἀτίδο " "Ἰησθῦς; {86- λΐηρα σθϑυβ αἰ. 
ἐκῖτε Οζ φοιτῶν ἦν "ἐποίησι ν πὲ τ Το 2, 

ψπμαὶ (1055) νο το 44 σθβυβ. :41 ΟοβΘ πΘ  ΟΙΚ ὙΠ6 

ΟἾΘΕ, υτὶοδῖβ δῃηᾶ; [6 

ΡΏΔΤΊ 665 σϑ  μοΥ α ὑῃ6 

: 5ϑιυ 6: Μασ]. ᾿τορϑῦμεῦ 

Τ ἀπά" ΕΊΣ ἰσ᾽ ΒΑγ: 

41. Συνήγαγον. -.οὖὖΑνΝν οἷ᾽ ἀρχιερεῖς καὶ 
τιεὰ ἰοροίμοσ ἐπεγθέοσε. τἴδο: οΒίοΣ Ῥτίεβίβ δηᾷᾶ 

οἷ Φαρισαῖοι συνέδριον, Καὶ: 
ἴπμα. ῬΒΔΥΙΒΘΘΒ.. 

«ἔλεγον. 
ϑδημθασῖο, διά" μον ὙΜΕχΕ ἘΠ 

485 566. νϑῦββθ- Ἰ, τοοιϊβοίθαι 5 το στ ΤΎΘΗΣ Τὶ 
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Τί ο“ποιοῦμεν 
“-.- 
ότι οὗτος ὁ ἄνθρωπος 

Ὑγδί. αὔα νὰ ἀοίῃρ Ὀφοϑῦθα {μἰϊβ ἴδε ΤΆΒαι 

πολλὰ “ποιεῖ Ὁ μεῖα; -. 48. ἐὰν 
ΤΩΒΙΝ ᾿ 15 ἀοΐῃδ ΕἸ ΦΕΥΙ Ἱέ ον 

ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες 
Ἅν 6 ΒΒοια Ἰοΐ σὸ ΟΥΣ - ΗἸΤᾺ τπ5, ον 81 

πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ 
ὙΨ11 Ροίονο : ἱπίΐο μἷτι, δῃα ὙΨἘῈΙ.ΟΟγΘ 186 

“Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν 
Ἐοϊδηβ. δρᾷ {μὸν ΨΕΠΠΣΡ οὔ δὴ ἐπ6 

τόπον. καὶ τὸ ἔθνος. 45 εἷς δέ τις 
ῬῖδοΘ δὴ {6 Ὡδίίϊοῃ. ΠὍΟὍΩΘ. Ἀὰᾳὰ: βοὴ 

ἐξ αὐτῶν Καιάφας, ἀρχιερεὺς... ὧν. τοῦ 
οιῇῖ οὗ τϑ. Οδίδρῆβ, οὔ ϑ ὑγίοθὶ Ὀδίὰρ ΟὟ [86 

ἐνιαυτοῦ “ἐκείνου, . εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς -- οὐκ 
᾿ΥΚΘΑΣ ᾿ 1ῃδῖ, β5ϑῖὰ ἰἴἰο [θη Ὑου ποίῖ 

᾿ οἴδατε οὐδέν, 50 :- οὐδὲ 
ἢδνο Κονν ἐὺς ποίίηρ,. ... 6. ὉῸ ὦ ποίτραξ 

τυ λογίζεσθε, . ὅτι. συμφέρει - “. 
χοῦ Δ1Γ6 ΓΘΘΒΟΏΪΩΒ οὐἵ ἰμδί. 11 15 Ὀθδυῖῃρ ἰοσοίμου. 

ὑμν 6ἙΆ6ἵνα “εἷς. ἄνθρωπος ἀποθάνῃ 
ἴογοῦ [1 ογᾶου ἰμδῇ.. ὁπ 8 ΤΩΘᾺ 5 οι ]α αἷς 

ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος 
ΟΕ ἴῃ8 . Ῥθορῖθ. δῃᾶᾷὰ ποῖ. ἼΟ]ΪΘ ἐπα δέοι 

: ἀπόληται. 51 Τοῦτο δὲ . ἀφ’ 
5ῃου]α 6 ἀσδίσχονεᾶ. : ΤΏ. " μυΐ ἔτουα 

ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν 
ΟὨΙΘΕ ὑυῖοϑὲ οί ΟΥ̓ {86 

ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. ἐπροφήτευσεν ὅτι ᾿ ἔμελλεν 
ὯΘ Ρσορῃοδίθα ἐμαὶ. ννδὲ ἀρουΐ 

ὨΪΤΩ561Ε ποὶ 6 βαϊα, Ἀΐ 

ἐμδὶ 

ἀτπτοθνήσκειν 
ἴο Ὀ6 ἀψιῃξ ΟΕ 

ΨΘΑΓ 

᾿Ιησοῦς 
Ζ 6515 

δ2 καὶ 
δῃρᾶ ποῖ 

ἵνα 
ΕΣ οσᾶθσ μαι 

τὰ. 
τὰς. (ΟΠ 65) 

ες συναγάγῃ 
ἢ6 χηϊσηῦ ᾿οϑᾶ Τορσοίθ οΥ 

ἐκείν 
“ποῖ 5 

σ΄ 
ϊνα 

ΟΥΘΣ 

τὰ 
ἴὰ8 

καὶ 
41Ξὺ 

. ἸΒοσφέοσθα [86 

δ4. Ὁ 
Τμ6 

παρρησία ..: 

᾿ οὖν 
ἐμβεγεΐοσα 

ἀλλὰ ἀπῆλθεν 
1.51} 

οὐχ ὑπὲρ. τοῦ. ἔθνους 
{μ 8 

εἰ διεσκορπισμένα ; 
Βαανα 6 θὰ βοδιίεσϑα πΥοΟΌΡῊ 

. ἰπῖο. 

οὖν τῆς “ἡμέρας 

᾿ τς ἀποκτείνωσιν, αὐτόν. 
1Ὲ ογᾶθτυ ἔῃῇ - 6. ταύ ΚἼῚ 

περιεπάτει 
ΟὐὐὐβροΟΚΘΆΙΣ γὰ5 αι κίηρ δροχὲ πὰ [μ6 

ἐκεῖθεν εἰς 
Ὦς γε! ΟΥ̓ ἔτοῃῃ ἴθσα 

τοῦ. 

ἔθνους, 
Ὡδίίοι, 

ἀλλ᾽ 
Ῥυΐ 

θεοῦ 
σά 

τοῦ 
{ῃ6 

μόνον, 
ΟἿ], 

τοῦ. 
ΟΣ ἴῃ6 

ὑπὲρ 
ΟΥΟΣ 

δέοι 

, πέκνα 
[2868 1 ε 

ες ἕν. ὅδ ᾿Απ' 
- οὔθ. - ἘΕὙἾΟΤΩ 

ἐβουλεύσαντο 
ΨΥ. ἴδεν (οοἹκ σου 561 

ἴλ. 

᾿Ιησοῦς οὐκέτι 
5 εβὰβ πού γεΐ 

ἐν τοῖς ᾿ἰουδαίοις, 
Φενν8, 

χώραν. τὴν 
σουπίχν ἀηῖο ἰδ 

484 

ΑΜ, δὺ 16 σ΄ ἴο: ἄρ, 
Ῥδθοϑυδα ὑμπ|8'- δὴ 
ΒΘ ΟΣ. ΤΊΒῺΨ 50 Ώ 3 
48 Υἱ τα 1ϑῖ Ὠἰτὴ δΙοὴβ 
15. ΨΥ, ὑῃεὺ 1] 
81 ραῦ ζα ἢ ἴῃ Ὠΐτῃ, 
δια ἴῃ6 ἘΝΟΙΆΔΙΩΝ - Ἅ1} 
σΟΒ. 854 ἴδ δισαῦ 
Ῥούΐᾷ οἷ. ὈΪῖδοα -ϑδῃὰ 
ους πϑίϊοῃ," 498 
8. οοὐγίαϊῃ οὴδ οὗἩ ἤθυ,, 
Οβ 885, ψῇΟ '85 
ὨΙΡῺ ρυίοϑὺ ὑπδῦ.- γΘ8Ὶ, 
ποι ἴο “ὕπο: “Ἰοῦυ 
ἄἀ]σ ποῦ ΚΩΟΝ δὴηγν- 
Ῥηΐηρ δὖῦ 81}, .50 πὰ 
του. ἄἀό τοὺ τθᾶἃ- 
50ὴ5. οὐδ ὑμϑὺ ἰδ. 5 

ἰὖὗο Ὑοὐᾷκ Ὀομηθῆϊὺ 
ἴο᾽ Οὴ6 τῶϑῃ ἴο’ αἷθ 
ἴῃ ὈΘΏΔΙΓ οἵ, [6 
ΒΘΟΩΪΒ δηὰ ποὺ ἴον 
6 ΨΏΟΙ]Ο. ϑύϊοῃ 
ὕο Ὀ6 ἀδσδούτογοα,." 
51 ΤΙΝ, ὑμοιυρη,.- Ὧδ6 
ἀἰᾶ ποῦ 88..0. οὐ Πὶξ 
ΟὟ οΥἱσίηθύν; θυ 
Ὀροϑῖδαο ἢ6 85 ὨΙΡῊ 
Ὁσοδῦ ἐμδαῦ γϑασ, Ὧδ 
Ῥτορθβιίθαᾶ : ὑμπαῦ 6- 

55 Ψψὰ5 αδϑι ρα ἴο 

αἴθ ἴῖῸὼ᾿ 6 πϑίϊοῃ; 

δδβθᾶ ποὺ ἴῸΓ [μ8 

ἈΘύΐλοα ΟΡ, ας ἴῃ 

ογᾶθσ ἰμαῦ (6 ὁ}1- 
ἅτε οἱὗὁ αοὦὰ ψ8ο 

Δ.6 δοαύεοτοα δροιῦ 
Ὧ6. τοῖρῦ δῖ8ὸ ραίῃς- 
ΕΓ ἐοσοθῃοσ ἰπ . οπδ. 
δ8 ὙΒουθέοσθ ἔσοπι 
[8 ἀδΥὺ οἹ ὑδον 

ἰοοῖς οουηδ61 ἰὸ Κ|ὶ 

Ὠΐηλ. ᾿ 

54 Ἠδῆσθ “655 20 
ΙΟΩΘΟΙ ΜαΙκοα  δρουΐ 

ῬΌΡΙΪΟΙΥ ϑοησ 6 

σονύβ, Ὀθὺ Ὧ6 ἀδρατίρα 

ἄτοα ὑμοῦθ ἴο.: 6 

. ἱερῷ 
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»“γὑς τῆς ἐρήμου εἷς Ἐφραὶμ λεγομένην 
ἐγγὺς τς εροίδία ΤΡΙΔΟΕῚ, ἰητὸ ἘΡὨζαίπα. ὈΘΙΏΒ 5] 

λιν, κἀκεῖ. ἔμεινεν. μετὰ τῶν μαθητῶν. 
τὸν, ϑῃᾷ ἴβεσο μ6 τοσυδίηθα ὙΠ ἴῃ6 αἰβοῖριεβ, 

55 Ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα. τῶν ᾿Ιουδαίων, 
τῦαβ Ῥυΐξ. ὥθὰσ ἴθ Ῥϑϑϑονοσ οὗ 88 Ζεν 5, 

καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς ᾿Ιεροσόλυμα ἐκ 
δὴ ΜαπΐῸΡ ον ἰῃΐο Φεγυβαῖθαι. οὔΐ οὗ 

Ω χώρας πρὸ. τοῦ πάσχα 
τῆς σουλῖγν Ῥδθέοτο 18 ῬΆΒΒΟΥΘΥ 

. ἵνα ἁγνίσωσιν .. ἑαυτούς. 
ἐκ οτᾶεσ μαι ἡ {μὸν σαὶ ΡΟΣ Υ 56 Ιν68. 

58᾽ ἐζήτουν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ 
ΤΟΣ ΜΕσῈ βθοκίηρς ἱμαγοίοσα 186 ζεβθὰβ ϑδηά 

ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ 
{85 ΕΓΘ ΒΟΥ Δ 5 νι ΟἿΘ οί ο᾽ "οἵ τὰς 

. ἑστηκότες Τί δοκεῖ. ὑμῖν; 
{ῦρ 6 Βανίηββίοοῦα παι [5 10 βεθιω το τοῦῦ 

ὅτι... οὐ . ἔλθῃ εἰς τὴν. ἑορτήν; 
Τῆαὲ ποῖ ποῖ 86 ταϊρηΐ σοσαθ. ἰπίο [186 ᾿ ξαβίϊνϑ 

51 δεδώκεισαν .. δὲ. οἱ ἀρχιερεῖς καὶ : οἷ: 
Ἐδά βίνθῃ ρας (λ6 . “Ὠῖ6ΘῈ τυ δά 186 

Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα -ς ἐάν τις. 
ῬΒαγίθθοβ οοτασβηᾶβ ἴῃ ογᾶρυ ἰμαῦ ΤῈ ἜνῈσ δ ΟΙΘ 

γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ, . 
βμουϊά πον ΨΏετα Β6 5. [6 5ῃουᾶ ἀϊδβοῖοβε, {μπαΐ 

πιάσωσιν. . αὐτόν..: 
{πον τοϊσιῃξ σοὶ ΔοΙα ΟΕ Ὠϊτα. 

12 Ὁ οὖἦδ ἰησοῦς πρὸ. ἕξ ἡμερῶν. 
ΤῊΘ6 ἐμβούθέοσθ {8655 Ῥεΐοσθ. 5]Χχ ἄδν5 

τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου -ἦν 
οδίῶθθ ραββονεσ Ἴοαῖῆθ ἱπίο Βείμδων, ΜΏοΥΘ νν 885 

Λάζαρος, - ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν 
χάξαρος, ΟΜ ΒΟὰ Γαβαα ἃρΡ οὐδοξ ἄθδα (0165) 

ΕΝ ΝΝ ΝΕ ΄ ΕΣ πος βκν ΔᾺ 

[Ιησοῦς. 2. ἐποίησαν οὖν “αὐτῷ 
νην . ὍΟΣΚ γτηδᾶθ με θξοσθ. ἴο Ὠΐτη 

δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα δἄδιηκόνει, 
Βαρρεσ. μετα, δὰ πὸ Μαγίδϑ 785 ΞΕυνλε,, 

ὁ. δὲ - Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ - τῶν 
τ νυϊ Τιαζαῦβ, 6 δ οὐδοῦ {πα 

᾿ τ᾿ ᾿ ᾿ 3 - ΚῚ -"Ν 

ἀνακειμένων -“ σὺν αὑτῷ. 3 οὖν 
Ἰνγίπσ ἀρ άτα τοροϑίμεν ἁν Εΐτα, ὙΠ ἐδοσαοσα 

Μαριὰμ. «λαβοῦσα λίτραν μύρου 
᾿ ΜΟΥ Ρο μντηξ τοοοῖνεα ρουπᾶ οὗ ῬΘΥΣυτηθά οἷ] 

ἤλειψεν τοὺς πολυτίμου 
Οὗ ταῦ Ὀχίοθ ϑυθββθα 1221: 

καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν 
: 8η4 τὐἱρεᾶ ΟἹ ἴο ἴὯ6. ἈαΙτβ 

πιστικῆς 
ἜΘ 6 

τοῦ ᾿Ιησοῦ 
οΥ ἰῇ ᾿εβ5 

νάρδου 
οὗ Ἀδὰ 

πόδας 
ἔδει. 

ὅπως. 

ΦΌΕΝ 11: δδ--12: 8 

σουμέσν πϑδΥ Ὧ6 τῇ σ- 
ἄσστιθσβ, ἰηΐο ας οἱἷΐ 
οδ]]6α ἘΡΏσα ἴω, - αηά 
ὑοῦ 6. τριηδἱηθᾶ 
αὶ ἴ86 
5 ΝΟ [86 ῬΆΚΟΣ 

ΑΙ 5Ο10165. 

οὗ 6 0 5 5 ὭΘΔΆΤΙ, 
δὴ ΘΩ͂ ὈΘΟΡΙΘ 
ποῦ ἃρ οἂῦὺ οὐ {86 
σουμίχυ ἴο Φοσιβϑ θη 
Ῥοΐοσο 8 Ῥδββουδῦ ἴῃ 
οτᾶσοσ ἤο ΟΙἸΘ8 56 
ἀουβεῖνος ΟΟτθ ὩΣ- 
Δ11}γ. 56 ἘΒΟΥΘΙΟΥΘ 
06} σψοηῦ Ἰοοκίηῃρ ΓΙῸΣ 
θ55 8η4Δ ΠΟΥ ψουῦα 
ΒΒΝ ἴθ Ο56 8ηοῦ ἃ5 
ΤΟΥ 5Βἰοοά δγτουμα ἴα 
8 ἔδθχριθ: “δῦ 15 

τοῦ ορίῃϊο Τηϑὺ 

Ὧ6. ΨΠ1. οῦ σομῖθ ἴο 

.μ6. ἔοϑυναὶ δ, 4112 
δ1 ΔΒ ὁ 85, 8 ομϊθὲ 

Ῥτὶοϑὺβ δὰ [286 ῬΏΔΥ- 
δθθϑ δα σίνθῃ. οὐσθυβ 
δῦ ᾿ξ δῆψομθ σοὺ ὕο 
ΕΩΟΝ ΜΏΘΙΘ Ὧ6. ΜΆ8, 

Ὧδ βῃοιυϊὰ αἰδοϊοβα [10], 

ἷῃ. οἵάθσ ὑμαὺ ὑμδν 
τοὶσ ἢ βοῖζα Ὠἶπλ." 

ΔΟοοΤαΙ ΡΣ ..06- 
55, 5'Χ. ἀδγ5. Ὀ6- 

ἔοσθ ὕθ ῬΔΒΒΟΝΘΥ, 

αυϊνεα οὖ -Βοῦμ 8. ὭΥ, 
ὙΏοτΘ Τ828, ταδὶ 5 
ΜΏΟΙΩ.- ὕθ8ὺ5 δᾶ 
Γαβαὰ Ὁ ἴτοα ὑπ 
ρδα. 2 ΤὨΘγθίοτα 6. 
ΒΡΓοδα δὴ δυθηὴρ 
ΤΟΔῚ ἴῖὉΓ ἰμι ἴδ 676, 

6 Ματύμα 85 ταΐτι- 
ἰϑυθσίωρ, θαὺ Τι8.Ζ 8. τυ δὲ 
τ ΟἿ Οὗ ἔξοξβθ τὸ- 

Ιλ αὖ ῃ86 [8016 
αἰ ὨὨἰηπι. ὅ Μϑτζν, 

ὑμογοΐίοσθ, ὕἤοοκ 8 
φοιῃᾶ - οἱ ρογίυτηθα 

οἱϊ, σϑυΐῃθ. πᾶζᾶ, 

ΨΕΙ͂Υ σοδν, δῃᾶ 5886 

στϑαβοὰ 86 ἔθοϊ 

οἵ δεοϑθῦβ δῃᾷά ψὶρϑᾶ 
πῆ ΠῤΠ΄Π΄΄ῤῤ.....-. -  -΄ -.---ο-ο-ρρρ-ς---.-ς-- 

1, δὲ ὥρα Ζομη 11:1, τοοϊποῖθα, 
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οἰκία 
Βουβα 

Ὠ15 Γροὺ αὐν ΜΠΗ- Ἦδγ αὐτῆς: τοὺς- “πόδας. αὐτοῦ: - ἡ  δὲ᾽ 
Βᾶϊσ,. ΤΏ6 Βοβδ. Ὧ8- οἵ Βεττ 120: 2εθῦ: οὗ ἴσα; 6 -Ὅσ 

ἐπληῤώθη "τῆς ὀσμῆς ποῦ. -“μύρους [οᾶπιθ 16 -- 10: “ἴῃ6 
Βεσαηο Ὁ 51εα- οὐ "οε ἴδ6 566 ΟΕ 186 Ῥϑυξατηβὰ οἱ]. βοδῃῦ οὐ [6 Ῥϑυξυχηρα 

4. ̓ λέγεϊ οὐ, δὲ, ᾿Ιούδας “. ὁ: ᾿Ισκαριώτης. εἷς] οἱ]. 4Βυὺ Ζυᾶδθ 15. 
᾿ «15 ΒΑ ΊΔΒ. Ραξ.. Ζυᾶαβ δ6 ες ᾿Ιβοδσῖοξ ΟΠ6 [ΘΓ οὗ, Οη6 ΟΥ᾽ Ὠϊς 

- τῶν. μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ. 'μέλλων αἰδοῖρ]θ6β, - 8ο. 88 
οὔ ἴμο'. ἀϊβοὶρ]ββ οἵ ΜΝ “Ὧι (686). βεΐωῃξ δροὺζ δθοιπὲ ἴο. ΠΕΡ Βΐτα, 

αὐτὸν. “πάραδιδόναι. ὅ Διὰ τί τοῦτο, 8814: ὅ “ΜῊ 85 δὲ 
Δῖτη ἴὸ Ὀ6 δ᾽ νίηρ Ὀεβίαδ᾽ ΤΏΤΟΙΡ δὶ {15 ἡ 

τὸ μύρον ,. οὐκ ἐπράθη τριακοσίων. 
ἴῃ. Ῥεγξυτηθᾶ οἷ] :Ὡοῖ νν885 5014 οὗ ἴὕτεο Βυπατοα 

ὑπιὶδ ΡΟΥΘ] οἱ τὰ 
ποῦ 8014 [ἴοἹ  ἔῶγρο 
πα αγοα ἀ6᾽ δε Στ 

δηναρίων. καὶ -- : ἐδόθη πτωχοῖς;..» 1 δηα σίνγθῃ ἴο [Π6 Ῥόος 
ἄθρδασ.. - δῃᾶ -: -ννῶβ σίνϑη: - .ἴο ΡΟΟΣ ΧΟ σε) Ὁ. ῬΘΟΡΙΘ9᾽ 6ΘΗ6 ϑαἰά 

6 εἶπεν . δὲ τοῦτο: οὐχ ὅτι περὶ. τῶν | (Π15, ὑποιρῃ, ποὺ Ρ6- 
. Ηδ βαίᾶ. Ῥαῖ. {815. ποῖ Ῥαοδῦβα. αροιῖ: - 6 ἔρϑῃθθ Ὧ6 τ85 “ δοῆ- 

πτωχῶν ἔμελεν --᾿.. αὐτῷ ἀλλ᾽ ὅτι |οεγπαά δρουῦ [π6.ἢ Ῥσοτ, 
ῬΟΟΣ (οῃῈ5)" 1 νναθ ἰϑοποοιτιίηα τὸ ἴσα. Ὀπὲ Ῥασαῦξα Ραδ Ῥδοδιδθ᾽ ἢ - τας 

κλέπτης ἦν καὶ" τὸ. ᾿"γλωσσόκομον᾽ ἔχων: ἃ. (ῃῖοῖ δῃᾶ δᾶ [8 
ΕΥΆΗΝ ἨΘ ὑγ85 - 8πᾶ - ἴλθ΄ - πλοῦτον ὈΟΧ.::. ΥΩ 5 ΠἸΒΟΠΘΥ͂ ΡῸΧ δηᾶ δϑὰ 

τὰ βαλλόμενα -- ἐβάσταζξεν. [0 τ ΟΘΥΤΥ “οὐ {δ 
τ 6᾽ (1685) - ΤΩΣ τασοῦνα.. ΒΘ νν85 ΘΑΓΥΨ ΙΩΒ. γ ΘΩΪΘ5 φαΐ. ἴῃ 

7 πεν" δ ποῖοι ὦ "᾿Ιησοῦς, λφες αὐτήν,  ΤὨοτοοσο. 6585 
βἱ Ἔσο ῦο ο εσ, ΄ ἰα: Α Υ | Μπδ ᾿ Σ ἰς τὸ εἰ Ν εἴ ΒῸ φιαῦ Τ᾿ βΆ!α: “ϑῦ Ὧ6Γ δΙοπο, 

οἱ τσ εἰ ἣν" ἡμέ αν. τοῦ ἐνταφια μοῦ δῦ 5Βὴ6 πιϑῦ 66 
ἴῃ ογάον ἐπὶ ἐπίο ἐμ6 -.- ἀδυ!: οὗ (ῃ6 ῬΆΓΊΙΔΙ. ' ἐπ 15 δ ρϑδεν έν - ΤΡ 

μου ".Ν 5 “τηρήσῃ αὐτός 8 τοὺς. νον οἵ πε ἅδν οἵ 
οὗ τὰθ 5Βε τη ορβοσνα τ; 188 .: ΤΥ Ὀ.Γ81..ἕ 8 ἘῸΣ τοῦ 

τα ραῦ ὯΡ αμαυς, τοῦ ἐξζδνιις θῆδι. θδχο ὕπο βοοε δῖψογα ἐρυκῶνε τ δὴ εἶ δὲ ἐπ γ5 "ΥΟῦ 8τς ΔΝ τ τ, ποῦ, Ῥὰδ 6 τοῦ 
υ ᾿Πἔμε. δὲ ὕ. πάντοτε ἔχετε. 10; 

: βΕἾν 69, " τὴϑ: Ῥαξϊ ποῖ ΔΙΑΥΒ. τοὺ δ΄ ΒΕ] ΠΕ. ΜῊ ποὺ Βᾶνθ δίνγαγδ." 
9 ὙΠΟΓΘΙοτο “ἃ δτοδς .9 Ἔγνω: ὀν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ. 

ΠΟΥ " ἱμεζεξοσθ ἴμ6. χοᾶ. τοῦς ουξΐ οὗ ᾿ὁγονά. ΟἹ {Π6 εὺ 

τῶν ᾿Ιουδαίων - ὅτι ἐκεῖ. “ἐστίν, καὶ. ἦλθαν βοὺ ἰο Κπον ΒΘ 5 
ὯΘ. ενδ ἰμαῖ ἵποσο,. 6185, δμᾶ ἴδεν σϑτὴθ 1 [ὮΘχΘ, δα (Π6 } ὍΆΣΊ6, 

οὐ: .-διὰ τὸν ᾿Ιἡσοῦν μόνον. ἀλλ᾽... ἵνα ᾿ ποῦ. οὐ. «δοσοιμῃᾷ - οἵ 
ποῖ ἕμσουα ἴδα.. , 7εξαβ. ᾿ϑίοσβ. Ρυΐ ἴὰ οσᾶοσ [88]. Ζθϑαβ οεῖγ, Ὀαῦ 8150 

κα. τὸν, Λάζαρον τς ἴδωσιν, ΠΟ ων, ἴο “566. ῥαπίαιταδ. 
᾿ , ΟΣ μο τοῖβοά ὌΡ 

10 ἐβουλεύσαντο ἔτομι ἕῃς ἀεδά:. 10 ΤῊΘ 
ΟὨΪοΘΙῖ ῬΥἰϑίβ᾽ ῃῦν τόὸκ 

ἤγειρεν ..- ἐκ. .. νεκρῶν. 
Β ΤΑΙβοΘά ἀρ. οαΐ ᾿ἃφδα (0165). 

δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν 
Βαξ. ἔπε ᾿ΘὨΙΘΕ ρχιθδῖβ ἰὴ ογάρυ ἰμαῖ -ὀ δ5οὸ [8 ΘΟΠΏΒΕΙ ἴο ΚΗΙ Τά’. 

ν ΄ ᾿ 5 ΕΣ " "" - Ἀ ᾿ 8 Ἷ - Λάζαρον “ἀποκτείνωσιν, 11  ἘῴΖὅτι «πολλοὶ 1 3. Ταδ᾽ 818560,. 1106. 
ΤΆ ΖΘΤΊΙΒ ΤΏ 6. ταῖσῃϊ ΚΙ], Ῥεοαῦβα. οχαϑὴν | ΟϑῸ586 ΟἹ δοσοχηῦ οὗ 
᾿ιδι᾽ αὐτὸν : ὑπῆγον Ο τῶν |ὰ. ἸΏΔῺΥ οὗ -(8 

Δσοσση ΟΞΟΘΡυΒῖτα οσ σα βοΐπρ ηᾶος : ΟΣ ἔμ6.} ὕθυϑ. Ψ6Γα ροίηρ [Π6Γ8 

9. 10. ὅθε Ζ2οὴπ 11:1, Τοοϊποΐξρϑ, 

 λλή πα εμρδαμααμρν νιν ἠνορμμωμαμακεαραμθαβυι λοι νδαμυΝονο νον ιαμονμωροθμ δυο δαυλωνι μοινρνρ μαξολαν ιεαισαλ μα, ἀνῥ ἀμρουνερκοθτμμαδνὀνμμδα ἀμ λ μλανοινυνμαμομῷν ἐβνια φρις μουνσησις ϑμανβημλιμημμ υμηιμτμυθμςμασμωκονημρμαηισιριυμιυαωνμιν μμμαηιανυθαη υρυυνυδυντυμαησαμυ οουμ ἐπ δυυτιρ στ: γε 

481 ΦΟΕΕΝ: 12:12.-:18 

"Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς “τὸν ̓  ̓Ιησοῦν᾽ Θά. Ῥαϊίηε ἰδία ἃ ἴῃ 
ὕὥεβ.. δῃᾷ Ψ 6.8 Ῥοιίαντ ἱπίο ἐπ6.. -92658.. [26505. ἰ: Ἁ 

«12 Τῇ 0 " ἐπαύριον ᾿φιδ ὄχλος: ἢ: πολὺς [ 12 ὙΠῸ ποσὶ ἀΑϑ Ὁ πὸ 
εις ΠΟΘ. - ΠΊΟΥΤΟΥ τ᾿ [52.:} Ὁτουνα ταῦ στραῦ ὁονα ἰδὲ δὰ 

ὁ: «ἐλθὼν ο πνεὶς τὴν ᾿ξορτήνν. ΟΟΙᾺ6 “(0 ἐδ ΤΟΞΌΤΑΙ, 

{πὶ (ολ6) . Βανί. σοσλθ ἰηΐο “ ἴμ6' ᾿᾿Ἐδ5ΕνΆ], Ὁ’ ἈΘΔΥΪΏΡ' ἐμαῦ᾽ 76- 

ούσαντες. ὅτι. ἔρχεται “" Ἰησοῦς": εἰς 585: ψαὰ8 Ὀογηϊηρ ̓  ἴ0 
ἀκοῦς βεατὰ "δὲ ᾿ς 15 σου ΤΩ ̓ Ζεβαβ ἢ τα ΓΘ 5816 πὶ, 13 ἴοοῖς {μ6 

Ιεροσόλυμα, 1 Ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν ΡΥ ΘΏΘΙ 65." ΟΣ Ῥ81πὸ. 
Ζοε δ θση," ἰοσὶκ ἴα ὈγδΏΟμῈ5 οἱ {πὸ ΓΊΤΘΘΞ διά ΣΕ ΤῊ Ὅπϊξ 

ἴο πθοοὺ ᾿Ὡπη. Ἀπὰ φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν -αὐτῷ, 
ῬδΙτα ἰγ6 65 δηὰ ΡΝ οὔ ἰηΐο΄ ᾿ πιθε ἴσια ἴο αἰτα, 

καὶ -ἐκραύγαζον.. “Ὡσαννά,. εὐλογημένος “ 
8ηα᾽ ἍΜ ΕΤΕ ̓ ΟΥΥ ΙΕ. οὐξ΄ ̓ Ηοκβδασα, ὐΒΑν πε [67:32] ῬΙοβδεα 

{Π 6 Ῥοραπ ἴο βῃοῦῦ: 

ἦΘΆν 6; ὍΘ ὈΓᾺΥ ὙΟᾺ!" 
ΒΙοβθθᾶ 5 δ" Ἐπ 

ὁ ᾿ ἐρχόμενος" ἐν ὀνόματι ᾿Κύρίου, καὶ σοπη65 : ἴῃ" ΟΕ ΒΟΥΔΗ Ἐν 
ἜΝ ί(ο8) ᾿ ΤΟΙΆΪΩΚ τα οἰ ἤδηθ ΟΕοστᾶ, δᾶ Πδχηθ, ᾿νΘ ἢ ὑπὸ κίηρ 

"βασιλεὺς " τοῦ ᾿Ισραήλ.. 1 εὑρὼν ..[οΓ΄- ὌΥΘΡΘΕΤῚ» 148π| 
ΓᾺ τὺ Κρ οἰτθο ἴστε]. - ᾿ Βανίηρ ἐσ [ΤΏ δ σδεαϑ Βα Του πα 

δὲ. ὁ: -᾿[ηδοῦς - ὀνάριον" ἐκάθισεν - ἐτ᾽: αὐτό, ὃ ΟΌΠΒ Θ.55,ἘΒΠΕ; ΕΞ, 
αδ- ἴμ6.- ὅθδαϑ' - ΟΡ 855᾽ βαΐ ἄονσῃι "“ἀροῦ  10, [οἡ {ξ, Πιδὺ 88. Ἔν 1 

καθώς - ᾿ ἐστιν: γεγραμμένον 5 ΜῊ [υτιαα: 15 “Ἔν τ, 
Δοοοσα!ηβ 88. [Ὁ 15 Βδνορ ΘῈ ἢ Ἡντίϊεατι ᾿ς ΝΟΥ Υ6δῖ, ἀδαβμίδι. ΤῸ 

φοβοῦ, . θυγάτηρ-. Σιών". “- ἰδοὺ ᾿ “ὁ “βασιλεύς [ΖΙόῃ. ΤΟΌΚ! Ὑοὺν Κίηρ, 
ὈῈ ἔβδυπΡ, ἀδαρμίεν ΩΣ Ζιοῦ; Ἰοοκ! {με Κίηρ “ΓἸκ ΘΟΙΏΪΩΡ,, βϑᾶϊεα, ἀ- 

σου “ἔρχεται, καθήμενος " -ἐπτὶ πῶλον ͵ ὄνου: [οὐ ᾿8ἢ - 4555 6011." 
οὐ γοὰχ 5 σογαϊϑ, Ξιτηρ “ὍΡΟΣ “πο ΟΣ 855. 16 ΤΉΘΘο τἈϊὴρ85 ΓΗ 

10." “Ταῦτα ... οὐκ. “ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ ἀἰΒΟΙΡ 65. ὕοοῖς ὯῸ ποίθ. 
-ΤΠ656. (1885) ποΐ ἜἌπΟΝ τ οὔ Ἵπ6 οἵ δὲ ἢϊδὺ, μαξ ΏΘΩ 

θη ταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ζοβᾶβ. θεσδιηε- ὁ βϊοσι-. 
ἐπ βοθηῖοα 1π8 Βγξί, μρυῤ ψμθη νν85 ΒἸοτιβοά Ἐρα, ᾿Ῥμδη΄ ἜΠΟΣ. ΑΠΙΘᾶ᾽ 

᾿Ιησοῦς. τότε ἐμνήσθησαν. ὅτι: ταῦτα “ [τᾺΧὅὁὃ τοὐπα ἐμαῇ ὕμεβθ 
ἴθ “ἵππον τΘγμΘλροσθά δαὶ ἐπεϑθα (Ἀἴπθ5. ΟΦ 5Ὲ5 " ἰμῖηθβ πθῖθ τσὶ ύθη 

ἦν. ἐπ᾽ αὐτῷ “γεγραμμένα τος καὶ [ταβρθούϊηρ' Ὠΐμη δπᾶ 
ΣΙ ἄροπ . ἈΠ αν 5 66 Πα τ τεπ ᾿ δηᾶ {μαῦὺ ὑδον ἀἰά Οἴμθ86 

ταῦτα ᾿ ἐποίησαν αὐτῷ. {{Πῖηρ5. ἴο Ὠΐη,.. 
1μ6β56 ἰυμυυϑν ταὶ ἴδεν αἰὰ τὸ Βἰχὰ. 1" 11 ΕΥ̓ Τ ΤΥΩΣ Ὧδδ 

11 ᾿Εμαρτύρειϊ - . οὖν. ὁ ᾿ ὄχλος [οτονὰ ἐμᾶξ. ψαᾶ5 ΜΠ 
λὰ5 ἐὰν νυ 655 Ἐπογθξοσθ ἐπα οχγονναὰ ἢ ΨΜΏΘΩ..-Β6 6816 

1828. τ. τοὐὖ ΟἿ᾽. 

[86 τρϑυηουίϑὶ: [Ομ 
δ ταϊβθα μπὲ ρ΄ 

. μετ᾽, αὐτοῦ ὅτε. τὸν Λάζαρον 
ΓΝ (086) μεῖες: ΤΩΝ ΠΝ ΒΝ ἴδε, ΤδΖθτὰβ 

ἐφώνησεν Ἐἐἀἐκ τοῦ μνημείου καὶ 
Ὧ6 ἐφώνησε ον " οὐἶοξ. ἴπε ρλνημε ΤοσαΡ ϑηά, 

᾿ ὃν - ἐκ νεκρῶν; 18. διὰ - ρόαι, Ὧ8ε6 -ἀοδαὰ Κορὺ 
[- ν.- -αὐτ - ᾿ : ᾿ 

ἤχειρ ὯΡ αἰ οὐξοξ ἀεδβά. (0168). Τατοῦβα ὑβασίμθ᾽ ὙΠΌΏΘΒΒ. 18 Ὁπ᾿ 

᾿ ἐμ δοοδυρῦ ᾿ἐμ8 
τ «καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ -ὁ - ὄχλος. ὅτι" 0 
ἀπο 150 πεῖ ᾿ ἴο μίτα, ἴλε οχονά' ᾿βαοδίβε τον,  θοδαδθο: ΏΘΥ 

ἃ ΤΟΥ ν, “ἬΟ 588 πᾶ, ΠΒΒΑΣ ἈΣ ΨΦῚΠ ΒΟ. «8}α: μα). ΟΥ̓ ᾿νατϊαἰίουβ,. 

ἰὰ 14,16-90. 1 Δεμοναδ’ 5, τα τΑϑοάρ,αῖ Βοτν ΠΈΟΣΘΒ, ΒΑ: . 115. Ξε. εὔοσμα, 

11:1, τοοίποῖοα, "ὁ 



ΖΟΗΝ 12: 19--2ὅ 

. .αὐτὸν 
ἐεΣΕρε 

. οὖν .". 
Τὰλουθέοσχα. 

ἤκουσαν τοῦτο 
ἴδον ραχᾷ 1815 

σημεῖον. 19 οἱ... 
ΒΙ6Ὰ. νυ} 

πρὸς... ἑαυτούς 
ἰοννατά -- 56ῖνθββ 

᾿ὠφελεῖτε 
τοῦ Οϑ Ῥαμοδείηδβ 

ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 
Ὀεμίπα.. μἴτη νυν οπΐ ΟΕ, 

2. Ἦσαν δὲ “ἙΕλληνές 
. δι Ρμαυΐ ατεοκβ 

τῶν ἀναβαινόντων 
τὴὰ8 (ο"}65) ᾿ ΘΟΣΏΪΩΕ ἀΡ. ἢ 

προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ 
ἴμεν χορ ουβ. ἴθ ἰᾷθα ξεβᾶναι; 

οὖν προσῆλθαν -Φιλίππῳ. τῷ: 
ἐμβοζείοσε δρρχοδοῃϑα ̓  ἴο ῬΒΙΡ 1:6 (ΟΠ 6) 

Βηθσαιδὰ ῆς Γαλιλαία 
Βοίμβαίαα "οὐ ἴδα ΟΑΙΠΘα, Ὁ 

ες ἠρώτων αὐτὸν - λέγοντες Κύριε, 
ἘΠῸῈ» νγεσὸ αὐπϑβιοηί δ 8} 6} ΒΑ Π5., Τιοχά, 

θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται. 
ἵν ὅτ  Πὴ5 {πε΄ 655 ἴο 566. 15 ΘΟ Ω 5 

ὁ Φίλιππος καὶ λέγει. τῷ,. ᾿Ανδρέᾳ" 
ἴῃ. ῬἘ:ΠΡ δηᾶ ΒΘ 15 ἈΝ ἴο 86 ἈΑπάτχονν; 

ἔρχεται ᾿Ανδρέας καὶ - Φίλιππος καὶ 
15. σου 5 Δηάτκτονν δα ῬΆΪΗΡ δὴα 

λέγουσιν τῷ ᾿Ἰησοῦ, 
ἴδον ἅτ βαυΐπσ ἴο {μ 68 Ζ6 515. 

2. ὁ. -δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκρίνεται 
το. υΐὲ Ζεδυξ.. 15 δα συν 5 

αὐτοῖς λέγων ᾿Ελήλυθεν ἡ ὥρα 
ἐο ἔθ . ΒΘΨΙΩ Ηδβ σοχὴδ ἔῃ6 ΒΟΩΣΥ 

ἵνα. . ᾿ς δοξασθῇ ὁ υἱὸς 
ἴῃ ογᾶφσ ἐπ8ὲ 'γαϊδῃξ θ6 δον βοα 16 ΞΟᾺ 

τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀ ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ΟΣ ἴπ6 ΤΆΒΏ. ΔΥθ ΘΙΏΘ [7Ὼ ΒΑΚ 1 

ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ 
ἴο χοῦ, ἰξϑνεσ τὸ εἧς ΚΟΥΏΘῚ οὔίμο νυ μρϑδῖ 

πεσὼν “εἰς τὴν γῆν ἀποθάν αὐτὸ 
Βανί ΖΆΠ6Ὰ ταΐο 188 βασία βῃοιπᾶ αἴει. τ - ᾿ 

μόνος μένει" ἐὰν δὲ ᾿ἀποθάν ῃ,. 
δίοθο ἢ ΤΈΤΑΘ ΤΕ’; Δ ἀνοσ Ῥὰῤ 1 βμου]α ἀϊς, 

πολὺν ΟΞ καρττὸν φέρει. 25 ὁ 
ΤΩ ἔταϊὰ 1115 Ῥθαυίησ.. - Ὑδ6 (ο16)- 

φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, 
Ῥεΐηρ ζοπά οΥ ἴπε΄ ΒΟ ΟἿ Εἴτα ἰ5 Ἰοβίῃ θ᾽ τήν, 

καὶ ισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ἐν. τῷ 
δηα ἐπ (πο) ΩΝ [520] υχὴ ΠΟΥ γα ἴθ ἐπ 

ἴο ανο ἄοτπι δ 

Φαρισαῖοι 
ῬΒΑΥΞΘΘ5 

Θεωρεῖτε  ὅὄτι 
Ὗουῦ δῖ ϑθβοϊαϊηε ἰμδΐ 

οὐδέν. ἴδε . ὁ 
ΟΙΒΙΩΡ; 566. [868 

5814 

τινες ἐκ 
ΞΟΙΆΘ 

ἵγα 

6858 

ἀπὸ 

- πεποιηκέναι τὸ 
τὴ6 

εἶτπταν 

οὐκ 
τοὶ 

κόσμος. 
ψνοχΊα . 

ουξΐ οὗ 

ὰ οσᾶοχυ ἰδὲ 

21 οὗτοι 

ΣΤΟΙῺᾺ 

“καὶ 
δῃά 

σίτου. 

488. 

ξουτωθα ἐμ ῖ5 βρη, 8150 
ηθῦ. Ὠϊτη. 

5814 διηοπρ ὑξοχη- 

Β6Ιν6 5: “γὙοῦυ ᾿οὔὐϑοῖγα 
Ὑοῦ 816 φϑύθηρ ᾿δδ- 
ΒοΙαὐθῖν. ΠΟΜΏΘΓΘ, 566: 
ΤῺΘ ψοσᾶ ἢβ5. βοὴβ 
ΔΥΌ Σ ὨΪ.᾽ 

᾿ΒΟΠῚΘ ̓  Οτθθ 5 δυο ρ᾽ 

ἴο ψΟΥΒΩΪΡ δὲ 

ἐδδύϊνϑι. 

6 

ῬΏΠ0 ψῇο 5 ἴσοι. 
Βείμ "581. 48 οὗ Ο81.-: 
1.166, 

βᾶπ ἰο τϑαμϑδῦ ΕΝ 

βασαρ: 
[0 8566 σε5ι5." 22 ῬΗΠ 
'ρ οὶ δμῃὰ ἴοϊα. 

Δηᾶγον. Αμᾶγονν δια. 

ῬὨΠΡ. ΟδχῺΘ δρᾶ ἴοια, 

Φαδι5." ᾿ 

28 Βαΐύ σοδαβ 8Π- 

5εσθα ὑμθηι, βανίηρ: 

“ἼΒΘ. Βοῖχ δ5. ΟΟΠΊΘ, 

ἴοῦ πμ6 ϑὅοὴ οὗ 88 

[ο Ὧ6 φ]ουίῆθά, 34 Μοϑί: 

ὑγαϊν 1 58. ίο τοῦ, 

᾿ὉΏΙ655. - ἃ φτϑη οἵ 
ὙΏ6ΘΡ: 8115. ἰηΐο 6. 
ϑτουμὰ δῃηᾶά ἀϊδβ, τὸ 
ΤΟΙ ΘΙ η5. ι5ὲ οὔθ. 
[Βτϑ 11; Ρυῦ 1 10 ἀϊ65, 

1 ἴθ θαυ ΙΖ ὩΟὮ 

ἔρυῖῦ. 35 Ἐώὀ “ὙἜπαι 15 
ζοπᾶ οἵἨ ἢΐ5. 5οὺ] 46-. 

ΒΌΧΟΥΒ ἴῦ, οὐ Ὧ6᾽ ὑμδῦ. 

᾿δύδϑ ΙΒ. 5011 ἰὰ ΠΤ 

μοαάὰ ἢθ. δα Ῥδγ.. 

19 ΤὨοζο-. 
ἔοσθ 8 ῬΒδγίβθϑο. 

20 ΝῸ ἰῃό γα τιθέο: 

ἰβοβθ μα ὀαΐπθ 

21 ὙΠθεβθ, 
ἐμογεΐοσθ, Δρρτοθοηθα,. 

δὰ {πον Ὅθ-" 

“ΘΙΣ, να υϑηῦ. 

 ν ΉΡΜΜΜΜΟΝΡΆΝΟΟΝ 

ἀμιθμμρ "παρ σνιαβανιρῆᾳρ οι νυρμσμνυβαρρᾳ, Πρ ὐμνμμηφμεθμι τον αν νυηρημωιστα  υμα συν νη ϑμῷιϑι ἀημυιαμρμκιυπλμυκωώκ ένα παῦσον μαικάμο μι 

δνηήνν μια ἀρυ γ. ἀειαδρᾷ βειρμερας ἡμημνοκ ἐμὴ δ ὅμας ρα μκυριμκώμαμε νμμβηραυνιαραθσάμομος νεῖν μφιαρικιἀμοαμηαν ἐν ΝΝρβαμδμαθαω σα ασινυβνυμονα παρα μρδυΦμινεακοουν μαυλάς ἐνυνμονώμε ραν ἀὰμαρμῈ να ηευ κεν, τόμον 

489 

αἰώνιον 
νου βέλη 

ἐμοί τις 
ἴο τὸ ΔΏΨΟΏΘ 

ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου 
1ϑὲ ὶτλ 6 Ζο ]οννίησ, δρᾶ ΨΉΏΘΙΘ 

καὶ ὁ διάκονος ὁ . ἐμὸς 
ῖσὸο μα ϑοσνδὴς ἰζ6 ἤλῖηα 

τις ἐμοὶ διακονῇ 
ΜΠΡῈ; ἰξθνοσ ϑσοῦς ἴο ζῺ8 ΧΩΔΥ 56 σνα 

τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 27 “νῦν ἡ ψυχή 
ὙἈΠΈΟΠΟΣ πἰπὶ ἰδῇ Ἐδίδμοσ. Νον [ἴ86 501]. 

μου τετάρακται, καὶ τί: εἴπω; 
οἔταθ - 85 θὰ ἰχουθ]θά, δηᾶ. 'νδί. ΒΟ 1 ΠΝ 

πάτερ, σῶσόν με΄ ἐκ τῆς “ὥρας ταύτης: 
τατον, αν τ οὐοξ πὸ δοῦτ τιῖ5. 

ἀλλὰ διὰ -- τοῦτο ἦλθον. εἰς. τὴν ὥραν 
Βυξ ἰδτοῦθῆ [(δΐϊ38 [Ιοδῖὴη6 ἰηΐο. 6 ΒΟῸΣ 

ταύτην. 28 πάτερ, δόξασόν. σοῦ τὸ ὄνομα. 
τη... 5ῦΞ- ΠΚΞ-Κ Εδίμουσ, ερίοσν οἶγοι ἰδ. ὨδῖΏδ. 

ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρονοῦ-- Καὶ 
ὕδαδ ἱδογοΐοτα νοΐοα ουξού ἰὼ 6 ἤθάνθθ δῃά 

καὶ πάλιν δοξάσω. 
1 εἸογιδοάᾶ δα δεϑῖπ 1 5}8}1} ΕἸΟΥΕν, 

29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ 
ΤῊ ἰμοσοΐοσα οτονα ἴῃ δνὶηρ βίοοαῦ δπᾶ 

ἀκούσας ἔλεγεν. βροντὴν γεγονέναι" 

ζωὴν 
1186 

᾿ἐὰν 
ΤῈ φνοῦ 

εἰς 
. ,». 

όσ ῷ τουτῷ Ε 
κόσμ εὐ λχίο νου ᾿ 1815 

φυλάξει αὐτήν. 26 
Ψ11} βαξοσυδτά. .. 

διακονῇ ἐμοὶ 
ἸῊὯΔΣ 56:6 ἴο ΤαΘ΄ 

ἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ 
εἶμ 1. ἴδοτα 

ἔσται: ἐάν 

ἐδόξασα 

μανίῃρ Βϑαζαὰ νν88 ϑασίηθ ἱπυπᾶθσ ἰο ᾶνα οσουχτοᾶ;. 

ἄλλοι ἔλεγον Αγγελος αὐτῷ λελάληκεν.. 
οἴμεοσ ΨΘΥΘ Βα 5 ἈΏΒΕΙ ἰο μὰ Π853 ΡΟ ΚΘ." 

80 ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς Οὐ δι’ 
το συν σα ἀπα - βϑϊα Ζεϑ5 Νοῖ τοῦθ ἢ 

ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι’ 
ἐμὲ Π φωνὴ (815 [85 οσοιχγοᾶ: αΐ ἐμτουρα 

ὑμᾶς. 81 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου 
, ὑμᾶς Νον ᾿υαρταθπΐ "5 οΟΥ ἴῃ68 ψουἹα 

τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 
ῖ5, πον ἰῃὰ τοῦ οὔἷῃβαε ννοσ]ά ἰδ 15 

ἐκβληθήσεται ἔξω:ς 82. κἀγὼ ἂν 
ἐκρὶ ἿΝ εἸοοῖοα ᾿ οαδίᾶς;. ΘΠΩ͂Ι ΒΚοῖν 

πάντας ἐκ τ ΄ 
ἧς γῆς 811 [ΤἸ6 8] 

ὑψωθῶ 
5ῃοι4 ΡῈ οὐ ΒΡ ρΡ οὐδοῦ [ῃ6 δϑσγίῃ, : 

ἐμαυτόν. 88 τοῦτο - δὲ ἑλκύσω - πρὸς... 
1 5ὯΔΗ ἄγαν. ἰοννατά ΤΩΣ 5615. ΤῊΙ5 Ῥυΐ 

: ἔλεγεν σημαίνων ᾿ ποίῳ τ θανάτῳ 
δ ν85 ΒΑΣΊΩΒ. 5 ΒΌ νη δ. το νηὶ βοσέ οὗ ἀοϑίῃ 

ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34. ἀπεκρίθη 
με ἱμὰς δροιῖ ἰο Ὧ6 αν ης. ἢ Αμϑνοσθὰ 

οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος Ἡμεῖς ἠκούσαμεν 
ἐπεχεΐζοσα ἰὸ δὰ {μὲ οτονά ποαγὰ 

ΦΟΗΝ. 12: 26--84 

ΜΟΓΙΑ ΜΠ βϑξορσιδγα 
16 ἴοῦ δνουϊαδύίηρ - 1176. 
2615 δηγομθ.. - ουά 
ταΐηῖσίοσ ἴο τγ6, οὐ ὨΪπ 
ΤΟΙΟΝ ἴθ, δηα ΨΏΘΓΘ 
Ι δι ὍΠΟΥΘ ΓΩΥ̓ 1 

ἰδίου Μ11 Ὀ6. 8150.,1ἢ 
ΔγοΘ. ψουϊα πλΐηΐδ- 
[6 ἴἰο πι6, 86. - ἃ - 
6 Ψ11 ὨΟΠΟΥ ὨΪ,. 
2 ΝΟΝ ΠΥ 5010}. -ἰ5 
ἰγοιθ!6α, δὰ ψῆϑδὺ 

ἜΒΏΔΙΣ 1΄ 580 ῬΑΙΔΘΥ, 
ΒΆΜΘ τ16΄ οὖ. ΟΥ ὑδ 5 
ΠΟΙΌΓ. ΝΟΥΟΥΡΉΘΙ655, 
15 ἰδ ΨΏΣ 1 ἤδνο 
σοῆδ- ἴ0. (5 ποῦῦ. 
28 ΕΑ ΏΘΥ, σου ἔν. ΣΟῸΣ 
ΒΙΩΘ.᾽᾽ , ΤΏΘΓΘΙΟΥΘ 8 
ψνοΐοθ. οϑῦθ. ουὔ᾽ οἵ 

δανθ: “Ἵ Ὀοΐίῃ. β5]ο- 
τἱῆοα [1] μὰ {11 
ΒΙΟΡΙν [10]. ἀραίῃ.".. 

29 Πρῆσθ π6 οτοψα 

{ῃδὺ 5ἰοοᾶ δρουῦ 81 
Ὠρᾶχαὰ ἰᾧ Ῥθῦϑῃ ἴο- 58. 

ἐμαὺ 10 δά ὑμαμάογαά. 
Οἰδοῦα Ῥαρϑδὴ ἰο 58.0: 
“ΔῈ 8ΏΡΘΙ 8545 ᾿ΒΡΟΚΘΩ 
ἰ0. ἷηι." 301. 81- 
5ΜῸῈΣ Ζοθὺ5 5ϑα: “ἼΜΙΒ 
ψοΐοθ.. 835 οσουχτΙθᾶ, 
δῦ ἔου τ βᾶϊῖο, Ραὺ 
ΤΟΥ σόῦᾷ 58|.65. 31 ΝΟ 
{Πρτο: ἰβ'  86 ἐπαρίησ 

ΟΥ {ῃϊἰ5-. ψοΙᾶ;- ΠΟΥ 

186 ΓΌΙΟΙ οὔ δῖ 

ΜΟΙ ΜΠ 6 οδϑῦ 

ουὖ.. 32 Δῃᾶ. γοῦ Τ, ἢ 
8 16. ὉΡ. ἔτομι 
[6 - οαχίῃ, 11 αΥδν 

θὰ οὗ 811 βοχίβ ἰο 
ταθ.". 38 ΤῊ Ϊβ. 6 "88 

ΘΑ βϑνίηθ᾽. 0 - 516:- 
Ηἰν “δῦ. βοχῦ-: οὗ 

αἀρα ὯΘ, 5 -δρουὺῦ 

{ὁ αἰθ6: .84 ΤΏΘΓΟΙΟΣΘ 

ὅδ6. γον δηϑμνοσθᾶ 

Εἰ: ἄγ Ἠδδτ͵τᾶ 



ΨΦΟΗ͂Ν: 12: 8ὅ--40 

τ τοῦ “νόμου ὅτι" ὁ.-: χριστὸς 
τι ἣ ἶ 15 τότραίκιης 

εἰς. τὸν αἰῶνα, 
Σ αὶ " : ̓ ϑηᾶ,. ΟΝ (816 βασίηρ, ψοα. ἵμαὶ 

᾿ ἐς 
111 15 πΘΟΘσβασν «το ΡῈ ψνμα ΟΣ ὯΡ Β..1: ᾿ϑοαι οἷξαο 

τὶς ἐστιν. οὗτος ᾿ ες "τοῦ: ἀνθρώπου; 

ἀνθρώπου. ἘΣ εἶπε. 

φῶς ἕν ὑμῖν ᾿Ιησοῦς͵ Ἔτι μικρδυς χρόνον. τὸ 
σης ἴὰ τοῦ 

τι περιπατεῖτε". ὡς τὸ 
Β6 χοῦ ΘΙ Κίαρ. 85." ἽἼΒΟΘ Ὥρδπὲ 

ΕΣ τ σκοτία ὑμᾶς Ὁ Γ 
ἀπ ΟΥ̓Ω͂ΘΥ ἱπδὶ: ποῦ ἀδσκ 5 ὙΟΤΙ. ΒΟ, )4 σθοαῖνο ἀούνῃ,, 

“περιπατῶν: ἐν τῇ σκοτίᾳ : οὐκ 
τἰὰ 1τὴ6 ἀατκμεββ ποῦ. 

ὁ [δοίπρ. 86. ]16 τον 

πού δῖ ΑΨ ΙΩΒ, 

δηδ. ἐπδι (οπθ6) 0: 

6 δ ὑπαν ἀπᾶρυ. ..:. 

πο ἱτειστεύετε.:}9 
-Β8 του " Ὀϑμονααε οἸπῖο χΟὺ 876. ϑβανίηβ, ἱ 

φῶς, -- 
Ἦξδῖ, Ἐἶτ' ̓ΟΣάεσ. ἐπέ: ΞΟῊΒ οἵ Ἡεδῖ τοῦ εἰ Ῥερογηα, 

οτῆοῦα ὭΣ 

Δαν ΒΕ βοῦα ΟΡ 

31 Τοσαῦτα, δὲ. - αὐτοῦ. ̓ σημεῖα. πεποιηκότος 
- Βανῖπβ ἄοῃθ 

ἔμπροσθεν. αὐτῶν. οὐκ - 
(ΟΣ ΩΝ Ὧοῖ ἀμονἢ Ψεχα Βα ονίηβ, ΕΣ 

ὁ. λόγος - Ἠσάίου. τοῦ. 
"ΟΕΊΒΑΙΘΕ..  ἦδ6 

ΕΝ ἡ εἶπτεν Κύριε, 
᾿χοϊβδί ῬΡ ταιάποα ΓΙΟΥ͂ ἜΘ: 5814 Ἑοτά,, 

τίς ἔριον 

Ε οὐδε υμον, ΟΝ 

,ἷο ἔπε, υμης μόδγὰ ἀν ἀρ: 

ἀπεκαλύφθη; ; 
νγ885 15 τενεαίθα 

᾿ ΓῸΣ ψεχο 8Ρ16. 

ἴο Ὀ6 Ὀββθνίηε,. θα σδτίξο: 

40 :-Τετύφχωκεν : πΠΑαὐτῶν - “ποὺς, ὀφθαλμοὺς. καὶ 
τς Ἐδῤ 885 ὉΠ] παθσά. : ΟοἵὨἁ ἐπουη εἶλαι ΄ 

38: σ [οβοναῖ,. “58, τοτὲ; "ἴσ- ἀθ τ 
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ΕἸΤΛΟΙΏ - [86 -Τιϑν.- ἐμὲ 
{π6. ΟἸὨχίδὺ γτοηιαίῃε 

ΠῚ} ΙΟγ Υ Σ:; 8δηἃ ΟΜ ἰδ 
γΟΙ. 58} ὑμπαῖ ἴθ. ϑοι 
ΟΣ τρδῇ..- τ δὲ: -θῈ 
Ἡξίδα ὰρῦ ΏΟ 15. ὑμὶς 
50... ΟὗὨ 8} 9 .35.936- 

Ἴρὰ5. ἐμογοίοτο βαϑϊά: ὯΩ 
Ὁ θα; “Ἐ86 Πρ ΜΠ] 
}ρῦὼ6. δζοῃρβ. τοῦ. 5 

110016.  ΨΏ116 -ἸοΏρον. 
ΑΙ ΜΏἿΠῸ σοῦ Βαανα 
86 ραῦ,.. 50 ὑδαὺ 
ἀ ΚΙ 655. ἀ065 -ποῦ 
ξονουθομοσ - τοῦ; -ϑηᾷ 
ἬὭδς. ἐμπδὲ" 8ΙΚΒ.: ἴῃ 
[88 ἀδικηθϑϑ᾽ ἄοθεα. θὲ 
Καον ὑΏΟΓΘ: ἢ Ὠ6΄:; 5 

δα ὑδ6᾽ ρα, Οχοῦ- 

ἢ οῖδρ. . απ... ἴῃ. 88 
1 πρῦ,. ἴὰ ᾿οτάσε, ἰο᾽. 63 
ΘΟΙΏΘ 5005 ΟὗὨ ἸΙΡᾺΡ᾽; 

εΦΟΒῸ5. 5ΡΟΚΘ ΠΏ 588 
. ρα δηα ψρϑηῦ ΟΝ 

8.564: πἰά ἔτοῖχ ὥρῃ. 
ἧ: 318} ΔΙ ΒουΡ . 86 
πᾶ. ρουζοτταθα.. 56 
ΙΏΘΩΥ 5ρ 8. ὈΘΙΟΣΘ 
[Ὥθαι,. {πὸ ψοῦα τοῦ 

Ῥυῤυίηρ . ξαῖ. 1 - ἰταΣ 
3850 -ἰπαὺ (ῃς6. ψοχὰ 

οὗ Ιβϑῖδ:. [6 ΒΥΟΡῺ 

οἱ ψὰϑ Γ]Π116α ΨΏΪΟΩ 

Π6 5814: “σθδονδῃ," 
μο μᾶβ ρυὺ ζῇ 

«Πὰ οὐδὲ. ἐΐηρ ποατὰ 
ἱ Ἐν ̓ 15ὴ ΑΜ 85. ἴον 

[π6 ϑύζὰ οὗ ΖΟΒονδῃ, ἢ ν 

ἴο οτα Πδκ5 δ Ὀδθῃ 
τΤονθδὶθαϑ᾽". 9 τὸ 

ΤΟ ΒΟ ΜΨῺΥ 6 Υ. δτὸ 

ποῦ ὯΡ16 ἰὸ  Β6Πον 
5 ̓ ὑδαῦ" ἀροῖῃ Ια ἢ 

ϑαϊαᾶ: 49“Ἢς. Βδ5 

᾿ὈΠπᾶδα ὑποὶτ ογὲβ δηά. 

ΤΟΒΒΑΙ 38» Τοβοναῖ, -, ατεθιθτχο 6 τξος. τη 6. 

ον 

νι ελαλνιναων εαμιμεν κρδιληυ δ αρ γων τη μεν Κρ έννως ἡαν κα 

ΝΎ ΤΡΤΗΨἨτἸ}7τ 

ἀνοθνραο ναβἀνμζβαι: καφρεθανθμξ ταν: 

ΠΝ 

ἃ μῖὰ 

ἈΦ αϑψονδν μᾺν ἐ μὸν 

491 

ἐπώρωσεν αὐτῶν: τὴν - καρδίαν; ἐστ  ἵψα: ὦ 
με: βατάβῃθα οἱ ἔπεσα ἔπδι ; πρδσζί,:  ὁγάος ἰλδῖ 

μὴ ἴδωσιν - τοῖς --- ὀφθαλμοῖς ̓.. καὶ 
ῃοῖ, ἴδμεν τοῖθαῖ 566- ᾿ἴο. ἰδε τ τὴν ΘΚ 65 “᾿ δοᾶ 

᾿ - γοήσωσιν ΄ τῇ: καρδίᾳ. καὶ. 
ἘΒΟΥ͂ 5μουϊα ΤΑΘΊΔΗΝ ΕΥ̓ΘΒΡ το ἐμ 6- ρα. :δηᾶ. 

τς στραφῶσιν; - καὶ; ἰάσομαι: .. αὐτούς. 
18 ἐπουπά 6 Ταγτιθᾶ, --- ἃπα 1 5848]] ΒΕΔ] ἰδϑτα. 

4 ταῦτα εἶπεν Ἠσαίας ᾿ ὅτι - εἶδεν 
ΤΉ Θϑο (1555) Βαϊὰ. Ἰξαῖδῃ. Ὀφοϑαβα Ὧςφ βὰν 

τὴν. δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἐλάλησεν περὶ:, αὐτοῦ: 
ἐμ6΄ ᾿δΊοσν οΣ μα, δα - 6 ϑροκὲ δρουξ διἰπι.: 

τ “Ὅμῷ : μέντοι - καὶ: . ἐκ - τῶν 
- ΑῊ ἊΝ τὸ ἐπαδ ἸΟΙ͂ σοῦσχβα. “8150: -ουῦδ οὐ [86 

ἀρχόντων. πολλοὶ: : ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, 
ΤΆΪΟΧΒ.: : ΣΝ ᾿ς Βρίονρα.. ἰαῖο -: Ὠἶχα, 

ἀλλὰ ᾿ - διὰ  ποὺς;:-- Φαρισαίους οὐχ 
-αΐ " ΧΟ. 6 .5:  ῬΒαείξθαβ μοί 

᾿ ὧι] μολόγουν᾽ ἐδ ἵνα. -:ἀποσυνάγωγοι 
ΣΙ ΘΟΏΣΘΒΒΙΩΕ. ἴῃ αι Ὅτάεσ ἐμαὶ ποῖ ο ἔχοντα ΒΥ δβορῦσ 

γένωνται: ᾿4δ᾽ ̓ἠγάπησαν γὰρ, τὴν δόξαν 
ἘΠΟΥ ζαϊσηῦ Ὀδοου6,"-. τ ΤΟΥ. ἘΠ6. ΒΊΟΥ 

τῶν ἀνθρώπων" βᾶλλον, ἤπερ τὴν δόξαν 
οὗ ἴδε -- - πλθῃ- "ς ταίῃ ΘΓ ΠΟΙ ὄνθῃ ἰῇθ ΒΊΟΥΥ 

τοῦ θεοῦ Ὁ ὉὃΞ-ὃ»Ξἷὄ5ἘἐΠ. . ΝΠ ΕΞ 
οἵ Ἕ αοά. ἐπ .- ᾿ ΝΟΌΤΟΝ 

᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξεν. καὶ εἶπεν. - Ὁ" 
855 θα ᾿οχιδα οαὐἱ διὰ 5βαϊὰ ΤὯδ ἴαμα) 

πιστεύων, εἰς ἐμὲ οὐ 
-οιονἕηε οἰπο χὰ 

ἀλλὰ εἰς ““ ὀοτὸν 
Ῥαΐϊ εἰῖο 186: (ΟΠ 6) 

ὃ θεωρῶν : ἐμὲ 
ἐπε (πο): Ῥεβα!άϊπρ:" τῇρ 

πέμψαντά 

:ι θεωρεῖ .::. τὸν 
15 ῬΘΒΟΙαΪΩΒ -: ἀμ: (ΟΠ 6) 

πέμψαντά με. 46: ἐγὼ φῶς ..εἰς τὸν. κόσμον 
Βανίῃβ βὰς πλ6.᾿ μελὶ ἀχίο ἴδε. ψοχά:. 

“ἐλήλυθα, -ἶνα:. - -- πᾶς. ὁ -᾿ πιστεύων 
Βαανα σοταθ,: Η ἴα οτάρτ ἐπδὶ ΘνουσοῦΘ [86 θην 

εἷς ἐμὲ ἡ ἐν τῇ “- σκοτίᾳ. - μὴ ᾿ μείνῃ. 
πο τῷ - ἰὰ ἴδ. ἄδσκῆθεβ δ: - ΒΒου!α τοσηδῖη. 

417 καὶ. -- ἐάν τίς .- μου ἀκούσῃ - τῶν 
Απμᾶ.. Ἢ νον: ΒΆΝ ΌΣΙΘ, ΟὟ 6. βΒδϑοιμᾶ δας οξίβο 

ἐγὼ «οὐ . -κρίνω- ἀτῶν καὶ μὴ - φυλάξῃ 
ῥημάτῷ διὰ ποῖ βποσμα βαδτά,. 1:. 

αὐτόν; ᾿ οὐ: Ὑὰρ .ὄ ἦλθον ἵνα. - 
δΐτι, . ποΐ ΤΟΙ. Τ οϑησ.- :1 ΟΥΘΥ 1ῃδΐ 

κρίνω - τὸν κόσμον. ἀλλ᾽ οςς ἵνα - 
ταν ὍΘ 7υἀπὶπθ ἰβ6 ψοῦά  ὈὰαΓ ἴῃ ογάᾶοσ {μδῖ 

σώσω " τὸν κόσμον. 48. ὁ: 
Σχαϊρὶ αν “ -: {π6.. - ΜΟΥ], ΤἼΏ6 (086) 

ὮΪδ.. σΊοΣν, 

πιστεύει εἰς ἐμὲ 
ποῦ. 15 θϑ νίαν πὸ -- 6: 

με;: 45. καὶ 
δανῖπια ΕἾΞ3 215 ἀεὶ δηὰ 

ποὶ 8 8τὰ ἡυᾶριηια 

ΦΟΗΝ 12: 41--.48 

Ὧθ: Ὧδ5.. χηϑάδ.-- {ΠΕ 
ϑατῦβ.- Βατά;. δὲ 
μον βῃοιϊα: ποῦ; 566 
αὶ: μοῖτ ογο5 - δῃᾶ 
σοῦ ὕμ6 ὑμξοιρῃῦ- τι 
ποτ Βοαγύβ δηὰ 

ὕαχαι. διομηᾶ.: δ... 1 

5ῃουἃ 681. ὑδεια." 
᾿ 41 Τϑϑῖϑ ἢ... 5841 (686 
ἀϊηρβ Ὀθοδῦδθο 6 ὅδ. 

ϑηάᾶ.. Δ6 
ΒΡΟΚΟ. δρουῦ Βΐπα. 

42 ΑἹ] ὑῃ8 βδῖῶ8, ΤΏ ΘΏΥ͂ 

ΘνΘ οἵ. π6 ΟΥ̓ΌΏΙΘΙΒ 

δοί Δ ΠΥ φαΐ, 1οῖθα- ἴα 
Ὠΐα, Ὀαὺ Ῥοοδιδα οὗ 

[88 ᾿ ῬΒασγίβθοϑ... ὑΠ6γ 

ψοῦ]ᾶ. ποῦ. -σοη 655 
[Ὠΐγ1, ἰῇ οὐδ ποῦ 

10.806 Θχρο θᾶ: ἔτότα. 
[86 ΒΥ ΩΘΘΟΘΊΙΘ; “48 ἴ0Γ 

{ῈΠ6} ἰονγοά. [μ8΄. ΒΊΟΥΥ 

οὗ τλϑθ ΣροΥθ΄. 85 

ονθὴ 6: τ οἵ 

αοα. Ε 

: 44 Ἠοσενεσ,. ΘΒ 
οὐἰδᾶ - οαὐ βῃᾶ. 5814: 
«ἘΠ. [μαὺ -»αΐβ αἰ ἢ 

ἴπ-- 6 Ῥαΐδ ἔα, 

σοῦ. -ἰπ Ἴτ6. [ΟὨΪΣ]; 

Ῥαῦ.. ἴα - ΓΝ [8150} 

ἐμαῦ. βοῦ τὸ; 45 ἐμὰ 

Ἐ 6. ὑμδῦ : ῬομοΙᾶϑι: τὴ 

ῬΘΠΟΙακ [8150] ᾿ Βίτα 
᾿ἐπδὺ: - ἐδηδ' τῶθς ΔΘῚ 

ΕΝ {0 85. 8 δυν 

ἰδῖο ἴδ6. ΜΟΙ, 

οὐᾶοσ (δῦ ἐνδίσοδα 

Ρυϊηρ ἔφ ᾿ἰη- τὰ6 

ΙΒ) ποῦ τοδί ἴτ 

[μ6 ἄδικηθθβ. 47 Βα 

1. ΟϑΏ ΟΩΘ ΠΟΥ ΤΩ 

ΠΕΛΖΤΤΕΝ δπᾶ᾿ ᾿ἄοσδϑβ 

ποῦ ΚΘῈΡ δϑηῃ, 1: ἀδ 

ὑοῦ ᾿πᾶρα Ὠΐαι; ΟΣ 

1. σϑχθ, ποὺ ἴο 7.68 

86, ΨΟΙΙΑ, Ῥαῦὺ ἰο βᾶγνα. 

8)86 ψοσὶα. 48 ἘΠ΄ [μ88 
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ἀἰθτορθσᾶβ τὯ6. δηὴ ἀθετῶν . ἐμὲ καὶ. λαμβάνων τὰ ατά 
ν μὴ μβά ῥήμι ἄοθβ ποὺ Ὑϑοεῖνα.. τὴν ἀἰδυ σά τὴρο πα ποὶ τεςαίνιπηθ ἰῃ6 βαν λεδ' 

ου ἔχει “τὸν κρίνοντα αὐτόν: ὁ (58 55 Δ885 ΟΣ6 “ἴο 
οἵ τὰθ.. 15 ἔχει ας ἐμὲ (Ομ 6) ἐπεμεαδι δία; δε ιάξο ἐσ οκεα 

; «Ὁ Η 18 6ῃ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ 1. μὲ ὉἼιΙ Ἰπᾶκε 
ννοσὰ ὙὨΪϊ ἼΤΞΡοΟΚΟ  ἰμαΐ (016) ν11 πᾶσα 

αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ: 49. ὅτι ἐγὼ ὨΠᾺ ἴῃ ὑπθ ἰαδὺ ἀδγ; 49 Ὀδοδϑα 1 Ὥδνθ τοῦ Ὠΐϊτα ἰὰ ἴδ 1δβὶ αδὺ; Ῥϑοβδίβα 1 Ν οαξ οἱ 
δ. ) - 3 3. 2. ) 2 500. ΘΩ Τὴν 
ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ ὁ : ἥ 

οαἵ οὐ ἡ ΒΟΟΝ "ποῖ 1βροκθ,. πα ἐδπα (οπ6) ὌΝ παρα], μὰ ἰδ 
ΘΓ ὨΪΒΘΙΙ. ψΏῸ 

πέμψα ε πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν ᾿ 
εἶξηψ πο δε ταμίρ, Ὧ6΄ ἴοταθ οοχωτηϑπαάγαθης  βθῦ 6 ὯΒ5 ἀὔλοαὶ 

. »» 6 8ὃἃ ΘΟ ΒΘΠΟΙ͵ΏΘΉ): δέδωκεν τί - εἴπω καὶ τί 
Β65 είνϑθῃ ΝΠ ΕΤΙ 1 5ῃοιυα 5 ῦ ᾿δηᾷά ΜΙ ΏδΕ]. 85 ἴο εἶδαρ ἴο : εἶθ 

᾿ λαλήσω. 50 καὶ “ ᾿Σοἶδα ὅτι ἡ [88α ψηδὺ ὕὸ 5ρβδξ. 
Ι5ῃου βρέδκ. Αὐᾶ [ΒΒ ᾶνὸ Κοσὰ μα ἰδα δ ΑΙβΟ, 1 ΝΕ παν 

» .ὖ ᾽ α χ - “ 15 ΟσΟΟΙΣΙΠ ΒΘ ΠΟ, ΘῺ -ἐντολ αὐτοῦ. ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. 
φοταιιδπἀτγθηΐ. οὗ Ιτὴ ζωὴ ΘνοΣ]  ϑ 1} 15. [ΘΒ .5 βνθυϊαβδύϊηρ Ηξ6. 

τενο δ ; οὖν ἐγὼ λαλῶ ὙΏΘΥθζοσα ὑῃ86 ὑῃηρΒ 
. : , : 

τγδῖ (ἸΏ 85) ἸΒουθίοσο 1: δια βρθακίωρ,Γ Σ βΌ68ΕΚ, πιδῦ ἃ5. ῃ8 

καθὼς εἴρηκέν μοι. ὁ πατήρ, οὕτως ῬαΒΕΥ Πδδ ἰο]. τηθ 
ΘΟΓΟχαΙΏΒ 85. Β85 Βροίκθῃ ἰόταθ {86 Ἐδίμαν, ᾿ἐβὺβ [61], 8501 βρθδκ 

"λαλῶ. ᾿ΕΡΒΘΠΩ]." 
Σ δ ΞρΘ δ ἸΏ 5. .. 

13 Πρ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα 
Βοίογσα πὶ. 16 ἐρϑθνι οξίῃθο Ῥδϑϑονευ 

εἰδὼς “ὁ ᾿Ιἡσοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα 
Κηονης ἰῃ6.  ὥφϑθαβ . ἐμαῖ σϑδὴβ οὗ Ὠΐίση [π8 δες 

ἵνα -᾿ -“ ᾿ μεταβῇ "ἐκ τοῦ κόσμου 
ἰὴ οτάρθν ἰδὲ. Ὧ6 ταιρηΐ ὑγαδέοσ οὐ ΟΥἨ [ῆὴ6. Ψψοχ]α 

τούτου πρὸς τὸν πατέρα “ ἀγαπήσας τοὺς 
115 ἰουνγασταά 16 ἘΔΊΏΟΥ Βανί ]ονοα [μ6 

ἰδίους. - τοὺς. ἐν τῷ κόσμῳ εἰς. - τέλος 
ΟΥΕ [868 (ο65). 1ὰἪ ἐπὸ  Ψουα ἰπίο δηὰᾶ 

ἠγάπησεν αὐτούς. 2 Καὶ δείπνου γινομένου, 
ὯΦΘ ἸονϑΩ͂ (μϑτα., ΔὨα᾿ ΟΥ̓ΒΌΡΡΟΙ ΟΟΘΟΌΥΥΪΩΕ, 

τοῦ διαβόλου "ἤδη Ῥεβληκότος εἰς. τὴν 
ΟΥ̓ ἐμὰ Ὥφρνιι δἰγσοδαᾶν αν τοννὰ το ἐπὸ 

καρδίν ἊἝἵνα παραδοῖ « αὐτὸν 
Ἠφαχί. 1 οτᾶσν μα βΒῃου]ά ἸῊΝ Ὀεβιᾶθ :- μἰτὰ 

13 Νοῦν, Ὀδοβϑίβο᾽ .Ὧθ 
Καθ Ὀδίογε: {88 

ἔθϑονναὶ οἵὐ [ἴθ ρϑϑ8- 
ΟΥ̓ ἰπαὺ -ἶθ ὨοὺΣ 
δα -οοῖθ Ὁ ὮὨΪμλ 
ἴο τζονθ ουν. οὗ (18 
ΜΟΓΙΑ ἴο 6 ἘΔύΏΘΥ, 
ὕθθα, ανὴρ Ιονρᾶ 
Ηἶ οὐ ὑμβαῦὺ ψϑγα 
χὰ ὑπὸ ψουα, ἸἹονθᾶ 
ὑΏθι ἴο ἰδ οηᾶ. 2 50, 
ΜΏ ἴθ δνυϑηϊὴσ 
ΙΏ681] νὰ ρμβοίΐηρ . ΟἿ, 
[ἴθ ΤΟΥ] Ὠδνίηρ 8]- 
τοδαᾶν ρυὐ 1 ἰηὔο. 86 
θρασὺ οὗ... σ.ἀδ5 15- 
σαχλ οὔ, ἐπ βοῇ: οὗ 

᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, 3... εἰδὼς Βπηο, ὕο ᾿ούσαν Εἶτα, 
ὅδε. οὐ Ξίχηοῃ ᾿Ἰβοδσχίοι, πανΐπρ Κα [1.3 Ὧ6,- Κηονῖηρ: πα 

ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ -πατὴρ εἰς [88 δίπουν δα ρίνβῃ 
811 τῃϊηρδ ἰηΐο [Π]5] 
ἤδηᾶβ δῃηα ὑμαὺ ἢ 
οϑίηθ Του ἔσοσῃα αοᾶ 

ἐμαὶ 811 ([81} 85). δὅβδνθ ἴο πὰ ἰδῇ Ἐδίδου. ἱπίο 

τὰς χεῖρας, καὶ- ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ 
1. Βϑηᾶβ, δηᾷ μὲ ἔγοζηα σοῦ οϑῖηο οὐδ δῃα 

πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, ἃ ἐγείρεται δᾶ ψᾶβ. βοΐῃρ ἰο 
ἑοννασὰ ἰῇ οά δ6 15 μοίῃρ υὑπᾶσυ, ὯΘ ροίβ ἂρ ] αοα, ἀἄροῦ  ὉΡ Ζ͵ΥΟΠὶ 

ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ 88. σνθηΐηρ. 168] 
ουέ οὗ {ῃς ΒΌΡΡΟΥΙ 86 6 ὈΪδ6δ5 {πε 5π6Π͵ οἰ δδϑίᾶθ. ὨῚβ 

οὐ ΕΣ ἐβξατεμόοω,, με αρὲ ἰακθα 

τοὺς πόδας τῶν: αθητῶν καὶ 
ἴο Ὅ8 ὑγναθβιηα τὰς ἘῸΝ ΟΣ 186 ἀαἰΐδβοῖριθβ δπὰ 

ἰο 6 ψΊρΡΙΏΒ ΟΥ̓ ἰο [8 ἴο ὨΔΛΟῃ 6 νν85 

διεζωσμένος." 
μανέπξ Ῥδθὰ βίγαρα. 

Σίμωνα Πέτρον. .. 

Ἐ]ΕῈ 15 σογηϊηρ. 

Ἐδ 15 βασξ 

᾿Ιησοῦς καὶ Τ.- ἀπεκρίθη 
δηά. μ6 884 ἴο Ὠίζω Βω 

ὅτα ἀομηξ σοα πο βανε Ἰκλόνζῃ 

ψνόι ΜΗ1 Καπον {π656 (ἐἰηΡ5). 

ἵψῃς τοὺς τ΄ πόδας 
σοῦ 8μοῦα μῶν οἕ τὰδ 

᾿Ιησοῦς αὐτῷ . 
᾿ ἰο Βῖτα.. Τέ θνὺ “Ὡοξ 

ψ 
Ι 5ΒοΌ]α φνϑϑ. γουὺ, 

ἐμοῦ. 9. λέγει 

ΨψΟῦ ἃ.6 πανί 

αὐτῷ. Σίμων 
15 ΒΩ ἴο ΒΙτη : ΒΊΟΣ 

Κύριε, “μὴ τοὺς πόδας μου. μόνον ἀλλὰ καὶ 

ἣν ᾿ κεφαλήν. 10 λέγει 
186 .: 

λελουμένος 
᾿᾿μανίῃ Ὀθθη Ῥαϊπεά 

τοὺς πόδας 
ΝΠ ΕΣ 

ἔστιν καθαρὸς “ὅλος: 
ἷο ξεῖ γναβμθά, : 

ποῖ. ΤῸΝ (οΠ.65). 

παραδιδόντα 
. ἰνιθὶ Ῥοπία 8 

᾿τοῦτο εἶπεν. ὅτι Οὐχὶ πάντες 
Ἀ6 βϑϊὰ ἰμαὶ Νοῦ 8 

᾿οἸαδα, (ο1.65): τοῦ" ἜΧΘ, 

:- ἤδε 
ἘῸ 88 Καονγ 

ΦΟΗ͂Ν :18: ὅ---11. 

οὐδ ραχτηδηΐβ. Δῇᾶ, 
ὑδκιὴρ ἃ ἴονοὶ, ἢ6 

.  βἰτάθα Ὠἰσπηβοιῦ, ὅ Α2-᾿ 
“μδ 15 ἸαχοννΩΕ: 

Δύο ἃ θδϑ5ϑῖη) δῃά 

6. ὑμαὺ Ὧ6 ρυῦ ψϑίοσ 

διατίθα ἴο τα ὑπὸ 
᾿ζϑοῦ οὗ [86 αἰ 50: }0165 
ἀπ ἴο αὐν ὑμδηὶ ΟΕ 
ὙΠᾺ τμ6 ἔομεὶ τιν 
ΜΏΪΘΩ 6 σγχὰβ οἰγαθά. 
ΘΑμαάα, 80 6. Οϑιὴθ 
ἴο ϑ5ϑ΄ωοῃ Ῥδίεσ. Ηδθ 
Βαϊα τ0. ἢ: “Ἰιοτᾶ, 
86 γοὰ ΜΑΒΏΪΩΡ ΤΩ 
ἔδοῦ᾽᾽ ΤῸ ΔΏΒΥΘΙ 
σοθὰβ βαίϊαὰ ἰὸ πη: 
“αῦ 1 δὰ ἀοίῃρ 
γὸὰ ἀἄἀο ποὺ ἀπᾶοι- 
βίδα αὖ ργθδθηῦ, Ὀαῦ 
γοὰ ΨΠλΙ - υηδογοίθηα 
Εἴ ἰχθθθα ὑμίηρπ.᾽ 

8 Ῥείδγ βαϊα ἰο Εἰ: 
“χοῦ Ψ|Π: οογύθΠ]ν 
ὭΘΥΘΙ ΜΆΒῺ ΤῺ ἐδδὺ." 

σθθὰβ δηδεσεά.: ὨπῺ: 
“Ὁιεδ5. -ι ΡΩΝ ψΟΊΙ,. 

γοῦ δύο Ὡο ρϑτὺ 

ὙΠ τλθ.᾽ 9 5 ΠΊΟΩ 
ῬοίοΥ . βοᾷ ἰο Ὠἶπα: 

“Ἰιοχά, ὑοῦ τὰν ἔδοῦ 
ΟὨἶγ, Ῥαδ 8150 ΠῚ 
δᾶ ΔΩ ΤΩ π6ϑᾶ. 
10 ὁπσὰ5 ποία ἰο Ὠἰτα: 
“δ ἐμαὺ 885 θαϊιμθα 
ἄοθϑ ποῦ Ὡθρᾶ ἴο. 
αν τόσ 8 ἢἰβ 

ὑ 166ὺ ψαβϑηρα, Ὀὰαῦ 15 

ΨΏΟΙΥ οἰθαῃ. Απμᾶ 

γοῦ θη 816. ΟἸΘ8Ώ, 

Ῥυαῦ ποῦ 21} ΠῚ "5: Ὁ} 

Καθ, ἰπᾶθδθά, Β...:} 
ΤΆΘ Βαίταγίηρ. Ὠϊὰ. 

ΤῊΪΐ5 15. ΨΥ. μ6 .5ἰά: 
“Νοῦ 811] οἵ στοῦ 816 

οἰθδῃ."" ᾿ 



ΦΌΗΝ :18: 15.---20 

142 ὕΟτει--.. : οὖν: ᾿ - “. ἕνιψεν - ᾿- τοὺς 
ΕΝ δϑκΝ ἰβογεῖοτθ.. Βα νναϑμεαᾶ....  .ῃ8 

ἔπ «ἔλαβεν -- τὰ 
᾿ 6 ἴοοῖς ἢ; ἴλ6 

οὐ μάτια 5 - αὐτοῦ- καὶ. «ἀνέπεσεν; πάλιν. 
ουΐον Βδτχωθυῖβ. οὗ Ὠΐτη. Φηᾶ. ΒΟ 2] υρνδγᾶ, δδϑίῃ, 

εἶπεν. αὐτοῖς - Γινώσκετε -:. τί. πεποίηκα: 
ὮΘ 51. ἴο ἰβογὰ Ατα χοῦ Καοννηβ. ΔΕ 1 ανο ἀοὴα 

ὑμῖν; 13 ὑμεῖς ., φωνεῖτέ με οτὉ 
ἴο ὕου ἐπατα βΒουηάϊηδ ἐστ τῶ ΟΟΟΥὺΒ6 

διδάσκαλός, καὶ “Ὁ κύριος, καὶ ---καλῶς 
οὐ βοθοσ, ἰδηᾶ.- ὙΠ6.-. Τιογχᾶ; ΔΩ... Βηποὶν.. 

τ λέγετε; -εἰμὶ “γάρ.. 44. εἰ οὖ ἐγὼ 
τοῦ 816 Ξαυπθ; 181χ.- το, 0 ΖῈ ἿΠοχοῖοσα  Ἃ. 

ἔνιψα ἁμῶν τοὺς: “πόδας - ὁ: κύριος καὶ. ὁ- 
υϑϑηδᾶ οἵ τοῦ ἴδε. ἔθοι  1ὼ6 [Ιμογτὰ δπᾶ' ἰῃ6 

διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε. .- -ἀλλήλων 
ΟὙΕάσμοσ, αδο ὑοῦ. σε οὐηβ οἵ. ΟμΘ Βποί 61: 

ἐνίπτειν τοὺς πόδας: 15 ὑπόδειγμα - γὰρ 
1ο- 8 νγϑβῃΐαξ. μον -Σραῖ;. ετραξίοτα - - ον 

ἔδωκα ὑμῖν -᾿ - -ἵνα πνοὴ καθὼς - ἐγὼ 
Τρανεο. ἰἴοτου ,ἴπ ογάδι ΓΤ ΤῊΝ ̓ ὐοσταιρὰ 85. :Ὼ 

ἐποίησα ἁμῖν - καὶ; : ὑμεῖς" ποιῆτες: 
«αἰα. ἰο τοῦ... 8150 ᾿. τοῦ ὅταν 1.1: ποίδε. 

16 ἀμὴν ἀμὴν ᾿λέγὼ.- ὑμῖν, --οὐκ- ἔστιν 
ΘΝ ὅΙΆΘ, ᾿ 81Ὴ ἈΑΉΝΝ ἰο χοῦ, -ποΐ 15." 

δοῦλος ᾿ “μείζων ποῦ ; - κυρίου .- αὐτοῦ 
Βΐανθ “-“δτόδίοσ οὐίῃβ. ᾿ ἰοτχὰ. ὈξΏΙα,,. 

ἀπόστολος μείζων" “τοῦ πέμψαντος 
- ΔΡοβίῖο.. υἰβτοδίοσ: ΟΕ μδ΄ (οη6)΄. “- πανίηῃβ βεπῖ 

αὐτόν...11 εἰ. “ταῦτα -- -, -.---οἴδατε, .- 
στ 0: 181 ᾿- [8.656 (1585) γὸῦ πανα Κοψῃ, 

μακάριοί: ἐστε “ἐὰν -,.: «ποιῆτε.- 
«ἌΔΡΟΥ χοῦ τα - 1 ὄνοΣ 'τσοῦ τὴϑν 6 ἀοιεὶα 

αὐτά. 48. οὐ... περὶ: -πεάντῶν ......-- ὑμῶν 
ἴμοτη." Νοξ  " δρουῦ - Ὁ 18} "" Ἢ τοῦ 

λέγων ᾿ ἐνῶ οἶδα. τῳπίνας : ἐξελεξάμην- 
Ταπε βασίηε: “: ᾿βανῈ Κήοννα:. Ν᾿ ΣΝ  σΠοβα; ...; 

ἀλλ᾽ ἵνα - ἡ ““ γραφὴ. πληρωθῇ . 
Ὀᾷξ ἷπ ογάᾶογ πα εἶα. ̓ροσρτα τ τοῖσθξ ΒΕ Σὰ 

ἐς Ὁ. ἢ ὑτρώγων - 'μοῦυ. -τὸν ἄρτον ἐπῆρεν . 
Ἐμθ 1οπ6). χρθποηίμε. οἵ τὴθ ἴμ6᾽ Ὀτθϑᾶ ἜΘ τθα ἃΡ 

ἐπ΄. --. ἐμὲ τὴν . ππέρναν:: αὐτοῦ; ,ἃ19..:ἀπτ᾽.. 
ἀροὰ΄ τωθ, {δα Π66Ε.... 00 ὍΣ τη. : ΕἼΟΙ, 

“ἄρτι ἐν νος λέγω, ππτ ὑμῖν -- πρὸ - τοῦ 
τὶ δῖ Δὸν “" Ἵ ὅτὰ ΒΤ ἴο του :-: - Ῥεΐζοσα..-. ἴπ6 

γενέσθαι," ἵνα ο: πιστεύητε .. ὅταν. 
ἕο ὁσοισ, ΦῚ οὐάες ἱμεῖ: ὙΟΌ Τλδν Ὀ6 Ῥε] ονίηβ; Ψ Ώδα 

γένηται - -ὅτι: "ἐγώ εἶμι. 29 ἀμὴν ἀμὴν 
1: Βῃοια οσοῦσΣ ἰμδί ; Ε ΔΙΏ. ΔΙθῆ 8ΙΏΘΠ 

,. οὐδὲ. 
ὯΟΣ, 

494. 

12 ΏΘΩ, ον, 
μιᾷ ψϑβϑηρα ὑπ ὶν ἔθθῦ 
δηά - δε ραυΐ.. δῖα, 
ΟὐΐΘΣ. - Βδτιαθηῦϑ. δι 
-ϑιγα 1ε!α. ΒἰχΆβοΙ ἢ ἄονρ, 
αὐ. 186 8616 ΕΥΤΤΗΝ 
μ6. βαἰᾶὰ ἴο, ΒΘ Ιη: 
“Ὧο τὸν Κρόν. ΒΣΤΤΝ 
Ὶ Βδνθ ἄοῃβξ ἴο ὑοῦ 
18 γὸῦ δαᾶγοϑβθ. Τῇ, 
ὝΒΘΟΠΕΣ, 886, “Τιοχά; 
δὴ τοῦ βρθαῖ ΤΙΡΉξΗ 
ὧγ, ΙἴοΓ. 1. δὰ ΒΌΘΗ, 

14 τμοΐϑΐοτθ, ἢ ἸῺ 
αἰ μοῦσῃ Βοτζχᾶ -ϑηαι 

ΠΡ ΔΟΗΘΣ, ψαβϑηθα τοσΝ 

“Ἐ16θ,. χοῦ 8ἴ5ο.. ουρῃς 
ἰο αβ ὑπ6. ἔδοῦ : οὗ 
ὉὍΩ6 ϑδῃοίηον, 15 ἘΌΣ, 
1 κοῦ δ “Ῥαύνοσῃ: 
ἴοῦ. τοῦ, ἐὑπεδῦ,- αδϑὺ 
δ5.1 αἱὰά ἐο: τοῦ, 
χοῦ. ποι ἀο. αἰδοῖ 

16 Μοϑῦ ἰχαϊγ 1. 58. 
ἴο. -χοῦ, Α -δἴανθ 15 
ποῦ- στεαύθυ:. ὕμϑῃ.: Ὠἶδ᾽ 
ἩΘ ΟΣ, -ὭΟΣ. ἰδ. ΟἼ6. 
ἔδαῦ ἰ5. βϑῃῦ ἔουία 
Βεθοῦοσ ὑδϑῃ.: [8 
0.6 ἰδϑαὺ ϑρηῦ: Ὠϊπ,; 
171}. σοτ Καοψ΄ (686. 

ἰδία ρδ5, ΒΒΡΡΥ͂ του: 

816 1 χοῦ. Ὧο ὕδμοχης 
181 εαὖν. ποῦ: “ΑΙ Κίησ 
δρουῦ .8}}. .-οὗ. τοῦ;; 
Ἴ, Κπον [828 ΟἿΘ5 - Ε 

Ὥδνθ οὔοβθῃ,: Βαὺ 1, 
15. ἴὰ ὁγάρυ ὑῃδὺ 086: 
Θογιίρύατσο χϊραῦ Ὀθ6, 
0} 1}186ᾶ,.: 6 -ἰ μα: 
Αιϑϑα' ἴο. 664. ΟἹ ΤΩΡ 
Ὠτοβδαᾶ, δδ5΄ Ηξιθα -ὉΡ| 
Βὶβ δοῖ ᾿δρϑίμδὺ τθ.0 
:19 τοῦς. ἐ ἰδ. τοσηθηῦ 
ΟὨ 1 8πὶ ἰθηρ χοῦς 

Ῥοίοσχα. ἴδ. ΟσΟΌΣΝ,  1ἢ 
οτάθχυ ὑμαῦ.: θη, 105 
.αοθδ. οσοῖα" --ὙοὉ ΤΠΔΓ 
Ὀθενσα δῦ 1 πὶ 
μ6..- 20 Μοβὺ ὑτὶ]ν9 

νει αἰροἀλμμβοθβο ῥμομμμηψοημβήνωθειλ. εμμινηαμευκαραννφρεναμήφαμνμῳυ μη υθλμμιμαλα! νον, τινμβμμβϑνθιαρ μην μνυμααμορ. θυμρονμμμευθμον ν μανθο σαμεν μηρυ θεηε νη νυ μρ υρανμηνμοι πριν δασνυρανέ μιά τυμμμυἠκνυφρνωίη σι μά ρμμρια μηρρωδωνηθ Αμϑιρυυυμϑμωμἡτιιμηνυυτῆρ᾿ευυυ᾿υσυικ᾿ίλ υαισρυυϑυκνα μι μρωβαι .μυμηιῃμ υμἐτρυυυν μεὴὰς θυυ νυ ὰ μὲ σα  ἀύναττι σηψεηρανούσωμα ωρρ αρερ τσμιρσλ σφαγμης κοσοι σαν καβορστοαρες αυραυφωνεννάμ σαράντα τα αθαμραηη 

Ἰησοῦς". 

4958 

λέγω: ὑμῖν; -: ὁ -τνλαμβάνων. ἄν" 
Ἑατα βανίηᾷ. ἴο τοῦ; πα (016): - τ σοινίη - πκοὶν. 

επῖνα ᾿ πέμψω .- ἐμὲ: λαμβάνει; ὁ- 
δηγοηΘ Σ 5ποι!α βεμά ΟΝ ὯΘ ͵ θ με ραίνιίε, “8 (οπ6). 

δὲ -: :ἐμὲ : -,λαμβάνων - "λαμβάνει «πὸν. 
νρυξ. “τῶ6. - τϑοαινίησ 15 τϑοοίν:ηβ ΓΝ (ο16) 

«πέμψαντά. με. - : ππ τ 
πανίηξ: 56 π᾿ τηρ. 

21 “ Ταῦτα “εἰπὼν Ιησοῦς 
᾿ Ἰμερ ([Βῖη85). Βανὶηδ 5αἰα Ζεϑὰ 

“ἐταράχθη ςῸ τῷ ᾿ πνεύματι. καὶ: 
Ῥδοδταθ ὙΨΟΝΝ εἴτ ΤῸ ἴδϑ - βρίσις δορὰ 

᾿ἐμαρτύρησεν. καὶ εἶπεν. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
ὯὭὯδ ῬΟχΘ ϑγ 655 ᾿δδᾶ βαια. ᾿ἌΤαΘη ΘΙΆΘΩ 1 81 58 ΠΡ’ 

ὃμῖν. ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν: παραδώσει με. 
ἰο τοῦ ἰδαΐ. οὨ6- ουὐΐοῦ, τοῦ  ὍΠΙῚ βῖνο Ῥεϑίᾶθ χῆδ.} 

22... ἔβλεπον ΄ εἰς ᾿ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ 
ὕχοτα Ἰοοκίπρ: ἰαίο οὔ δῃοίμοσ {πῸ6᾿  ἀἰβοῖριθ5 

ἀπορόύμξενοι." περὶ τίνος λέγει. 23 ἦν; 
Ῥοδίηρ δὲ 1055 δροιξ ΠΟ Ἠς 15 βαυτηρ. ἵνα 

ἀνακείμενος᾽ εἷς ἐκ. τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν 
Ἰγίῃβ ρννατὰ ᾿οπ6 οὐ οὗ: {π6- ἀβοῖρῈ8 ο πῖτα ἴῃ 

τῷ κόλπῳ “τοῦ - ᾿Ιησοῦ,.. ὃν: - ἠγάπα ΄ ὁ 
ἐπα Ῥοξοῖαι. οὐ πα ̓  '36888," ΟΠ 85 Ἰονίηρ [6 

24. “νεύει οὖν. τούτῳ ᾿: 
ΕΘΒΌΒ; : 0 ἰϑπιοαάίπς : ̓ ἀβόγθξοτε α οἰἕο τ ῖ5 (08 6} 

Σίμων Πέτρος. καὶ “- λέγει. αὐτῷ Εἰπὲ τίς 
ΘΙΟΣ. Ῥείεσ ΩΝ "ἧς Βα πϑ ἴο ὨᾺ Ξαν νδο 

ἐστιν περὶ- οὗ" " λέγει. . 
1ι 15 . δροσῇ.. Ψ ΏΟΣΩ ἜΘ 15 Βα δ] δ. 

25: ἀναπεσὼν -᾿ Οὐ κεῖνος, οὕτως ᾿ἐπὶ 
Ἡδνίηξ ΆΠ6η ἀρτναχὰ ὑπαὶ (οη68). ἰδβ ᾿- ἀροῖ 

τὸ στῆθος - τοῦ ᾿Ιησοῦ. λέγει. αὐτῷ 
16 -Ὀγοαϑσέ οδίμο. ϑεβυβ' Π6ΙῚ5 βασῖη ἰο ΐγα 

Κύριε,: ἢ τίξ ἐστιν; 26 ἀποκρίνεται “᾿ οὖν. 
Ἰιοτᾶ, ᾿νο 15.112 15 ΒΒ οΥ᾽ ἰμοσεξοσο. 

τὸ τ Ιησοῦς Ἐκεῖνός ἐστν Ζᾧ: - 
ἴμ6:. {2658 ὙΠδΑΐ. (6). [1{15΄.-. ἰο ΠΟΣᾺ 1 

-᾿βάψω “- τὸ ψωμίον καὶ-- δώσω. αὐτῷ" 
ΒΏΔῊ ἀρ 1 ΠῸ΄ : ὙΏΟΥΒΕΙ . ΕΠᾶ -- Γ818}} εῖνε- 

:-οὔθάψας “ οὖν. τὸ ψωμίον λάμβάνει 
Βανϊη κι αἰρροα ἰβογθέοσ ἴδε. ΕΧΩ͂ΟΥΘΘῚ Β6 15 1 ΚΊΩΡ᾽ 

καὶ δίδωσιν. :: ᾿Ἰούδᾳ "Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου. 
δηᾶ.- ΒΘ ἰβ εἰνίπρ ἴο 1 ̓ἀδ5 οἔ ΒΟ. - ΟἿ ᾿βοδυϊοῖ: 

21. καὶ. μετὰ τὸ-- ψωμίον - τότε εἰσῆλθεν: "εἰς 
΄ ᾿Αά΄ ̓ δρίεε᾽, 186 ̓ ψωμίον ἐλ τοῖ : βῃΐϊεχεᾶ "ὐαΐο 

᾿ ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. “λέγει -:" οὖν ἀὐτῷ 
{παὶ (ὁπ 6}: πε. “Θαίδῃ. [15 δὴ» ἐμπούθέοτο ἴο ΓΈΝΗ 

᾿Ιησοῦς “Ὃ “΄- ποιεῖς "ποίησον τάχειον: 
ὥεβδὰβ μηδὲ γοῦ δα 'ἀοίηδ ς «ἅο᾽ -" τότ ἀπ! ΚΙν. 

ΒΡ ΓΙ, 
Πἰ 6585 απ δ6ϊά: 

κα ΦΘ5Ὲ5 
“24 ΤὭρτοζοσα ΚΙ ΤΠΟῺ 

Ῥοίοσ. ποαάρα ἰσ-- πὶ5 

το ἐγὼ. 

ἴἰο Εἴτη; 

ΦΟΙΗ͂Ν 18:21---:9 

Ἢ κ5ὰ.ὺ ἴο τοῦ; δ ὑπαὺ 
ἰσοραΐνοϑι ΒΏΨΟΙΘ 1 
5Βοιηα- τΓϑορῖνοδ τ ἸΩ6 

[81501. Τὰ - σπ᾿ - Π6 
δὲ τϑοεῖνϑβ -τθ;- τ6- 
᾿οαῖνθ5 [8150] Ἀῖτα.: ὑμδῦ 

: ̓ ᾿βεῃΐ τηθ. ν᾿" 

"ΒῚ ΑΥ 8 τ βαγιπε 
[πε86 - ϊηρθ, “6585 
Ῥθοῦσηθ. ὑσουριοὰ ἴὰ 

8ηἃ ἫΘ ῬοΙδ 

“Μὸβὶ ἘΌΥῚΙ 88) ἴο 
ἕου; Οπεὲ οὗ τόσ 11 
θῖν τι6. 2216 
αἰδοῖριθθ Ῥασϑδὴ ἴο 
ἸοΟΙ: δὖ -ὅῶθ διηούδοσγ, 
ροΐηρ αὖ ἃ Ἰσϑθ “85 
ὕσ᾽ ΩΝ ὅπθ ἢ8 Ψὰβ 
βεσὶηὴθ ΓΙ] δροῦῦ. 
2 ΤΏΘΤΘ 5 σϑο η- 
πρ 1 ἔγοῦ ὍΣ 96- 
5115". Ῥοβοῦ οὔθ ὀΐ 

᾿ΑΙΒΟΙΌ165, 8δηα 
Ιονϑὰ Ηἴτ. 

15 

ΟΠ 8η6α κεἱα ἴο. Ἀΐμ: 
“ἼΘΙ πὸ 10 15. δροαΐ 
Ψ ΏΟΣΙ -- 6: ἰδ βϑῖδ 

[10]. 25 80. 8 1αῦθασ 
1Ἰϑρδῃθα: μος -ΡοΙ: [16 
Ὀγοαβῦ . οὗ - ψόβιι5. ᾿8ηα 
814 τὸ ὮὨϊηι: 

ὝΠνΩΒΕΟ ἰ5:.10 9 26 ΤΉΏΘΓΕα- 
“Τοσά, 

ἔοΥΘ᾽ σοϑὰδ5. ΘΩΒΜΓΕα: 

αὶ ἴ5 ὑπαῦ. οὔθ᾽. ὸ 
«ΜΏΟΙΙ Τὶ 5281} ρῖνο [6 
ΤΆΟΥΞΘῚ (μοῦ 1 αἱρ.᾽ 
ΑΠΩ͂ 50, αν αἰροοα 

[86 τχοσϑοὶ, Ὧ6 -ἴοοῖκ 
θὰ ὅανα τὸ τὸ πα, 
{ῃ6: βδόη, Οὗ Κ5ΙΤΠΟῺ : 15- 
οαγτ οὐ. 2Τ ΑὨα. δέΐοσ 
[8}6 ποσϑοὶ -ἔμπθῃ βαῖδ 
το ογοα ἰαἰο {6 1δὺ- 

6 1. ΦΟΒΌΚ,: {που οσο, 

5814 -ἰἰο Ὦϊπα: “Μὲ 

γοὰῦ 8186.. ἀοϊηρ δβοὺ 
ἄἀοῃθ- πιοῖδ- ἀπ] ο κεν. 



ΦΟΗΝ 18: 28-.-9ὅ 

δὲ οὐδεὶς ἔγνω εἰ τῶν 
Ῥυὰωϊ Ὡοοῦθ Κῆρ ΟΥ̓ Π6 (ο165) 

ἀνακειμένων πρὸς τί εἴπεν᾽ αὐτῷ" 
Ἰνίῃξ ὑρννατά ἰοναά αὶ 86 βαῖᾶ. ἴο αἷχα; 

29 τινὲς . γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ . τὸ 
ΕΙΟΣ ΦΤΞ ΤΟΥ ὝΕ͵Θ ΤΠΙΔΚΙΏΒ, Βίποθ 16 

γλωσσόκομον . εἶχεν ᾿Τούδας, ὅτι 
[τομ 6] ὈΟΧ τῦϑϑ Ὠδνῖ δ Φυάᾶδβ, ἐμαί 

λέγει αὐτῷ ᾿Ἰησοῦς ᾿Αγόρασον 
15 ΒΘ Ω5 ἴο Ὠἰτα Ζ6 55 

ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν 
οὗ Ϊοἢ (55) ὨδεΩῦΩ͂ Ὑ76 816 μανίηβ πο ἰδμ6 

ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα 
ξαϑῖῖνὶ, οΥὐἹἨ Ὼ ἰο δε (0165) ῬοοΣ 1Ὰ οτᾶξσ ἐδιδὲ 

τι δῷ. 90 λαβὼν 
βου ίηίηϑ δ 6 Ξῃομὶά ρεῖνα. Ἡδνίηρ τοςοοϊνοα 

οὖν. τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν 
1πογοῖοσθ [86 ΤΆΟΥΙΒΘῚΙ 1τῃμδΐ (οῃθ) νυϑηΐ ουἱ 

εὐθύς ὧν «δὲ νύξ. 
αἰ οῦςθ; ἰννδ θὰ ἈΙΕΏΪ. 

1 “Ὅτε 

28 τοῦτο 
Τλ15 (15) 

λέγει οὖν ἐξῆλθεν 
5 βασὶλξ ἍΜΏΕΩ ἐποσοέοσζα 6 ννοηΐ οὐ 

᾿Ιησοῦς Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς 
Φε55 Νον. ννὰβ βιουϊδβεαῦ ἴπθ-Ἔ ϑὅοῦῃ. οξίδμε 

ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ’ 
τάδ, δῃᾶ ἰ[ῃὼ6 αοῦὐ τψ)85 βιουϊεᾶ. ἴῃ Ὠἴχη; 

32 καὶ ὁ θεὸς’ δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, 
. δηᾶ ἰῃᾷ6. αοᾶ. ΨῈ] ΒΊΟΣ πηι. 1 ὨΙΧΏΒΕΙΣΖ, 

καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 
δια ., δ΄ἴομος. ἢ ΨΠ]Π ΞΙΟΥΙΕΥ Ὠἰχα, 

ΠΕΣ Τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν 
ΤΑΤΕΘ οΠ]Πἄτθα, σψεῦ {{{π|1Θ (116) νι τοὺ 

εἰμί: ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον 
αι; τοῦ ΨΠΠ156Ὲ6 ἴθ, δῃᾷ δοοοσάϊηῃβ 85 1 βαϊα 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις. ὅτι “Ὅπου ἐγὼ. - ὑπάγω 
ἴο [88 “7 νυν: δα θσΟο 1 δὴ 5015 ΛάΘΣ 

ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω 
γΥοῦ ποῖ. δΙῸῈ 8016 ἴο σΟΙηθ, δηᾶ ἴο γοὸῦ 1. 810} ΒΑ 5 

ἄρτι. 84ἃἙ οἐντολν καινὴν δίδωμι 
τὶσαῦ ον. Οοισαδησχαθηῦ. Ὡσνν Ἄγ βίΊν 5 

ὑμῖν ἵνα. ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 
ἴογοῦ ἴῃ ογᾶθχ ἰα8 τότ τὰϑν ἴον ΟἿΘ 8 ΟΥΘΥ, 

καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ,, ἵνα, -, καὶ 
Θοσογαϊηβ᾽ 85. Τιονεᾶ. τοῦ πὶ οσᾶου ἴβδῇ. 8150 

ὑμεῖς ἀγαπᾶτε. ἀλλήλους: 85 ἐν τούτῳ 
τοῦ ΙᾺΔΥ Ἰονα ΟἿ δῃοίμου, . 1ὰ {815 

γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, 
ἴδον 11 Κποὺν Δ - τῃδὲ -στῶν αἰἴβθοῖρὶθα σοῦ 816, 

ἐὰν ἀγάπην ᾿- ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
ξ ὄνον ἴονβ σοῦ ΙΔ.) Ὀ6 ανίηθ ἴῃ οὔθ δῃοίμοτ. 

τοῦ 

496 

28 Ἰονανεσ, Ὠοθδ΄ οἵ 
ὑμοϑα τροϊηϊηρ αὖ: [8 
{8ῦ16 ΚΩΘῪΝ [Ι͂ῸὉΓ ΜΏδὲ 
ῬΌΓΡΟΘΘ 6 βϑὶά ὑῃὶ 
ἴο Ὠἰτλ. 29 Κοηθ, “ἰὴ 
ἔϑοῦ, σ6Υ6. ἱπδρ] πρ, 
ΒΙΏσ6 σι δ5 γᾶ Ὠρ]ᾶ- 
ἰὴρ [6 ᾿ΔΟΏΘΥ ὈΟΧ, 
μοῦ ΦΖεϑὰ9 85 ὑ6811- 
ἴῃρ Ὠἶα: “ΒΥ ψὭβὲ 
ὑβίηρδ 6 πϑϑὰ ἔοσ [8 
ἔρϑύνναι," οὐ ὑμαὺ -ἢθ 
Βῃου Ια οἵνα βοιαθίίηρσ 
ἰο 88 ῬοοΥ. 39 ΤΏΘτγο- 
ἔογρ, δέου Ὧ6 τϑορὶνρα 

{ΠπΠ6 πιοῦϑοὶ, Ὧἢ6 ψρϑηΐ 
οὖ. ἰτατηθαϊΐαύθιν. Δηᾷ 
1 ψ85. ηἰσῦ. τς 

81 Πδῆοθθ. ΨΏΘΩ. -Ὧδ 
ἤβα βοῦρ ουὖδ, 96- 
ΒῸ5Β 5814: “Νον ὑμ8 
ΞΟ Οὗ Ππιθ ἰδ. σ]ο- 
ΥἸΕΙΘα, δηα Οοᾶ. ἰκ 
διουῆοα ἴπ. σοθηθο- 
το τι Ὠΐτλ. 82 Απᾶ 
αοα Ψ1Π1 ὨἰχΏΒΕΙΕ ρ10- 
ΤΠ Ὡἶτ, δρᾶ μ6 Μ1}}1 
Εἰοτ ν Ὠἰπὶ ἱπιιηθαϊ- 
αἰοὶν. 83 06 ΟὮ1]- 
ἄτρῇ,  δἦιὶχν ΙΓ 
τοῦ 8 [6 Ἰοηρον. 
Ἴου ΨΜ1]}. ἸοΟΙκ. ἴῸ 1 
ΤΆΘ; 816 αδὺ 85..1 
5811 ἴο ὕπμ8 σοτδ, 
ΜΏΘΙΘΟ ΤΣ δμΡὸ σοῦ 
σϑηηοῦ Οσοχῆθδ,, Το 58 

τξαῖδο. -ο στοῦ - οὖ Ὀγ65- 
οὔ, 341 δηπὶ ροἰνὶτρ 
τοῦ ὃ ὨΘ οομι- 
ταδῃδτχηθηΐ, ὑμπδῖ. τοῦ 

Ιοῦγα οὔθ 8ϑῃ ΘΓ; 

ἦαδῦ 85. 1Τ Ὥδνα Ἰονρᾶ 

σοῦ, ὑμπδαῦ “σοῦ 8180 
ἴον οὔβ ϑιηοῦβοῖ, 
30 ΒΥ πὶ 41 1} 
ΚῆοΝ μα σοῦ ᾿ 8316 
ΤΡ ἀἰξοίθῖθθ, 1 τοῦ 

ὮὭδνγθ. ον δ; σοιν- 

56 ἴνβϑβ." 

ΜΝ ΟΡΝΝΟΝΝ 

491 ΦΟΗΝ 18: 86--14: 

86 Λέγει αὐτῷ Σίμων... Πέτρος Κύριςε,[ 36 Βίχαοῃ οίδσ δαί 
15 Βα 8 ἴο ἃ ϑίλου Ῥείεσ Πογά, ᾿ἰο Ὠΐπλ: “Ἰιοχᾶ,- ΏΘΥΘ 

Ρ " , Η 2 

ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη" ᾿Ιησοῦς δΙΘ γοῖς. βοΐῃρ᾽᾽" σ6- 
ὍΉΘΥΘ 8:6 γοὺ βοΐϊῃρ λᾶς υ Απβυγεσεά Ζεβαδ᾽ [515 δ ορα: “ἸΏ ΘΓα 

“Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν [1 81:1. βοϊηρ γοι ὁ8}- 
ΜΏΘτα 1 διὰ βοίμε ἀπιᾶθυ ποῖ σγΟοὰ 8.6 8016. ἰο τὴϑ ἢον ἰὩοξ ΤΌΠΟ τῃ6 ὩΟΥ͂, 

ἀκολουθῆσαι, ᾿ ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. [Ῥᾳὺ γοι ΜἘΠῚ ΤΌΠΟΝ 
ἰοὸ ξο! ον, γοῦ Μ11 ΟΠ] Ἀπ ἰδΐεσ ἰδ ξοσψαταβ.᾽". 517 Ῥοίοσ 

31 λέγει . αὐτῷ. ὁ 'Πέτρος Κύριε, διὰ ἰ[ϑθἃ ἴἰο Ὠἰΐπι: “ἸΙΟΙΩ͂, 
τ 15 βαϑίηβ ἴο μίση ἐπα Ῥεῖοσ Τιοχᾶ, σου ΨῺΣΥ 5 1ΌῸὈΛΊΙ οσδπηοξ 

τί οὐ δύναμαί σοι. ἀκολουθεῖν | ἔο!Πον γοὰ δὖ Ῥσθβθηῦ9 
ψρῦ τοῦ ΘΤ ΑΘ ἰονοα ἴο ὈῈ ξο Ποῖ [1 ὙΠ ΞυσΥ ΘΓ. ΤΩ 

ἄρτι; τὴν ψυχήν μοῦ. ὑπὲρ σοῦ θήσω.. [508] ἴῃ γου Ὀ6Παὶδ," 
50} οΟἔπιθ. ονοσ σόοι 1] ρΡυΐ. 

᾿Ιησοῦς «Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ 

τσῃῖ πον} ἼΠ6 

38 ἀποκρίνεται. 
38 5055 ϑϑιηϑμνετοᾶ: 
ἍἬΠ γοὰ ϑυγτθ  ο Υ 

15 ΔΏΒΥΜΘΙΣΠΡβ ὥεβθὰβ ΤᾺ. 50] οΥ γοῦ ΟΥ̓́ΘΣ [ΨΟΌΣ 5001 ἰῃ ΤΏ Ὀ6- 

ἐμοῦ - θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν. λέγω σοι, [μ8119. Μορὺ ὑτὰγ 1 
6. σοῦ ΨΗ]Ρυΐ Αὐϑῃ δυλθ ΤῸ Βα αρ ἰῸ γοῦ, ΒΒ ἴο γοι, Α ςοοῖκ 

οὐ μὴ ἀλέκτωρ - φωνήσῃ ἕως. οὗ ΨΜ1 ὉΓΥΣ ὯῸ πιδϑὴ8 
ποῖ ποῦ. αοοοῖς βου Ξουπα οἱ] ΕΙΣ ἔκμμοὶ ΟΥΟΝ ἈΠῸ] ψοὰ μᾶνθ 

ἀῤνήσῃῃ 6ωἑ7 με τρίς. αἰβοψηθα τὴ τα 
ψγοῦ 5ῃομ)α ἀϊβοννῃ τὰρ. γα ἰἰγ65. {ἰπι65.᾽ 

ο-ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία: } “0 ἠοὐ Ιοὲ τοῦυκ 
14Ν Νοὲ 1εῖ ΡῈ σου θοα - οἔγοῦυ ἰδμ6 Ἀραχῆ; 14 Ἡρασί 86 {τοῦ- 

πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ [0]164, ἙκοΓοῖδα ἔθ ἴα 
Ῥὲ τοῦ Ὀβ] νη ἰπίο ἰἢ6Θ Οαοά, δῃά ἰηἴο τπὸ αοά Θχϑγοῖβα ἢ 

πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός [8150 ἴῃ ἴὴ8. 2Τὴῃ ἐΐπ6 
Ιῃ ἐμ μοῖβθ οὔἷμαε Ἐδίπου., 

εἰσιν εἰ δὲ μή, εἶπον 
816; ἷξ Ῥυΐ Ὡοΐ, Το ἰο]α 

«πορεύομαι. ἑτοιμάσαι 
1 ὅγὼ δοίῃηβρ.. ἴο ὕΤΈΡϑΥΘ 

Ὅ6 τοῦ Ὀοιθνῖβ, 

μου :-, μοναὶ . πολλαί 
οἶτηθδ. ᾿βθοᾶεβ ᾿ΤΩΔῺΥ 

ἂν “ὑμῖν, ὄὅτι 
ΠΚΟΙ͂ν ὕ.0Το τοῦ,- Ῥεόδαβα 

τόπον “ὑμῖν .3 καὶ ἐὰν: πορευθῷ καὶ 
τὉῖδοθ ἰο του; ᾿ς 8Πᾶ 1 ἄανὸῦ 1Ἰϑῃοιᾶρο δπᾶ 

ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν,. πάλιν ἔρχομαι 
Ιου Ῥσθρασθ ίδοαε ἴο γου,. δϑδὶσι 1 δτὴ σοσαὶῃς 

καὶ πάραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, 
ΔΩ. 1588}1 ἰακθ δἱοῶὼβ. ὑοῦ ἰονγασα ΤΑΥΞΘΗ͂, 

ἵνα ὅπου: εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἢἧτε. 
ἰπ ογᾶᾷοσ 838 ΜΉ ΘΥΘ 81 1 δἴ58ὸ ὑοῦ τὴδγὺ Ρ6. 

4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω: νι οἴδατε 
Δηᾶ ΘΟ ΘἽ  δῃὰ βοὶπ υδοσ τοῦ λᾶνα Κηονν 

Ὠοσδθ οὗ τὴν Εδίμδτ 
ΏΘΥΘ 86. ΘῺΥΨ 
δΌοαΘθ5. Οὐμουβο, Τ 
Μοῦ ὨδΥθ το] τόσ, 
Ὀδοθῦδα Σ᾿ δπὶ.- ϑσοΐῃρ 
ΤᾺ ὙΔ7ᾧὦ ἴο. ὈΓΘΡΘΙΘ. 8 
ὍΙδΟΘ ἴοσ τοῦ. 8 ΑΙδο, 

11 ρο' ΤῺ ΜᾺΚ) δῃᾶ 

ῬΣΘρΡΒΓΒ 8 ΡΙδοθ. ΤΟΥ 

χοῦ, Σ ἃϊὰ -ΟΟΤΆΪΏΡ; 

δρϑῖμ δὰ Ψ1Π1 τϑοσῖγα 
χοῦ, Ὠοὴθ ο΄ ΤΥ 56], 
μὺ ΨΏΘΓΘΊΙ 81. τοῦ 
διῖϑο ΙΔ) Ὅθ6. ἀλῃᾶ 

τὴν ὁδόν: ᾿ τ ΕΜΏΒΙΘΙ 8πὶ βοϊπρ γοῦ 
Ὡ Ἧς ΝΝ Ο. ἐν κί , ΚΠΟΥ͂Σ 886. ψᾶγ. 

εγει αὐτῷ μας υριξ οὐκ 
15 ΞΆ Ι 5 ἴο Ὠίην ΤΉΟΤΩΔ5 ᾿ Ἰιοσά,, ποῖ. :5 ὙΒοπιδδ 5814 ᾿ἴο 

. Α ΜΝ πο Ά [ὰ: “Ἰοσά, 6 ἀο 
οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις". πιῶς : 

ψ8 αν ποσὰ ΜΏΘΤΘ Κ08 816 βοίπθ ταᾶοσ; πον Ποῦ ΚΏΟΝ ΜΏΘΤΙΘ 

οἴδαμεν τὴν ὁδόν; ... - πὶ 508 ἅτ ΒΌΪΩΘ, ΗΟΥ͂Ι 
Ὦδνθ τε Καονὰ πὸ ὙΨΑΚ. ἄο Μὰ Κῆον 6. 85) 3 
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ἢ δ ὅθϑὰβ βαια ἴο τη - 
ἙἼ δὰ ἐῃ6 ΨΥ βδηάᾶ 
[86 ἀαι 8ηᾶ-.: ὧδ 

6 Ὁ. ΟἿΘ αὐϊηὸς 
ἰο {μθ΄ ΕΑΙΠΟΣ βποροὶ 
ΤὨτο Β΄ χπο. ΤΊ ον 
6 δά ΚΠΟΥ ΠΊδ, 
Ὑου ου]α ᾶγο ΚΟΤΕ 
ΤΥ ἘΔΌΏΘΙ 8150}. ἔΓΌΧΩ 
[ἷβ. πιοχηθηῦ  οΧ Ὑοςξ 
Κηοτα ὩμῺ δά -βᾶγθ 
566}. Ὠίσῃ.᾽" 
ΒΡΒΜΙρ. 'βαϊα. ̓ ἴο 

6 “:λέγει"..-- αὐτῷ ᾿᾿Ιησοῦς 
τς ΙΒ ΒΑΜΊΩΒ "το Βίτα ὁ .: 9655 ᾿ 

-ἧ ὁδὸς -καὶ. ἥ .: ἀλήθεια. καὶ 
ἴα. νναγν.: δᾶ τα. ᾿ 

οὐδεὶς .:: ἔρχεται “: πρὸς - τὸν τ κατερα εἰ 
πο σπθ. ποῖα ςοχῆϊαρ - ἰοψαστὰ πὰ “: Εδίποχ. “ΣΕ 

τς δεῖ τ ἐμοῦ. «1. εἰ  ἐγνώκειτέ: με;: καὶ 
Ἐπ τῶσουθῃ, Ταρ. ":- 1Ὲ τοῦ δᾶ Καόονγῃ τηδ, α͵σο. 

πὸν. πατέρα μου ἂν ἤδειτε᾽ -- ἀπ 
ἴμε : Εδίδεσ., οὔταθ. ἩΚοΙν σοῦ δα Ῥεσζοείνεα;: ἥτότα 

- ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν: καὶ ἑωράκατε. 
αἰαῖ ποὺν χοῦ ἀχὸ Κπούης Πάτα. πα τοῦ Ἀᾶνα 566Ώ. |- 

Ἐγώ" : ᾿ εἰμὶ 

εἶ χρή. 

'ο. κα Βἷπι: “Ἰιοτά, 5πο "8. Λέγει. αὐτῷ Φίλιππος Κύριε, - δεῖξον [1ἢι6 Ῥαίμοῦ, ΓΝ πες 
ΟῚΒ ΒΑΣΊΩΒ ᾿ ἴο πὲτα ἡ ΡΆΠΙΡ. : ΠΟΙΩ͂, - 5πον ΘΩΟΙΡὮ ἴον ὑϑ. 

ἡμῖν τὸν - πατέρα, καὶ «ἀρκεῖ: -- ἡμῖνξ!ἢ ᾿ 
ἴο 18 ΚΝ". πριέρε ΔΩ͂ 1015 τ ποϊδης ἴο 8.  ζϑδας δα! ἐο Ἀἰπὶ: 

.9. “λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιήἠδοῦς Τοσοῦτον χρόνον [χοῦ πιθῃ “50. ἸΟΠΡ' 8 
εν 18 ΚΡΆΤΟΣ ἴο ΕΠ ἰδ: ἐς. 30 ταὰοῇ - χρόνο Ἐ6,: 8πα 'γοῦ,. ῬΏΠΡ, 

'μέθ᾽ ὑμῶν΄. εἰμὶ καὶ οὐκ. ᾿ ἔγνωκάς ἐμε; οὰ μδνο ποὶ οοταθ ῖο 
λυ δῖ. τοῦ Ι1 δὴ δά ποῖ “γοῖὰ ἢανε Κπον πα, 

Φίλιππε; ὃ “ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν "τὸν. 
ῬΆΧΙΠΡ02 Τδὸ (οπ6) πανίηρ Βθθὼ 6 85 βξθοῦ {πὸ 

Ὧ85 5661 26. ἢ85 566 ἢ 
ὑμ86 Εδύμποτ [8150]. 
ον ἰ5 16 γοὰ βὰν; 

πατέρα: πῶς “σὺ λέγεις «Δεῖξον ἡμῖν τὸν 1ΘΏοΥ τι5. ἐπ ΒΔΙΠΟΙ ἢ 
Ἑαΐμπετ:. ον ψόο 816 βδσυίηβ. ΚΟ ἴοιτι8 1π6}10 Ὅσο. γψοῦ ποῦ 6 ΙονΘ 

πατέρα; .:.:10. οὐ. .-- πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν [μᾶὺ. 1 δι. ἴῃ. πηΐοι 
ἘΔίμΘΡ 2. Νοξ" ψοὰ Ὅτε Βοθνίηρ ἰμαῖ νὴ ἴῃ. ΤῸΝ ὑπ6. Ῥαίδογ. δᾶ 
τῷ πατρὶ. καὶ. ὁ- “πτατὴρ: ἐν. ἐμοί ἐστιν; τὰ" δε πὐ τ ὐαυ αρναν 
{μ6 ἘΔΊΏΕΣ. δὴ ἰδ ἘδΙΠΟΥ τὰ τὴρ.- 157: ὙΠῸ Ι 580 το τοῦ δυο το 

ῥήματα - -ἃ - ἐγὼ .. λέγω: ὑμῖν. ἀπ’. Ὧο βοὶ᾽ Ξρθαϊζ᾽ Οὗ ταν 
5ΆΣΊΙΏΒ5... ΏΪΘΩ -Σ’ δῖα βϑαυίηρ ἴονοῦ ἔτόσα οὐ οτἱρίπδΐν; Βα 

ἐμαυτοῦ οὐ --. λαλῶ: -- “- ὁ δὲ". πατὴρ ἐν [[6. ἘΔΙΠΘΥ ΠΟ - σα- 
ΤΆΣ ΘΕ]Ε. τοῦ τὰ ρα Κ τι 5; ἱπα᾿ νῬυΐ Ἐδίποσ : ἴῃ ἰχαδῖῃβ ἰππ -αοὴ - 
»οὶ.- το Ρ "πρῦ 16 5 ἀοίῃρ ἰδ ψοσῖζ5. ἐμοὶ-.... μένων. . ποιεῖ: τὰ." ἔργα αὐτοῦ. 
τὰθ. τ᾿ 'τεϊαδημηρ . ἷβ ἄοϊαρι [μ6 ᾿ς ᾿ξ μέ, ΗΠ ΒΕΙανθ, ταθ. ὑπαῦ 1 
.- ᾿ ϑ ἴῃ ἀηΐοη 1 [86 - πτιστεύετέ- - μοὶ ὅτι: ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ 1 Ἐπ ΕΠΕΣ δηα [8Π8 ῬΑΙΒΟΥ 

Ἔα τοῦ Ῥε]ενδιε. ἴο τὰς ἔμβδε-: 1. πὰ ἐπα Ἐδίμοσ 
Ϊ5 1 ἀπίοῃ ἱ πὸ; 

καὶ. ὁ πατὴρ. ἐν. ἐμοί". εἰ - δὲ -μή,- - διὰ ΄. τὰ ] οἴμοι χίβο,. Ὀθδν ἢ οὐΣ 
ΘΔ ἐμ Ἐδίμεσ ἴθ τῆθ: {δ Ῥαδ ποῖ, ΤπτοιρΏ. μα ̓  δοδσοχῃξ Οὗ ἐμ6. ΟΣΪΚὸ 

ἔργα αὐτὰ ὨἈἌἘπιστεύετε.... 12. ᾿Αμὴν. ἀμὴν [Ὁοιλβθιῦεβ. 12 Μοβὺ 
νΟΥΚ5- μετα ΠΡ Υουῦ' Βοηδνίπξ. - Αταθῃ : ϑύῆθῃ [ὐχῖ} 7 1 58.-ἰο τοῦ, Ἠδ 

λέγω - “ὑμῖν, :ὁ - πιστεύων εἰς: ἐμὲ [ὑπδῦ ΘΧΘΓΟΙδα5 ἔβάτῃ 1ὰ 
1 δὰ ΠΝ ἰο ο τοῦ, ̓ 1.03 (απ) - Βεηονίας οἱπίο; τὴ [126, ὑπϑὺ ΟὯ6. 8150 ΜΠ 

πὰ ἔργα: .ἐγὰ ποιῶ κἀκεῖνος [40 ἴπ8 ΜΌΓΚΒ, ὕπ᾽ 1 
ἴῇε νόσκβ. ᾿ρπίοα. 1. ὅζὴ ἀοίηρ 8150 ἰλδὲ (ομ6) [ο; δὰ Ὧδ6.- ΨΠΠ .ο 

ποιήσει, καὶ «μείζονα -᾿ τούτων ποιήσέι, [ΜΟΙ οτθαίοσ ὑπθ 
ἴμεοβθ, Ὀθοδιβα 1 81} 
ΒΟΪΏΡ ΤΠ ΜᾺ} ἴσο (Π6 
Ῥαύδον. 18 Αἶβο, ψ 8 ϑὺ- 

ἼΘΥΟΥ 1 ἰβ5. ἐπῃαὺ τοῦ 
ΔΒ ἴῃ: ΤΥ “δηϊο, 

Ὑὶ 1 ἄο, ἀηᾶὰ ῥυιθαίοσ. οὗ ἔποβα (Β]: 65) μα ΨΗΙ ἄό, 

ὅτι, ἐγὼ ᾿ πρὸς τὸν - "πατέρα". πορεύομαι’ 
Ὀεοαῦϑε 1 ἰονναχαά πὸ. Ἐδίμου. ᾿-8πὶ βοίηρ; 

15 καὶ ὅττι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί 
Ὁ δηα. δὶ ΗΚΟΙ͂Υ σοῦ ΞΟ] ἀ5κ ἔῃ ἰῃΏ6 πειήδ᾽ 

κκε ἐπεθρο κα σθαν ρα κεηρρνοπαν υραρρναλμης μυρωμῃμεον ημ ΗΝ, νήνενυρηο αθμαήηααΝ 

μερνόψιιμρι- μμπρμραρημπκημίρμμμομηρῥϑήμοναι υδοαῳρρμαραμαμαμμθβρημνίναγν μληβηννμθυμηροσμρϑω, ριαμμηνυ βίαν εν ηθνημθημασυυόρηρ αι πνουνυϑαρνς μον. ὑήριυ σερ τι υσισαηηεφφσασά σα βηριαα θρμ ἀν ραν λάνρηρ δ υϑ υπφῳραμοσηφαπυνῳσφηνμρομρ μηῆμίθι τιν υμε ὑαὺυυυβᾶῳ. ὑὐυΉμτατυ υκαάκιρ μα υμνα μην τοῦ τ θρισμεακασ νχμ κου ἐμαα με μων κατα 
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μοὺ -“- τοῦτο. “ ποιήσω," ουἷνα [Ι ΨΠ ἀο τ ΐ5;. 1π᾿ Ὁτ- 
οὔταθ ε ἴδ. "ὦ ΜΏΗ1 4ο,: το ἴα οτᾶθτ [πδ[  ὍΟΓ ΤΏδΡ. {Π8- “ἜΠΔΙΠΟΣ 

δοξασθῇ. ἡ ὁ πατὴρ, “έν". τῷ υἱῷ᾽ |τλᾶγ-Ὅ)6 ρ]οσίῆθα. ἢ 
πὐδδς Ὀ6 εἰοδιβοα 188 Ἐδίμοσ. 1. τἴμ6. ΒΟΏ;} δοοῃηθοξίοη πὴ [μ6 

14 ἐπ τὶ - αἰτήσητέ:. με :ἐν τῷ |οη.. 141 χοῦ Φ5Κ 
- ΤΥ ἕνας. ΒΩ ἙΒΙΩΕ σοῦ 5μουᾶ 851... ταθ ἦτ : ἴ.8 ΒΆΨ Ρ πῃ ΤΩΥ Ὠδτηᾶ, 

1- Ὑ}}. 0: ΠΙᾺ ὀνόματί. οἴμσυ τοῦτο᾽: ποιήσω. ΝΣ 
πδιῆθ. οὗπθ ἀπ8 1588] ἄο. πλπ8 1} 15 Ὴ 1 χοῦ Ἰονδ ἠπ, 

.. 15. ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς χου γ111 ὀρβαῖνθ 
: Αδονοσ,. ὑοῦ τοὺ Β6' Ἰονιλε τ Ἶ,ΩΘ, {με ὧν σοι π ἀταθη δὶ 

ἐντολὰς-- ᾿τὰς - ἐμὰς - τηρήσετε": [θη Σ᾽ πὶ} τοαχδξξ 
οοτηταδηθτηθηΐβ. ἐπ. τοῖπθ. σοῦ ΜΠ] οβόδενε; [886 Ἑδίμαῦ. δῃᾶ Ὧθ 

ἐρωτήσω --. τὸν πατέρα καὶ" ἄλλον͵ | φῇ" αἰνὸ σχοῦ ἀποῦῃ 16 κἀγὼ; 
“ ὉΠΑΩ͂Ι 5081} ἰποααεδὲ. ἐπε: Ἐδίπον - δὴ: οἴ ν 

δώσει “τὐμῖν- - νὰ: ΤΠ 
Ἀ6 1} βῖγθ τ Ὧο. τοῦ: ἴῃ οτᾶέν παῖ 

ας ἢ μεθ. ὑμῶν" εἰς ᾿ τὸν αἰῶνα͵,᾿ τι πὸ; 
1 ταν μ᾿ ὑμῖν του . Ἰηίσ-" Νὰ “68, «ἀδὸ 

πνεῦμα. τῆς ληθείας, - : δος κόσμος οὐ 
τσστῇ Οὗ ἱχαΐ,. πεν ἔμ: νου πϑὲ 

δύναται. λαβεῖν, . ὦ ὅτι: οὐ .- θεωρεῖ" “αὐτὸ: 
5 ΔΌ[Θ΄ Οἰο’ τεοεῖνε; ᾿Βεραῦβε' ποὶ 10 18 ΣΟ τ’ 

οὐδὲ - - γινώσκει: ὑμεῖς «γινώσκετε. αὐτό; 
ΠΟΙ 5 κου δ; .Οὔὐοῦ -- 816 Καονίπε - ἔτ 

ὅτι. παρ᾽. ὑμῖν" μένει “καὶ -ἐν ὅμῖν ἢ 
Ῥασδιβα: ὑὐἱθ οὐοῦ 118 ΤΘπιδί ἴτε - διά οἰ Ὑοῦ 

ἐστίν:,18. Οὐκ ... ἀφήσω. ὑμᾶς: τ ὀρφανούς͵ 
15... Νοὶ ΑἹ 5181] 1δὺ 5Ὸ ΟΥ̓ του: τοτρμβῃβ,- 

ἔρχομαι. πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι: ικρὸν:- 
Τ δὴν φογλμε, ἴονγατά γου.:. ψεῖ- ἨτῈ Θ ὌΜΨΕΠ6). ̓ 

καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι "θεωρεῖ," "ὑμεῖς. 
δᾶ ἰπθ.  ννοχ]ᾶ ̓  τὴθ.. ἡσὺ γοῦ ἰ5 ΠΟΥ ΜΡΉΕΝ γοῦ! 

δὲ: θεωρεῖτέ - με,. ὅτι. ἐγὼ τξῷ - καὶ. 
Ῥὰξ ἃτα Ὀβῃοιάϊηξ τὴθ, Ῥθόδθξα 1 - δζὴ Ἡντηρ': 8Ππ6: 

ὑμεῖς ζήσετε. 20. ἐν. ἐκείνῃ ΜῊΝ ἡμέρᾳ ὑμεῖς 1 

Βεῖρβϑυ. ἴο 8 τᾷ. τοῦ 
“Ἰοτανεῦ, 17 6 ἜΡΙΣ 
ὍΣ Ἔδ6 ἐταϊῃ,. ΨΈΙΟΕΒ 

86: ἽΜΟΣΙα ὁδηηοῦ" Ὑ6- 
᾿όδῖνα, Βόοδιιδα. ἃ ποὶ- 
ἕμπογ.. Ὀεμοίαξ. τ ποτ. 
Κῆήο Ὁ. χοῦ. κῆπον 
{ῦ, ᾿Ῥεοᾶυδε: ἐτὴ ΤΡΙΊΒΙΏΝ. 
ΠΥΤΝΝ χοῦ ἀπ 15. ἴῃ. 
γοῦ. 181. 5.811. ποὺ 
Ἴξανε, τοῦ Ὀογθανθᾶ, 1 
᾿Ξ ΠῚ" ̓ Οσ ρ΄" ἕο τοῦ, 

1954. ΠΕ Ἰοπισὸῦ δρᾶ 
πὸ νοῦ 1 μ6- 
ΠΟΙ πιθ ΠΟ ΙΏΟΓΤΘ, 
Ῥαῦ τοῦ - ΜῈ} ῬΘΒοΙά. 
ἴηθ, Ὀδοθῦβθ Σ Ιἰνθ΄ 
ἘΠ χοῦ ΜΠ [ἴνϑ.β 
ΟΊΙΩ ὑπδὺ. ἄδν΄ τοῦ 
ΜΏ1 Κὐὸν ὑμαῦ. δ: 
1η, υπΐορη. ὙΠ" ΩΣ 
ἘΠ ΘΡ: “ὅπ τοῦ: ἌΓ. 

παράκλητον... 
ῬδΣβοιθῖθ.: 

χοῦ. ον ̓ΐνε, ᾿ τος ̓ἸᾺ «ἴπδὲ το ΓΝ Ν πΐσῃ ΠΝ το 

ἡνώσεσθε ὅτι. γὼ ἐν πῷ: πατρί ἤου "καὶ [ . 
ἐπ Ἀπονν, πα Σ ἴἷπ ἐμὲ : ἘδΊμΘΣ οὗ τη 8. ̓δηᾶ' δρᾶ τ΄ δῖα ἴὰς. τρίοῃ; 

ψυἱὉ- “χοῦ. 21 Ηδ ὑμαὶ 

Ἴδδ5. Ὧν δοιάχηδηά-: 
ταθηΐϑ. ϑῃᾶ - ΟΌΒΟΓνΘΕ: 

ὍΘΙ, “ -Παῦ’ οὔδ΄ δ 

Θ᾽ τ }Ο Ἴονθϑ 16," ΤῊ 
ΠΈΣ Ὧδ᾽ ὑβᾶῦ᾽ "Ἰονόξ 

Ἴλ6, ὙΠ ΕΣ ογοά- Ὄγ 

᾿κἀγὼ ἐν: οὑμῖν. 21- 5Ξὸ 
τοῦ ὑν ἀᾺ ὁ- ταθ-- 8ΔΩΘΟΙ. ἐπ: τοῦ. - ἔχμο: (ὅπ) 

ἔχων " τὰς -- ἐντόλάς: ::.-: μου". Καὶ τηρῶν .- 
αν {πὲδ: δοτατηϑηστηξηΐθ τ οὗ γθ' δηά ορβεσνίη' 

αὐτὰς.:: ἐκεῖνός. ἐστιν: ἐδ, ιἀγατεῶνου με: 
ἴλθσα ἐδμαΐ (016): εῸ ἴσο) Ἰοντηρ: τη; 

ὁ - «δὲ. ἀγαπῶν με: ̓᾿ιἀγαπηθήσετακ. ὑπὸ! 
ΓΝ (006) Ῥαΐ οἱονίπα,. ΤῊ δ᾽ 3.11 Ὀ6 Ἰονοᾶ: 9 ν᾿ 

ὑμεῖς ΄ ἐν; “ἐμοὶ 

το ός μου,. κἀγὼ. ἀγαπήσω- αὐτὸν καὶ ΤΩ. ᾿Βαίμαῦ, δπᾶ-ἴ 
ῦ πατ , κἀγὼ. 

186" Ἔδίμον.ς οἶταύ, δπα 1 5ΠΆΙΠ ΙΟνΘ.. ᾿ Πὰς δηα} ΕΜ}. ἼΙονα.: Ἡΐτα ὅρα 

ἐμφανίσω- ““ αὐτῷ ἐμαυτόν." ΟἸΥΗ ΡΙΔΙΆΙΥ. ΒΏΟΥ, 
Τ3ΗΔΠ πἰαίκεαρρδτοπὲ 10. ἴο ὨΙΙᾺ ΙΏΨΒΘΙΣ; ΤΥΒΘΙΣ ἴο Ὠἰμα." : 
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᾿Ιούδας, οὐχ ὁ 
- Μπ688. ποί {μ6 

γέγονεν ὅτι 
Ὧδ85 οὐσουττεᾶ Ἰἰῆδί 

ἐμφανίζειν 
σου δῖα ἀρθαΐ ἕο Ὀ6 τιδκίῃρ αρρδυϑηΐ 1 

σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 
ϑΟΌΓΞΟΘΙΕ δηα τοί ἰο πε. ψοσ]αϑ 

᾿2ὃ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
Αὐϑνοτεαᾶ ΒΙΞΕΡΕῚ 

αὐτῷ Ἐάν. τις 
ἴο ἰτα ΤῈ ἐνεσ ΒΏΆΞΟΙΘ 

ε. τὸν. λόγον μου “τηρήσει 
ἐξ 6. 'Ψψοζᾶ, τὰ μα Ψ1Π οὔβοῖνο, 8πα4 τῃ8 

πατήρ΄. μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς 
ἘΔΊΠΕΙ οὗ 6 Ὑ{1 Ἰον 6 -«Ὠΐτη, ἦς ηά. ἰοννασα 

αὐτὸν͵ ἐλευσόμεθα. καὶ. μονὴν παρ᾽ ) 
ὩΣ Μὲ 5881] σοτὰθ ῸΝ δροᾶθ. Ὀεβϑίάθ Ὦϊγὰ 

ποιησόμεθα. 24. ὁ μὴ ἀγαπῶν :, με 
ΠΟ Ἰονίῃξ, : τὴϑ 

τηρεῖ’ 
6 51.81} ζωϑῖζα. ΤῊΘ (οπ6) 

τοὺς λόγους μου οὐ. καὶ ὁ 
188 ὍΣΟΥ ΟΥ̓ΤμΘ ποῖ 8 ορβοσνίηῃξ; δὰ ἐπα 

λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς 
τνοτὰ ΒΌΟΝ σοῦ ὅσα βϑδσίηρ ποῖ 15 τα 6 

ἀλλὰ τοῦ. πέ μψαντός με πατρός. 
Ῥὰϊξ οξίμθ μανίμξ βοΐ τὴθ οὗ Εδίποσ. 

᾿ 3 "Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν 
ΤΏΘβ6 (165) ΤὯδνα μα ἴο χοῦ 

ὑμῖν μένων: 26 ὁ. δὲ, 
χοῦ ΥΘΙΘΙ ΠΡ; 1121} Ὀπὶ 

πνεῦμα. τὸ ἅγιον δ᾽ 
ΕΠ) 17 τς. ΠΟΙ͂ ΨΕΪΟΩ 

πατὴρ. ἐν. τῷ ὀνόματί . μου, 
ἘΔΊΒΟΙ ἴῃ {86 ὩΔΙῺΘ οἔτηθ, 

διδάξει πάντα καὶ 
{1 ἴσα 81) (1165) δᾶ 

πάντα ἃ εἶπον 
1} σοσηϊα τοῦ 811 (1 Π 55) δ δε ττ} 1 βε1ἃ 

ὑμῖν ἐγὼ." 21 Εἰϊρήνην ἀφίημι ὑμῖν, 
ἴο τοῦ Ῥεδᾶσα 1 δὰ Ἰο υϊπε 5ὸ οὐ. ἰο χοῦ, 

εἰρήνην. ἐμὴν δίδωμι: ὑμῖν" οὐ 
Ῥεδοθ τϊθ Τϑιὴ δίνρ ἴἰονου; Ὡοΐ 

καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐ ὦ δίδωμι 
δούοταάϊ να 85. βὸὲ ψουᾶ 8 εἰνίαρ- δὰ ἸΝΩ͂Ν 

ὑμῖν... μὴ ταρασσέσθω.. ὑμῶν ἡ καρδία 
ἴο τοῦ. Νοῖ 1δὲ ΡῈ ἰγουῦθιθα οὔνοῦυ ἰῃ8 μϑασχΐ 

μηδὲ δειλιάτω: 28 ἠκούσατε ὅτι 
ὭΟΧΣ᾽ 1οὲ 1 Ὅ6 σονυνδγαάῖν. οῦ Ὠφρασά ἐδμαΐ 

ἐγὼ. εἶπον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ 
δ - 581 ᾿ ἴο γοῦ 1 81 βοΐῃρ ὑμαάθα δῃᾷ 

αὐτῷ 
ἴο Ὠΐτὰ 

Κύριε, τί, 
͵ τυδαῖ. 

22 Λέγει. 
οι ΙΒ ΒΑΣΊΩΒ 

᾿Ισκαριώτης,͵ 
νν ϑηνδὰ “  ΤΟχΑ͂, 

ἡμῖν μέλλεις 

εἶπεν 
581α 

ἀγαπᾷ. 
ΤᾺΣ 6 ον 

καὶ ὁ 

καὶ 
δῃὰ 

παρ᾽ 
Ὀρβϑιᾶθ 

παράκλητος, 
Ῥϑγδοϊαίρ, 

πέμψει ὁ 
ὙΥ}1} βεαὰ ἴδ 

ἐκεῖνος - ὑμᾶς 
ἐμαὶ (08) οὕὔὕοῦυ 

ὑπομνήσει ὑμᾶς 

τὸ 
πα 

, πὴν᾽ 
τὰ 8 

͵5δῖ8 τὸ Ἀἰπλ: 

αὐτῷ- 

δ00 

22 5πᾶ85, ποὺ [15- 
ΟΔΥ οὐ, 5814 ἴο Ὠΐηγ:: 
“Ἰιοτᾶ, ψαὺ Ὧ85 Ὠδρ- 
Ροῃθα ὑδαῦ γοῦ αι 
θα ἴο “5 ὁ ΥΟΌΓΒΘΙΕΣ 
ῬΙΔΙΏΙΥ ἴο 5 δηα ἠοί 

ἴο “6 νοῦ". ΟΘὃ (ἃ 

2ΦῚΗ ΘΏΒΜΨΕΙ ὕοϑὰξ 

καρ 
ΘΏΨΟΠΘΒ ΙοΟὐῸ5. ΠΊΘ, Ὧδ᾽ 
ὙΜ11 ΟΌΞΘΓΥΘ ΙῺΥ Μοτᾶ, 
ΔΩ ΙὨΥ̓ ἘδΌΠΘΡ ΠΡ 
Ἴονθ Ὠἰπλ, 8ῃᾶ : ψὸ. 

ΒΒ -σοθβ ἴο Ἠΐηὶ 
Δα ΤΔΚΘ ΟἹ δροᾶβφ' 
ὺ ἴα. 24 Ἠδ ὉΠδὺ 
ἄοθ5 ποῦ Ἰονα. Τχθ 
ἄοδ5 ποῦ Όβοῖνθ τὴ 

ΨΟΓΑ͂Β; - Θηα [Π6. ψόγα 
ἰμᾶὺ τοῦ δῖα πϑδιίηρ. 
ἰ5 ποὺ ταΐπθ, μαῦ Ρ6-' 
Ἰοὴρβ ἰο {8 ΒδίμοΣ. 
ΨὯῸ βϑΐ [η6. ."Ν 

25 “ἸΝῺ 6 τγρϑὶδ- 

ἰὴ Ὑὑι ἢ ὑοῦ 1 Βανδ᾽ 
ΒΡΌΚθὰ [686 ὑΒΣΉΡΕ 
ἰο του. 26 Βυῦ {πὲ 
ΠΟΙ͂ΡΟΓ, ὑμα ΠοΙ͂Υ 501Γ-- 
Ὁ, ναὶ ὑμ6 ἘδΙΒΕΣ. 

ΜΙ βοηᾷ ἰπ τῶν Ὡϑηχδ, 
ἐμᾶΡ οὔθ Μ᾿ ΘΔ ΟῚ 

γοῦ 81 ὑπίηρδ' απᾶ 
ὑτίῆρ Ῥδοὸῖκ ὁ τχοῦξὶ 
ταὶ 8411 {86 ὑπΠῖηρ5 

Ι ἰοϊὰ τοῦ. 21 1 Ἰεανὰ. 
τοῦ ρϑᾶοδ, Ε' ρῖνθ. τοῦ: 

ΤᾺ ῬδδοοΟ Σ. ἄο᾽ ποῦ 

αἰνα ὦ ἴο. τοῦ [μ8 

ψὼ}) ἰμαῦ. ἐπῃ6 ποχιᾶϊ 

ρῖνοβ ἴθ Ὁ... ποὺ ἸΘὼ 
γόοῦκ πϑασὺβ᾽ ΡῈ ἰτοῦ- 

Ϊδα ποῦ [οὐ ὑμθμλ. 
ΒΤ, ἔοὸγ ἔθασ. 
28 γ7χ}ὸου πραγ ὑμδῦ. 
1 5οϊὰ ἴο τοῦ, 1 

δι δοϊῃρ ΔΥ͂ΒΣ δᾶ: 

 ν Ή ΜΜΒΝΝΟΝΟΝΜΟΝ 

ρρδμα λυ σινσν. τρια μΡαΝΡΑΝ μα τηυ οι μμβμηι σα ραμημ αθμμοΡ, ΠΝ ΑΝ μκασυυκ θθν ὑπερ ΝΑ ΕΑ μα  ΦΗΡμ αν ΒΡΜβΑ Δ οτιν μ  μπθμικηη απ νυ υπθα τα  θρυυυ το μμβιαι μα μραυμεσ ρενησνονος μράνραννέ ρκοιφοταφνσεμερῳ μιρρσ ἀφγιαυαν μριρῶνηηυμ  ηστμμαιανσ βη ΡΑῃμμημηνορημαθμῃηρ υππασνην διυν ο’ρν μου μεν μημωρμρη υνσεμ σύκα 

501 

ἔρχομαι: πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ 
1 τὰ οοταῖπβ ἰονγαγα τοῦ. 1: τοῦ Ψο.ο Ἰονὶὴ 

με. ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι 
ΝΜ τοῦ τϑ͵]οϊοφᾶ ἩΚΟΙν, Ὀϑοδῦδο. 1δπηὶ ΒΟΙΔΒ 

ὅτι ὁ πατὴρ μείζων τὸν πατέρα, . 
Ὄφροδιθα ἰῆ6 Εδίθ βυϑαΐοσ 

ἐπ ὃς 

ττρατα 6 ἘΔΊΠΘΥ, 

μού ἐστιν. 29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν. πρὶν 
οὔὗπιθ 15. Ἀμπᾷ πον ἔϑνα ἰο]α ἴο χοῦ Ὀϑξοσα 

γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται 
ἰο σοῦ, ἰῃ σου ἰδ ΨψΏοπμονοσ ἴτηΐϊσηΐ σοῦ 

. πιστεύσητε. 30 οὐκέτι , πολλὰ 
χοῦ Ξ5βοιΠὰ Ροϊῖονο. Νοὺ νϑῖ: . ΤΆδην ([Ὠ1Ώ 65) 

λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ 
1 5881} τ ροαις δ 2 15} του, 5 σοϊηϊα 5 Τὸὺτ 8 οὗ {6 

κόσμου ἄρχων. καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει 
ψΜοΙά, ταϊοσ; δά ἢ ἴθ Ὡοΐ ὯθΘ 15 δδνίηβ 

οὐδέν, 31 ἀλλ᾽ . ἵνα ᾿ . γνῷ "ὁ 
ποίμέηρ,. Βα ἴῃ ογάθγ δαὶ δῃπουμα Κῆο ἐδ8 

κόσμος ὅτι ᾿ἀγαπῷῶ τὸν πατέρα, καὶ 
νου τα -ὄ 181 Ἰον]πβ τῇς. ΒΜΒ'δίμοσ, δῃὰᾶ 

καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ 
ἀρεστά ϊοβ 85. σοτασλδησζηρηξ ξβδνθ - ἴἰοσιθ ᾿ἴ86 

πατὴρ οὕτως ποιῶ. ᾿Εγείρεσθε, 
ἘΔΙΒΘΣ 185 1 8ῖὰ ἀοίϊηξ. Βε ΕΊΣ; ἀρ,: 

. ἄγωμεν ες ἐντεῦθεν, ᾿ 
1εΐ ὰ5 Ὅ6 ξοϊῃβ ἔσοτα Ἀθτβ. 

15 Ἐγώ εἰμι: εἷ, ἄμπελος Ε ἀληθινή, καὶ 
νὴ 6 Ὧδ ἴσμὰθ, ΔΩ͂ 

ὁ. πατήρ μου. ὃ κωργός ἐστιν 2. “πᾶν 
ἴμ6 Ἑδίμποσ οὔτ ἰῇ 8 ἔἔβυσηθσ 15; ᾿ “Ἔν Εν 

κλῆμα ἐν ἐμοὶ “μὴ φέρον καρπὸν 
ὈΥϑῆσ. - ἴὰ ἡ ΤᾺ οΐ Ὀθασταρ ἔταῖῖ 

᾿ οἴρει. αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν 
ἢ6 ἰ5 σ υρ... 1, ϑῃὰ δνϑυσοῦβ ἴμ8 γιατὶ 

φέρον - καθαίρει ᾿- αὐτὸ ἵνα ο0ἷ2ὠ3οὥκαρπὸν 
Ῥρβαγίηβ. ὮΘ 15 ΟΙἸΘΘ ΠΩ ᾿ ΤᾺ οτᾶον ἔμϑῖ Ζχὰ 1 

πλείονα. -- φέρῃ. 8 ἤδη. ὑμεῖς 
ΤΛΟΥΘ. 1 τὴδν ὍΘΑΓ, ἢ ᾿ΑἸδεδαν᾿ ὐοῦ 

“καθαροί ἐστε ᾿ διὰ. τὸν λόγον ὃν. 
οἰθδῶ (ομ65) τοῦ δα ἰῃσοιρῃ 6 ψοσάὰ ΨΥ ΠΣΟΩ 

λελάληκα ὑμῖν 4 Σ᾿ᾷἅμείνατε. ἐν ἐμοί; 
Γαν βροκθη. ἰονου; Τοπδίη γὸῦ ἴἢ ΤΆΘ, 

κἀγῷ ἐν ὑμῖν... καθὼς ςτὸ κλῆμα. οὐ 
8501 ἴἰὰ του. ΑὐΟςοΓΪΏΡ 856 ἰῃ6. ΥΘΏΘὮ ποῖ 

δύναται καρττὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
5 8016 τυ ἴο Ὀ6 Ῥοδυηρ ἔτοσα 8618 

ἐὰν μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ; οὕτως 
ξ ὄνου ποῖ ἐκ ΤΏΘΥ τοδὶ ἴὰ [6 ν 6, τὰ 

οὐδὲ ὑμεῖ ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ 
πεῖς. ὁ μεῖς . ἰξονοι Ὡοῦ 1ῃ ταθ: 

ΦΌΗΝ 14: 39---1δ: 4 

1 δὴ οοχηΐϊηρ [Ὁ80Κ] 
ἴο σγοῦ. Τῇ σοῦ Ἰονοᾶ 
ΙΏ6, ἕοῦ ψοι]α τοΐοϊοσα 
[δῦ 1 δὴ ροΐϊῃρ ΧΩ 
ΨᾺΣ, ἰο “μὲ Ἐδίμοσ, 
Ὀϑόοϑδο ἴπ6 Ἐδύμου 15 
δτθοίοσ ἰπδὴ 1 81π. 
2950 ὩΟΝΪ 1 δδᾶῦα 
ἰοΙἃ -γὙοῦ Ὀεοΐοτο- ὖ 
ΟΟΟΌΥΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ. ὑῃϑῦ, 
ΜΏΘη Ὁ αοθ5 ΟσσαΣ, 
γοῦ ΤΔ ὺ Ὀαϊΐονα. 301 
ΒΏΔΙ:1 ποῦ 5068 
ΤΌΘ ἱστοῦ ΔῊ 
ΤΆΟΥΘ, .-. ἔοΓ: [6 τὰ]- 
ΕΓ “οἵ τ)6 ψοιᾶ ἰ5 
σομλίηρ. Δηὰ ὯΘ6. 85 
ὯΟ ὨΟΙΩ͂ οἡ τχ6, 81 Ρα, 
1 ΟΥΑΘΙ ἔῸΣ {88 
ψοΙα το Κὺποὸν ὑμαῦ 
Ι1 ονα 88 ἘΑΙΏΘΣ, αυθ 
85 ἴ86. ΒΊΟΥ Ὧδ5 
βίνθ ΤῺ οοϊητηϑηᾷ- 
ταθηῦ. [10 4Ἃ0], 50Ο ὅᾧὕ7Τ 
81 ἀοίΐηρ, .:αδῦ ἀρ, οὐ 
ὮΒ δῸ 1ᾺῪᾺΟΙΏ ΠΘΓΘ. 

15 οΥ ΔΥῚ 1π6 σὰ 
νῖλθ, δα. ΤΡ 

ἘΔΙΏΘΥ 15 {86 «ου1- 
ψαΐοῦ. 2 ΕἸΝΘΥ ὈΥΒΏΘΙ 
πὰ τὰϑ.. ποῦ - Ῥθασίπρ 

τῆγαϊ. ΕΠ [Δ Κ65. ΆΥ, 

αηᾶ. ΘΥΘΡΥ. ὍΠ6. 687" 
ἰὴ ἔσυϊ. ὯΘ ΟἸΘΒΏΒ, 

ἐμδῦ 1Ὁ διν. ὈΘΩΣ ΠΟΤ 8 

ἔτυϊν. 8 χοῦ 8086. 8]- 
ΤΘαν. - Ο168 5 Ὀδοδιῖδθ 
Οὗ 86 ψοτὰ ὑμδαὺ 1 

δύο. βροκθῃ το τοῦ. 
4 Βδιδδίμ ἰῃ Ὁπίοῃ 
ἸΏ ἴθ, 8η8 ἴῃ 
᾿ἰϊόῃ: ΜῊ σοῦ. δα 

85... Ἐ8Π6 Ο ὈΤΒΏΘΏ.. σ88- 

Ὡοῦ ΌΘΆΣ ττοϊ ὋΣ 

156 αὔδα Ὁ - τὸ- 

ΓΘ πὶ ὕῃ6 νίῃρ, ἴὰ 

ὑὴ8 βϑτιθ ῸΥ ὨΘΙΠΘΡ 
σϑΏ τοῦ, ὉΠΙ6Ξ5. τοῦ 



ΦΌΗΝ :15: ὅ---11. δ02 

: τε. " .: 5. ἐγώ εἰμι. ἡ ἄμπελος, | τογλαΐτι 1 που 
χοῦ τᾶν. Ῥ6 τεγλϑίμίηδ. ᾿ { ᾿δἴηω ἰῇξο νἱπθ, -[τὴϑ. 1 831τὴ ἰἢθ. νη, 

ὑμεῖς: τὰ “κλήματα. - -ὄ ὁ --- μένων ἐν τοῦ 816 6 ὈΓΘΠΟΉΘΕ, 
τυοῦ  ἴμθ ΟΌΥΒΗΟΒΘΒ. ᾿ὙΠ6 (0568) τσϑηϑίμιηβ, ἴτχ ᾿ }γ0 [ῃδὲ ΥΕΣΆΘ ΙΩΒ .Ϊῇ 

ἐμαὶ" κἀγὼ; ἐν αὐτῷ - οὗτος -- - φέρει καρπὸν 
ΤΩῺΘ. -δ)ὰ}ὶ ἴὰ ΠΝ τμ15 (016) [5 Ὅρα ἔχιε. 

πολύν, - ὅτι χωρὶς ἐμοῦ. οὐ δύνασθε. 
ΤΆΌΘΗ, Ῥϑοδυδα ᾿ἀρϑγί ἔγοόῖὰ - τῶ πού τοῦ 816 816. 

ποιεῖν  - οὐδέν. -.6 ἐάν. - μή τις 
ἴο ΡῈ ἀοῖι Ὠοίδίησ. ο΄. Ἰξενοε; .. δού.. ΘΚ) ΟΣΒ 

ἐὐτστο μένῃ: ἐν ἐμοὶ, ἐβλήθη. ᾿. 
ΤΏΞΒΣ Ὧ6 τοσηδίϊηθ ἴα - 116, "6 )85 ὕακονσα 

ἔξω. ὡς - τὰ. κλῆμα. .--καὶ - ἐξ 
ουὐΐδιάα.- “415. ἰδα- -Ὀσϑθοα;, ϑδηᾶ.- Β6 ας ράνθ' ἴῳ, 

καὶ ἢ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ- εἰς. “τὸ. 
πᾶ. ἐμὸν ἀγα ἰφδαϊπρ ἰορείποσ πολ πὰ ἱπίο. ἐπα 

πὸρ “΄. ᾿βάλλουσιν. καὶ καίεται. - 
“ΤΟΥ 8:6 ἰτοινίηβ. - δηᾶ 1} ἰϑ: Ῥολαβ Ὀυχτιθᾶ, 

7 ᾽Εὰν: - -:-μείνητὲ ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ 
νοῦ, σοῦ 5ῃουα ΤΟΙ ἢ Ι͂Ὼ6. 8δῃά [868 

ῥήματά. μου ἐν. ὑμῖν. ἐμείνῃ,: ὃ 
ϑασῖηρββ ΟΣ ἸΏΘ. ἴὰ στοῦ. 1 5μουα ζοχαδίῃ, ΤΩΝ 

- ἐὰν. : ,: - θέλη τε ο αἰτήσασθε καὶ: 
ΟΥ̓ΟῸ ΤΆΔΣ. ἫΝ ΜΙ. 851. τοῦ δηλ 

ἐγενήσεται - -; ὑμῖν: 8 ἐν τούτῳ 
τέ ΜΠ οοτης, ἴο ὃς ἴο του; 1π {π15 ((Ὠ1Ώ 5} 

ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου. ἵνα. 
ἍΜῈ5 εἰοτίθεα {5415 δ χΣ ἔθ [Ἷἢ οσγάρυ ἴπδὲ 

καρπὸν “πολὺν ὃ - φέρητε, καὶ 
- ἔτ Ἰλαοῃ Σοῦ ΤΩ Δ [75 Ὀθδσίηδ δηᾷ 

ο: ψένησθε: “ἐμοὶ «μαθηταί. 
γου ᾿δῃσα!ά. Ῥδοοπια. "ἴο πα Ν αἴξοῖρ]65. 

9. “ καθὼς: ᾿ἠγάπῃησέν. με ὁ -πατήρ, κἀγὼ 
πα βοστάϊης 85. ᾿Ἰονϑα, τ χαδὶ “Ὧ8 Ἐδίδοσ, ᾿8150 Ι 

ὑμᾶς -ἠγάπησα,᾿ μείνατε... ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ 

αρϊοι ιλῃ τηθ," 81 
Ι ἰὼ υπίοῃ. ψἱχ᾿ Εἶπ, 
ἊΔΙ5 Οὴ6. ὈΘΕΓΕ, ταῦ ἢ 
Ἵταϊν; Ὀθοδῦδε δρασὶ 
ἔτοχα τον στοῦ. 88 ἀὸ 

Ὠοίληρ' . δῦ .84}, 6 Τὴ 
δΔΏσγουΘ αορδ:. οῦ. 18: 
τδῖπ ἴπ πηίοι, ἢ 
τᾶθ, ΒΘ ἰ5΄ δάϑε᾽ "ουΐ 
8.5. ἃ ὈΓΥΒΠΟῺ 'δηδυ ΙΝ 
ατίδα ὌΡ; 8Π6 ᾿Ιηθη 
Βδῦμεσ ὙΒΟΒΘ᾽ ὌγΘΩΘΗΘΣ 

τΡ απᾶ ρἱδοῃ ἐπθῖη 
ἔχ {π6΄ ἰσϑ΄ δῃὰ 
ὕπον ἅτ Ραγηρά, 71 

χοῦ τοδὶ ἴ ηΐϊοὴ 
ν.2 19} ΔΘ. ϑηᾷ " ἼΩΥ͂ 

ΒΒ ἐπ 65 τοιιαϊῆ 1π 
χοῦυ,: 8.5Κ ΒΘΙΘΥΕΣ 

υοὸῦ ψίβῃ δηὰᾶ ἰὸ ψ1ἢ 
ἴα κθ᾽ ρίϑοθ -ξογ᾽ τοῦ. 

8 ΜΥ ἙΔίμεῦ ΒΕ] ΒΙοσί- 

Ηρὰ 1π Βΐδ, Ἰμαὲ ὙΟΤΙ 

ΚΘΘΡ - Ῥϑαχίηρ ἸΔΌΟΗ 

ἔταϊν δρᾶ ῥτονα γΟμ 3 

ΒΟΙνΘ5. ἸῺ αἰδοῖ 165. 

9 υδϑὺ ἃ5. Ὃπὸ Ῥαύθε 

Ἦδ5᾽ Ἰονθά. Τὴ Θ δρᾷ. Ὶ οὔ Ἰονοϑᾶ:: ΤΟτ δῖῃ, τοῦ πᾳ ἴ86 “ἴονε. ἴδε Ν τ ἃ- 

ἐμῇ. ος :ξὰν - τὰς. - ἐντολάς. μου ἀνθ᾿ Ἰογεᾶ σοῦ," τοί 
τηΐπρ. - ΣΕ Ἐνοτ- ΟΝ τ' ἐπε ρῥαπιβριατοδηῖ ὍΣ ΩΘ τ ΔῊ: ̓ ἴ τὴν Ιἰοϑό: 10: δεν 

Ν : πηρήδητε, : Ὁ μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ {τὸῦὺ ᾿οΌβεῦνα την οοϊὰ- 
χοῦ 5ρου α ὔδεσνα,. χοῦ Ἅ1Ι ταυλδίῃ ἴῃ ἐπε να ἰ πϑηατηθηΐδ, σοῦ ΜῊ] 

σμοῦυ,; ᾿καθὼς - - ἐγὼ. τοῦ - πατρὸς. “τὰς ΤΟΙΩΒΙῚ ἧπ ΤΟΥ͂ ἼοΥΘ, 
ΟΕ τηρ, τλεροταϊοβ ας Ἀ5΄ . 1. οὗ ἴμε Ἑΐμου 188 7υδὲ -ἃ5 1 ανε.: 085 

. ἐντολὰς .:: ὃ ,“πετήρηκα «καὶ μένω, ΝΣ - 
ξοτατηθηἀταθηῖβ Ἴμανθ ομβεχνεά δηά Ἶ πὰ ΤΕΥΩΔΆΙΏΣΙΔΕ βεγνθᾶ. ὑπ6 σοχαχηδιγάᾶς 
αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. τηθηΐβ οὗ μ6 ἘΔΙΏΘΣ 

ΟΣ ἰπα: τὼς μα. ἰόν. ΣΝ ᾿ πΝ ἐπα" ̓τοαιαίη [α δ|5᾽ 
- ΝΙΝ ᾿ ΠΣ ΠΕ ΊΟΨΘ, 

1.11 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν μς, σἢ 
: ὙΠε56 ({λπ 68) - ΤἜδνο ἈΝ τυ ΝΝ τ ῖο χοῦ 11 [ἀν :ἕβίτρε Ι 

Ἰ βάν βροκθὰ ἰο σοῦ, - ἵνα χαρὰ: ἐ ἐν ὑμῖν. ἢ ἘΣ πο 
ρὰ. ἡ μὴ μα ὃ δῦ ΓᾺΡ 07} ΤΔΥῪ Ὅ6 ἀὰ οτάεχ τδαῖ ἴῃ ΧΡ ἴθ. τηΐῆθ ἰἴΏ το Τ28. 6 

ΠΡ ΝΝΉΝΝΝΝΟΝ 

οκκονο 

δ038 

καὶ “ἡ - χαρὰ... ὑμῶν τ Ὃδ)ὁ. 71ιτὥληρωθῇ." 
«αὐὐὖ ἰδ 7οΥ - ἐ γοῦ απ 6 ταᾶᾶδ 701. 

12 αὕτη οἐστὶν " ΝΝ ἐντολὴ . ἡτ. ἐμὴ. 
ἜΒΙΒ 18 - [δ6.- βομαπιαπάτηθπε ᾿ 186 - ἀης. 

- ἵνα. πε . :ἀγαπᾶτε: ἀλλήλους 
1 οτᾶργ (Πδ : ὙΟΤ ΤΏ }' 6 Ἰοντὰ ᾿ς Ὅ56 Δ ΠΟΘ 

,. καθὼς .ν..: ἠγάπησα .: ὑμᾶς: 18 μείζονα 
δοσογάϊ 85. τον. οσοῦ; τῷ ργϑδίρχ.:. 

ταύτης ἀγάπην: :οὐδεὶς ἔχει, :--. ἵνα 
οὐ [815-.- τἰονα - :Ὅοθηθ᾽ 18 πανίαβ, : ἰπ οσᾶσύ μδὉ 

τις τὴν: ψυχὴν. αὐτοῦ.-- Ἑθῇ.-: ὑπὲρ τῶν 
ΔΏσοαΘ. 86  βδοὰ1 οἔ δῖα. ϑποαϊα ῬΡαΓ ονϑῦ. ἴδο᾽. 

φίλων. αὐτοῦ." -14 ὃ εἷς.: φίλοι: μού: ἔστε 
“τε λᾶβ. . οὗ ἴντα, ο ς Σοσ.. . Ξγιθυιᾶβ, οὔσαδ.. χοῦ αξα 

ἐὰν -᾿ὐὐτοτῆτε, δος τ ἐγὼ 
1 ΈΝΕΣ ᾿ς τοῦ ΤΘΥ. Ὀε ἀολπαρ'-: ΡΝ ΡΤ 

τ: ἐντέλλομαι:: εο ὑμῖνος 15... οὐκέτι λέγω 
81. ΘΟ δ αΐη, ἴο χοῦ, ΞΑΌΣΝΟΥ ψγοῦ ταδὶ βαγτσα 

ὅτι ὅτ δοῦλος οὐκ.: 
χοῦ. ΒΙανθβ,. Βδοβιξο Ἐπ τ᾿ βίαν Ὁ ΠΟΣ μιδα πον, 

τὲ ποιεῖ: αὐτοῦ: ὁ - κύριος" ὑμᾶς -- δὲ 
νδὲ. 18. ἀοὶπα - οὗ Ὠίτη.. 186 -Ἰοταᾶ;:: ὑτχοῦ΄ .:. 

εἴρηκα «φίλους, -- ὅτι : - . πάντα--- ἃ 
Ι[μᾶνς βαιά. ἔθηάβ, Ὀθοϑαβα ̓. 81} :([Π1Π55)} . πίοι: 

ἤκουσα παρὰ: τοῦ πατρός" μου: - ἐγνώρισα: 
: Βεατά Ὀεβίάθβ. Ὁ με. Ἐδίδογ.: Ὁξταθ. ἔσταβαθ κασν 

ὑμᾶς δούλους; 

ὑμῖν. “16. οὐχ ὑμεῖς. με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
τουου. τοῦ χΑΘῚ- σἤοβ6, ΕΝ 

ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμι μᾶς ἵνα: ὦ. 
χοῦ, θα ρα -ὐοῦ 1 ὉΓΑ͂ΘΙ ἴμαξ 

ὑμεῖς - ὑπάγητε ..: καὶ -- καρττὸν 
τοῦ. -ΤΆΔΥ ΡῈ Βοϊηρ πλᾶθσ - .δῃᾶ΄ ογαξε. 

“ φέρητε ο καὶ δὸς “Καρπὸς., ὑμῶν 
τοῦ ΤΑᾺΥ 6, Ῥβδυῖαξ ιϑδᾷ - 1μ6-.. Ὑτα ΟΥ χοῦ 

μένῃ, ες ἵμαο ον Ὁ τὅτε - .:- ἂν’ 
τ 1.1: τρυλατηίηα, . "μὰ Ὁγχάογ. μδὶ ΜπδὺΡ τ ΉΚΟΙ͂ν ᾿ 

᾿αἰτή ήσητε ᾿ τ᾿πτὸν᾽ ̓ πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου 
τοῦ τοῖσηξ 85Κ 16. ἘδΙΠΕΥ - 1 ἴδε ὭΔΙΩΘ᾽. οἔχηορ. 

τ δῶ ᾿ 1:02 ὑμῖν. ΠΕ ἐπι τ "ϑι ΠΝ 

μα πείσβε βῖνϑ.:. “ο τοῦ. . ΟὃΞὃὅΞ--- τ στοὺς 

11 -- -Τοῦτα- ἐντέλλομ αι ᾿ ὦ ὑμῖν 
ΠΗ ἐΤθεδο. (ἰδ: Ὲ5). ΟΖ ἄτα οσπυρηηδίηρ᾽ Ὁ ᾿Ἷο τοῦ 

παν 
ἵνας ὦ τοῖς ᾿ἀγαπᾶτε: Ἂ 

ΐμ Ὅσας ΠΝ χοῦ τλᾶν με ἰονίπε ὅπα διοίμοτ. τὴς ΤῈ" 

ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ; ἐενώσκετε ὁ : ὅτι 
τῃ8 οΥΙα σοῦ ἐδ μαυπε, τοῦ 86 ΩΣ ἼμδΕ 

ἐμὲ τιρῶτον. ὑμῶν βεμίσηκεν. 2 19 εἰ ἐκ τοῦ 
τὴρ ᾿Βχδὶ ΟΣ γοῦ 11 Ὧ85 Βδίβα, “τ 1 ΘΠ ΟΥ 186 

Κόσμου “ἦτε, Ο- ᾿ὧτ κόσμος": εοὐᾶν 
ΟΑἸΝΟΣΙΔ ὁ. τοῦ οχ Ῥείη," Ὡς ΒΘ τ ΨΨΟΣΊΩ, ::.5. ΠΠΚοῖν 

ἀλλήλους. Ἂ Ἐὶ 

-οἴδενῶ οι 
πον ΓΟ ΥΥΝ Ἣϊ5 ζαθ5- 

Ὁ! 

ἤοτα.- 

1ϑτῖ τοῦ ψ το τὲ οὗ 

ΦΟΗΝ 16: 123..19 

ἴῃ τὸῦὺῦ .δὴὰ τοῦ 
10 ταᾶῦ -Ὅ6 “τπάδ 
ΤΠ, 12 ΤῊΪϊα.. 16. τῶν 
σοιῃτηδησιηθης, ὑπαὺ 
Ὑοῦ Ἴ1ονα. ομδ. ἀποίι- 
ΘΥ 1αδῇ 8δ8.ϑ 1. Βᾶνα 
Ἰονρᾷ σου. 13 Νο- οὴ6 
Ὧδ5.-. ἸογΘ στϑαῦοτ 
δα (Ὠ15, δ} ΒΟΙΏ6- 
'ὍΠ6᾽ ΠΟΙ] ΒΌΏΣΥΘΏΘΥ 
5." ΒΟ} ἴῃ ΌΘΠΔΙΣ 
ΟΥΓ -δἰβ᾽ ἐσίθηᾶπ, 14 τοῦ 
αταὶ ταγ. ἔγίθηᾶβ. 17 
τὸν ὅἄο “ΜῈ αξ 1΄ 8τὰ 
σοσλτῃ 8. Πα ἔπρ τοῦ. 

15τ΄᾽ ὯΟ ᾿Ἰοαρὲς ΤΠ ΟΠ 
γοῦ 5ΙΑΥ 68, τ βεσαῦδε 
8 τ ϑΙανθ,. (ἄσδε.. ποῦ 

ἴδει. ἀοοϑι" Βυδ: Ἑ ΒαΥΘ 
ὁαδαύτσου" Πδυιάϑ, 

᾿ΟΘΟΒΔΉΒΘ. 811 ὑπὸ ὑπξμρ5 

Ιμανδ ᾿βρατὰ " Τζοτα 

ΕΝ Ἑδίμοσ: 1’ ΒΑΘ 
Ἰωϑᾶβ Ἰσπουι ἴο του. 

18 ζου .ἀἰὰ ποῖ ομόοϑό 

τηθ, Βα 1 σμοξα. σοῦ, 
δῃπὰ 1: ̓ αρροϊπερα 
χοῦ ἰο:- β᾽ο -οὗ.: δηῃὰ 

ἼΚοοΡ Ῥδδαγίηῃρ “ἔσυϊ 
δηᾷ τΠ8ὺ Ὁ Ὕοσα- σα 

ΒΒόσϊα᾽ τοίη; ΤᾺ, οτ- 

ἀδσ ἐμ" δὸ΄ "χαβέξέγ 

πρϑὶ τοι. ἈΘΙΤ οἴ86 

ἜΔΙΒΟΣ ἴῃ: ΤΩΡ ΕἾΤ 

τ  Ἐ6 ταῦ. ΕἸ ε ἴο 

χοῦ." -: -- ἰξ 

17 ΤῊΣ ἀπίπρος ἼἾ 

οοπὶπηδπα σὸν, . [88 

χοῦ Ἰογα ΠΌΝ ̓ ἀπδέβου. 

18 τὰ τὰς. ψου]ά Ὠδίδβ 
:χοῦ, ἄου, ἜπΟΝ ἐδδε τ 

Ὧδ5.- Βαίδά ΙῺΘ... Β6- 
ἄς Βεαῖθᾶ σου: 

Ἐ86 -ψοῦῖϊά, 6. ψοεϊὰ 



ΦΟΗΝ 15: 20---.96 

τὸ ἴδιον ὅτι δὲ 
ἴὴ6 ον ([μ]115). 

ἐφίλει: 
τνϑ5 Ὀεῖηρ Το ἃ οἵ; 

ἐκ τοῦ. κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 
ουαΐοῦ 6 ον ποῖ... τοῦ δῖ, δὈπὶ 1. 

ἐξελεξά ἣν ὑμᾶς - ἐκ τοῦ κόσμου διὰ 
δὰ ἔσο οὐδ οὲ ἐπα φνοχ]ᾶ, Γ΄ ἙΒτουΡᾺ 

τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς. ὁ κόσμος. 
1815 ἷβ Ὠδίϊη σ᾽ τοῦ 116 “ΟΣ. 

20 μνημονεύετε τοῦ λόγυ οὗ 
Β6 τοῦ Ὀθδχίηξ ἴῃ τϊθβα οὐ ψνογτᾶ. οὐ ψΏϊοἢ 

ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ 
Ἃ εαϊὰ ἰἴοχου Νού ἷ5 

κυρίου αὐτοῦ". εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 
. Τοτὰά οὔ δίπι; 15 χτὴρ ἐπον ρουβθοιίθα, δῖδὸ στοῦ 

διώξουσιν. εἰ τὸν λόγον μου 
ἴδον 1 Ροσβθοαῖς; 1 18 τνοτὰ οἔταθ 

ἐτήρησαν, 6ὩΩΘόΛΟ καὶ “τὸν ὑμέτερον 
ἴδον ορβογνεᾶ, 8150. - - 6 χοῦτβ 

᾿τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ. ταῦτα πάντα 
μον 1} οὔβοσνοϑ. Βιΐ {π6ϑ56 (1065) 81} 

ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά «μου, 
ἴδον ΜῊ} ὅο το τοῦ ἰδγοῦσῃ {ἰπὸ Ὥϑῖηῆθ ΟὔΤ͵ΏΕ, 

ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά 
Ὀρϑοδιδα ποῖ ἴμεν Βανθ Κὺποῦσῃ π6 (06) ΒανΊηΒ βεηΐ 

με. 822 Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα. αὐτοῖς, 
τὴ. ΙΕ ποῦ Ιοϑῖλθ. δηὰ Ἂβροκα ἰοςμθηΣ, 

ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν᾽ νῦν δὲ 
55 τοῦ πον οσΘ μανῖῃδ; ὩΟΝΝ Ῥυΐ 

πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ - τῆς 
Ῥχοίοχε Ὡοΐ ἴδον δῖε μανῖηβ δροιὰξ 1τῃ6 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 28 - ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ 
ΕἸ ΟῚ ΟΣ ἴμοχα. “ΤᾺ. (οΠ6) τὰ δδέϊηβ 8150 

-.24 εἰ τὰ ἔργα. μὴ 
1 τῇς. ψοσκΚβ. ποῖ 

οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, 

τὸν- πατέρα μου 
[16 Εδίμε οὗτης 

ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ 

ισεῖ. 

βιἶθ5.: 

Ἵ ἃ ἴῃ πρὶ ψΕϊσῃ πὸ ομθ οἴμοτ. αϊα, 

ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν᾽" νῦν δὲ καὶ 
515 ποῖ πὸ. ὝΟΧΘ Ὠδνίπσ; ον Ὀαξ 8150 

ἑωράκάσιν καὶ. μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ 
δον πᾶνϑ βθθρὴ δῃά ἴδον μάνα μαίθα δ15ὺὸ τὴϑ 8ῃᾶ 

τὸν πατέρα μου. δῷ ἀλλ᾽ ἵνα 
τὰ 8 Ἐδίδον ΟΥ̓ τηθδ. τς Βμὲ ἴῃ ογάοσ. ἐπαὶ 

πληρωθῇ ὁ λόγος . ὁ. 
5μουά ... ἘΙΒΠ64 6 ψνοτά {μὲ (οπ6) ἴῃ ἐδ ΤῸ 

αὐτῶν γεγραμμένος ᾿ ὅτι ᾿Ἐμίσησάν με 
οὗ ἔδοὰ Βανίηρ θ6οη ει θη μαι ὙΠον Παίφα τὴ 

δωρεάν. 26 - Ὅταν... ἔλῃ.. ὁ. 
85 ἔσϑο βἸΣ. ΜΆΘηθνοῦ, Βῃουα οοσλα ἴδ 6 

παράκλητος ὃν. ἐγὼ πέμψω. ὑμῖν παρὰ 
ῬδΥβοιθίθ ψΔΪΟῺ - ΒΩΔῊ βοῃᾷ ἴογου ᾿εδβϑίᾶς 

Ῥεασοδιθο Ραΐ 

δῖανθ ϑυϑδαΐοσ οὗ (ῃς 

ἜΒΘΙΩ, 

ἐν τῷ νόμῳ. 

δὅ04 

ΨψΟουὰ 6. ἔοῃᾶ :οἵὗ 
δύ 5 ἰΐβ. οσῃ. ΝῸν 
Ῥδοδβα ὑοῦ 8:6. ὸ 
ρα οὗ ᾿ἴμ86 μόια, 
μΡαῦ  δΥθ Ὁποσρῃ 
τοῦ οὐὖῦ οὗ Π8 ψοΟΣ]Α: 
ὍΠΩΣ ὑπΐὶβ. δοοουῃῦ [ἢ6 
ψΟΥΙὰ Ὠδύθϑα σου: 
20 ΒΟΥ ἰῷ τὐϊηᾶὰ [ἢ 
ΜΟΣΑΩ͂ 1 δα ἴο τοῦ, 
Α κίανθ ἰ5 ποὺ ρυδϑῦ- 
ΕΓ μα. Ϊδ6 τηδϑδίδυ: 
1 μον ἤϑῦθ Ῥϑῦξβθ- 
ουΐεα τῖθ6, μον ΨἘΔΔΠΠ 
Ῥογβοοίθ στοῦ 8150; 
ΙΖ Ὅ6. Ὥδνα οβρδβουνϑᾶ 
ΤῺ Μοτᾶ, ὑπο Μὴ] 
ΟΌΞΘΟΥΥΘ Ὑοῦαβ 8180: 
21 Βυὺ μον Ψ10 ἀὸ 
811 {8656 ὑδμίηρε 
ασϑϊηδὺ τοῦ ΟΠ 806- 
σοῦ οὗ Ὧν πϑηῖδ, 
Ὀδόϑαθθ ὑμον ἀο πο 
ΚΠΟῪ πὶ ὑπαὺ βθὴῦ 
Ιγ16.. ΖΔῚΙΓ 1 δα ποῦ 
σοθ. 8η6 βρόῖζθὴ ἰδ 

μον ψουϊὰ 
Βθνθ Ὧο βίῃ; μαΐ 
ΠΟ ἰθὺ Ὠᾶγθ:. Π0 

ΘΧΟΒΘ ἴοὼ ὑοῦ βἰη: 
29 ΗΘ ὑμδαὺ δύθϑ τ 
δύο δ'5δὺὸ Ὧν Εὰ- 
ὑπ. Ζ4ΑΙΓῚ δὰ ποῖ 
ἄοῃθ δυηοσρ ὕποιὰ ὑμ6 
ΜΟΥΚΕ ὑπαῦ ΠΟ ΟΠῈ 
αἶσα αἰᾷ, ον. ψομ]ὰ 
ὮὭδγθ Ὸ βίῃ; θαῦ πον 

μου δύ Ὀοΐῇ βθοῃ 
δα Ὠδίρα τὸ 8ἃ5 ὍὙ61] 

8.5 ΤῺ Βαύμοσ. -25 Βυΐ. 
ἢῦ 15. ὑμαῦ ἰδ6.; ψοτγὰ 

τὐτιδη ἴθ ὑποὶρ Τὰν 
τΘ 6 Ἐ01Η1Π|66, “ΤΏΘΥ, 
Βούθα τὸ ψιίποῦῦ 
ὄϑλιδα. 38 ΣΏΘΩ. [221 
ὮΘΙΡΟΙ αὐτῖνος (80.1 

ΜΠ1 θά. γοὸῦ ἤτομι. 

μκρόμειν πρτπτοτ δον στο οριπο σοοορμαοι ον σοτ σρνπνσαμ. 

δ0 

- τῆς 
οΥ [ἴδ 

"ἐκττορεύεται, 
15 ὈΤΟσΘΘαΪΏν, 

ἐμοῦ: 27. καὶ 

τοῦ - πάτρός, 
οἔίμβα. Ἑδίμεσ, 

ὃ. παρὰ τοῦ πατρὸς 
ΜΈΙΘΒ μοβϑίάθ. οὔθ Ἐδίδον 

ἐκεῖνο 'μαρτυρήσει περὶ 
εἰτε ΝΣ ὙΨ{Π1ῬΘασ υϊαθϑα δροιέ τα; δηᾷ 

εἷς ες μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς 
ὑμεῖς δὲ ΔΘ κόπος νυιΐῆθ58, ἐδαΐ ἔσο ὈΟΕΙ ΙΔ Θ 

μετ᾽ ἐμοῦ ἐστέ. 

ψΠ Τὴ6 τοῦ 816. 

16 τοοῖοῦτα κω τον τ 

ἵνα ᾿ 

: τὸ. πνεῦμα ἀληθείας 
188 ϑρ σι ες ἀγα ἢ 

λελάληκα ὑμῖν. 
Τᾶνα ΒρΡοΚ ἢ ἴο τοῦ 

. μὴ σκανδαλισθῆτε. . 
1π οσάοῦ ἑμαΐ ποΐ ᾿χοῦ ταῖρῦ ΡῈ βἰυὈ]Θα, 

2. ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ᾽ 
ΟἿ ἔγόμτι 5σ δδρορσα ἐμὸν ΜῈ ἸΏΘΙΚΘ υου; ναΐ 

ἔρχεται ὥρα ἵνα. πᾶς ὁ 
ἰ5 οοίῃβ ὨοὺΣ ἴῃ οσᾶδν ἰδδι[ [Ξυὺ ζ3 3. 2.22.1 1π6 

ἀποκτείνας ὑμᾶς όξῃ ἐπ τὶ λατρείαν 
μανίμρ Κιηθὰ ς γον ϑδουϊᾶ ΤἈ]ΏΚ᾿ βδοτθᾶ Βασνῖος 

προσφέρειν τῷ - θεῷ. 3. καὶ “΄ ταῦτα 
ἰο 6 οὔοσίαρ ἴο {π6 . (σά, Αμᾶ 

ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα 
πον ΠῚ ἄο Ὀεοδαβο ᾿ποί ἴμον πον ἰμ6 Ἐδίμοχ 

οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ. ταῦτα λελάληκα 
ΠΟΥ͂ ΤΙΏ6. . Βα ἐδθβα (8155) δ να ΠΟΌ δα 

ὑμῖν ἵνα ὅταν - ἔλθῃ ὥρα 
το τοῦ ἴῃ ογᾶδυ δαὶ ΒΘΠΘΝΘΥ ΒΒ ΟΙ]α σοχὰθ ἐπ 6 ΘῈΣ 

αὐτῶν μνημονεύητε “αὐτῶν ὅτι ἐγὼ 
οἱ ἴμο τοῦ ἸΆΒΥ͂ ΤΕπλΘΙΏ ΡΣ οἵ οὶ (πδῖί 1 

εἶπον ὑμῖν’ 
5814 ἴο τοῦ; . . 

- ταῦτα δὲ 
1656 ((ἰηρ5).. Ῥυΐ 

ἀρχῆς . οὐκ εἶπον,. ὅτι 
Ὀεδειημίηρ ποῖ, Ι 5αἰά, Ῥδοδαυῦβα ἢ σοῦ Εννθ8. 

ὑμῖν ἐξ 
ἴο γοῦ ουΐ οὗ 

ὅ. νῦν δὲ. οὑπάγω πρὸς τὸν ̓  
ΝΟ Ὀὰξῤ [χὰ βοϊῃρβ υπᾶοῦ ἰοινγαζά . [26 (ο16) 

πέμψαντά .. με: καὶ οὐδεὶς ἐξ . ὑμῶν 
Βανληρ βεῶΐ.. τὰς. διηᾷᾶ Ὧο ΟὔΘ ουΐ οὗ χοῦ 

- ἐρωτᾷ {με Ποῦ ὑπάγεις; 
15, ααοδιοηξαβ ἸῺ ὙΒΕΓΘ ' ΔΥΘ νοι ΒΟΪΏ ΕΣ ὉΠΑΘΥΙ 

6 ἀλλ᾽ - ὅτι -ταῦτα λελάληκα. ὑμῖν 
Βας, Ὀδοαῦβα ἴδεξα. ἀμ 65} Σμαν βροοπ ἴο γοῦ 

τὴν καρδίαν. ἡ. τιλύπη. πεπλήρωκεν ὑμῶν 
ἴῇ86. υἱεῖ Ὧ85 Π]1οά οἔγου ἰδ8 Ὠιβεσί. 

Ἴ ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, 
Βπὶ| ΓΣ τῺ6- ἐστ 81 βϑαυίῃρ ἰο του; 

συμφέρει ᾿ ὑν ἵνα. ἐγὼ 
1 5 Ῥϑασίὴρ Τοροίμοσ... ονοῦυ ἰἴπ οτᾶδχ ἰῃηδὲ 1. 

16 

ἔλοβθ (Ὠ1ΠῈ5)" 

μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην.. 

ΨΦΟΗΝ -16:27.--Ι1Ὑ: Ὁ 

[886 Ἐδύμοσ, [86 βρίτὶῦ 
οὗ ὑπ. ἰσαΐῃ, - ΨΏΙΟΙ: 
Ὀτοσθθαςκξ ἔτοτη. [..21:} 
ἜΔΏΘΥ, ἰμαῦ οὐ. Μ1 

Ῥ68 ψίζθοα ἀροῦΐ 
Ιη6; 27 διὰ ὑοῦ, ἰὴ 
ΤΩ, ΔΙῸ ἴο 687. τὶΐ- 
ὭΘ55, Ὄδοαιδα6 τοῦ 
Ὦδνθ. Ῥθθῃ τὶ τὴ 
ἔτόογὰ ΜΈΘΩ ΙΝ Ῥορϑῇ: 

“«- ΠΕ ΣΝ Ὁ.) - 
[6:8 ὑμπίηθα ἴο 

τοῦ μας. τοῦ ΤΊΒΥ 
ποῦ 6. ᾿ύυμ16ά, 
2 ΜΘ ἍΜ] ἀχροὶ τοῦ 
ἔσοτα. ὑπ .-- Βυμδροραθ. 
ΤῊ ἔδοῦ, ὑπὸ. ΠΟ 15΄ 
οοχηΐηρ ΜΏΒΘΩ - Θν 6 - 
ομΘ. [ϑὺ ΚἰΠ15. γοῦ Μ11: 
ἱχαβρηθ Ὠ6. 85 Τ6- 
ἀεοχρᾶ. 8 ϑϑοσϑα βουνίοα. 
ἰο Οαοᾶ. 3Βιῦ {87 
ἍΜ} ἄο . 586 ὑμῖηρβ 
Ὀθσδαδθ 6 Υ ὨδΥθ 
ποὺ οοὰθ ἴο ΚΠΟΝ 
ΕἸΠΘΥ 6 ἘΔΙΏΘΙ ΟΥ̓ 
τὰθ., ΔΊ ΝΟνου Π ]θϑ5, 1 
ἈδνΘ ΞΡΟΚΘῺ ὕμ6858 
ἰπίηρβ. ἰο τοῦ - ὑξιϑύ,- 
ΜΘ (6 ΒΟῸΣ ἔὸΣ 

{θυ αὐγῖνοϑ, τοῦ ΠΘΥ 

ΥΘΙΩΘΙΏΘΕΘΣ 1 ἰο]ά ὕβειι 

(ο τοῦ. 

ΓΉΘδβ6 ὑΐηρβ, μον- 
ΟΥΟΓ, ΣΙ. ἀἸ4 - ποὺ {61} 
χοῦ αὖ ἢγδὺ, Βϑθοϑῖϑθ 
15 ΜΙᾺ Ἰἡου. 5 Βυῦ 
ΟΠ Τ᾿ 8)ὴὰὺλ σοἷηρ ἰοὸ 
πὶ μας βρηῦ χῇρ, 
διὰ γοὺ ποῦ οὔθ οὗ 
σοῦ 8.515 πιο, ΝΏοτα 
8.16. νου σοϊηρϑ᾽ 6 Βυὺ 
Ῥδοδιιθθ Ἱ Ὥδνε. ὅρο- 
κοῦ ὑξοθθ ὑπίηρϑο [Ὁ 
χοῦ υσυΐθῦ 5 ΠΙραᾶ 
χοῦξκ ραγίβ. 1 Νανυευ- 
{[61655, 1 δὶ (8 Π|}ηρ- 
γον ὑπ ὑγαΐῃ, Τὸ. 15 

ΤΟΥ τοῦᾷ. Ὀϑηθῆὺ ἋΣ. 



Ψ“ΦΟΗΝ.16:8.-:1δ.... ὅ06. 

81 δοίηρ δα. -ἘῸΣ 
1 ΌϑῦῸΞΙἰ ἀο ποῦ: ρῸ ἄγαν, 
[8 ὨΘΙΡΘΥ ΜῈ] Ὁ μὸ 
ταόδὴ5 οοθ ἴοὸ σοῦ; 
Ὀὰδ 1 δ ρο. ὧν 
ΨΆΥ,1 ΜΠ Β6ῃ 
ἰο του; ᾿ 8 Απα δι 

Ἡδδῦ: οσα ΔΥΥ͂ΜΘΞ: -«ὼ 
1} ᾿ Εἶνθ 06. τότ] 
σΟΏΙΠΟΙΠΡ νά θ 68, 
σοποθσηΐηρ: δὶ 8πα᾿ 
σοῃοοσηΐϊηρ σὶρ ΐθοιε- 
Ὧ655 δηᾶ . Θοποοχιϊὴρ 
Ἰυᾶάρπισηῦ: 98:10. {Π6 
Ἔχϑῦ ῬΙδοθ, σοηοοτ ηρ 
δῖχε, ὈΘΟΔΌΞΘ [ΘΚ -8Γοὶ 
ποῦ. Θχθγοΐβίηρ ζαὶ [ἢ ἰσὸ 
τὰθ; 10 [6 φΟΠΟΘΣΏ- 
ἴῃ τἰρμξθουδσιβββ,. Ρες 
δα 1 δὴ ροίηρ. ἴθ, 
ἴμ6 Ἐδύμοσ δϑᾶ στοὰ 

ἜΜΨΠΙ ῬΘΒοΙά, τ’ χαδ -- μι 
ἸοΏροῦ;. 11 ὭΡΗ. Θοη- 

ἔλθω. - ἐὰν γὰρ: μὴ . ἀπέλθω, ὁ. 
ὠάπα ἔο οΒ. - Εν σ 105 ποῖ 1 5πουά 5ο "ΕΙ͂, τ} 

παράκλητας οὐ μὴ: ἔλθῃ; --- πρὸς. ὑμᾶς: 
ΤΡΡΆΎΘΟΙΘἕῖα ποῖ -ποῖ. ᾿νου]Ἱᾶ οογῆα. ̓ ἰοψεχα" σοῦ; 

᾿ἐὰν.- δὲ. “πορευθῶ, ᾿ πέμψω - αὐτὸν “πρὸς 
δ ανϑσ: -θαΐ 1 Βποι]α βο, 1 5181} βεμᾶ ; Ὠΐχα εὐοιναζα. 

ὑμᾶς. -:8. Καὶ. --ἐλθὼν. ἐκεῖνος᾽ ἐλέγξει 
χοῦ. - Απα μανίης σοχαθ Ἰδέ. ΚΕΝ 1] τορτονα 

τὸν κόσμον -. περὶ. ἁμαρτίας καὶ περὶ 
186... :ΜοΣα. -- 8ους βίῃ δρᾶ δροιῖΐ 

δικαιοσύνης, καὶ περὶ. κρίσεως", εὐϑὸ περὶ 
εἰσ τοοῦβηξβββ ᾿. δᾶ ᾿ Ἴδρουῖ - Ζιἀδβταθαῦ;. ΕΝ , ἀρουῦϊ 

ἁμαρτίας μέν: ὅτι οὐ. πιστεύουσιν 
μιάρρᾶ, μέσδυβε ποῖ ἐμὸν 8τε: ἐπ ...:} 

10 ὑπερὶ δικαιοσύνης δέ; ὅτι 
Δχῖο. τ: 8ροιξ Βα Ῥαυΐ,. ̓ Βεῤαβα 

πρὸς - τὸν" πατέρα “΄᾿ - ὑπάγω .. καὶ οὐκέτι 
τολνᾶσά. {8 6.. ἘΔΊΒΟΣ Ἐδτὰ Βοϊηξ υλαοτ᾽ 8πᾶ Ὡοΐ γεῖ. 

- θεωρεῖτέ με' “11 περὶ δὲ κρίσεως, 
τὸν ἘῈ 5] βεμοιάῖπε. ΤΩΘ;. ς 8ἃδοῦξ, ρας Τυαδταθῃΐ,. 

, ἄρχων: τοῦ. «κόσμου. 

εἷς: “ἐμέ-" 

" “τούτου 
βεσαῦξα 1μ6.. . πταῖοε:. Ὁξίμε. οστ΄ 1815. ρρτηΐαρ ᾿υἀραιεπὶ, μ65 

-- κέκριται: ὐλ' Ὑτ' ᾿ὉΔΊΒ6. ἴΠ86 ΤΟΣ. οὗ. 
μα θη ἱμάρεά,. ἐν τ ον ἜΣ [818 που]α 88. Ῥθθα 
᾿Σ Ἔτι “πολλὰ .- ἔχω ᾿ ὑμῖν Τιάρεά.. τ. τ 

ΟΣ ἸΤΆΒΧΝ, (1165) - ατὰὶ μανῖπηξ. -ἴο γοῦ ἼΣΟΙ Ὧδγο- ΤΑΒΠΥ͂ 

᾿ἰλέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν. ταΐαρθ γοὺ ἴο 58... «10 
τὸ θα ΠΣ ῊΝ Ῥαϊ. ποῖ τοῦ: ἜΧΘ 016 ἴο Ὀ6 σΑΥΥΈ ΣΙῺΝ τοῦ, πὲ τοῦ αἴθ ἠοῖ 

“τἄρτι" 12 - ὅταν-᾿ -... δὲ. τ ἔλθῃ ΔΌΪΘ ἴα, 68 ὑπεχὰ δὲ 
τἰθῖ που; νβόήενεσο: τ Βα; βῃόυϊα. δπιθ Ῥτοδοαῦ. 15 Ἠοσονδζ, 

ἐκεῖνος; “ τὸ ᾿ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ΜΏΘΩ ὑμαὺ οὯ6. αὐτίνθβ,ρ 
1581: ἴομαΣ,. 9186: - «ΒΡ ΤῚΣ οΥ ἴὯ6 ᾿ χα ίῃ 

Ὁ 6 ϑσρίσὶῦ ΟΣ Ὁπ6 ὑσαῦῃ, 
δδηγήσεϊ - ὑμᾶς. εἰς -τὴν: ἀλήθειαν πᾶσαν, οὐ ᾿ἰὯ6 ψ1Π ραίϊάα. χοῦ ἱπίο 

Ὧ6 Ὁ δυάς τοῦ. Ἰηΐο ἐπα. ᾿.. σα Δ, ποῖ 811 ἔμπα ἐσαίῃ Τ9ῸΓ Ἠ6 

γὰρ--. λαλήσει ἀφ᾽. «ἑαυτοῦ,͵,-. ἀλλ᾽ ΜΗ. πὸ ϑδαϊς οἵ ἢ 
ξζο : δὲ ΨΊΗ δρφαὶς . ἀφ᾽ ; ΒἰγπΒο ΙΖ, ἐδος Ὀπῖ): ὉΜΨΏ παρ αΐδς πΝΝ τα 

τ ὅσα Ὁ Θ᾿ “ἀκούει λαλήσει, καὶ ; 
8ι5 ΤΆΔΌΥ (Βίηρ5) 85 ΠΡΡῚ Ἀδδσῖηβ Ὦς ΨΊΗ ΒΡΘΒΙΚ, 8ῃᾷ ἱπτὴ δὲ θεαὶ, μρατα 186 

ἐϊ ρχόμενα. Ὁ, ἀναγγελεῖ ὑμῖν. «1 ἄδοϊασα ἰο. τοῦ (86 τ8ε ὌΣΝΕΝ ᾿ 
14 ἐκεῖνος. ἐμὲ: 

ΠἸΟΙΏΣΕΣ ΠῚ ΨΨ11 δηποίχλοθ ὰρ' ἑοιγοῦ. 

δοξάσει, --, ὅτι ἐκ. 
: οἾΒαῖ (9π6) τμος - 1 ΒΙΟΥ͂Ν, ΟῬδοδαβε. - οὐ οὗ 

ποῦ τ: ἐμοῦ... “λήμψεται. καὶ -- ἀναγγελεῖ -- 
186. (δῖμρ). τοΐηθ: 'Ὧδ; ΔΜΏΙ τοοεῖνο. ἀπὰ μετ. ἄδοϊοτο. 

ὁμῖν. - .15 - πάντα: ὅσα -ἔχεε;:., ὁ 
τον τοῦ. -- : ΑἹ ΠΝέπΕοΣ. Δ5 ΤΏΘΔΩΥ 85 ι Ἡχσίηα, ΕἸ 

Πρ 5 οογϊηρ. 14 ΤΏΙ, 
ΟΩΘ ΨἘΠλΜμ β]ου ν -ΠΊ6, 
Ὀδσϑαβο 6 ὙΨΠ]Ι. τοσϑινθὶ 
ἤτοσα πρδῦ - 15 ἸΩΪη Θ᾽ 
δια ΨῈΠ ἀθοϊάσο ΣΝ ἴο 
ὸῦ, 15 ΑἹ ὑδ6: τ ϊηρῇ. 

1 μδὲ [μ8 Ἑαϊμοτ. πεν πατὴρ ἐμά... ἐστιν τ- διὰ ἡ τοῦτο - εἶπον ὅτι" Ὁ 
ἘΔΙΒΟΙ ̓  ταῖηθ ἰδ; τασοῦξῃ" Οἴμῖ5 Ιβαίά ἰῶδς 8τα ταίῃθ. Ὑπαὺ ἰ5 ΜΉν᾿ 
ἐκ ἐς τ: τοῦ “ἐμοῦ-- λαμβάνει καὶ 1 5814 Βα, τερείνεβ 
ουΐοῦ . 1η6 (5) τηΐϊπο- με ἐς σθοδινίηρ: 8 4.} ἴσοσὰ ψηδὺ 15 σαΐτθ πᾶ. 

“καὶ πάλιν " 

6 βδα ἴο ἰβθηω ἄροὺῦξ τῃϊ5.- 

807] 

᾿, ἀναγγελεῖ :. “ὑμῖν. :16.- -Μικρὸν -- καὶ 
Β6 11 δυλοῦῆσα υρ. - ἴο τοῦ. τὰς [ἔπ 6] - δᾶ 

οὐκέτι ᾿ θεωρεῖτέ. - με, καὶ - πάλιν 
ποΐ γε τοῦ 816 εβοϊαίοα . ἴὯΘ, ϑῃᾶ ἘΕΚΟΡ 

μικρὸν καὶ - - ὄψεσθέ-: --- με. 
μές: (6) - δπὰ τὸν 1} 566 ᾿- χῇδ.. . 

.: 11 Εἶπαν. πος τη οὖν ἐῶ ἐκ τ΄ Ὁ τῶν 
τ Κ',81ἃ . “ ἐπογείοσθ. - Ὁαΐ οὗ (ὃς 

μαθητῶν. . - αὐτοῦ Ξπρὸς -: ἀλλήλους 
ἀἰβοῖριοβ...  ξ Ὠΐμα τοννατά.- ΟἿΘ δῃηοίῃοσ 

Τί - ὄΣ6Ἐἐστιν -: τοῦτο. : ὃ: - λέγει 
Μημας. 15...  : (815 ΜΏΪσῃ  ἢ6 18 Βδγ ης 

ἡμῖν “Μικρὸν. καὶ “οὐ θεωρεῖτέ “με; 
(005 16 [{{π6] πὰ ποῖ τόσ ἄχεα δεμοιαΐπα ΤᾺΘ, 

ἐ μικρὸν. καὶ ὄψεσθέ "- με; καὶ 
δῃηᾷ ᾿δθ δῶ, :- Ἡ{Γ6 [{ὴππλ61] δηα σοῦ νν11] 56 6᾽ ταθῦ διᾶ 

Ὅτι τ “ὑπάγω . πρὸς τὸν “πατέρα; 
Βεοαυβδ Ὶ ὅτ δοΐηβ υπᾶρυ ἰοναζά. 16 Ἑαίμπουν 

18. ΄-. ἔλεγον εἰς σῦν: Τί. ἐστιν τοῦτο 
ὙΠΟ ΘΓ βαρ ἐπογοῖοσς δι: τοῖς ΒΗ15 

ὃ λέγει ᾿ μικρόν;-- οὐκ ᾿ποἰδαμὲν 
ΜΏΪΘΗ 6 ἰ5 βασὶηρ ΠτΠ6 [{ππ|6Ὸ12 Νοΐ το πᾶνε πον, 

ππι  τ- λαλεῖ. ς- 19 ἔγνω ᾿Ιησοῦς - ὅτι 
ὩὙΠαΐ. - 6 15 ΒΡ δ ΚΙΏΕ. ΚΘ 7655. . ἰδδὶ 

ἤθελον ᾿ αὐτὸν -"-- ἐρωτᾷᾶν;:". καὶ 
ἴον ΨΥ ΨΙΠῚ5 - Εἴτα 10 Ὀ6 αυ οι ΠΡ, -- πὰ 

εἶπεν αὐτοῖς ΕἸερὲ. τούτου, ..᾿ ζητεῖτε"... μετ’ 
τὴς ΚῸΌ 8ΓΧ6 βροκίηῃηρ ὙΠ 

ἀλλήλων. ὅτι - εἶπον 
ὁπ δποίμου. Ὀθοβϑιβα 1 βαίαᾷ αὐ] [τω 6] δηᾶ ποῖ 

θεωρεῖτέ- 'Ὅμε, -καὶ "πάλιν 
ΥΟῦ 8.6 Ὀβ οι αϊηρ τὴ, δῃηᾶ: οϑβϑῖα μττ|6 [{πλ6] δπὰᾶ 

ῥὄψεσθέ.- - με; : 20 ἀμὴν" -ἀμὴν λέγω... 
τοῦ ΜΨΗΙ 566 - Το. Ὁ ΑΥ̓ΆΘΩ, ᾿ϑῶθῃ 1ΔΙῺ 5ασὶπρ 

ὑμῖν ὅτι." κλαύσετε..- ο καὶ. -. θρηνήσετε 
ἰουοτ -.-. ἐμαὶ «τοῦ ΨΠ1ΠΌΌΘῈΡ.. 8:4 σοῦ Ψ}1Πν81 

ὑμεῖς; “δ' - δὲ “:κόσμος -χαρήσεται" ᾿ ὑμεῖς. 
τοῦ, 16. »υΐ ὙγοΥα 1 τοοῖσα;. τοῦ 

λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ λύπη ὑμῶν. εἰς “χαρὰν 
ΨΏ]1Ὸ6 σγίανεα, μυΐ- ἰ8ε συ οἔτου ἰπίο - 70 ν 

“γενήσεται... Σ1- ἡ τ. γυνὴ . ὅταν- - 
Ψ11 θδοοχηθ.. ᾿ ΤὨ6- ᾿ ΛἸΜΟΙΑΘΔΏ. -, ΨΈΌΏΘΠΘΨΕΟΣ 

τίκτῃ --.- “λύ ν “ἔχει, ὅτι... ἦλθεν 
806 ϑν εἶνα νἱσία. ΒΥΙΘΣ 15 αν 8, μᾶσδιξβ ΟΘΙΔΘ 

ἡ. -ὥρα οἐ᾿αὐτῆς: ὡς ὅταν. . δὲ 
τε ΟΣ - οὗ Βεὶ;. - ΜΏΘΏΘΨΟΣ ὁ. Βυΐ 

ττὴς γεννήσῃ ἐπ νος τ τὸ -, παιδίον 
Βὴ6 5Ξμου!ᾶ Ῥεςοσαθ Ραγζρξ ἰο. .  . τῃ8 Μ[6 Ρὸν, 

οὐκέτι: - :-μνημονεύει - Ὁ ὁ τῆς - θλίψεως ̓  
“ποὺ γοῖ --- 5ῃ6] Ϊδ' το απθοτίη δ᾽ -- ΟἽ [16 {1 Δ. 

86. βαᾶῦβ8, “ἃ 

Μικρὸν καὶ οὐ. 

μικρὸν καὶ 

Βτιοῖ 

᾿Ἰηΐο" 1ΟΥ 2: .Ὰ ψοχὶ- 

ΦΌΗΝ .16:16--21 

βοϊαγεβ [16] ἰο τοῦ. 
ΘᾺ ἃ Ηὐο: ψΏὴΠ6 
χοῦ Μ1. ῬΘὨο]α. “τὰς 
ὯΟ. ἸΟΏβοσ, δηά, αρϑίῃ, 
ἷἱπὰ 8 {16 ΜΏΠ868 χοῦ 
ὙΠ] 566 τηθ."- -- 

. 11 ΤΟΥ ΙΟΣΘ. βόχὴδ 
Οἱ : ὨΪδ5.- αἰ ΟΡ] 6 5. -βαϊα 
ἴο ὍΠ6 ϑ8ϑὁῃούμοχ: 
ὙΤΏΘῦ ἀοεοὰ (Πὶβ πλθϑὰ 
ἀδαῦ Ἠδ 88.0Χ5 ἴο. 5, 
Ἴπ΄ι8. Ε16 τΏΠῸ τοῦ 
11 ποῦ. ὈΘὨΟΙά.. τηθ, 
δα, δραΐῃ, ἴῃ 8 “Εἰ 016 
ΜΏΠ6 τὐοῦ Μ|]1. 566 
ΤαΘ,᾿: διαᾶ, -Ῥοσδυξδθ- 1 
δ βοίῃρ ἰο- [86:.88- 
6 γ᾽ 18 Ἡρηος. πον 
ΟΙΘ. βαϑίηρ:" “Μ᾽ 
ἄοδδβ ὑπἰ τα ἰδὲ 

116 
ΜῺ16᾽). Μὰ. "ὃν τοῦ 
Κηον τ μδΐὺ Ὧθ. 15 81Κ- 
ἱὴρ -δρουΐ.". 19 7655 

ἘΚΆΘΝ μον ψψοῦα  ψϑιῦ- 
“ἀτρ ἴο. αποϑύΐοῃ Ὦ Ώ), 
80 Ὧρ 5αἰά. ἴο ἰῃριὰ: 
“Δτα. του. παῖ ρ 
ΔΙΊΟΏΡ, γουτβεῖνοθ. ΟΥ̓ΘΣ 
[ηΐ5, Ῥθοδαδθ 1. 8814, 
1 ὁ δΠ6 ψἘΐΠῸ στὸῦ 

ΠΨΈ1.. ποῦ ῬΘΠΟΙά τπθ, 
δα, ϑρϑίῃ, ἴῃ 8 ἩΠ18 
ΜΏΠῸ6 τοῦ. ΜΠ]. 566 
ταϑῦ 20 Μοβῦ ἜΤΙ. Ὶ 
ΒΒ. ΕΝ χοῦ, χοῦ. ὝῈῺΙ 
οοΡ ϑηὰ παῖ, Ῥαϊ 
{πὲ 'ψουὰ 11 Ὁ Ὑ6- 
Ἰοῖίοθ; ὑοῦ -{{ΠὶΙ. Ὀ6 
στενά, θα τοῦξκ 

Ἅ11 6. ἰυτηρᾶ 

δχι, ΨΏΘΩ 518 5 ρὶν- 
ἰὴ ᾿Οἰστίη, 5. ΘΤΙΘΕ, 
Ῥθοδίιθ6. ΠΥ ΠΟΙ 85 
διτῖνοα; Ῥυὺ ψΏΘΩ 
ΒΘ. Βᾶὰ5 Ὀτουρῃῦὺ 
ἢ ὯΒ8 σγοῦηρ ΟὨΠά, 

5.8. ΤΟΙΠΘΙΏΡΘΙΒ ὑδ6 
ἐτὶραϊθυϊοα ο΄. ΠΊΟΣΘ 



ΦΟΗΝ 16: 992-02 ὃ 

διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη. 
τὰὔστουθ . ἴπ6 ον Ῥροδβθο  νν)ὰβ βοπουδίϑα 

ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 22. καὶ ὑμεῖς 
ΤΆΔ : Ἰαΐο ἴδ ἈΥΟΤΙΑ. ΑΙ5ο του 

οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε" 
ἐπογοῖοσθ πον ἱπάρεα ΒΥΤΟΣ τοῦ 816 δνίηρ; 

πάλιν δὲ ὄψομαι. ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν 
αϑδϑδία αΐ 1508} 566 ὑοῦ, 8:6 ΨΜἘῈ0᾽ὶ τοήοϊοα οὗ τοῦ 

- καρδία, - καὶ τὴν ὑμῶν οὐδεὶς 
Ὠρδσί, δοὰά [28 ον οὔγου ὩΟΟΩ6 

ὑμῶν. 28. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῆ 
Ψ1ΠΠιλΠ1 5 ἂρ. ἔσο ὑοῦ. Αὐμὰ ἢ ἴα {μα 
ΕΥ ΄ ΕῚ Ἃ 2 3 ’ἦ΄ ΕΣ ψ Ν ᾿Σ 

{3 ἐμε οὐκ ἐρώτησετε οὐδέν ἀμὴν 
ἡμενν τῶθ. οΐ ὑοῦ Ψ]Π αὐεϑίίοῃ ποίδίηθ; δῆθα 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἄν . τι 
ΔΙΏΆΘΩ .1 δῷ βανὶης το χοῦ, ΜΚ ϑησίβιηδ 

αἰτήσητε τὸν πατέρα -δώσει ὑμῖν ἐν 
σοῦ 58 οι] δδκ ἴἢ6 Ἐδίμεσ 86 ΨἘΠΠλ) βῖνε ἰονοῦυ ἴἢ 

τῷ ὀνόματί μου 24 ἕως -. ἄρτι οὐκ 
λα ὭΔΤΔΘ ΟΣ δ. ο ὍΔΈΕΙ τῖρῖ ονν - ποῖ 

ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου' 
τοῦ δβεκεάᾶ.. μοίμίϊῃρβ - ἃ [88 ἈΘΙῺΘ . ΟΥ̓ χὴ6; 

- αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα 
ΡῈ τοῦ ββϑίῃρ» ϑδῃᾶᾷ.. στοῦ Ψ1ΠΜ,ςεςεῖνα, ἴῃ ογάθυ 1 δ᾽ 

ἡ αρὰ: ὑμῶν ἧ πετιληρωμένη. 
εἰς ΧΕΡΙ : δέχου ΤΩΔΚ Ὀ6. πανίηξ Ῥ6θα ταϑαθ 01]. 

. 25: Ταῦτα ᾿ ἐν παροιμίαις λελάληκα 
ΠΤ Ώ6Β6 (55) πὰ σογηρδσίβουβ πᾶν ΒΡΟΚΘῺ 

ὑμῖν. ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν 
ἰο τοῦ; ἷξ σοι ΒΟᾺΌΪΓ ΜΨΏΘΩ πόννοῖ ἴῃ 

παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ 
ΠΟΙΡΘΥΒΟΣΒ [581} ΞΒροδκ ἴο γοῦυ: 

παῤρησίᾳ περὶ “τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ 
Οὐὐἰθρ οΚ ν δροὰῦδ θα ἘΔΊΔΟΥ [58.8}} τϑροχί 80 

ὑμῖν. 28 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί 
ἴο του, τ. τὰ 6 ἄῶδν ἴῃ 6 ᾿πϑὴθ 

μου. αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι 
οΥἔταθ τοῦ Ψ1Π 5, απ ποῖ 1ϑτὰ βασίπρ ἰο γοῦ ἰμδὶ 

ἐγὼ. ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ. ὑμῶν" 
Ὶ 5181} τεαοθ [6 ῬΔΙΠΟΥ δροχξ χου; 

21 αὐτὸς. γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ""- 

ἡ χαρὰν 
[521 

ἀρεῖ ἀφ᾽ 

ΓΘ. ΖοΓ ἴλ8 Βαΐπου ἰβ5 αν δεέθοίίοι ἕο συ 

ὑμᾶς, ᾿ ἦς ὅτι ὑμεῖς «ἐμὲ 
τοῦ, Ῥεσδῖιδα χοῦ τὰ 

πεφιλήκατε καὶ πετιστεύκατε 
Βανο Ῥθϑὴ Βαντηρ ΔΕ οι οἢ ἤοΥ δηα τοῦ Βανα Ὀειϊανϑᾶ 

ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον. 
[δὲ Ι Ῥεβίάα οὐίμε. Εδίμοσ [ΙΟδτὴθ οὐ; 

28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα 
ΟἿΣΙ οατὰθ ουἱὐ οῦ [6 Ἐδίμοσ δηα 1 ανῈ οομλθ᾽ 

«Ῥαῦ-- 

δ08 

Ῥδοδῦβξθα οὗ [88 70Υ ἐπαὲ 

δι 8 ὯδΔ5 ὈΘΘ6Ὶ ὈΟΙῚ 
ἰηὗο ὑῃ6 ψογιᾶ. 22 χοὸυ 
8150, ὑῃα ΟΣ θ, 8718 
πον, ἱπάθοα, - βανίῃρ 
ατὶεῖ; Ῥαῦ 1 5811 566 
χοῦ ϑαΐίηῃ .δηα χοῦμ 
Ἀδαχὺβ ΜἘΈΠλπΊ ΤΘ]Ο]σο, 
δα ὙΟᾺ 10 ὯῸ ΟὯ6 
ἍΜ1Π δκθ ἴσοιλ του. 
23 Αῃᾶ ἴῃ. ὑμαῦ ἅδὺ 
γοὸῦ ὙΜἘῈἘλΙ.- 85... 6 20 
αἰοϑυϊοη αὖ 811. Μοὶ 
{Ὸ1Υ Τὸ ΚΑ ἴο τοῦ, 
Τῇ. τοῦ δϑ ἰῇβε Β8- 
ποὺ ἴον ᾿ϑηνγυμίηρ 8 
ἍΜ] οἷν 1 ἰοὸ τοῦ 
ἴῃ ΤΥ δήθ. 24 71} 
ὑῃϊβ ὑγϑϑϑηῦ ὑϊηθ σοῦ 
Ὦδγα ποῦ. αδκρᾶ 8 
5516 ἰρΐηρ ἰῃ ἸῺ 

ὮΘΙΘ. Α5Κ δὰ χοῦ 
Ψ1}1 τϑοοῖνθ, [μαὺ χοῦκ 
ΟΥ̓ δ)» ὯὈ6 τηϑάδ {{]]. 

25 Ὥδνθ 5ΌΟΚΘΩ 
{θ56 ὑμίηρε ἴο τοῦ 

“ἰ σοΙρδυίβοῦσ. ΤΏΘ 
ὮΟῺ ἰδ σοῃτηρ ΨΏΘΗ 
1 ΨῚΠ βρθθκ ἴο. τοῦ 
ὯΟ τοῦδ 15 ΟΟΙΏΘΘ.- 
ἰδοῦβ, αῦ 1 1] τὸ- 
ροτῦ ἴἤο. χοῦ νιν 
ὉΙΘῚ 655. ΘΟΠΟΘΓΏΣΠΡ 

86 Ἐαύμϑυ, 26 Τὴ ὑμδΐ 
ΑᾺΥ τοῦ ΨΜΠ1Π 8δϑκ 

ἴῃ ΤΏ 86, δηᾷ 

Ὶ ἄο ποῦ 580 ἴο. τοῦ 
ἰῶαῦ Τὶ 5281 τ8Κ8 
τραυθδὺ οἱ. {π6- Ἐ8- 
6 σοῃσοογηΐησ Ὑοσ, 
ΦἸΊ ΡΟΣ.  ὑΠη6. ἘδΌΠΟΣ 
ὨΪΧΏΞΘΙΣ ὯΔ85 δῇροίίοη 
ἴΟΥ  Ὑοῦ, Ὀδοϑαδα ὙῸΤ 
Ὧδτο- πα αἰδοῦζοιμ 
ῸΣ 6 8η4 ὮδῦΥθ 

Ῥοιϊονοα ἰμαὺ Τ σϑλα 
οὖῦ ἃ5 ὑπο. ἘΔ ΏΘΥ 5 
ἐουχοδϑηδῦυϊνο. 281 
σα οὗἷὖ το 6 
ἘδΏΘΥ δα ΠδΥΘ᾽ ΟΟ16 

ὅ09 5ΟΗΝ 1θ: 29---ἰ 7: 

εἰς τὸν κόσμον’ πάλιν ᾿᾿ἀφίημι τὸν 
ἀπίο {πμ6 ὙΜΟΤΙα; δϑθϑίη Ἷ δὴ Ἰοζ τὰ ρὸ Οὐδ᾽ τῆ 

κόσμον ᾿καὶ ᾿ πορεύομαι: πρὸς τὸν πατέρα. 
ΟΥΔ «πα Τδῖ βοίηβ ἰονναχὰ πὸ ἘΔίμοχ.: 
29 Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ “Ἴδε νῦν ἐν 
ΠΑ͵Θ ΒΑΣΙῺΒ ἰδ 6. αἰδοῖρ165 οἱ Ὠίση - 5θοῖ. ΝΟ ἴῃ 

παρρησί λαλεῖς, ᾿ καὶ παροιμίαν 
οὐΐβροκαπ. , ψΨοὺ δ:Γ6 Ξβρϑδκίησ, δῃηὰ σοχωρδυίϑοη 

οὐδεμίαν λέγεις. 30 γῦν οἴδάμεν. 
ὯΟῸ ΟὯ6. ψΟοῦ 8Γ6 βανϑίῃσ. τς Νονν τὰ ᾶνα δον 

ὅτι οἶδα πάντα καὶ οὐ χρείαν 
{η8ὺ γοῖ μαναὰ ΚρονΏ. 811 ([ 155) δρᾷ πού. πεεᾶ 

ἔχεις, οι ἵνα, τίς σε 
γοῦ δῖα Ἡδνὶὴ σ᾽ ἴῃ οσᾶογ (δαὶ Δ ΟΠΘ σου 

ἐρωτᾷ" ἐν τούτῳ - πιστεύομεν ὅτι 
ΤΏΔΣ᾽ απεβέϊοα; ἴῃ ἼὯΙ15. τ. 6 τὸ Ὀδ!]θνίηρ ἰηδὲ 

ἀπὸ θεοῦ “ ἐξῆλθες. 951 ἀπεκρίθη αὐτοῖς 
ἥτοῖῶω ΟἋοάᾶ.. νοὶ σβλθ ουΐ. “ Δηθνοσοα ἴο {ποιῇ 

ἰηΐο ἢ ψου]ᾶ, ἘΠῚ-- 
{Ππ6ῦ, 1 ὅση Ἰδανίηρ ἐμ6 
ΟΣ Δ.) 6Α δι. βοίῃρ; 

ΜᾺ ἴο 86. Ἐ8- 
Ὅμ6γ." -. ον 

ΤΙ 29ΗΙ5 ἀἰδοῖρΙθ5 
Βοϊὰ: “Ξ66! ΝῸΝ ψοὰ 
16 βρϑακὶπρ ψὶῖῃ 
ῬΙΒΙΏΏΘΕ5, 86 8.6. υὐτ 
᾿ὑουϊηθ ὯῸ σοτηρδτίβοι, 
30 ΝῸΣ ψ Κῆον μὲ 
γοῖ Κῆον. 811 ἰῃΐηρδ 
Δα γοὰ ἄο ποὺ Ὡρρᾶ 
ἴο ἄδνθ δνοῃθ απ65- 
ὑἴΐομι γοῦ. ΒΥ ὑῃ15 τα 
θεῖον ὑμδὺ γοῖ σϑτὴδ 
αὖ ἤτοι αοα.᾽" 831 σ6- 
55 ΘΙΞΟΙΘαΑ ἐπρχα: " ““-“ὸῷ πὴ» “ ΠΝ. ... 3 ν ησοῦς Ἄρτι πιστεύετε 32 ἰδοὺ [“Ὧ)ο τ ὶξ 

εἰ 6 5115 ΕϊρΗΐ ον. δῖ ζοῦ ΣΤΟΝ ΤΣ ᾿ ΤΟΟΚΙ ῬΙ ΡΥ Ἀὐλὴ ἤφηθΎθ ο δὴ ἡ 

ἔρχεται ὥρα. καὶ ἐλήλυθεν ἵνα Ἐπ ΒοὰΣ Ὠἴηνρ; 
18 ςοπίοθ Βοασ πᾶ [Ὁ μὰ5φοΐῶβ ἴῃ οσάᾶεν ἐπὶ ππγαρϑα, “ἰ ΠΑΡορε ες 

“σκορτπισθῆτε - ἕκαστος εἰς τὰ ᾿ΣνΏΘΩ ᾿ στοῦ ἍΨ1Π. Β6 
τοῦ 5μοι!ά Ρ6 βοβίζοσεᾶ. δβϑοῖ. (06) ΄. : ἰῃἴο ἴδε 1 ρορἰίοσοα ΩΝ δ 

ἴδια κἀμὲ ΄ μόνον ἀφῆτε: ΝΝ καὶ ἮΪΐΪ ΟὟ Ποῖ6 δᾶ 
οὐ (ἰ8 155) δῃηα γὰθ : δοῃμῃθα σοῦ ΨἘΙὶ 16 βὸ ΟΥ̓; δπᾶ τοῦ ΨΜ}|ΜΟὺ7» Ἰδᾶνθ σὴ8 
οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι -. ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ |ᾳοῃθ: 80 
ποῖ. 1 δὶ Δα Ὀδόδαξα. 86: Ἐ'δίμου.. ἢ ἰκνὰ Ὠοὲ ΘΙ ὅδε ἐπα 
» ΄ - χν - ΄ ε “κα - ᾽ ἐστίν. 38 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν 1 ἘΔΙΒΘΥ ἰ5.:. τιν. τὸ. 

15. ὙΠ 6βα (155) ΤΠμαν6 ΒΡΟΚΘ  ἰἕοισοῦυ 321 δύο βϑῖα ἐμθϑδ 
τ ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε᾽. ἐν τῷ πίπηρα ἴο τοῦ {πεὲ ὮΥ 
ἴῃ οτάου ἐμαὶ 'π τὸ ρφϑϑοθ'. χοῦ ζῶδν δνα; ἴῃ ἰδ ΤΊΘΔΙΒ ΟὗἨ ΤῺ6 ὙΟΥ ΓΔ} 

κόσμῳ θλίψιν ἔχετε, . ἀλλὰ [αν ρθβοθ, 1ῃθ ἐπ8 
ψοσιὰ Ἐὐϊρι]δίζοιι γοῦ τὸ βανίησ, -. Ἀαΐ ΜΟΙ τοῦ αἴθ πανίηρ 

θαρσεῖτε, .Ἡ ἐγὼ νενίκηκα τὸν [{τὶρυμαύίοι, Ῥαῦ ἴθ 
ΡῈ χοῦ ἰβδκίῃβ σοῦταρο, Ι ἤᾶν σοπαποχεῦῖ {μ6 ΘΟ γαΡΕ" Τ' Ὥᾶνα Θο- 

κοσμὸν. ’ ᾿ ᾿ αποτοα μῃ6 σου." 
ὙΜΟΙΙΑ. : : . : . ᾿ 

κ᾿ ΄ κα δ 17 - Ταῦτα ἐλάλησεν ᾿ΪΙησοῦς, . καὶ ] ἐπα ἶο ΚΘ 
Ἰμοβο ({π 655) ΞΡΟΚΘ. - θυ, . δῃᾷᾶ ἀδά 656 Ἢ 1888, 

ΜΝ Η͂ ΜΝ Ν ΤΑ ΙΒὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν το. ἩΘΑΥΘΕΝ ξ πάν ποιᾶς 
᾿ με τ " Βανίηρ Ἡξίοα ρ΄. {π6 Εν65...- ὁξηίσα. λαίο. [ἢ 6 

“ἙΔΙΒΟΥ, 8 ΠΟῺΓΣ οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ, - ἐλήλυθεν ὥρα’ . : 
ἤθανθ βαϊᾶὰ “Σ᾿ ἘΑΊΒΟΡ, .Ὧ85 σοσὰθ ἦ " ταν, ὯΔ 5 Το πι ἸῺ ΕἸΟΤΊΥ 

δόξασόν σόυ τὸν υἱόν, : ἵα ὁ υἱὸς 7οΓ 805, δα ϑοὰ 
διουιν οὀἔνου ἰβ οι, ἰὰ ογᾶφυ αὶ ἐπα. ϑοὰλ 505. ΤΩΘ ΕΊΟΤΗΥ γοι, 

᾿ δοξάσῃ σέ, 2 καθὼς : ἔδωκας 2 βοσοχαίπς 85. 508 
Βῃοια ρ]οσὶεν ϑψοι, ϑοοοσάϊηρ 85 ψοῦ ραν Πᾶν ροίνθα Ὠΐπὶ 880- 

αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα - [ΒΟΓΑΥ ΟΥ̓́ΘΣ 81] 
ἴο σὰ δαϊμοτὶίν. Οὔ ΄. Βε65ἢ, ἴῃ οτᾶδσν ἐμαὶ [ ΠΟΘΏ, ὑμϑῦ, 85 σερϑιαβ 



ὍΘΕΝ .117::8--τθτις, 

αὐτῷ. :--δώσει - πιδιο αἱ δέδωκας. 
εἷὸ δἰπὶ.- οὴ ΨῺ] βῖνο 81 Ἐ μϊονς ογοα ᾶνθ εἴνθ 

ζωὴν. «αἰώνιον. 3. αὕτη “δέ ἐστιν- ἡἧ; 
ἴο: ἀμοχ- 518 ᾿ονουϊαβίλη., : Τα ὈῸΣ 15.186 

αἰώνιος “ζωὴ οο ἵνα τς -γινώσκωσι͵ 
ξνεχ]δϑθηβ.. ΣΕ. ἴὰ ογάδστυ ἰῃαῦ- ἴδεν ΤΩΣ Ὀ6 Κπὺονίηθ 

σὲ. “τὸν 'μόνον. "ἀληθινὸν. «Θεὸν καὶ ὃν 
ϑοὰ, [86 ΓΟὔἱν  ἔχπθ,. Ὅρα, δηᾶ. ψΒοπὶ 

᾿ἀπέστεϊλας ἡἸησοῦν Χριστόν, 4 ἐγώ σε 
γοῦ, ΕΙΣ.) ξοχί τς ΜΖ 6505. - ΟΒγ δ. [ὦ ψΟοὰ 

ἐδόξασα: «ἐπὶ. τῆς, - ογῆς,ε- τὸ ἔργὸν 
διότιβοά.- Ὡροὶ ἀδέ - οατίμ,-.- {π6. ΨΌΣΚ,. 

᾿ἰπχελειώσας. δι. --- δέδωκάς μοι. 
ον Ῥεζξεοιρᾶ ᾿ ΒΩ σοὺ μᾶνὸ βῖνϑ 10. τὴἢ 

τοὺς ποιήσω δ. Καὶ νῦν δόξασόν με. 
ΟΙτριβαῖ. ἅο;; ἔς δα τον ΒΙΟΥ͂Ν. , τὴρ 

«παρὰ «.σεαυτῷ-,". τῇ ςδόξῃ. ᾿ ἧ 
. εβιάα ᾿ΣΟυΣΒΕΙΣ: το ἴμθ βιότν ΨΒΙΘΒ. 

. ρι : 

᾿δείοτει.. τος 188... 186 τψνοτ]ά . το 6 
" 

Ι ἅνδϑ Ἀν. 

παρά:- απ σοί. τ τ ὦ 
δεβίαε -ΟᾺ, - ᾿ τς τὸν Ἐν : 

τῷ: ̓ Εφανέρωσά: : τὸ. ὄνομα--: τοῖς 
- τωϑη οϑίεα... οὖνγοι {Π6.νϑ::- παπῖθ'ς. το 6 

τι οὗς -ἔδωκάς μοι -: -ἐκ τοῦ 
ψνμοχα.. νοῦ ρᾶνα᾽ -ἴο τὴθ οὐΐιοῦ, “ἐπ 

; ἦσαν: “ κἀμοΐ " αὐτοὺς 
σοὶ γοα Ἧπλεν νοσθ: δ8πα ἴο᾽ τὴθ.... ἐδέϊα.. 

ἔδωκας, “καὶ τὸν λόγον σοὺ ᾽'τετήρἠκαν. 
ϑψοι ὅϑνθ, δῃᾶ ἰῇ νοτσα-: οἕ σγοὰ μον πᾶν ορϑεζνεᾶ. 

7 νῦν΄. ---. «ἔγνωκαν - ὅτι “-᾿ πάντα -᾿ 
- εἴϑον Ἀδνα πον: τοι μα “811 (Πλ1π|65). 

ὅσα. π“ἔδωκάς...- μαι. - παρὰ σοῦ. εἰσίν’ 
85 ΤΩΘΏΥ͂ ΕΝ σου, Βανθ. ἴο τ. 6 βϑιᾶδ.. οἱ οι 816; 

8. ὅτι: ῥήματα :- ἃ ἔδωκάς μοι: 
ὦ Ὀβοδαξο: ἄμε. - ΒΒ Ψ ΠΕ 5 ᾿ωδῖοα σόα θεν -1ο τὰ 

δέδωκα. -εαὐτοῖς,.- καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ 
1 Βδᾶνθ Εἶνϑα ἴο ἤδγη, ϑηα 18 τχϑοοῖνρα δῃηᾶ 

ἔγνωσαν ᾿ἀλήθῶς ᾿ ὅτι παρὰ σοῦ --: ἐξῆλθον, Ὁ 
τμαῖ, Ῥαβῖαςβ οὗ χοῦ. 1 σατὰθ οὔΐ,: 

Ε᾽5 ἀπέστειλας. [9 
Ἢ 5 ἴθ᾽ Του. 

ἱπὲ Κηθν " ἔπη γ' 

καὶ, ἐπίστευσαν " ὅτι σύ. 
διϑᾶ΄" ̓  τὸν θεπενϑά " ἴδαε ἰχοῖ; τὴθ 1: 86ηῈ ξοτίδευ 

ἘΞ ὼ “περὶ. αὐτῶν 'ς. ἐρωτῷ:ς. ττούτπερὶ 
ΠΑ ΠΞ δροῦξ ἴποτα αἴ ΣΘα ΘΒΈΏΦ; τος. δρουΐ 

τοῦ. «κόσμου, . “ἐρωτῶ. ἀλλὰ περὶ 
ἴδε: ᾿ΜοχΙα ἃ ΣῚ 51Ὸ Τβαυφβθηρ: Ῥυῦ -. δροιῖ. 

“τῶν Ὁ δέδωκάς, μοι, 10. “ὅτι 
ΥΕΪ ἢ ὁδ5. “τ ψοὰ πάνδ᾽ ΕΝ - [ο τ6,-0 Ὀθόββα 

όόί τ εῖσινς καὶ “τὰ ἐμὰ. πάντα .-". σά 
ἰσιγοῦν ἴπεν ἀσ, πη 8; ΤΩ) 6 - 8}1 (1. 85)... ΣΟΙ 

ἄ γοῦ, [86 οὗν" 

᾿ς κόσμον τ, εἶναι. 

{τὰ6: 
.8 ὈΘσαῦ58 “086 βαϑἴηθ5 

ὅ18 

8 -Ὑ8018.. [ΠΌΣΩΒΕΣΊ 
ΜΉΘ: γΟΙΕ Ἴμδγ6. ἸΝΝ 
Ὦΐ, ἮΘ. ΙΏΘΥ, 
ΒΟ πν" ϑνεσϊαβίηρ: ΙΝ 

3 ΤῊΪ τὴ. Θγογ- 
τοὐαρύξασ 156, οὲν δας. 

ἱλρ9} Κηονήδᾶρθ οἵ 
Ἵταδ 

Ὁοάᾶ; 86η οἵ ὕδ6. :Ὅπρ 
ψ ΏοΩ. γοι σοῦ "ἢ 
Φοδαβ (με δῦ. 41΄ ΠΈΣ 
β᾽ου ῆθα ψοὰ οὐ ἰδ6 
ΘΑΣΉ, πανίηρ “ρ᾿βήρα 
[{π6΄᾿ ὍΤΟΥ ᾽γοὺ ᾿δνὸ 
φίνθῃ τὴθ ἰο :40:: ὅ 850 
ΠΟ γοᾶ; ᾿ἘϊαῚ ΒΕΥς 
 ΟΙΟΡΙΙ͂Κ ̓. τὰ 8 Θ᾽ουρϑῖἊα 
γΟυΣΒΘΙΣ, 108. ἐπ 
ΒΊΙοσγ.-- ἀπδῦ, - 
ΔΙοΏρΒΙαδ. γοῦ-:: μείονε 
[886 ψοι]ά - ΜΆΒ. πτύων 
-Θ ΟἹ αγο δᾶ 8 
γοὺς ὨΔΙῚΘ ταϑηϊροϑὺ 
ἰο -ἀδδ Ἰπθῃ γοι ΓΕΤΣ 
6 οὐὖῦ ΟΣ. [ῃ68. ̓ ῬνΟΥ]ᾶ, 
Του. Ὕ6͵6.-: ϑΟΙΧΒ; δα 
σοὺ 'ρανβ ὑμδχα, ἴο᾽ ΤΏ6, 
ϑια. ΤὯΘΥ . πανα. 005: 
βογνβᾶ. γψοῦγι. Ψοσζᾷ, 
ἡ ον... ἢϑν6ι: ΠΟΥ 
οοαθ. ἰο ΚΟ ἰῃδὺ 8]}1 
{μ86. [ΐηρδ νοῦ σαν 

ἅτ . ἔτσοτῃ.- ψου; 

ὑμδῦ. γοὰ βᾶνθ τλθ Σ 
ἤανα ρίνθη ἰοὸ ὑδϑ, 
δα δου - ἤν τὸ- 
σοἰνεα ὑθηχ δπᾶ- παν 
σού! ]ν οοχῃθ,. ἶῷ 
κῆῶον ὑμαῦ 1. σΆ6 
αὖ ἃ5 γΟΙΣ,. ΤΟΌΓΘΘΘΏΣ 
[αϊῖνθ, θα, [Βδυ Πᾶν 
Ὀδιονβα ὑμαῦ γοῦ. βϑιῦ. 

.(91- Τῆθκα 
ταααοϑὺ  σο Θ Υἢ 
ΦΏδαι; 1 δίκα το δϑῦ, 
ποῦ ΘΟΒΟΘΤὨΙ ΠΡ, οὐδ 
ψοσια, δὰ - οοΠοχ Ἶηρδ' 
ἰΏοβθ, γοὰ Ὥδνθ. σίνθῃ 
ἴδ; - Ὀθόϑυβθ.. ἰοῦ 
δῖ. ψοῦσβ, 10. δηά. ἈΠ 
ΤᾺΣ. ὑμϊηρ5. 8ὲ8 ψΟΌΤΗ 

811 ΖΦΘΗΝ 17: 11--.-16 

ἐστιν -- κἀὶ “τὰ σὰ -- ἐμά, καὶ [δὴ γοῦγδι. 8.6 ΙΏΪΏ6, 
. 45. 5᾽ ταμα. εἶπα. γοαῖς "τη 6, τ πα ἸΔηΔ 1 ὨδΥύδ. μὴ ρἱό- 

- δεδόξασμαι’ “- -ἐν΄ αὐτοῖς,  ΄. “ ΄ . “τ ῆἔθα δπιοηξ ὑμοτα.. 
βάν Ὅοοα βιοσῆοα 1 ἴπο. - το ον 11 “ΑΙΒΟΙ 1 δὰ 80 

11 καὶ - οὐκέτι “.- εἰμὶ . ἐν: τῷ. κόσμῳ, [Ἰοπβδε ἴπ ἴὴ6 “Ψοτϊά, 
" Αμᾶ. ποῖνοῦ ΤΥ δπτ  πα-.- ννοχ]ᾶ, ΠΕ ἐπα δέθ ἴθ ἐπ 

καὶ - αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν; "-. κἀγὼ | ποῦ Δα 1 τὰ Θότα- 
δαηὐὰ λον - ἢ τ86: νὰόουὶὰ τα, - 861 ἴῺΡ; ἕο γοι. ΗοΙν Ε6- 

πρὸς - -- σὲ ἔρχομαι. -- “πάτερ. - 'ἅγιε, {1π6τ, τιαίο οναν ὉΠ πὶ 
ἰοναχᾶ. ᾿ γοὰ ς΄ δῖ σοτηΐηῆρ... ἘΔίμου. Βοῖν,. ἢ 8οοουηξ οἵ ΨΟῺΣ 

τήρησον -αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματέ! σοῦυ- ᾧ - ον πᾶῖὴθ ψῃοῃ τοῦ 
οὔβοσναε - ἴδεν. ἱπ θα πϑῖθ ᾿ οὗ γοὰ το νέοι. αν ᾿ρίνθῃ πιθ, .Ἶὴ 

δέδωκάς: μοι ἵνα . ὦσιν": [ογάκῦ ἐπα τη 
ψοῦ Πᾶνα βίνϑ. ἴο ταῦ, ἰὼ οσαοσ δαὶ πον αν 6 Ρ6 δὴδ 7υκὶ ΦΑ Ν 

ἕν εὐ καθὼς -- -- ἡμεῖς. 12 τῶτε-. ἰἤμην 12 δα 1- 85 πῇ ἢ 
οὔθ (ἔπ 6) - δοοοχάϊζηδ δ5... νγα.. Ἄδα. 1 85 ΘΙ Ι υδοᾶ ἴο τ αίοἢ 

μετ᾽. αὐτῶν ἐγὼ ᾿-ἐτήρον αὐτοὺς ἐν τῷ [᾿γεῖ ποτὰ οα δοοοιαῦ 
Ὑπι ὕδεσα Ὶ ἡ» νι ἐδῶ 1πο ἴῃ [δ6 οὗ χοῦ οὐη ΠδπΒ 

ὀνόματί. σου ἐδωκάς τ μοι, 
᾿Ὥδχαθ. οἶγοι; ἴο ψῖοΒ ψοὰ μαναὰ ρίνθη. “τὸ ταῦ;- ΜΒΙΘΕ, ΠΝ ἨδνΘ ἔκκοὶ 

καὶ ᾿ἐφύλαξα;" “καὶ οὐδεὶς... ἐξ αὐτῶν [3Ε; 88. βδυθ Κερ 
αὐᾶ: Ιπυδτάςα,: δᾶ: πὸ πα -. οἂἱ οὗ .-- ἰοτα -- ἴδει; "ἐμά; ποῦ 0186 οὗ 

ἀπώλετο “εἰ: μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, |θ πὶ -ἀεδύτογϑα 
να ἀοϑίσχονυνϑαι: 15: ποῦ 16. δὸὰ οὐδ ἀεβίσυςοι, αχοθοῦ ὡς Β0ῃ οὗ ἀ6- 

ἵνα " --- ἡ - γραφὴ - πληρωθῇ.--- ᾿ [πὐχαούίοι, ἰὰ οσγᾶοσ ὑμαῦ 
ἴῃ ογάοσ ἰδὲ [86 Βοσίρίυγο Βῃουϊα 6 ταϊππρά. ἐδ βοσίρίατα ρὲ θ6 

12. “νῦν δὲ“. πρὸς σὲ. ἔρχομαι, - καὶ  ἀπηῆΠοά, 13 Βαλ ὨΟΝ 1 
ΟἾΝΟΝ ας ἰοναά νοὶ 1 δὴν φοπλάχες, : . ϑηᾷ. 

τ ταῦτας- : λαλῶ -. ἐν τῷ κόσμῳ ὁγτὰ ̓ οτῆμηβ ᾿ ἰο σοῦ, 
ἐμποθα (δἴπ85) ΟἼ δαὶ βρεβκίὴν ἐπ ὦ ῃ6. ὦ ποχ -- δά 1 τα βρΘδΚΙΏΒ 

ἵμα :--. "ἔχωσιν : τὴν χαρὰν τὴν .μι686, δίπδ5 ἴὰ - [Π6 
ἴῃ ογᾶδσ δὲ πον. ταϑν Ὀ6 Βαψέῃε- ἴῃ 1ΟΥ ἰμ6] ΜΟΙΙΑ͂ . ἴῃ: ογᾶθγ.. ἐμαὺ 

ἐμὴν." πεπληρ ὡμένην.- ὁ ἐν ΄ -“ἑαυτοῖς.- [ΟΥ̓ ΟἸΆν. μᾶνθ ΤῺΥ 
ΤΠ. ᾿ Βδνίπε ῬΟΡΗ ὑπρας ΠΝ Ὦς τ ἰπΘΙΆβαΙναβ. | ογ΄ τὰ ἐμθιλβοῖναες. τὸ 

14 ᾿Εγὼ. δέδωκα ". 
Ὦδνθ εἴνεῃ . ἰο πο: [86-- 

καὶ ὃ κόσμος. ἐμίσησεν. αὐτούς, ὅτι΄. οὐκ 
διὰ ἰὰ6 - νοχϊα παϊιθά..  τ1Ὼὲὲ6τ,: Ὀθοδϑιβα - ποῖ 

-- εἰσὶν“. : ἐκ... τοῦ: "κόσμου. ἢ καθὼς, --- ἐγὼ; 
ἴον ασὺϑ. οὗὐὔοόοξ [6 Ψοσ)ὰα  ἈΟσΟΤΙαΐ ΠΡ 85.: 1 

οὐκ: -εἰμὶ ᾿.. ἐκ ; πὖϊ κόσμου. Ὡλῷ 
Ὡοῖ τ. 81: - ἘουΒΟΕ ῖ Α͂ Ν 

51:15 οὐκξ 5: ἐρωτῶ -: 
πὰ ὩΝΟΕ τ ΤΊ αἴα τοανεβιιηα 

ΤΣ 10}, 2147}' πάνθ 
᾿βίνϑ: - ΠΊΩΝ “οσα ἴο 

ἐμοὶ, Ῥὰ [86΄ "ΜΟΙ 

'μδ5 Βαίβᾶ. ἔμβδτο, 86- 
οδβδ.. δ αν.. ΤΡ 50 

ρατὺ οὗ [8 ΜΟΥΙΑ, Ἴυδὺ 

ΜἈΒΙ1 δὶ 0 ̓ Ῥατὺ οἵ 

ἴδ8 ψοΥ]α,. 

15 “τ᾿ ᾿γοσαδοὶ. ψγοὰ, 

ποῦ ἴο ἰθκο᾽ ἐβεπῆ αὖ 

οἵ ὙὍ86᾽ ΟΥΙά, ᾿Ραῦ 
ἴο ψϑίσῃ. ΟΥ̓́Ε 1 6ῃὶ 

ἀ Ρϑοθαδθ.. ὉΣ 86 ψ]10Κ- 

βὰ ὍΠ8..:16 ΤΏΘΥ ΔΙΘ 

αὐτοῖς “τὸν λόγον  σου,-. 
ΜΟΥ --ΟΥἩἨ νοῦ, 

᾿ ἵνα 
οἶα οχᾶσγ 8. 

" αὐτοὺς στ ἐκ οὐ τοῦ γ 
θα -- οαΐ οὗ τὰ 6 

ἐὐο ἵνος που τηρήσῃς τ ὁ 
: ΞΕ οτᾶθσ ἐπϑὲ-" ΗΝ ἈῚ οὔϑοσνο. 

- τοῦ, πονηροῦ. 16. ἐκ... 
, ἴπ6-  ψιὶοκρα. (ο06). 

ἄρῃς 
σου ΒΒ ου͵α 18 ἀρ: 

κόσμου - ἀλλ᾽ 
ΦΜΟΤΙα το ας 

αὐτοὺς . 3. ἐκ. 
. πέτα οαΐ οὗ 
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τοῦ. κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς [πὸ φεῦ οὗ ὑπ6 ψοσ]ᾷ, 
188 νου] ποῖ δον δῖα βοοοσάϊηρ 85 δῦ 85 Τ 8} ἨῸ φατί 

ἐγὼ οὐκ εἰμὶ -ἐκ τοῦ κόσμου. 17 ἁγίασον | οὗ ὕμ8 ψοχ]ά, 17 Β8ηο- 
. " ποῦ - εἰμὶ οαἱ οὗ [δε Ἡγ Σᾶς ΘαΛΟΌΣν: [ ὑἱἦν 6 ὈΨ . ΤΏΘΕ 15 

αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ. ὁ λόγος ὁ σὸς [οὗ ἰδ. χα; γοῦν 
υὐτοὺς ΠΗ ζῇ ἘΠΗΜΕΝ, 6 ΟΣ 108 γουσβ] ψοζα ἰ5 ἔστυνῃ. 18 συκὶ 

ἀλήθειά ἐστιν. 18. καθὼς: ἐμὲ [85. γοῦ Βοηῦ χὴ8 ξοσίῃ 
ἐχαϊα Ἀοοσσαι τε 88 τὴρ Ἰἰηΐο ὑπ ΨΟΪΣΙΩ, 1 δἷξο 

᾿ βοῃῦ μοι ἔογίῃ ἰηἴο 
[886 ψοι7]α,. 19 Απμᾶ 1 
ΘᾺ  Βϑουγρ τὴγ- 

ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα. 
σοῦ βοηὶ ξουίῃ ἰηΐο ἴῃς ΟΣ, 6501 βεηΐ ξοσίῃ 

αὐτοὺς εἰς τὸν. κόσμον: 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 
μοα ἰηίο 6 ΨΟΣΊΙΩ͂; δᾶ οὐαῦ ἴμθια [5615 ἰῇ 61} ὈΘΏΒΙΣ, 

ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὑμαῦ ὑπδν 8150 τῦϑν Ἠ8 
1 8 5δ ΣΝ ΣΑΨΞΘΙ͂Σ, Ἰὰ οσάσσ ἰμδῖ [ βαμουϊηοα.. ὮΥ ᾿ΤθδὴΝ 

ὦσιν καὶ - αὐτοὶ . ἡγιασμένοι ἐν [ΟΥ ὑγαίῃ. 
ΤῊΣ ΒΘ 8150 ΔῈ Υ Βανίῃβ Ὀ6θὴ βαιμοϊθοα 1π 29 τᾶ τοαιθϑῦ, 
ἀληθείᾳ. : ποὺ σΟΠοοτηλαρ ἴπ658 

ἐσαῖῃ.. ΟἾΙν, Ὀαὺ δ'Ξὸ σορ- 

20 Οὐ. περὶ -τούτων δὲ ἐρωτῷ σΟΡΏΣτθ ὕζοϑβθ ρυνϊηρ 
Νοῖ. δϑουξ ἰδεβ Ρὰαξ [85 τεαποβίίηρ δῦ ἴὰ τὴ ὑΓΟΌΡἢ 

μόνον, ἀλλὰ ᾿καὶ περὶ τῶν πιστευόντων ] (ΒΕΓ Μοτά; 21 1ὰ οὔτ 
ΟἿΣ, Ῥαϊ ᾿δἰ8δοὸ᾽ αροαΐ ἐμπ8 (ομ 68) Ῥειανίπα. | ἅθγ μϑὺ ὑπὸ) ΤΔΥ 

διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, [311 96 οὔθ, 785 ΒΒ 
ἰοῦ (6 Μοᾶ - οθ ἰμπίΐο ἴπ6, [γο, ΒΔΙΒΘΥ, 816: ἰὴ 
1. ἵΝα. τι πάντες ἕν [[αὐἱοὰ ΟΠ πὶ. δῃᾶ 

᾿ ἀὴὰ οτᾶοσ ἐπδῦ 811 (ο 65) - οὐδ (πίη) [1 δῖὴὺ ἴῷ ὑπΐο ὙΠ 

ὦσιν ΄ καθὼς σύ, πατήρ, ἐν ἐμοὶ [ὕοὰ, ὑμπαῦ - 6} 8150 
μον τ Ὅ6, δοσοσάξῃξ 85 σοὺ, Ἐδίδου,. πὰ 6 [ΔΚ ῬΡ6 ἴῃ -αηΐοῃ 

κἀγὼ ἐν σοΐ, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν [ὶῦΒ 8, ἴῃ ΟΥΘΣ 
ὑμαὺ 6 μου] τηδῦ 
Ὀ6Ιθνθ ὑμαῦ ψοὰ .ϑθηΐ 

τὴ6᾽. ἔουίῃ. 22 ΑἸδο, Ἃ 
ἤδνθ βίνθῃα θὰ ὑπὸ 

1 οὐᾶθσ ἐμαὶ αἴθδοὸο ἴμεν ἱπὀ 115 

᾿ ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ 
Τπον τὴν 6, ἴῃ οτᾶφσ Πὲ Ὡς ψοῦα τὴδν ὈθΙθν6 

ὅτι σύ με΄ ἀπέστειλας. 22 κἀγὼ τὴν δόξαν 

δηα Ὶ ἷἴὰ νοι, 

ἐμαύ σϑοὺ. τὴϑθ.. βαῃὶ ξοσίῃ. ΑΠΑ͂Ὶ [86 ΕἸ [ΒΊΟΥ δὶ γοὰ ἤδνα 

"ἣν δέδωκάς μοι - δέδωκα. αὐτοῖς, [ΕΙνΘΏ -ταθ, ἴῃ, οτάδΣ 
ν πο, σοὺ δᾶνα εἴνεα ἴο 6 1 δνο δίνθῃ ἴο ἔβϑσα, δῦ πον. τᾶν 6 

ἵνα. " ὥσιν ἕν ᾿ καθὼς ΟΩ6 ἦπδὺ 85. χε 816 
ἴὰ ογάου ἐμαὶ ἐπὰν ΤΩΒΥ Ὅ6. οπ8 (16); δοοοτάϊηξ ε5 ΟὯΒ. 2381 ἴὰ. ὉΠΟΣ 

ἡμεῖς ἕν,. 28 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς: καὶ σὺ ιΒ. ὑμποπὶ πᾶ σοῦ -᾿ 
“6 ομϑ ([ῃ128}, τ Τ Δ βοὴ. πᾶ σου τ ἰὰ Ὁπίοῃ.- ὙΠ τθὶ 

ἐν᾿ ἐμοί, ᾿ ἵνα εὐ ὦσιν : [ἃ οὐδ ὑμαῦ ὑμπὸῦ 
ἰπ -..-- τὯϑ, ..-: ᾿ ἴῃ ογᾶου [δὲ ἐμὸν τδν ΡῈ [τῇδ Ὀ6 Ὀοεϊθοϊοα ἐπ 

τετελειωμένοι . εἰς ἕν, ἵν εΓ 0 ΟΩΘ, ὑμαῦ ΠΏΘ. 

ΠΑΝ ΩΕ Ὅφϑῃ ροχέθοίεα ᾿αΐο ομδ. ἰμηρ), ἴῃ οὐδαν πὲ ἽΜΟΣΙΑ. τὴν Ὦδν [886 

᾿ς γινώσκῃ «ὃ κόσμος ὅτι σύ με Κμονίθάρε ὑμαῦ γοὰ 
Τὴῦν ΡῈ Κηοννίπς ἐπα Ψοσχὶ ἐμαὶ γοὰ τ βδὴῦ τ!26᾽ ΤΟΥ -.Δηᾶ 

ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ᾿| ὕ8αὺ γοὺ “Ἰονϑθά ὑῃθὴ} 
βϑῃΐ ἔοσίῃ "“ δῃᾷ γψοῦ Ιονρᾶ ἐἔβοηλ  ϑοσογάϊηρ 85 [58ὺ 8.5. γοχ Ἰονϑᾶ 

ἐμὲ ἠγάπησας. 24 Πατήρ, ὃ δέδωκάς [1|6. 24 ΕαΏΘΓ, ἃ5. 10 
τ σοῦ Ιονρά.. Ἑαΐμον ὙΜ Ὡς ἢ γοὰ μδνϑ βίνϑῃ ΜΒ δὺ ΤΟΙ -Ὥδνο οἰνοα 

μοι, 

δ18 

θέλω 
1 δὰ ΜΊΠΣᾺΒ 

ὦσιν 
ΤᾺΝ 6 

τὴν 
1268 

μοι, 
ἴο 68, 

ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὰ 
ἴῃ ογᾶοσ δὲ ΘΟ 81 Ι 

μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα 
δ 150} ΤΔΘ, 1ὰ οτᾶρυ ἐμαὶ 

δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν 
ΒΊΟΥ τθ6 χθ ΨὩΪΟα 

δέδωκάς ὅτι ἠγάπησάς με 
γοῦ 8808 ξίνεῃ Ῥεσδβθο γὑψόου Ἰονεϑᾶ 

πρὸ καταβολῆς κόσμου. 25 Πατὴρ δίκαις, 
μοΐξογσθ Σουηᾶσπι ΟΣ νοῦ. ἘδΙΠΟΣ τἰβμίθουβ, 

καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ 
αμῷ 6 ψοα γόοὰ ποὶ ἐπῆσαν, 1 

σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ 
σοῦ 1ἰζῆθνν, δ15σὸ ἴμε86 ᾿ Κηδνν τα νοῦ 

ἀπέστειλας, 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς 
βοῃΐ ἐοτίῃ, δηᾷ παρ Κον τὸ ἰπϑῖὰ 

ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα 
Ὡδὴθ οἶγοι, δῃηᾶὰ 1 5Π8}} δ ο Καόνῃ, ἴπὰ ογᾶον [πὲ 

ἡ ἠγάπησάς μὲ ἐν αὐτοῖς 
ἴμ6 χοῦ Ἰονεαᾶ τὴθ ἴῃ ἴφια. 

ἰο Τῦ6, 

κἀκεῖνοι 
αἷ5δο ἔοβα 

θεωρῶσιν 
1885 δ ν ῬΘΒΟΙᾶ 

ἀγάπη ἣν 
ἴονα. :. ψῈΪοᾺ 

ἦ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 
ΙΔ, ΒΘ. 8161 ἰὴ ἐμοχα. 

Ταῦτα εἰτὼν ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθεν 
ΤΏθεο (ἰἰρ5) μανίηρ Βαϊ δὰ 9655 οδταθ οὐ 

σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν 
ἰοροίμον ἢ {π6 ἀἸΞοΙθ]65 οὔ πῖπὶ οὐδοῦ 56 

τοῦ μΜΧειμάρρου τῶν Κέδρων ὅπου ἦν 
οἔίβ νυιίοῦ ἰοσσθηΐ ογἕίπθῃθεο ὕραδῦ ΨψΏεγθ 85 

εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ 
το ΨΜΏΪΟ [6 δαίογεαᾶ 6 δι [86 

ἤδει δὲ καὶ ᾿Ιούδας 
ἩἨδὰ Καοὰ Ὀπΐξ 615 0 ὅδ 

αὐτὸν τὸν τόπον, 
Ὠΐσα 18 ῬΙδορ, 

συνήχθη ᾿Ιησοῦς 
ννᾶ8 16α ἐοροίδοῦ 7655 

μαθητῶν αὐτοῦ. 8. ὁ 
αἰδοῖ 165 οὗ Ὠΐγη. ΤΒ6 

λαβὼν τὴν σπεῖραν 
“Βανι ἴδίθῃ. 16 Ῥαπᾶ. 

᾿ἀῤχιερέων. καὶ ἐκ τῶν 
ΟΠἑΘΕ υτίοθίβ δᾶ ουΐοξ ἐπ 

ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ 
ῬΈΆΔΓΙβοο5. βΒΌΡοτγαϊηϑίθβ - ἰ8 σου ὑποσα 1 

φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4 ᾿]ησοῦς 
ἰός 5. δῃηᾶ ἸΔΙῺΡΒ δά ΘΔΡΟΏΞ. . Ζ6505 

οὖν. εἰδὼς ᾿ πάντα τὰ ἐρχόμενα 
τογοξοτα δανίηρ Κῆοννὰ. 841} ἰδ (1655) σοΟΙ 5 

κῆπος, 
Βατάφῃ, 

μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 
καῖ Ιοα ΟΣ Ηἰχ. 

ε 
ὁ παραδιδοὺς 

ἔμ6 (οπ6) εἰνίλα Ὀοϑιᾶθ 

ὅτι πολλάκις 
Ῥδσβθσθ ΤΩΘΔῺΝ ΠΣΔΘ5 

ἐκεῖ μετὰ τῶν. 
13ε1:}.} ΜΠ τὴ8 

οὖν ᾿Ἰούδας 
Ἐπογοζοσα 1.85 

καὶ ἐκ τῶν 
8153 οὐοῖ [88 

Φαρισαίων ὑπηρέτας 

ΦΟΗΝ 17: 23ὅ---18: 4 

6, Σ ψ ιβθῺ ὑμδῦ, 
ΨΜΏΘΙΓΘΙΊΙ δηλ, 6 Ὁ} 8150 
ΤΥ Ὀ6 ΜΙ τ, ἴῃ 
ΟΥΘΣ ἰὸ ὈΘῃοΙὰ τὰν 
ΒΊΟΥ ὑμαὺ γοῦ Ὦδγα 
σἴνθῃ πιθ, Ῥθοϑῖιθα γοὰ 
Ἰογθὰ ἴδ Ὀθίοσγθ {δ 

6] Τουμάϊησ οὗὨ ὕ 6 ψοσ]ά. 
25 Ηϊσῃίθσου» ΕΑΌΠΒΟΣ, 
[Ὧ6 Ψψοσια. 85, ἱπαθϑά, 
ποῦ οοὔθ ἰὼ ἴον 
γοα; Ὀᾳὺ 1 αν οοσθ 
ο Κηον. γοὰ, 8δῃᾶὰ 
656 δῦ σοΐὴθ ἰο 
Κῆον ὑμαὺῦ ψγοὶ βοῃῦ 
6 Τογτίῃ. 0 Δα 1 
Ὦδνθ τηϑᾶθ γΟΌΣ ὩΔΠῚΘ 
Κῆο ἴὸ ὑμολ δῃᾶ 
Ὑ1 τᾶ ἰῦ ΚΗΟΜΨΕ, 
ἴ οσᾶδυ ὑμαὺ ὑπμ6 ἰονα 
1 ὩΪΘῺ νοῦ Ἰονθᾶ 
ΙΏ6 8.) 6 ἴῃ ὑπο 
ΒΘΩΩ Τ ἴῃ πο 1 
ὑῃθιλ. 

18 ἩἨδανὶησ Βαϊὰ 
ἴμοβο [ρδ, 56- 

Τρ ψοηῦ οαὖ νι Ὠΐδ 
αἰβοῖρθο 5 ΘΟΙΌΘΒΒ ὑδ8 
ΊΏΤΟΥΣ ὑοχσσθηῦ οἱ 1 14΄- 
ΤῸ ἰὼ ΨΏΘΙΘ ἐπμοῦθ 
Ψ85. ἃ βαγάθῃ, δῃᾷ Ὧ6 
δα ὨΪ5 αἰδοῖ ]65. 6ῃ- 
ἰογραᾶ ἰηΐο Ὁ. 2ΝΟΥ 

Φυᾶδθ, δἰ ὈΘΟΓΘΨΟΣ, 

8150 ΚΩΘῚ (ῃ6. ὈΪ806, 

Ῥϑθοδῦδο ὅδθβδαβ δὰ 

ΤΘῺΝ ὑὐχαθα χηθῦ ὑὭΡΘΥΘ 

ΜΙ ὨΪἷ5 αἱβοῖρ 165. 

8 ὙΠΟ ΐοσο σι ᾶδ8 
ἴοοῖκ ὑμ6 βοϊάϊου Ῥαπᾶ 

Θὰ οΟἾἾΘΟΙΒ. οὗ [88 

ΟὨΙΟΕ υυἱοϑίβ δῃᾶ οἵ 

[86 ῬΒΑτΥῖθθοα. 888 

σδῖ 6. ὑοῦ ψίς ἢ 

ἰοῦ 65 8η4 Ἰ᾿ἸΔΙΏΡ5 
ΔΩ͂ τϑδροηβ. 4 ὕθευϑ, 
ἐογοίοσο, Κορ 81] 

86 ὑβίηθβ σοχλϊηρ 
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ὌΡΟΣ Ὠἶχα, σοηΐ Σου 
δια κ5εϊαὰ ἴἰο ΤΏ θῃγ: 
“ΟΠ ἃχ6 τοῦ Ἰοοκ.. 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἐξῆλθεν, καὶ λέγει αὐτοῖς 
ὍὌρΡΟηΩ Πίλ ἈΠ Ὀβῖὰθ οἵ, δα 6 5 ϑασίῃρ ἰὸ {μ6 πὶ 

Τίνα ζητεῖτε; ὅ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ 
ΜΈολ 816 γοῦ βϑοκί: 7 ΤΟΥ δηϑννοτεά ἴο Ὠΐπῃ ΕΠ ΟΓ9᾽ ὅ ΠΟΥ 

᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ᾿δηδψετθα Ἠΐα: “56. 
Φεθὰ5 186. ΝΖϑσθῶθ. Ἧδ 15 βαστὴρ ἴο [σὴ ἰςὰ5. Τὴ6 ΝΑΖ' 8" ΤΟ,» 

Ἐγώ εἰμι. ἱστήκει  -. δὲ καὶ ᾿Ιούδας [Ηἶὠἰὸ. 5818 ἴο ποι: 
: 8. Ηβᾶάρβδεῃ δἰδηδιηα Ῥαῤ 8150 ὕάθ" “Δ ὮὯθ6.᾽" ΝΟΥ 

ὁ ᾿ "παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν. [συ8Δ5, .5' Ὀδύσγαψου, 
1λ6 (οι 6) βἰντηρ Ῥοβίάβ Βίτα νι ἰδεπι. [χὰ 8150 δὐαπαίης 

6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι,  ὕμθα. 
ΑΔ5. ἰδαγθέοσθ δ 58]4 ἴο πο ΟΘὃΘὃΞᾷΣΡ ΘΙῺ, β Ἠοψθνοσ, ΜΈΏΘΩ. Ἐὲ 

᾿᾿ ἀπῆλθαν εἰς ὀπίσω καὶ 581 ἰο ὕμθῆι: “1 
ἴδεν γε ΟΕ ἴηἰο {8 (αἴμεο) Ῥεμμα δαπᾶ] 37γηγ 6," {πον ἀγὸς 
ἔπεσαν οἱ χαμαί... 1. πάλιν οὖν ΙΌΔΟΚ δηᾶ [611 ἴο ἐπ 

τ 168 ᾿ς ΟἿ ἴδ βγχουμᾶ, ΑΒδῖπ Ἰμασυθίοσθ σγοιηᾶ, 7 ἘΠΟΥΘΙΌΣΘ 

Ὧ86 δεκδᾶ πϑιὰ δρβϑίῃ: 
“ΈΘΤΩ 816 στοῦ Ἰοοϊτ- 

᾿ἐπηρώτ σεν αὐτούς Τίνα ζη τεῖτε; 
Β6 ἱπαυϊταα προ {ῃετὰ ὝΠΟΙΩ δῖ τοῦ ΒΕΘΚΙΏ 57 

οἱ δὲ εἶπαν ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. ἴὴρ ἴογῦ᾽ ὙΏῸΡ 5δἱὶάᾶ: 
ὙΠῸῸ (ο165) ῬὰΓ βϑία  σεθθὰβ ἰμπθὸ - Νδζδασεθθ: [Π]ΡΡὰ5. ἐπ Ν87-:8.-. 
8 ἀπεκρίθη. ᾿Ιησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ τοπε΄." 8 ὅεδιβ ᾿ δῃ- 

Αμπδυγοτοά δΦεβὰβ 15ε184 ἴογου ἔδδὶ Ι ΒΜΟΙΡα: ἽὝο5, (ο]α τοῦ 
εἶμ: εἴ ᾿ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, 1 ἴῃ Π6. Τῇ, ὑμπογϑίοσα, 
ΠῚ; 1 ἐμλογθέοσθ. ΤῊΘ ΥΟῦ ΔΙ ΒΕΘΙΚΙΏΘ, 10 5. 1 σοῦ ἅτ 1οο]ε- 

ἄφετε "τούτους. ὑπάγειν" ἴῃ ἴου, [1ϑῦ. ὕμ6 88 ἰοῦ σοῦ ΕῸ οἵ ἴμεβε ἴο ΡῈ βοίῃρ υπϑάδσ; σο"; 91π ΟΥ̓ΘΣ (πδὲ 
ϑ9 ἵνα εἰ πληρωθῇ ὁ λόγος [πε πογᾷ τηϊρῃῦ Β8 

- ἴῃ οχτᾶδυ (8. ΤΑΙ 6 ἐπ] 8116 ἃ Ε1. 1: νοτγτὰ Σὰ1}}168Ἢ ΜΕΪΟ δ 
ὃν εἶπεν ὅτι  Οὖὗς δέδωκάς μοι [5814: “ΟΥἨὨ ἴποβ ΨΏΟΤΩ 

γοὰ. μδῦβ βίνθῃ  τ|θ 
ΨΏΙΟΘΗ Β6 βία ἐμαΐ οσα. νου πᾶνε σίνοηῃ. ἰο πὶ 

[1 Βδνθ ποὺ Ἰοδῦ 8. 51:- οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 
ποὺ 1 ἀερβίσουθα ουδοῦ ἴβεῖο 20 οὔθ. 516 οὔθ," 
19. Σίμων “ ᾿ οὖν Πέτρος ἔχω ἰ χῶν 10 Ὑποη Ξίπιομ Ῥδ- 51Π|0; ἐκ . Ρ. Ϊ μάχαιραν οὶ ΠΝ ζοΣ α} ΝΝ ΟἸκον Ε ἘΔ 2101: ἰδῖ,. 85. Ὧδ δὰ ἃ 

υ αὐτην καὶ ξἕταισεν ΤΩ͂᾽ ἢ ᾿γγῷ βοτὰ ᾿ ἄσενν ἘΠ ἀπ πομν ὅΜοτᾶ, ἄγε 1ὺ πᾶ 
τὸν τοῦ - ἀρχιερέως δοῦλον καὶ δίχροα ἐδ δῖαν, Οἱ ἐπ8 οὐ με ΟὨΙ͂ΘΕ ὑσίθβῖ βῖανα δῃὰ 6 Βίρῃ ρσῖθϑῦὺ δῃηὰ 
ἀπέκοψεν αὐτοῦ -τὸ - ὥτάριον τὸ δεξιόν. 1 σα Ωἷς τίρῃς ϑατ᾽ ΟἹ. ἢ σα ΟΥ̓. οὔ γα (8 ΞΕΤῸ 16 τσίρμέ {[1π6 ὥϑὴῶθ οὗ {πμ8 
ἦν δὲ “ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. [5ῖδνε ᾿ψὰθβ Μαίςδυβ. 
τ τ, Ῥαϊ ᾿ἈθΠιΘ ᾿ ἴο ἮΝ 51δν8 ΜΕΣΟΣ 11 σ6505, ΒΟΜΕΡΥΘΣ, 

εἶπεν οὖν ὁ ησοῦ τῷ . Πέτ “ 
ϑαϊά . {πογεξοσο Ἐπ Ἰησοῦς ἴο ἴδ8. Ῥοίον, βαιά ἴο. ῬΘίοτ: Ῥαὺ 

Βάλε τὴν... μάχαιραν εἰς τὴν θή ἰμθ ϑηοσά ἰπῖο. [15] ἰ κῆν". τὸ .Ψᾳῃ ΤΒχαδ μα 5 οσὰ 6 ἰἱπίο τὰν ϑήκην, 6 Βμθαῦμ. ὙΠ6. οὔρ 
ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ ὑδαῦ ὑμθ ῬΑΙΒΟΣ ΜΒ ΒΊνΘ 6, ΒΟ Σ 

ΕΥ 

ζςἂρ ψ ΒΙΘμ [85 ξίνθῃ ἰοὸ τᾺΘ τὰς Ἐδίμοσ ποί 

αὐτό; μ Ἔ ποῦ ΌΥ. 811] ΙΏΘΘΙΒ 
ποῖ᾽ βθουᾶ Γἀντηῖς 1 ἀσίκ 109 

ἐκεῖνος ἦν 

τῶν. μαθητῶν. εἶ 

δ1ὅ 

2. Ἢ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ ᾿ χιλίαρχος 
ὙΠῸ ἰμοχοῖοσα Ὀδηῃὰ δῃᾶ ἴῃῇ8 ΟΠ ΒΤΟΒ 

καὶ οἱ ὑπηρέται -- τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον 
δρᾶ ΓΕ Βυροτγταϊηδίοβ ΟΕ πΠ6 765 ἵοοῖς τὰ 

τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν 18 καὶ ἤγαγον 
:6. 2ε580.5 δδηᾶὰ μουμᾶ. . Ὠϊὰ δρᾶ ἴδον ἰϑὰᾶ 

πρὸ “Ἄνναν πρῶτον. ἦν . γὰρ. 
ΤΡΟΡᾺ ΔΏΏΔ5 Ευβί;, 8 α5. - 20᾽ 

πενθερὸς τοῦ Καιάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς 
Σαϊῃευ-ἰἢ-Ἰδὰν ΟΥ ἴὯ6 Οδίϑρῃβϑϑ, ὍὯΟ “ΨΜ5 οὔθ ῥὑσίθοὶ 

τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου: 14 ἦν. δὲ Καιάφας 
οὔ ἰδ 8 ψΘΔΓΣ ταῦ; .-... νᾶ. Ῥᾳς ΟΒΙΔΡΙδ5 

ὁ συμβουλεύσας. τοῖς -᾿᾿Ιουδαίοις. ὅτι 
ΠῚ (ο56) -Ἀαντηε ἠουμξοὶεᾶ ἰο ἐμ... Ζεῦ - ἔδπδὲ 

᾿συμφέρει ᾿ς ἕνα ἄνθρωττον ἃ ἀποθανεῖν. 
115 Βεδυῖηρ ἰοσαίμεν ΟΞ οη6 : χῆδιν «ἴο ἀϊ18 

ὑπὲρ... τοῦ λαοῦ. --: ᾿ 
ΟΥῸΣ {δε ῬΈΟΡΙΘ. 

Ετ ᾿ἨἬκολούθϑει δὲ-.: τῷ 
85. ἘοΠόννίαβ. Ῥυαδ. ἴο ἴδε. 

Πέτρος καὶ ἄλλος. μαθητής. 
οἰ Ῥεῖοσ.. πα δμοΐμοσ αἱ βαῖρ]θ. 

γνωστὸι τῷ 
κῆσψῃ -ἴοὸ [86 

Φ6 55: Κ5'1οα 

ὁ δὲ μαθητὴς 
18 Ῥαξ. ἀἰβοὶρῖα 

ἀρχιερεῖ, καὶ 
1ῃαὶ ὑν88 ΟὨ16Ε Ὀχίθϑὶ, 8ηᾶ. 

συνεισῆλθεν ᾿ τῷ - ̓Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν 
Β6 ννεδὺ ἴὰ ὙΠ ἴὸ ἴδε ὥοϑῦβ ἰμκίο [86 οουτγίγνδτΙῖα, 

τοῦ . ἀρχιερέ 186 ὁ δὲ Πέτρος 
οὐ ἴῃς " ἘῚ- ρέον᾽ τὰς Ριιῖ Ῥαεΐοσ. 

ἱστήκει πρὸς. - τῇ θύρςς.. ἔξω... 
Βαᾶ Ῥθθὴ βίδῃίηρ ἰονδατα τ(ῃ8 ἄοοῦ ουδίαδ. 

᾿έἐξῆλθεν. οὖνϑ -. ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ 
ἐξῆλ οαὐν ἰμόγοΐοστα. 6 αἴβοὶρῖθ [86 ρον 188 

γνωστὸς: τοῦ ἀρχιερέως . καὶ "εἶπεν.- 
Κοοη οὗ ἔῃ6. ΟΠΘΕ ῥυίεϑὲ, δῃαᾷ8 [86 5αἰᾷ- Ὁ δα 

'᾿θυρωρῷ . καὶ εἰσήγαγεν τὸν . Πέτρον. 
πὐῖβες δῃᾷᾶ. 16 ἀν οἴΠᾶ ΡΡοέοσ... 

“λέγει, οὖν -: τῷ: Πέτρῳ τῇ, 
ΕἾ] ΒΑΣΊΑΒ ἢ {πουθέοτθ ... .ἴο ἴὰ 6. μὰ ἰδ 6 

παιδίσκη ὦ - θυρωρός - Μὴ καὶ. τἐκ. 
Βουνϑ παῖ σαὶ 186. “Ῥοχίχζεβϑ.. 

τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 
[8 αἰβοῖρ]65 σοῦ δῖ οὗ τ86- -; ταϑὰ “15 

-λέγει.. - ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 
ῚΞ βανίαβ δας (ο6) Νοῖ 1 ὅτὰ. 

18. ἱστήκεισαν δὲ οἱ -δοῦλοι καὶ... οἵ 
Ὁ δᾶ Ῥέα εἰδπάίηρ θὰ {π6.. 5ῖανεβ δῃᾶ ἐδ 

"ὑπηρέται ἀνθρακιὰν “πεποιηκότες, .. ὅτι 
Βανίῃβ ταϑάβ, 

ἐθερμαίνοντο: 

βυαροταάϊπβίοϑ βὐϑεννν Ετο 

ψύχος ἦν, καὶ 
(ο4. ἱἔνχ85, 

᾿Ιησοῦ. ̓  Σίμων ἢ 

ΝΟΥ 8150. χα ἴκας οὗ 

Ῥαςϑαξα. 

ΔΩ - ον ΤΟΙ ΨΔΥΤΩΪΏΡ. Ἐποταβοῖνϑϑ:. 

ΦΟΕΝ 18: 12---18 

12 ΤΏΡ ἰδ βοἹϊοῦ 
Ῥδμᾶὰ δὰ [6 υλἱ]ίι- 
ΔΙ ὀοχμαβᾶον απά 
1ὴ86 οὔςουβ οὐ {86 
ον βαῖχοα 26 505. δϑηάᾶ 
Ρουμῃᾶ- Ἀἰση, 13 δηᾶ 
ἴον 16 ἰσὰ ἢγοὺ τὸ 
ΔΙΗΏΔΕ;. [ὉΓ 6. 88 
ζαῦμου -ἴ-ἰδῖν -ο Οδ'- 
ἴδ Ῥ85, 0 Μὰ8 
ὨΙΡῺ τσοὺ ὑμαῦ γϑαῦ. 
14 ΟΔΊΔ᾽' ῬΏδ5 ψ85, ἴῃ 
ἔδοῦ, [δῶὩ6 οὔθ ἐμπβὶ 
σουηβοιθά, [86 Φεν5 
ὑπαῦ 1 ψαϑ ἴο ὙΒοῖΣ 
Ῥεπθδὶ ῸΓ “οἤ6᾽ ΤΊΣ 
ἴο ἄϊο ἴῃ. β6 8} οἵ 

τι ἼἜ6. ρθόριθ." 

1 Νοὸν Βίγοσα, Ῥε- 
ἰδὲ 85. ΨΘῊ.. 835. δῃοίῃ- 
ΕΓ ἀἰβοῖρία. «ΔΑ 10]- 
Ιοψξαρ. σθβίιβ..  Τδὺ 
αἰβοθ 16 ἍΒ. - Κη 
ἰο΄ μὲ. μἰρῃ. ττίὶθϑῦ, 
81 ἃ Ὧ6 νοῦ ἰὼ ἸΏ 
ὥθβδ5 ἰἴο ὑπμ6 οουτὺ- 
ϑασᾷᾶ οὗ 6 Ὡϊρἢ 
Ῥεΐοδῦ, ρα Ῥεΐδι 
5 πἰθαϊῃρ οαὐπίαδ 
(ῦ.. 186-- -ἄσογ, ἜΠοΓο- 
ἔοχγθ ὅθ οὔδοσς, ἀἰϊβοῖ- 
ΡΙ6, ο ψὰ8 Καονῃ 
ἴο. [886 ἰρῃ γγὶθϑῦ, 

τοῦ ουῦ δρᾶ βροῖθ 
ἴο ὑδ86.. ἀΟΟΥΚΘΘΌΘΥΙ 

. ἬΝ Ὁτουρηΐ δ :}1:}. 
«ΑἹ, πρ βουνδπῦ 

ἐπα" Π6 ἀοογκααρεῦ, 
ἴμρῃ. Βα ἰο Ῥοίογ: 
“Χοὰ 818. Ὡοῦ 8150 
ΟὨΘ.. οὐ ΓΗ , ΒΒ 

γι. ἀΙβοῖρ 65, ΚῚΣ ΟΝ 
Ηδ 58: “1 δὴ ποῦ.» 
18 Νον [86 σἴανθξ δηὰ 
ὅμ οἴδοθυθ. Ὑ ΕΘ δἰδά- 
ἰὴ δ᾽ δρσαῦ,᾿ 85 ἴδον 
Βαᾶ Ρυϊδ α΄ . ὁ ΒΆΓΟΟΔΙ 
ἜτΘ, Ὀοοδαβε τ τδ5 
οοΙ4, ἀπά (πη τ οΓ8 
ΜΔΥΤαΪΩρ ὑπ ΞΘ Ιν 68. 



ΦΟΗΝ 18: 19---2ὅ 

ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστὼς 
5 Ὀυΐ αἷ5ο 6 Ῥείοεσ. ψΠτ ἰβθη μδνίπρ βίοοα 

καὶ θερμαινόμενος. ᾿ 
ΔΩ ϑυχωΐῃβ Πἰχη56}Ὲ, 

1. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν 
Τὴ ἐμοιοίοσα ομίθέρσγιοεδε αποοιίοηεα ἐμ 

᾿Ιησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ 
ΦΖεβρθὰβ δαρουΐ ἰῃθ ἀϊβοίρῖεβς οὐ ῃίχηα δῃᾶ δρουΐ 

τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη αὐτῷ 
ἐπθ ταϑοῃίηβ οὗ Ὠϊτα. Αὐϑννοσοα ἰο Ὠίτα 

᾽;Ἴ ῦ Ἐγὰ ί λελάληκα σοὺ Ὑὼ παρρήησιᾳ Ὠ 
ἐν Ἐ55 ς 1 οὐἰβρο ΚΟῺΙΚ Ὅν βροΌκοα 

τῷ κόσμῳ. ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν 
το ἐλ6 τνοτ]ᾶ; 1 δῖαν 5 ἰδασδς πὰ 

συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες 
Βυμαροσὶθ δηὰ ἴθ ἰμθ ἰδρ]θ, ΨΜΏΘΥΘ 811 

οἱ Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν 
τὴ 8 Ζ6 5 ΔΥΘ σογ 8 ἰοβοΊοσ, δῃηᾶ "1 

κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν: 21] τί με 
Βἰάάρθῃ [Ρ1806] Ζ βροκα ἈΟΙΒΙΩΕ; ΨΥ 116 

ἐρωτᾷς; . ; ἐρώτησον τοὺς 
8’ χοῦ αὐρϑοη 57 Ὁ ΘΠ ΟΣ τὰς (ο 65) 

ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς: ἴδε οὗτοι 
Βανίῃρ πρασᾷ ψμδὲ [Ἂβροῖκθ ἰο ἴπετη; 566! [658 

οἴδασιν “ἃ - εἶπον ἐγώ. 
Ὦδνα Κη νι δαὶ (55) βαϊὰᾶ.. Ι. 

2 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς 
ἸΏ656 (1805) Ῥὰϊ οὐ μβίπη ἄδνίμρ 5818 ομθ 

παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν 
Βανίηρ βἰοοά διοηββϑίάθ. οὗ ἴα βυροζαάϊηδίθβθ Βᾶνα 

ῥάπισμα τῷ ᾿[ησοῦ εἰπῶν Οὕτως 
ΒΙΔΡ ο ἴῃ 8 9εοϑ5 Βανί 58:8 ὙΒῸ5 

ἀποκρίνῃ  5τῷ ἀρχιερεῖ; 28 ἀπεκρίθη 
816 γοὺ δηβιννουίηρ ἴο π6 σὨ165 Ὀυ]οϑΟῦ Απδιννοτοα 

ἀὐτῷ ᾿Ιησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον 
ἴο ἃ Φεϑαϑ. [Εἴ ὉΔΑΙΡ [δβροκ, Ῥεξβὺ γ 12.685 

περὶ τοῦ κακοῦ εἰ δὲ καλῶς, τί με 
ϑροαξ {6 Ὀϑᾶ; 1. Ρυς πον, ΜῺΡ τὰ 

δέρεις; 24 ’Απέστειλεν οὖν αὐτὸν 
816 νοῦ Βανῖηθ ϑσΐ ΟΕ ἘΒοσοέοτα Ἀΐτὰ 

ὁ ἌἌννας Ἔδεδεμένον πρὸς. Καιάφαν 
6 Δῆῆθβ δανίηδ Ὀθοὼ θοιμᾶ ἰοννατὰ ΟδΙΘ 85 

τὸν ἀρχιερέα. 
ἤὰοὸ ἰσἢ ῥυἹθβί, 

25 Ἦν δὲ Σίμων. Πέτρος 
εβ Ρὰξ σηωοῃ Ῥείεσ. Βανὶηρ βἰοοά 

θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ 
ΨΘΥτΑΙτι δ Ὠἰτηβοῖξ, ὙΠῈΡ βαίᾷ ἐμογοΐοσθ ἰο ἴση Νοί 

καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; 
8150 γοὺῦ οὐδοῦ ἰδθ. ἀϊβοίριοθ ΟΥ̓ ΐῃη γψόοῦ διδῦ 

ΓᾺ 

καὶ 
ΔΩΩ͂ 

Μὴ 

ἑστὼς 

δ16 

Ῥοίδθυ 8130 885 βἰϑῃᾶ- 
ἴῃρ; πιὰ ὑπθῦλ 8ῃηᾶ 
δττϊαρ ὨἰΠΔ5617, 

19 Αῃα δ5ὸ με οῃϊοῦ 
ῥυϊοϑῦ αὐοοθύοηρα 268. 

ΒῸῈ5 δῇοιῦδ δ ἀϊδ- 
ΟἾΌ]65 ρα δρουῦ Ὡΐδ 
ἰοδοῃΐηρ. 20 5655 8}- 

5 σα Ὠἰγ: “1 Ὦδνα 
ΒΡΟΙΘ ἴο ᾷ6 μου 
ΡΌΡΙΙΟΙΥ. Σ εἰ αν 
ὑἰδυρηῦ ἴὰ ἃ 55 ὴ8- 
βορῦθ δῃὰ ἴθ [δ 
ορῖθ, ΏΘΥΘ 811 [ὴ8 
ὥο5 οοῆθ ἰορούμου;: 
Θιη Σ 5ΡΟΚΘ ποὐμϊηρ 
ἴὰ βοοσοῦ. 2: ΝῺ ἀο 
γοὺῦ αποδύϊοη πῖ6ὴ 
Οαρϑθΐοη ἴβοθθ ψὯΟ 

Ὦᾶνα ἤρα νδῦ 1 
ΒΌΟΚΟ ἰο ὑξϑυῃ. 853661 

ὙΏΘΕΘ ΚΩΟΝ ΨΜΏΔΟΙ 
βοϊα." 22 ΑΥΟΥ. Ὧ8 

βοῖὰ {μ 656 ὑμπρσθ, Ο6 
οὐ ἰὴ οἱἶῆσοουβ ὑμδὺ 

δ 5 5ύϑααϊηρ ὉΚΥ σϑνα 

ὥοδθυ ὃ 5] ἰᾷὰ [88 

ἴδοθ δηὰ μβαϊα: “15 

ἰδὰὺ (6. ψὰ)ὺ γοὰ 
ΘΆΒΜΟΥ δ. ΟἸἑδΣ 
ὈΥἱοϑῦ᾽" 28 ΦΖ6ϑθ5. 8}- 

δορά, Ὠΐ: “ἼΣΟ͵ἹΙ 

ΒΡΟΚΘ ΨΙΟΏρΡΙν, ΘΑ 

ψἰῦθ55 ΠΟ ΘΓ 5 

16 ντοῦσ; μὰαῦ [1 
ΤΟ, ΜῺΥ ἀὸ γψοὰ 
ἰῦ τηθ3᾽᾽ 24 ΤΏΕΩ 

ΑἸ ΏΒ5 βοὴ Ὠἰτὰ ΤΑΥ͂ 
ρουμᾶ ἰο ΟδϑΊδ᾽ΡΏ85 
{86 ὨἰρῺ ρσίθϑῦ..- 

25᾽ Νὸν 5΄'οῃ Ῥ6- 

[67 ψϑ8 5Βύαπαϊπρ 

δὴ ἃ ψϑιϊηρ Ἀἰπι- 

5612. ΤΟ μεν βαϊᾶ 

το ἷἰ: “Χο 8:18 

Ὡοῦ 8150 οὔθ οὗ ἴδ 

ἀἰβοῖρίθθ, δῖθ. ψόοιϑ" 

πεσε μεν αν σα εν δπθο μον αΉ ΕΝ Δ ΒΗΒΒΒΝΝΕΝΙΝΕ ΝΒ ΉΝΝΉΒΟΜΘΝΙΝΟΡ ΝΡ αν απο τε σΕΝ ΝΠ ΘΝΕΒΗ Ηρ περ νρυα νη οπρη δ υμαμίαν συνυν ουρυ ον διυτι σνυρτρῳμμομυ αν ηρ μη Η ΠΡ ΙΝ ΝΕΘΙΡ ΑΙ ΘΝΠ ΗΝ μη πμμαυ υμυ υυρυηῃκη- υυυ  υυδηηαἩ(ύυ-’ηυῶηἡυα' ἀρ ρ ιν τι μα τα κρν 

511] 

ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. 
Ὁομϊρὰ μαῖ οὔθ. δῃᾶ βαϊὰ Νοΐ 1 νὰ. 

268 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ 
15 Βα ἸΏΒ οὔθ οὐδοῦ [δ6 51αν6 5 οὗ ἴδ 6 

ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψεν 
ΘΟΕ υυἱθϑῖ, γχγεϊδῦνε Ὀεΐηῃβ ΟΕ ΨΜΏΟΣΑ σαὶ οὔ. 

Πέτρος τὸ ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ 
Ῥεοῖοσ 6 δδγ Νοῖ ὋΣ νοὶ 8.87 ἱἷπ δα 

κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 21 πάλιν. οὖν 
βατᾶθα ψΒ ἈΪΡᾺ Αβϑὶπ 1μπογαΐοσα 

ἠρνήσατο Πέτρος: καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 
ἀφρηῖρα Ῥεῖ; δηᾶ ἐχηγηθαϊδίθιν. οοσὶκ 

ἐφώνησεν. 
βομαθα, 

28 "Ἄγουσιν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν 
ἼΏΘΥ 81 Ἰθϑαϊηθ {πμπογϑῖοσα τὰ 6 ΙΕ 

ἀπὸ τοῦ Καιάφα εἰς τὸ πραιτώριον: ἦν 
ἥἄτοτη ἴῃβε Οδίδρῃμεβ ἰἰο {πὸ ργβοίοσίασα; ἴνγᾶ5 

δὲ πρωΐ. καὶ αὐτοὶ οὐκ. εἰσῆλθον εἰς τὸ 
Ῥρὰξ δϑύῖν. θὰ {πὸ νῦν ποῖ δηϊΐεσεάᾶ ἰπΐο ἐπ 

πραιτώριον, μὴ μιανθῶσιν 
Ῥτδθίου χη, ἴὰ οτᾶρσγ πὶ Ὡοΐ 5Βοι]ᾷ κεῖ ἀθδ]ρα 

ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 29 ἐξῆλθεν 
μὰ ἔδμον τσὶ εαὲέ ἴᾷ6 Ῥδββονθῦ,, χροΐ Σουίῃ 

ῳ 
ινα 

οὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς 
ἐμογθέοσα ἴδ6 Ῥδαΐα ουΐϊδᾶθ ἰοννατά {ῃϑῖὰ 

καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε 
8 ἃ [15 Βα Πα δοουβαῖου ὅσα χοῦ Ὀυϊη βίην 

τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 30 ἀπεκρίθησαν καὶ 
οὗ ἴα ΤΓαδῖι ἐμ 152 ΤΏΘΥ δϑινοτοα δηᾶ 

εἶταν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν 
δον βαΐαὰ ἰοδβῖη 1 ποὲ ννὰβ [815 (06) Ὀβδὰ 

᾿ἄὄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν: 
ἸΚΟΙ͂ν ἴονοι νὰ βᾶνὰ μοβϑίαᾶθ. ἄπίτη, 

αὐτοῖς Πειλᾶτος Λάβετε 
ῬμΠαΐα Τάκὸ τοῦ 

τὸν νόμον ὑμῶν 
Ἰδὼν οἴτου 

᾿Ιουδαῖοι 
Φενν5 

οὐδένα: 
ὯΟ ΟΠΘ; 

᾿Ιησοῦ 
7655 

σημαίνων 
ΕΞ ΜΈ ΕΖ Εεγ τ 

ἀποθνήσκειν. 
ἴ1ο ὈΘ ανϊῃξ. 

ποιῶν, οὐκ 
ἀοίπρ, ποΐ 

81 εἶπεν 
ϑϑιαὰ μπογαΐοσθ ἴο {ποτὰ 

αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ 
ἈΪΤΩ χοῦ, 8ηα δοοοσάϊηῃρ ἰο ἐμᾷ 

κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ 
πᾶσ τοῦ Βίχη. ϑαϊᾶ : το ἴση ἴῃς 

Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι 
ΤοῸΒ Ὡοΐ 1 ἰβ Ἰανῖα!. ἴο ΚΙ] - 

832 ἵα.. ὁ λόγος τοῦ 
ἔπ οσάου ἰδῇ 18 τνογτὰ οὗ ἴῃ6 

πληρωθῇ ὃν εἶπεν 
ταὶρ:!: 6 ξυ]ΒΠ1Ποα ΜΏΪΟΏ ς- [6 βδια 

ποίῳ θανάτῳ - ἤμελλεν 
ἴο ψ Βαϊ Ξξοτέ οὗ ἀδθαΐῃ 6 νγὰ5 δρουξ 

οὖν 

5ΟΗΝ 18: 26--- 3.2 

6 ἀρσηϊθα ὁ δῃᾶὰ 
5814: “ἽἼ 85). τοί." 
26 ΟΩΘ οὗ ὑμ ίδνθϑ 
οὗ [86 Ὠϊρὰ ργχίθϑῦ, 
οί ἃ τϑιαιϊννο οἵ 
[886 8 ΨΜΏΟΘΒΘ δ. 
Ῥδίθσ οὰὐ ΟἿ, 5814: 
Ἃ 58] γψοὶ ἰῃπ ἰμ8 
ϑατάθῃ πὶ τη, αἰάᾶ 
1 τοὐϑ᾽ 27 Ἠονονοσ, 
Ῥεύοσς ἀβηῖϊρα Ὁ δρϑίῃ; 
Θὰ πη θαϊαθν 8 
ΟΟΟΚ οτοσθᾶ, 

28 ΤΏΘ. ὕμδν [θᾶ 
σοϑὺβ ἔσο. ΟΔ1Δ᾽' ὍῬΠΔ5 
ἴο ὍΘ 5ΟΥΘΙΠΟΙ᾽ 5 
Ῥδῖβοθ. τὸ ψ85 ΠΟΥ 
ΘΑΓΙν ἴῃ π6 ἄδν, Βυὺ 
ἴμεν ὑδοηλδοῖνο αἱάᾶ 
᾿οῦ ΘΓ ἰἴηΐο {86 
ΒΟΥΘΥΟΣ᾽ 5. ὈΔ8ῖ1866, 
μαὺ ὑμον πιίρηῦ ποῦ 
δοὺ ἀἝΗϊδα υΐ ταϊρῦ 
οαῦὺ 0Ὃ6 δ ϑϑουϑθυ. 
29 ΤὨΏΘΥΘοσο ΡΊἸαῦθ 
οαὰθ ουὐδίαρ. τὸ ὕοια 
ΔΩ βοϊᾶ: “Μ ηδὺ 86- 
οὐδβαύϊοῃ ἄο τοῦ Ὀτΐηρσ 
δϑθλθ ὑῃὶδ τη8}}}" 
ΟΊ ΔΠΡΜΟΥ ὑμδν 
1 τὸ ἶσα: ΧΕ [15 
83) ΜΕ ποῦ ἃ 
ΣΟΏράοοσ, 6 σουα 
ποῦ Ὥδγθ ἀοιϊνεγοα 
ἶ ωρ ἤο νου. 
ΦῚ Ηδῆσα. Ῥ[αία βαϊᾶ 
ἴο {πθ: “ἼΑΚ6 Ηἰμ 

ψουχβαῖνοα δᾶ πᾶσα 
εἶπ δοοοζάϊηρσ ἴο 
ΟΕ δ." ὙΠῸ ὅθ 

Βα ἴο Ηἷπι: “Ἰὖὸ 18 
Ὡοὺ Ια τὰ} ἴοτ τὰ τὸ 
ΚΙΠ ᾿δηγοῦθ." 82 ΤΏΪϊ5, 
ἸΏ ΟΥᾶθ μαὺ. [88 
ΜΟΙΩ͂ οὗ σοδὺβ ταὶρὴῦ 

με ΔΠΗΠρΘα σψῃϊο ΒΘ 

δοϊά ἴο 5ἰραῖν ψῶϑί 

βοτὺ οὐ ἀδαίῃ Ὧἢ6 ΤΔ5 

ἀθου θα ο ἀϊ6..-- 
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833 50 Ῥδίδ. δηὐδερᾷ 38 Εἰσῆλθεν᾽ ᾿οὖν πάλιν εἰς τὸ 
Επίοσοᾶ Ἐμοσεῖοσθ δἰβϑὶπ ἱπίο {δθ[ϊηῦο 6 ΒΟΨΘΥΠΟΙ 

πραιτώριον ὁ μπΠειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν |Ρϑῖδϑοα 8δρδῖῃπ βδηὰ 
Ῥτδδίουϊυσα ἔδα ἘΠ δία δι βουηᾶθα ξοσ ] 6116ἃ 2655 δῃᾳ πβϑία 

ἴο Ὠἰπι: ΚΑΥΘ γοιῖ. [η)8 τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εἶπεν . αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ 
Κὴρ οὗὐ ὑπ 9653" ἐμὸ ΦΖοϑὺϑ δᾶ δ6 5814 ἴο δἰ Ὑοι ατὸ ἴδε 

βασιλεὺς τῶν “Ιουδαίων; 84 ἀπεκρίθη 84 “εϑὺ5 δηπνογααξ 
. Κἰπβ οΥ ἴδε - ονβὴ ΑἸΒΥΝΕσΕά [ΚἼ5 Ὁ ΟΥἨ γΟΌΓ.- οῃ 

᾿Ιησοῦς ᾿Απὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις | οτἱρίμαι!ν ὑπαὶ τγόῃ 
655 ἘΊοΟΩ νουχβοὶδ. σοὺ ἰῃϊ5. 816 ΒΑ ΔῊ 8 [ 58}ν ὑὨΪ5, ΟΥ̓ αἰα οὔ οΥ5 

ἢ. ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; [0611 γοὰ δρουῦ π163᾽ 
ΟΥ “ οἴμοιβ βδϊᾶ.. ἰἴο οί δροιαῖ ΤΩΘ 7 [35 Ῥηδύα δησοσϑᾶ: 

35 ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος Μήτι ἐγὼ ἽἽ 8: Ὡοὺ ἃ 760}; διὰ 
Αμβυψοσοὰ ἴῃ - Ρῇεδίθ Νοῖ ψῃδὲ 12 Ὑο οὐ πϑὐΐοῃ 

᾿Ιουδαῖός εἶμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ ᾿" δα 6 ομἰθέ Ῥγ]δϑίβ 
Τὸν 8ΙῺ 7 . ΤῊῺ6 ποίϊοθ ἰὴ 6 ψοὺχ δῃα {πᾶ 

ἀρχιερεῖς -παρέδωκάν σε΄΄. ἐμοί’ τί 
οὨϊοῦ σοί ραν θεϑίαα νου τοῖαθ;. ψῇδὲ 

ἐποίησας; 36 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Ἢ βασιλεία 
ἀ1ὰ σοῦ ἀο7 Αμπδινοχοᾶ -- 9655 ὙΠῸ Κίηράοχαῃ 

᾿ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου" 
ἴπ6 χης ποῖ 15. “ουοῦ ἐπα ψουάᾶ ἰμῖ5;. 

εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτόν ἦν ἡ βασιλεία 
1 ουΐοῖ ἔπε - ὑνοσ]α 115. τἷαὰβ με. Κἰπθάοχωα 

ΠῚ ἐμή, «οἱ ὑπηρέται οἷ. ἐμοὶ : ἠγωνίζοντο 
ἴδ6᾽ ΤΑΤᾺΘ, ἴῆ8 βΡογσαϊλδίεβ δα τΐῆθ ΨΕΙΘ 5 σ Β τι 5 

ἄν “ἵνα “μὴ πιαραδοθῶ 
πποίν, 1ὰ οτάοσυ ἰδέ. ποῖ Ι 5Βῃοι)ᾶ ἐς Εῖνϑαι μεϑίάα 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις: .νν -δὲ ἡ. βασιλεία ἡ 
ἴο {π6. 1ενδ;.. πον Ρὰϊ π6: Κἰπραάοη ἰμ8 

ἐμὴ "- οὐκ. ἔστιν “ἐντεῦθεν. 37 εἶττεν οὖν. 
ταῖλθ. οῦ [5.-- ἤτοτα Βοτα. τυ ΒΘ1α. - μου θέοσα 

αὐτῷ. ὁ Πειλᾷτος τ Οὐκοῦν βασιλεὺς εἴ 
ἴο ἴτω ἴ 6. Ῥῇδαία... Νοί-λεσθῆοσα. Κίηρ' 816 

σύ; ἀπεκρίθη. ὁ ᾿Ιησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι 
ψγουῦ Απδννοσεᾶ 6 92698.5 Ὑοὺ 816 βαυίῃξ ἰδδῖ. 

βασιλεύς εἶμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι ᾿ - 
κίῃ, 8 ἫΝ δέω ἴδ 1π15 τ ᾶνα Ὅθο βϑηθγαϊθα 

- ἐλήλυθα 

ἀδιγεσρα ψγοὰ ἃ ἴὸ 

6. Ὕηδὺ αἱϊᾶὰ γοὰ 

ἅὯοϑ᾽ 86ϑοσὺβ δῃ- 
5 οτοα: “ΜΚ κιησάοτὴ 

Ϊβ τὸ γμᾶιὺ οὗ ΠΕ 

ΜΟΙ. 1 τὰ Κίηρ- 

ἄοι οΘ ταῦ οὗ 

ὑπ1ὶ5 ψοσα, τὰν αἰΐοῃ: 

ἄδηϊβ ψουϊὰ Πϑγθ 

ουρῃῦ ὑμαῦ Σ βῃμουὰ 
Ὡοῦ Ὀ6 ἀοινεσθαᾶ ἃρ 
ἴο μα ὕονβ. - Βαϊ, 

85 ἰ ἰ5, ἴῺν Κίηρ- 

ἄοτα ἰβ ἢοῦ ἔγοχῃ. ὑπμὶβ 

Βουτοσ. 81 ΤΟΥ͂Θ Όσ 6 
Ῥιδΐθ βϑϊα: ἴἰο. ἰπλὲ 

511, ΏΘΩ,. 8χ6. γοιΣ 

8 Κίηρῦ᾽" σοβὰβ 8ῃ- 
5οτοᾶ; “ἼἸἼου γοῦσβοι 
816 βδγίηρ ἰμαὶ Τ' δὴ 
ἃ Κίηρ. ΕΌτ-- ὑπ|8 
αν Ὀθθὼ Ῥογῃ, ᾿8ηὰ 
ἔοῦ [185 ΣΧ ἤδνὸ ᾿οοαδ καὶ εἰς - τοῦτο εἰς τὸν κόσμον "" τ μα, ΤῊ 

δηᾶ ἴαῖο, μι! 1 ΏδνΘ σοσρ ἰηΐο ἴ86 ὁ λλέθεῖαν τῆϊο ἘΠ6 ψου] ἃ; τα 

ἵνα᾽ μαρτυρήσω εἴ 
ἴα οτᾶας ἴπαὲ ταρουδδραθε φήτπους ιοῇ 188 αν πνὰ 1 ϑηόια!ᾷ  ὈΘῈΓ “ἰῖς 

πᾶς ὁ. ὧν τῆς ἀληθείας ἀκούει Ὡθδ5 ἰο [μθ ὑσαίας, 
ἐνϑσσομα ἰμ6 Ῥείπρ' οἷς οὗ ἴε. ἰχαΐ 15 ϑδασίηδ ἀὰ πδος αι γε δῇ 

αι Ν ἢ Θ. 546. οὗ 86 τὰ μου ῶ 38 - λέγει αὐτῷ ὁ ᾿» 
οὔἴβε οὗ δ φωνῆς. ες ἿΡ ΑΥΤΩΒ ἴο μέτα. ̓ Βιο ᾿ἰβίθῃβ ἴο- ΤΑΥ͂ γοὶφθ." 

Πειλᾶτος Τί ᾿ ἐστιν ἀλήθεια; τι [38 Ῥῃαίθ Βαϊ ἰο, Εἶπα: 
Ῥῃδθ ὙδΣ΄. ἰβ . σαί ᾿ ᾿ γγμδξ ἰφ  ὑσυδῃϑ᾽ “τὶ 

ὅ19 

Καὶ - τοῦτο εἰπτὼν πάλιν ἐξῆλθεν... 
Αὐᾶ 1πῖ5 ΒανΊη 5818 δραΐῃ ΒΘ νυϑυΐ οἂὐἱΐ 

π , τοὺς- - ̓Ιουδαίους καὶ ᾿ λέγει - 
πρὸς ες ἅπ88., ΠΟΣΝ " - 86. 618 ΒΑ ΠΣ 

αὐτοῖς "Ἐγὼ οὐδεμίαν. εὑρίσκω... -ἐν αὐτῷ 
τὸ ἰχοϑὰ τ δοξ οΩ68 ΟῚ δ, Βπαὶη ἴῃ . χη 

αἰτίαν: 39 ἔστιν τι δὲ ΑΖσυνήθεια. . ὑμῖν. 
οδΔ56; Ῥαΐ . οὐδίοχω ἰο ἕοῦ. 

.ω ἵνα - ἕνα ἀπολύσω. ὑμῖν. ἐν. τῷ 
1 οτοῦ ἐμαῖ οὔθ ᾿βῃουάσαβιεαεβα ἰοσοῦ πὰ {88 

πάσχα" . βούλεσθε ᾿ οὖν ἀπολύσω 
ὈΆΒΒΟΝΕΣ; ΔΙῸ γοῦ ΒΩ ΠΟΥΘΙΟΣσΘ 1 5ΒΒΟΙ]α σϑθαβα 

ὑμῖν : πὸν : τ βασιλέα τῶν - -. ̓Ιουδαίων; 
ἰο ζοῦ πὸ... -κΚίαρ " ΟΣ 6 τ «652 

4Ὁ ἐκραύγασαν - οὖν “- πάλιν: “λέγοντες. Μὴ 
"ἼΒῈ οχὶδά οὐἱ- ̓ ἀμετδξοσϑ : βαῖαι ΒΒ ΙΩΒ 

ποῦτον. ἀλλὰ τὸν “Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ 
ἐμ (0π6) ορὰξ - 6 Βδγαρραβ. ὍὍἍὲΔ2ὲ5)’. πὶ ἰδ8 

Βαραββᾶς «λῃστής. ᾿ 
ΒΑΧΒΌΡΒΒ οὐ ΤΟΌΡΘΣ.. : 

Ι "Τότε -- οὖν. ἔλαβεν ὁ ᾿Πειλᾶτος - πὸν ἢ 
Τπθα ἰμοσθῖοτθ. ἰοοὶς. ἐπεὶ. ῬΠαῖβ ἰδ 

᾿ησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν:. - 2 καὶ -. οἱ 
Ζ6505 δηᾶ΄ Ὦδ Βοουχεεα. -ΟἈΒΑ͂ 188 

στρατιῶται πλέξαντες - στέφανον᾽ τ ἐξ. 
ΒΟΙΑΙΘΙΞ .. το αν 5 Ὀταιάθα. - οχοννὰ . Οἵ οὗ 

ἀκανθῶν. ἐπέθηκαν αὐτοῦ. τῇ κεφαλῇ, «καὶ 
ΟΣ πΐρα -ἴο 6 ππαϑᾶ, Θη. 

περιέβαλον αὐτόν, 
ἔμεν τον ἀροὰξ πίτη, 

πρὸς. αὐτὸν καὶ 
ἰοννασᾶ  Ξ. Ἀϊὰ δϑῃηᾷᾶ 

.«Ῥαϊ ροῖ 

ος ἱμάτιον: - πορφυροῦν 
ουδον βασσταθαΐ - ΡΌΣΌΙΘ 

8 καὶ -ἤρχοντο ᾿ 
. 8πᾶ.. [ΠΥ ἴγθχθ σοζαϊηρ'. 

: πἔλεγον.. ΕΞ. Χαῖρε,.::-- ὁ. βασιλεὺς. . τῶν - 
ἴμεν ὍΘΣΘ 5 ΣΙ 5. Β6 τϑ]οϊοίαρ,. ἰδ 6 Κὰρ οἵ ἴδ8 

᾿Ιουδαΐίων:. καὶ ".--.. ̓  ἐδίδοσαν. : - αὐτῷ 
σενβ;. 5.0: 8δῃᾷ - [ΠῈΣ Ὑγ6ΓΘ ΙΝ] 5 -ς- ἴο ΒΙτΩ 

ῥαπίσματα. .4 Καὶ ἐξῆλθεν -πάλιν ἔξω. ὁ 
ι  518605.. 0.7 Αμᾶ δε ουξ ἼΔΒΑΣα. - οὐϊδίαθ . 86. 

Πειλᾶτος, καὶ - λέγει ᾿ αὐτοῖς “δὲ --ἄγω.. 
Ῥῃδίε-- δρᾷ 15 βασῖθς. ἴο οτα 566. 1 δὰ Ἰδβάϊη 

ὑμῖν. αὐτὸν . ἔξω, ᾿-- ἵνα: γνῷτε 
ἴο του. ἴσα. οὔἰδὲᾶθ, δὰ οτᾶθζ τὶ χου 5Βου]ὰ ἱκπονῦ 

ὅτι οὐδεμίαν εαἰτίαν, εεὑρίσκω- ἐν. αὐτῷ. 
δ πού οὔθ - δεῦρο Ἵ 8ιτὰ. βραίπβ. “ἢ- οἰ Ἀἴτα, 

ὅ ἐξῆλθεν οὖν «δ᾽ ᾿Ιησοῦς ἔξω, - ̓ φορῶν. 
σδυλα οὧὖἱὐ ἐμασθέοσθ ἴβὲ 7Ζεβὰβ ουΐβιάθ, ψνθατίηβ 

τὸν ἀκάνθινον. στέφανον καὶ 
ἴῃ ὁ Ποσην. --- στο δηᾶ {πα ῬΌΧΡΙΘ 

ἱμάτιον.- : καὶ -- “λέγει. αὐτοῖς .᾿Ιδοὺ ὁ 
οὗτοι βϑυτηθηΐ, -Απὰα 6.18 βασίηβ ἴο μοι Το! ΤῈ6 

. ΒΟΤῺΒ 

"τὸ πορφυροῦν. 

ΦΌΗ͂Ν 18; 89---19: ὅ 

Δηά. αἵΐξου. βαϑίηβ 
15, 6. ψοῦὺ οαὲ 
δδαΐθῃ ἴἰο ἴῃε εν 
8η4 5814 ἴο - ὑμεῖα: 
ἍἽ, δηᾶ. 0 ἴδιϊς ἱἰπ 
ἶσα. 39 Μοζϑθονϑσ, χοῦ 
ἤδγθ 8 οδίομμ ὑπμαῦ 
1 Ββῃομιαἃ χοίθδϑθ 8 
δὰ ἰὼ στὸῦ δὶ ἰδ 
ῬΆΒΒΟΥΟΥ, 0... γῶν, 
ὑβούοῖοσθ, ψἰβ. τὴθ 
ἴο τΤΘΙΘᾶ56 ἰὸ τοῦ -π6 
κίηρ οἵ {μ6ὸ ὕδθν52᾽ 
᾿49 ΤΏ ὑπὸν βϑουίοα 
Θδθῖ, βϑϑίηρ: Νοὺ 
ἀμῖ5 τπδὰ, Ῥὰΐ Β8Γ- 
ΔΌΌΔ5:!". Νον.. Β8Γ- 
ΔΟᾶ5. -τᾶβ. 8. ΤΟΌΡΟΣ. 

10οὐ ὑμδῖ. Οἶπιο, 
ἐπούοίοσθ, Ῥιδίθ 

ΟΟΚ σο55 τ 8δηά 
Βοουγρθα Ηἶτα. 2. Απᾶ 
88 " βοιαΐθυβ γᾶ 
8. οσόνψῃ οἵ ὑΏΟΤΤΒ 
θᾶ ρα ὦ οὐ Ϊδ 
μεδᾶ δηᾶ δυγαγϑα ῃἰτῃ 
νι 8. ῬΌΓΡΙΘ “οαΐοΥ 

φαττηθηῦ; 9 δηά ἴδον 

᾿ῬΘρ8Ὲ .: ̓ΘΟΥΆΣΠΡ᾽ ἀρ. ἴοὸ 

 Ἀἴτη ΕΥΤῚ Βα νγίηρ: 
“Αοοῦ ἀδν, -γοῦ Κιδ 

οὐ 86. σεν 51" ΑἾ50, 
ἴμδῪ ποιὰ οἷν Εἴμη 
ΒΙΆΡ5. ἴῃ μθ΄. ἔδοθ. 
4 Δπᾶ ῬῬΙΙαύο᾽ “νθαῦ 
οὔ 5146. δθθΐῃ ̓ δηᾶ 

βοϊὰ ἰο {δοῖη: ἄβρεὶ 

ΤΙ. Ὀσιηρ,. ἶσα οὔπίᾶθ 

ἴο τοῦ ἴῃ. οὐθοσ. [Ὁ 

χοῦ -(α Κυον-: Ι-. Βυῃά 

η0 ἴδια. ἴῃ μϊμ." 

δ᾽ ΑσοοταϊΡῚν σο5Ὲ 8 
σϑίηθ: οαὐοίᾶᾷθ; ψΘΔΣ- 
ἴὰρ 186 ὙΠΟΤῺΥ οὐονῃ 
δα ἰμὯ6 ρυτρῖθ οὐδοῦ 
ϑοσταθηῦ. Απὰ Ὧδ δαί 

το. ἰμοϑῖα: “Ἰιοοῦ! ὙῺΘ 
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ἄνθρωπος. 6. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ 
ΤΆΔ. θα. ἱμποχείοσα βὰν Ηἷλ ἐἰδμ6 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν 
ΟὨἑΘε ρῥυλθοίὶ δῃὰ ἴῃ βῃυροτγαϊπδέθ {μ}6ν οχϊβα οὐ 

λέγοντες Σταύρωσον σταύῤωσον. ᾿. λέγει 
ΒΆΝ ΔΕ ΙΤΩΡ816 ὅχάρϑϊο, 15 Βα] 5 

αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 
ἰο βού ἰμ6 ῬΙαΐδ ΤΆΚΟ γοὸῦυ ἢ τοῦ «πᾶ 

σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ 
ἀχη0816 γοῦ, 1 ῸῪῸ ποῖ ὅδἵὴ παϊηρ ἢ τα 

αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ [Ιουδαῖοι 
σα. Αὐϑν οτρα ἴο ἃ 186 2ενν5 

Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν 
: ἄθο. 1ὲν 816 αν, 8η4 δοςοοσζγάϊωσ ἰο {πὰ 

νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ 
Ιᾶν ΘῚ5 οὐνίπϑ ἴο αἱϊς, Ῥδοδθθ βοὴ οὗ αοᾶ 

ἑαυτὸν ἐποίησεν... 
ΕΪΤΏΞΘΙΣ ἘὯδ χαϑᾶσ. ᾿ 

8 “Ὅτε. οὖν - ἤκουσεν ὁ Πειλᾶτος 
λυ τ τμοσεξοσα Ὠρεγᾶ 1μ6 ῬΠδαία 

τοῦτον τὸν. λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 
115 ἴὰ6.. νοχᾶ, ταῖς δθ 85 σβαθ ἴο ἔδδυ, 

9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ 
πα πὸ οβηίοσεα ἰΐο ἴη6 Ὀχαθίοσ τη δθαὶ πὰ 

λέγει τῷ ᾿Ιησοῦ. [Πόθεν εἶ σύ; 
ἢ6 15 βασίπθ ἰο ἐπ6 ὅοβιι ὙΜΒογοίσοα ὅτ νόου 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 
ΤἸΏ6 θυ {2655 Ελλν ποῦ 'βαὰνθ. ἰἴἰο Ὠϊγη. 

10 λέγει... οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος ᾿Εμοὶ 
15 δανίηβ ἱμογθξοτο ἕο ἶσα ἐπ Παίς Το τα 

3 Ἂ Σ. .- 

οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι 
ποῦ Δ΄6 γοὰ 5Ρ6 ΚΙ Νοὺ πᾶνα γοῦ Καόνὰ ἐμὲ 

ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν 
δ μοσῖν [ ἄτα πανίηξ ἴο τ θαθα σοῦ δηα δυϊουῦν 

τς ἔχω, σταυρῷααί!͵ σε; 11 ἀπεκρίθη 
Τ δὰ δνίῃβ . ἴο ρα 6 σοῦ “ΠΡ ΑΠΘΨΘΧΘ 

αὐτῷ ᾿Ιησοῦς Οὐκ . εἶχες ἐξουσίαν 
ἕο τα Θ5ΞῈ5 Νοΐ γοὰ ψοσα αν δυϊμουιν 

κατ᾽ ἐμοῦ - οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν - 
ἄοννῃ ΟἹ ΤΩΘ ποῖ οὔ 6 τ ποῖ 1 νὰ 

ες " δεδομένον σοι ᾿ ἄνωθεν“. 
(165) μανία θοῦ αἰνθοη  Ξ ἴονοι -- ἔγοση αἀρονό; 

διὰ τοῦτο ὁ΄ ταραδούς εμέ 
σου ἰπ5 ἐπε (06) ανίηρ σίνοη μοβίαθ τὰς 

σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. ᾿ 
ἴονψοι ϑυρδίοσ 5) - 5 Βανίῃρ. 

12 ἐκ. τούτου ὁ Πειλᾶτος 
Ουΐ οὗ {15 τμ6 ῬΠδὲς 

᾿ ἐζήτει ᾿ ἀπολῦσαι αὐτόν. οἱ 
τγ85 βϑεκίηβ ἴο τϑΙθδβϑ6 Ὠΐ; μθ 

δ20 

ΙΏ8 1’ ΘΗοψΘγοσ, 
ΨΈΏΘΩ μ6 ομἰοε ᾿υἱθϑίβ 
8η4 [π6 οὔΟΘΥ5. βὰν 
Ἀΐὰ, ὑμδν 5δοιξι 
Θοα, βαγίηρ: “Ζτὴ- 
Ῥ8186 [ϊ1}]} ΙΠΊΡ818 
[Ὠϊπλ}7} Ῥηδΐθ βϑία 
ἴο δῆ: “Τακ6 δίῃ 
ψΟΌΤΒΘΙνο 5 δὴ ἰχῃ- 
0816 Ὠΐτη, Ι͂ῸΓ 1 0 
ποῦ ἢμᾶά Δ} ἔδυ 
ἴῃ Ὠἰ." ΤῺ ὅθε 
ΘΒ οΙΘα Ὠἰτῦ:; “γε 
δνθ 8 ἷἴᾶαν,  8ϑη8 
ϑοοοτάϊῃρ ἴἤο ἐδ 
Δ ὯΘ6᾽ ουρῃὺ ἴο ἀΐδ, 
Ὀθοϑῖιϑο Ὧ6 πιϑᾶθ Ὠϊτη- 
561 σοῦ βοὴ." ἢ 

8 ΏΘΩ, ὑπδγϑξοσε, 
ΡιΙαίο θαζὰ {815 
Βογίηρ, Ὧ6. ᾿Ὀθοϑηᾷ 
ΤΏΟΣΤΘ ἔρασία; 9. δηά 
Ὧ6 οηϊοχθα ἰηΐο [δὲ 
ΒΟΥΘΥΠΟΥΙ 5. Ὀϑῖδοα 
δϑαΐϊη δῃᾷὰ βδοϊὰ ἴο 
σοδυδ: “ὙΜΏΡΘΓΘ 818 
γοὰ ἔτουα᾽ Βυὺ 96- 
515 βανθ Ὠἰπὶ 20 8ἢ- 
5νου. 10 δβῆσο Ῥίϊαία 
βοὰ ἰο Ἀἷἴη: “Ατὸ 
γοῦ ποὺ βρδϑακίηρ ἴο 
69 )ὸο γοῃ. ποὺ 
ἘΠΟΝ ΣΦ βάν δυίῃοῦ- 
ὮΝ ἴο τοῖθαθθ ψοὰ 
ΘΛ 1 Ὦδνθ ϑδυύθοῖ- 
Ὧν ἴο ἱτρϑῖα. γον 
11 9655 δηϑνοτοϑα 
Ὠϊ: “Ὧου ψοῦϊά 
δῦ Ὧὸ δυύμουϊ εν δὲ 
81 δραΐϊηδὺ 16 ὉΏ]ΘΕ5 
1 ϑα Ὀδθη ρτϑηΐδα ἴὸ 
γοῖ ἔγοτι ΘΌΟΥ͂Θ. -ΤΪ5 
15. ΜᾺ [86 τῆϑῃ ἐμπαῖ 
Ἀϑηᾶρα τὸ οὐ ἴο 
ψγοῖὶ Βὰ5 βύδαδαίου. σἰῃ. 

12 ἘΟΣΥ ὑδῖβ τοῶ- 
50χ. ΡΙαίθ. ᾿Κοοῦ ἢ 

βθαορ ΟΝ ο΄ τὸ- 
1Ιθ88θ πη. Βπὺ {μα 

νμμηνηίβῴμηκ οι βημβομμηρμη τς δὲ λα τμνμσμ προς μέμᾷα. ἐσφιμρηρφιμβλρνιμρασισομιμμμμρωϑυαριὡμη αρηημημ μην ρρὴηι σθηβαισυτυ υην’σ᾽ἑηρ υρημμ-.ααρυ: Ὁ ανηναὴς μ᾿ῆψμυ υἡσγωιυἡπρα κ᾿ υ υβαυμαυυὑνηυιύξϑβἁᾳμΖρῈ υκκ- αὐτὴ ἡπιμυυμμαηυυρ κυ τυιυῦγὲ συύηηῳὺτὐσυ ρα υνηευ δυπρη μυυ υαρρμυμιπμωημημυπδυρ ηρημυα᾽α-υμωηρ υυηυαυῦἁὉὑιθἡσὑυϊὺ Ρυ0υὩσμρΗυ:υκ᾿ὑυυδυυηυαυη.υ Γσ ΡΥ υυῦτυὑῳ͵υθὐυ:υῦῦὔιυτὐ πστον ὑυορυυμπονρνυυε υνπαισαονοττ ϑρδιρομ παριμρονυ πριν ἀπηρτυυυσα νυ ρυμοβηνραπρυ αμην αν ηυ συν ηνηδα 

ὅ21 

δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἐκραύγασαν λέγοντες 
ρῬαυΐ 2ενν5 οτῖθὰ ουἱϊ ΒΆΨΙΩΒ 

"Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἴ 
Τέενον [815 (οπ6) γοῦ βῃομ]ᾶ τθΊθαβα, οὶ γοῖ δχα 

ἴλος τοῦ Καίσαρος: πᾶς ὁ βασιλέα 
Ἰοπᾶ οὔ ἐμ6 Οβεβασγ; ενοσσοῦθ ἰδ6 Κίὴρσ 

ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 
πἤπΞ ΘΗ Τβκίηρ 15 Βα 5 αϑϑίηδέ ἰο 6 Οδϑθϑδγ. 

Ὅ οὖν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν 
τῆς ἐδβογοίοσα Ῥἢδία Ὠανιὴρ ποτὰ οἵ ἐμ 

γῶν τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ 
λόγος 1μ658 Ιεα ουἰδίάᾶς 6 Φ6585, “ βηά 

ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον 
μο βαὶ ἀοννῃ ὌΡΟΣ βέθρ 1ΐο Ῥίδοθ 

λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἔβραϊστὶ δὲ 
μοί: 5814 5ίοῃα ρανϑυηθηΐ, 1. ΗθΌτονν αὶ 

Γαββαθά. 14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ 
αδρραῖμξ. Μὰ ὑυὶΐ Ῥσοραχγϑίίοι ΟΕ ἴῃ 6 

πάσχα, ὥρα ἦν. ὡς ἕκτη. καὶ λέγει 
ἐρακοκοί, μου 8 85 οσἰχίῃ. δῃηᾶ- Ὧ6.15 βασ ίηϑ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις Ἰδὲ ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 
ο 6 ον 8 366. οἴπ6 κὶπρ οἵ γου. 

15 -ἐκραύγασαν . οὖν ἐκεῖνοι ἦΆΑρον 
Οτἱϊθὰ οἂαΐ ἐμλογθέοτο ἐπ ο86 ΤΑΣ ὰρ 

ἄρον, σταύρωσον - αὐτόν. λέγει αὐτοῖς 
ΠΕ ΠΡ, ἴχαρθα]θ Ὠϊτῃ. 15 Βα ἰο [Π6πὶ 

ὁ Πειλᾶτος Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; 
{δ 8 Ῥιδίδ ΤΠ6 Κίησ οὔοῦ ΒΏΔΗ 1 Τρ 816 7 

ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν. 
Αμβιννοχοα .-..: 01ὴ6. ΟὨΙΘΕ ρὑυἱοϑίσ Νοῖ νγ τὸ λϑνὶὴβ 

΄ ΕῚ Ν ΄ ΄. σι 

ασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 186 τότε οὖν 
β Κἰπσ. οἴξ ποῖ Οβόβασ. Τρ {μοΥΘΌσα 

παρέδωκεν. “ αὐτὸν - αὐτοῖς - ἵνα 
ἢ6 ξάνϑ Ρεβϑίᾶάθ Ὠϊτὰ ἴο ἔμλοῖα ἀπ οτᾶσθχ ἐμδὲ 

ως σταυρωθῇ. 
δ6 ταῖϊρηΐ θὲ ̓ ταρϑιβᾶ. 

᾿ς Παρέλαβον . Οὖν 
ΠΟΥ ἴοοϊς δ᾽οηβϑίαᾶθ {μουθοσο 

ΕΗ καὶ βαστάζων αὐτῷ τὸν 
τ 88 ζοε εν ᾧ ΦΕΣΕΣ . ἴο ΗΙΤΒΘΙΣ [8 

ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, 
μα ψεοηξοιὶ ἰμΐο ἰδ6 ᾿Ὀοϊὴρ βαϊδ Ο 5ΚῸΠ 

τ: Ἐβραΐστὶ Γολγοθά, 
᾿ ἴῃ ΒΘΡτσονν ᾿ΕοΟΙΒοίΏ8, 

ὁ ησοῦν" 
Φεῦ; 

σταυρὸν 
βίδα 

τὸν 
ῃ8 

δ᾿ λέγεται 
ΜΪΟῃ. ἰ5 Ῥοὶῃξ βδϑία ᾿ 

18 ὅπου - αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
. ΔΘ δὰ ὃ ἴδον πηρδὶθᾶ, δηᾷ ΠΠ ἰτα 

ἄλλους . δύο -ἐντεῦθεν. καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ 
οἴμετβ ἔνοὸ ἔτομι πούθ δπα ἔγότῃ πόσα, τᾶ] Ὀὰὲ 

ΕΊδος," 

ἀρ ϑΙ θα Ὠΐπι, 

ΦΟΗΝ 19:13---18 

ΤΘᾺ 5. Βῃουϊοα, βαυίηρ: 
ἽΣΖ γοὰ χτϑίθθθθ ὑπ ῖπ 
[π|8], γοὺὰ δι πού 8, 

ἔτη οὗ Οβθϑασ. Ἐπ- 
ΘΥΥ τϑῃ ταϑκίσρ ὨΪ1- 
561 ἃ Κίῃρ 5Ρθδκϑ 
αοϑίηϑῦ ΟΘθ58γ.᾽ 
13 Τμοσδίοτο Ῥι]αύθ, 
δῖε ἤραῦῖηρ [686 
ψογαβ, σοῦ ὥ65Ὲ5 
ουὐδίαθ, δῃηὰ πὸ κδῦ 
ἄοψ οὐ ἃ ᾿πᾶἀρτηθηῦ 
βοαῦὺ ἰῇ ἃ ὈΪδαρ σ81168 
ΤῺ6 δίοῃμθ Ῥβϑνοζηρθηῦ, 
Ὀπὺ, ἰὰ Βοῦτον, Οαϑ'- 
ρα ἐπα. 14 Νονν 1 τ 
Ὀγδρδύαύϊοη οὗ 8 
ὈΘδΒοΥ τ; ἰῦ ΜῸ5 δροιῦ 
{π6 ᾿ βίχίῃ. ἤουσ. Δπά 
Ὧ6 πιά ἴο ἴ86 6 Ε: 
Κ566,: Ὑοῦκ ΚΙ!" 
1δηονονοσ, [67 
Βῃρουϊαδαᾷ: “ἼΔΚ6 [Ὠϊγ21 
ΔΑΥ! Τακὸ [Ὠἴ] 
αἰ. ΠΡΆΙ6 Εἰ" 
ῬΠαΐθ βαϊᾶ ἰοὸ ὑζρια: 
ΘΏΔΙΙΣ ἰρϑ]6 ὑοῦ 

Κη σ᾽’ τῇδ. οδίοἕ 
Ὀσίθδὺβ δηϑοσεα; κἾἯ 6 
δυο. τὸ Κἰὰρ ὑπ 

σϑοϑαῦ." 16 .Αὺ ὑμαῦ 
ὑϊηθ6,. ὑμούθίοστθ, Ὧ6 

Βδηᾶδθα Ὠϊπλὶ. ΟΥ̓ ἴο 

[θὰ ἴο Ὅ6 ἱχηρϑιθᾶ. 

οἰ 6. 6. ὕοοῖϊς 
ἼσΒαΥρο οὗ 9658. 
11 Δηᾶ, Ὀθαυϊηρ {6 
{οτύαγο βδίδκοι ἴῸΣ 

Ηἰγβοι, 6 μοῦ οὐ 

ἰο ὕὉ..6 50-σϑ δα 5.Κ}} 

ῬΊδσθ, ΨΏΪΟὨ.. 15 σϑ θα 

ΕοΙ σον πα ἴὰ ἘΘΌΓΟΨ; 
18αηαὰ θῦθ ῬΏ6Υ 

αηα 

ὕὑψο οὐδμοσ [168] 

τὶϊῦ Ὠἷἶπι, Οὴ6 ΟἿ 

815 5.866. δὰ ΟἿ 

ΟἹ ἰμϑὺ, Ὀὰῦ ὄθϑυβ [ἢ 
- τ ᾿ῤΦὉὔῤὉΡὉΡὃὉῸὃῤὃῤῤ᾿᾿᾿᾿ῤὴὴὴὴῤῤῤῤῤῤῤῤῤ..».....όὄς-'-ς-ς-.--  Ἑ -.-.Ὃ----ς-ς----..-.Ἐ-- 

115 566 ἈΡροπαὶκ ἀπᾶον Μαίμον 10:38. 



ΦΟΗΝ 19: 19--294 

τὸν ᾿Ιησοῦν.. δὲ καὶ τίτλον ὁ 
126 ζεβυβ. Ῥυῤ δ'ϑο {π|16 

Πειλᾶτος͵ καὶ. ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. ἦν 
, ῬΠδία δαᾶ΄ μορυΐ ὑροὰ. 86 βΒίδβκεα; ναβ 

δὲ γεγραμμένον ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος 
Ῥὰξ μανίηβ θεθὴ νυ 2685 ἰῇθ ΝΖδσθῆα 

ὁ Βασιλεὺς τῶν  ᾿Ιουδαίων. 
1}.0:} Κιηῃρ οἵ ἴῃ 6 : 468. ΤῺ15 

οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν 
Ἰμοσεέοσα 86 -ὐϊ16 ΤΩΒΙΝ σρδὰ οξίῃε 

᾿Ιουδαίων, -. ὅτι. ἐγγὺς. ἦν. ὁ τόπος τῆς: 
ὅενβ, : Ῥεβοβῦβθ.. ὥθᾶσ.. Μ͵ὲ5Β ἰῇ 86 Ρἷδοβ ΟΣ ἴμ8 

πόλεως. ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿]ησοῦς: καὶ 
οἷν. ΏΆΘΓΘ. ννᾶβ ζωρδίθα [8 ὥοπαδ; - δ8ῃᾶ 

ἦν-" τ ἢ γεγραμμένον ᾽Εβραϊστί, 
{ὁ νψα5. ες Βανλαρ Ῥ6 6 υχιϊίθη 1 Ἡαρτον, 

Ῥωμαϊστί, .-- - Ἑλληνιστί. 21 ἔλεγον 
ἴχ Βοτάδῃ ἰδ θδθθ, Δ αγθο, ᾿. εγθ Β ΨΊΩΣ 

οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ᾿ ἀρχιερεῖς τῶν 
ἐμαγθέοσθ ἴο τδ8 : Ῥμαῖο ἰδ 6΄ οὨϊθε υυἱοδὶς οἱ ἴῃς 

᾿Ιουδαίων Μὴ γράφε - Ὁ Βασιλεὺς τῶν 
ὅονν5 ΝΟ 6 νυ 85 ᾿α8)6 Κὺρ  οξίπμα 

᾿Ιουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς 
- αννδ, οἰραξ -ἰαδὲ, ἐμαὶ (οσθ) 5βϊάᾶ Κιὰξ 

εἰμί... 22 ἀπεκρίθη ὁ. 
ΤΙ τας. Ὁ. Αηδνοεχοα 18 

γέγραφα γέγραφας: 
Ῥηδὲ να τυϊθη ὦ Βᾶνε ρα έζαη,, 

19 ἔγραψεν 

τῶν. Ιουδαίων 
οἕ ἴπ8 ὅονν5 

Πειλᾶτος. Ὃ 
ἐν ΕῚ1:} 

23 Οἱ 
᾿ ΤᾺΘ 

ἐσταύρωσαν 
"Ὰ ᾿πιραϊεᾶ 186. 

ἱμάτια αὐτοῦ - καὶ 
οὐδε βαυσηθηῖβ : ΟΥὨ ΠὨῖχὰ βδηά 

μέρη; ἑκάστῳ. στρατιῶτ έρος 
Ῥαγέβι " ς ἴο ΘΘΟΒ. ΝΣ δεν ὅν " "δὰ τί, “ 8ῃᾷ [δ 

᾿ χιτῶνα. - ἦν εὐχιτὼν, ἄραφος, 
1ΔΏΘΙ βδυτωθηΐ. 85 δὲ δι ὑλ Βασυσωθαΐ ΞΘ ΒΙΆΊΕΒΒ, 

ἐκ . τῶν. - ἄνωθεν ὑφαντὸς.. δι΄. 
οι Οὗ ἴμο (οὔ 65) ἔγοχω δρονε. Ψονθὰ. ᾿ξσοιββοαΐ 

ὅλου: 24. εἶπαν . οὖν͵. - πρὸς. ἀλλήλους 
ΨΒΟΙς; - : πον βαϊά. ἐβαύθξοσθ τοσαχὰ οὔ διλοΐμεσ 

Μὴ. σχίσωμεν -᾿. αὐτόν, -ἀλλὰ 
Νοῖ. ΜΘ 5Β8ο.]α 5ρηδ ΠΟ. 1, ᾿ Ῥαὰξ 

- λάχωμεν - περὶ αὐτοῦ τίνος 
οὶ υ5 ἀδίοσγαϊαθ Ὁ ᾿ς ἀροὰῦ ΞΟ ἢ ΟΥ ΠΟΤᾺ 

32» τ ξ ᾿ 

ΛΕσται" ἵνα Ὦ γραφὴ 
10 ΨὩΏ] Ὁς; ἴῃ οτᾶθσ {μδξ. {μ6 

“τ πτληῤωθῆ Διεμερίσαντο᾽. 
ταϊσῃὶ μρ ξαὶπ Πεά Ἵ“ΤΏδν ἀἰδίσιραίοα 

ὅτε 
δ. 2 εἴτ} 

τὰ 
τῃ8 

στρατιῶται ὁ 
τς ΒΟΙΟΊΘΥΙΒ 

᾿Ιησοῦν ἔλαβον 
7655 ἴοοῖκ 

ἐποίησαν 
ἐν ΧηΒαΘ 

οὖν : 
ποσυθξοτα 

τὸν 

τέσσερα 
. ΟΣ 

καὶ τὸν 

τὰ 
{με 

186 

20 τοῦτον᾽ 

ἐξέηρίατο : 

ὅζᾳ 

ἴ88 ταϊάα]θ, 19 Ῥῆδίο 
γντοίθ 8 ὑ1}16 δἷδὸ δῃηᾷ 
Ραῦ 1 οὨ μα ἰογίαζ 
βίδκθ. τὸ ψϑ ψυϊούθης 
ὙΦ ΘΒ 6. ΝΖ’ 8- 
τοῦθ {6 Κίηρ. οἕ 
ἴὴ86 ὕον5." 20 ΤΏΘΓΘ: 
ἔογθο 87 οἵ ἴῃ 
765 τϑδᾶὰ ὑμὶδ ὑἱ1ς; 
Ῥθοϑῖιθο 886 ῬΙΒοα 
ΜΏΘΥΘ σοθαδ᾽ 5 τ": 
Ῥαϊθᾶ χὰ ΠΟΥ [18 
οἷν; ϑῃᾶ Ὁ ψ85 ττὶϊ- 
ἴρῃ. 5 ἩΘΡτΤΟΥ, :: ἰἴὰ 
τϑαὐϊη, ἴῃ Οαχσϑοκ: 
21 Ἡοντονοῦ, 6 σὨΐοΣ 
Ῥγίοδίς ὉΣ 6. σον 
Ὅοσδη ἰο 58. ἴΚο ῬΕ 
ἰαῖδ: “ο. οὐ τεϊία 
“ΤΟ Κίηρ οὗ {86 
ὅοτδ,᾽, Ὀαὺ ὑμαὺῦ 6 
5εϊᾶ, 1 δὰ Είηρ οὗ 
[86 δονδ.᾿." 2ΦΉΡΙΙδία 
δ οΥΘα:" ΚΝ 1 
(δα ψυϊθίθθ 1 Βδν8 

στ ὶυζεις. "ΠῚ εὐ ΚΑ 

28 Νον ΕΝ ΕΠ 

50] α1θτβ δᾶ, ἰταρϑιθα 

σ65.15,. μον. ἼοοΚ  Ὠΐξ 

Οὐΐο ρϑηιηθηΐβ. διὰ 
τοϑᾶθ ΤΟΌΣ Ραγίβ, ΤῸΥ 
ΘΔΟὮΏ . ΒΟΙΘΙΟΥ 8. Ῥαχῦ, 

δ ὁ [Π6: 1ΠΏΘΙ ᾿ ρἂγ- 

ταθηῦ. Βὺῦ [86 “ἴπηδτ 

βδσταθηξ. ψαΒ. φἠποαξ 

8 ΒθΆτα, ἢ Ῥεΐπρ' ο ο- 
νὰ ἴτοῖλ ὑπ ἴορ 
χοῦν ποι, 15. Ἰδηρτ: 
24 ὙΒογθζοχα ὑμαν. 5818 
ἴο ὁπ 8ποίμογ:. “Τοῦ 
5 ποὺ ἴθας 1, μυῦ 
16ῦ- ιδϑ ἀδίθσσαϊμθ. Ὀ᾿ 
Ἰοῦβ οὐὰῦ οἷξ. ΨΏΟΣΘ 
ἴῦ. ΨἘὩΠ1 6." ΤΩ ΜῸ5 

ὑμαῦ - ὑμθ. βοσιθύασδ 

τηϊρῃξ Ὅ8 ΤΠ 16: 

ΓΘ. δρρουοπβά 

β 
᾿ 

δὅ28 

ἱμάτιά μου. ἑαυτοῖς ΄-- καὶ ἐπὶ τὸν 
οαἴεῖ βδιταθαὶβ οἔ στη ἴο ἐπουηβεῖνεα δηαὰ ὑροῦ ἴμ6 

ἐματισμόν μου ἔβαλον. κλῆρον. Οἱ μὲν 
μα ΡΙ . ΟΥΙΏΘ 65 σαβὲ 1οῖ: Τὰς ἰπαδρᾶ 

οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 
ἐμοσθξοσα ΒΟΙΑΙΘΥ5 ἴμ6 58 (ἰΒἴμ65) αϊα. 

25 ἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ 
βίοοᾶ Ῥυΐ Βεβίάθ ἰο ἰῆθ βξίδβικδ: οὗ ἔπ 

Ἴησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς 
ὕεσὺβ με τηοΐμου οὔ πὶ δπᾶ ἴθ δίβίοσ “Ὁ 1ὴ6 

ητρὸς αὐτοῦ, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ 
τ εμον οἵ Ἠΐπν, Μϑτν {86- (ΟΠ 6} οὗ δ ΟἸοΟΡ85 

καὶ Μαρία ᾿-|Μαγδαληνή.: ᾿Ιησοῦς 
δηᾶ Μασ ἫΝ . ΜΑΒάδΙθη6... Ψ 6515 

οὖν ἰδὼν - τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν 
ἐπόσγεζοχθ ανίηδ βοοὰ ἴθ τοίου δᾶ π6 ἀἰ501016 

παρεστῶτα - ὃν  . ἠγάπα λέγει 
μανϊηθ βίοοα διοηρϑίᾶθ. ΤΣ ΏΟΙΆ 6 “ΑΒ Ἰονίη 15 ΒΩ 

ἢ ἰ:μητρί Γύναι, ἴδε. ὁ υἷός σου’ 
το μι ΤαοῦΠο Σ ψοταϑῇ, 5866 {πα 5ου οὗ σόα; 

2] εἶτα “- λέγει - τῷ μαθητῇ “ΪΙδε ἡ 
ποχί ὯφΘ 15 βϑασίηρ. ἴἰὸ ἴἢ6 ἀϊβοῖθῖθ 5Ξ66. {δ6 

ἤτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας 
ἀισίμετ Ὀΐνου.. Απα ἔτοτῃ μαι, ἴ1 6 ποὺ 

ἔλαβεν ὁ-. μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 
ἰοοκ ἴδε ἀϊβοῖθ]α ΜΕΥ ἰπῖο 186 ον [{πῚ}|55]. 

28 μετὰ τοῦτο. εἰδὼς . ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
᾿ Αὔίοσ ἰὰἷϊθ μϑνίηρ πβονσε 16 2655 ἰῃδὶ 

ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα 
δἰσοαᾶν 81 (155) μᾶ5 Ὀθεπ Βηϊβηθαᾶ ἴῃ οτᾶϑσ μὲ 

τελειωθῇ ἡ. γραφὴ λέγει 
ταϊεμὶ .: ϑοχέθοϊοα ἴδε. ρα ρίασα Ὧδ 5 ΒΆΣΊΩΒ 

οΔιψῷ. 5 Ο.29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους 
1 δτὰ ἈΣΤΝΝ .Ἅ Έ 5561 ν8.5 Ἰγ 5 ΟΣ ΝΟ ΒΑ Σ 

μεστόν’ σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ 
1}; .-. - .-- 5Ροῆξθ. «ἰμογθέοτα 1} οὗ ἰμ 

ὄξους - ὑσσώπῳ τς πτεριθέντες 
ΜΊΔΟΥ - ἴο ἈΨΒΒΟΡ -΄ μανίπα Ῥαὰΐ δροὺὰΐ 

-ς προσήνεγκαν: ... αὐτοῦὮῈ τῷ ᾿᾿. στόματι. 
ἴδον ὈὉσουρμὺ ἰονδτγαᾶ οὗ τὰ οἴἰο [88 ταουίῃ.. 

809 ὅτε οὖνδ ἔλαβεν τὸ ὄξος. ὁ 
ΑΒΕ ἰπογοΐοσα σχϑοοϊνεᾶ. ἰμ6. νἱποθαῦ 186 

᾿Ιησοῦς “εἶπεν -- Τετέλεσται, «καὶ, 
ὥοϑὰβ βεῖα Τὸ 85 ῬΈθ Π 1568, 884 

κλίνα τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν οὐτὸ 
Βανίηρ ἱποϊπθὰ. ἰῃ6  μπεαᾶ ἢ βᾶνθ βεβδίᾶβε ἴδε 

πνεῦμα. 
Βοϊγῖς, 

ὙπΟύΘΥ; 

06. αἰδοῖίριο: 

᾿Ὠἰτϑῖν. 

ΦΟΗΝ 19: 2ὅ---80 

τ οπὑΐοῦ ρδυχθηΐβ 
ἉΙΔΛΟῺΡ ΑΘ ιβεῖνοβ, 
Δα ὌΡΟῺᾺ ΤΡ ΘρΡαζοὶ 
Ὁπὸνὺ οδϑ 1οὐβ. Αῃάᾶ 
80 ὑῃμ6 50] ου8 ΓΘΘΠν 
ἀϊὰ ὕμοβθθ ὑῃ1ηρ5. 

ΩΝ ΒΥ ἴδ ὑογθυσθ 
δίβδκοι οὗ σθβιι5, μον - 
ΘΥΘΥ, ὑοῦ Ψ6ΓΒ 
βίϑηαϊηρ Ὠΐθ σταοῦοΣ 
Θὰ [6 βἰβῦοσ. οὔ 5 

ΜΑΙ [8 
16 οὗ ΟΙοΌ65, δηὰ 
ΜϑύΥ͂ν Μᾶρ' 8. 1686. 
20 Τμογαΐοσθ σ6508, 
βϑοίὰρ ᾿ἰπ τούμοσ δά 
{π6. ἀϊδοῖρῖθ ψῃμολ Ὧ6 
Ἰονεβᾶ βίδπαϊηρ Ὦν, 58ϊά 
ἴο ὨΪ5 τηούμου : “γοῖα- 
8, 566! γΟΌΓ Β0Ὲ!᾿" 
21 Νοχὺ ;Ὧ6 5818 ἰο: 

566! 
Ἄου πιούμου!" Απᾶ 

ἤολ ἰθᾶαὉὺ σου ΟΣ 
6 αἰδοῖ! ἰοοῖς Ὠθτ 

ἴο Ὧϊ5 ΟὟ -ΠΟΣΏΘ. 

28 ΑἸΟΣ [ῃΐ5, ΜΏΘΩ 
σοὺ Επον ἰθὺ ὮΡ 
ΟΝ 811 ἰδίηρβ.. δᾶ 
ῬΘΘΏ ϑοσοιρϑηθά, ἰῃ 

ΟΥ̓ΟΥ ὑμαῦὺ ὑμ6 βοσῖρ- 

ἴυστο τιϊρ!ξ 6 δοσοῦ- 
ΠΏ δα Π6 5εϊα: “1 8 

. 294. ᾿ν65561 
ψ͵}85 “ἰὐθίρ ὕβοσθ 0} 
οὗ βοὺ  πῖη6. ΤΏρΙο- 

ἔοτα ὑ86 7 Ραὺῦ ἃ Βροῦρα 
5.11 οὔ [6 βοὺ 116 

ὩΡΟῺ 8. ἌΨΞΒΟΡ [5081Κ1 
δρᾶ ὑὈγοιρῃῦ Ὁ ἴο ὮὨΪ5 

ταουίῃ. 30 ΏΘΩ, ὩΟΥ͂, 

Ὧ6 88 γχροοϊνρά. [88 

ΒΟῸΣ ὙΐΪω6, 655 πα" 

“αὸῷ Δ5 ὈΘΘῺ δοοομ- 
ῬΗΒη6 4!" πᾶ, Ῥονίηρ, 

Ὠἷθ Βαϑᾶ, μ ἀεϊὶν- 

οὐθὰ ἋρΡ [15] Βρισῖ. 
ἢ εὐ ΣΟ τ 

2851. 566. Αρροπάϊχ ὑπᾶοσ Μαίπον 10:38. 



ΦΟΗ͂Ν 19: 81--81 

31. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ 
Ἰδδ6 ἰμπογοΐοσγα 7 ον, 5ίπεςα Ῥυδρδσδίίοῃ 

ἦν, ἵνα μείνῃ ἐπὶ: τοῦ μ , 

ἀξ ναβ, ἢ ογᾶρυ ἐμαὶ ποὺ τϊσηΐ γοιαία ὕροὰ ἴῃ6 

σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν 
βίδα ἴο ὑοάᾶϊε;. ἰὰ 16 βδρραείΐῃ, ἰἱννδ8 

γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου 
0. δβυοὸῦ ἐβὸ ὧδν οξίμαϊι οὔίῃβθεο ξαρραΐῃ, ᾿ 

ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα 
ἴδον τεαποξίεα 186 Ῥηδίθ ἴη οτᾶοσ ἰμδὲ 

κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ 
ΤΩΙ 6 ὈΓΌΚΘΩ οΟΥ ἴβοσα 186 1655 ΕΥ̓6ΤΟΙ 

ἀρθῶσιν. 32 ἦλθον οὖν οἱ 
188 ν ταλσῆῦ Ὀ6 Ἡξίδα ΟΕ. ζδῶθ ἐμοσοζοσα ἐπ 

στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν - πρώτου 
Ξοίζάϊουϑ, δῃᾶ οΥ ἴῃ 8 Ἰηαοοάα ο γβὶ (0.6) 

κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου 
λδν Ῥσοκθ ἰδ8 1655 8Π)4αἪ οξίμβε οὐμοὺ (ο1:6) 

τοῦ ᾿ συνσταυρωθέντος αὐτῷ: 
οὗ {πὸ (οθ) δανζηρ ὈΘρὴ ἱχηραϊεᾶ ἰοβείμοσ ἴο Εἴτα; 

85 ἐπὶ δὲ τὸν ᾿ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς 
ὭΡΟΩ μὰξ ἐμ6 “εβὰβ Βανί σοθ, 88 

εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν 
ον 5ὲν δἰἴτεααν ἢἰ αν]ὴρ ἀϊεα, ποὶ ἴδ ν ὈΥΌΪΚΟ 

σκέλη, 34 ἀλλ εἴς τῶν 
1655, Ριΐ [9115] ΟΕ ἴῃ6 

λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν 
ἴο 5ΌΘ8τ ΟΣ τὰ τ 6 58 

ἔνυξεν͵ καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς καὶ 
Ρυποίυτεα, διὰ σϑῖὴθ οὖ δ ομσα δηᾶ 

ὕδωρ. 35 καὶ ὁ 
νύϑῖίοσ. ΔιηᾶΩ͂ τῆς (οΠ6) 

μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ 
Ὧδ5 Ὀογῆα νι θϑθ, δα ἴσυθ οὗ Εἴχα ΕῚ 121: 

μαρτυρία,. καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι 
ΜΙ ΘΘ5, δᾶ δαὶ (οπ6) 85 κῆῶονν τῃδι 

ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς 
ἔγυα (1 ΩΡ5) ὨΘ 15 βασῖαβ, ἢ οτάσγ ἰμαὲὶ αἰσὸ τοῦ 

πιστεύητε. 86 ἐγένετο γὰρ ταῦτα 
ΤᾺΣ Ὀ6 Ὀαεϊἑθνίηξ. ΟὐςουχΥρα ἔοσ ἴποϑα (1865) 

ἵνα ἡ. γραφὴ πληρωθῇ 
1 οταρτυ ἰδ τὴ 6 βοσϊοίασο τοὶ} 6 ἐ] Πρ 

᾿᾽Οστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 317. καὶ 
ΒοηΘ Ὡο᾿. Ἅ1ΠὈῸΘ οὐασηθα οἔ Ηΐχη, Απμᾶ 

ἑτέρα γραφὴ λέγει ἤοΟψονται 
αἰπθυθηξ βοσῖρίασο 15 βαυη ὙΠῈΡ Ψ01] 565 

εἰς. ὃν ἐξεκέντησαν. 
ἰπΐϊο ΨψΒολ ἰῶθν Ὀἱθσχορᾶ, 

τὰ 
ἴδ 

στρατιωτῶν 
ΒοΙαϊουα 

αὐτοῦ 
οὗ Εἶτα 

αἷμα 
Ριοοᾷ 

ἑωρακὼς 
Βανῖαρ 66 

πάλιν 
ΕΥ̓ ΕΘΤΩ 

24 

Ξ1Ὶ ΤΘη ὑπὸ δῦ, 
Βσ'ῦσθ ἃ Ψψὰβ ΡῬΥΘΡ8- 

ταύοηῃ, ἰῷ οὐᾶθυ τῃδὶ 
[86 Ῥοάϊδ5. χηϊσὴῦ οὶ 
τοι ίῃ ὉΡΟῺ 6 ἴογ- 
ἔἴυτθ βῦδκο. οὔ ἰῃ8 
ΒΘΡΌΘίΏ, (ἴοΓ 8 ἀδγ 
οὗὐ ὑῃμδὺ ϑδρραΐ νὰβ 
8. στοαὺ οΏ6,) σϑαμδϑὲ- 
εἃ ῬΠαίΐθ ἴὁ να 
ὉΠΘΙΣ Ιθρ ὈΓΌΚΘΩ 
δηᾶᾷ ἴμ6 Ὀοάΐϊθα ἐαῖϑη 
ΘΔΥ. 32 ΤῺΘ 50] ἴθ 
Οϑῖθ, ὑδθύθζοσθ, δᾶ 
Ῥτοκο ἰῇ 6 1θρβ οἵ 
ἴμ6 ἢγδὺ [π|82}] δῃᾷ 
ἴβοθβθ οὗὔ {ὰ6 οἴδμοῦ 
[181 ὑμαὺ δα Ὅθοη 
᾿ρϑιθα. ψιὶῦὺ 8 Πΐμῃ. 
832 Βυὺ οὐ σοχΐηρσ ἰὸ 
ὥθθδ, δἃ5. μον βὰν 
ὑμαῦὺ Ὧ6 85 δγθϑαν 
ἄεδᾶ, ον αἰὰ ποὺ 

ὈΤΘΘΚ ὯὨΪ5 ἴερβ. 34 γὙεῖ 

ΟἿδ οὗ {6 βο]άϊθυβ 

δῦ θα ἷβ κάθ νι 

8ι. ΒΌΘΑΙ, 8 Ἰγλ6- 

αϊαίθιν Ὀϊοοᾶ δα τψὰ- 

ἴ6. οϑὴθ οὔ. 85 Δῃὰ 
Ὧ6 ὑμαῦὺ Ὧδ885 βθϑῶ 
[1] 85 Ῥοσὰθ ττὐἱὐ- 

ὯΘ55, 8 5 ὙΠΌΠΘΕΒ 

5 ὕτιιθ, δῃᾶ δῦ τϑ 

Κηοβ Ὧ86 [6115 ὑγτῖδ 
τϊηρθ, ἰῃθ ογᾶθ μδὺ 

τοῦ 8150. τὰϑὺ “Ὀ}6- 
Ἰίανο. 36 ἴῃ ἔϑοῦ, [686 
ὑμπίηρβ ὕοοῖς Ἀ]868 
1 ΟΥ̓ΩΒΙ ΓῸΓ π6 βοΐ - 
ἴχθ ἴο Ὧ6. Ζ1ΠΠ6ά: 
“Νοὺ ἃ. θοῦθ οἱ 815 
Ψ1Ὶ ὍΘ. ογαϑῃθᾶ.᾽ 

81 Αηα, δρϑίῃ, ἃ α1ἴ- 

ξοσθηῦ βουίρύυσα βαχϑΐ 
“ὙΏΟΣ ΜΠ Ἰοοῖ ἴο 

6 Οπθ ΨΜΏοπΙ {6 
Ρἱθγοθᾶ. : 3 

β 

δ28 

38. Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν 
Δέϊετ Ραξ ἰῆθ656 (ἰΠΐπ55) γχϑαυθϑίεα [μα 

Πειλᾶτον ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ ἉΑριμαθαίας,Ἠ ὧν 
Ῥίαία Ζοβορὴ ἔγοχὰ Αυτηδίθθδ, Ῥοὶπϑ 

αθητὴς τοῦ ᾿]ησοῦ κεκρυμμένος δὲ 
᾿ηβοίριδ οξίμῃβ. 2683 Βανίῃρ θ6εὴ δίάᾶάθφῃη ὑπΐ 

διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿[ἰουδαίων, ἵνα 
ξῃτοῦσσ ἰθβ6 ἔδοσ οἕ ἐπα ὅσον, 1ῺᾺ οτάοσ ἑμδὲ 

ἄρῃ. τὸ σῶμα τοῦ ᾿[Ιησοῦ καὶ 
μοχιϊσῃῖ ἘΠῚ ΟἹ ἴ'6 ῬῬοὰᾶν οξίβε 92}65.5; δ8η8Ω 

ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ 
Ἠδ σϑπὶθ ἐμπογοίοσο δηᾶ 

39 ἦλθεν δὲ καὶ 
ραοιτηϊτἴςα ἰδ8 Ῥλδῖο. 

ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 
εϊεὰ ΟΕΕ ἴ6 Ῥοᾶν ο Ηΐπι. δὰ 6 Ῥαϊ 8150 

Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν 
Νισοοάοχλαβ, 186 (016) δανὶηρβ σοίῆθ. ἔουνασαὰ Ὠΐτ 

νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων ἕλιγμα 
οἱ ἰρῦ. τὰ 6 Βγϑὶ ([ὨϊΠΡ)}), ῬΘαγ ΤΟΙ... 

σμύρνης καὶ ἀλόηῆς ὡς λίτρας ἑκατόν. 
οὗταστ ϑμῃᾶ 8ΔΙο65 85 ῬΡουαξ. πυπάχοα. 

40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ ᾿ἰησοῦ. 
ΤΏΟΣ ἴοοῖκ ἰμπογοΐξοσα ἰῇ Ῥοᾶν οὐίῃθ 26 

καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν 
διὰ ἐμδν ρουπᾶ ἀ ἰο Ῥαπᾶδρε. ἢ 128 

ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς 
ΒΡΙΟΘ65, . 8ΘΟΟΘΟΓΙΓΟΙΠΒ 85. Ουδίο. ἰδ ἴο [8θ᾽ 

᾿Ιουδαίοις ἐνταφιάζειν. 41 ἣν δὲ 
ΦοῸ5 ἰο Ὀ6 Ῥυερδυίηρ ἔοσ Ὀατίαϊ. ΑΒ Ἀὺπι 

ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη. κῆπος, καὶ ἐν 
ἰᾳ [ὴὼ6 ρἴαοςσα ΨΏΘτΘ 6 )ὰβ ᾿ρΘ]δα βαγάρῃ, δπα ἴῃ 

τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν. ᾧ 
[6 βδσᾶθῃη ΤὨΘΙΠΟΥΒΙ ἴογὰ Ὥθ, ἷἢἴ ΜΏΙΟΣΒ 

οὐδέπω. οὐδεὶς ἦν  τεθειμένος - 42 ἐκεῖ 
πού υἱ νοὶ ποσὰ 8 ανΐῃρ 6 οὴ αἴ; Ε121Ξ.:] 

οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν 
ἰβεσοΐοῦθ, ἰβσχουθθ ἰδ8 ΡῬτεραχϑίζοῃ 

᾿Ιουδαίων, 5ςΟ. ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ. 
“6 νν5, Ῥϑοδῦβα ὭΘΔΓ ΨΜὰ5 186 

μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿[ησοῦν. 
ΤΑΘΙΊΟΧΊ481 ἰοῦ, ἴπεον ρΡὰᾷς ἴὩ6 Ζ65.5. 

σαββάτων 
ΞΑΌΡΘΙΏ5 

ἔρχεται πρωὶ 

99 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν 
ΤἼὸ ἴθ. Ὀπδ ΟΠ6 [841] οἶτἕμο 

Μαρία ἡ βαγδαληνὴ 
ΜΓ. τ 6 Μαβάβιθηα 15 σοτηη δ. - ΘΔΙΙ͂ 

σκοτίας ἔτι. οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, - 
ΟΥ ἄβδυκηθες νοῦ Ὀοΐπρ ἱπίο {86 ΤΩΘΙΠΟΓΣΊΔΙ ΤΟΙ, 

καὶ βλέπει τὸν λίθον. 
ἃ πα 5 Ἰοοκίηρ δὖ {με βίομθ 

ἐκ τοῦ μνημείου. 2 
οὐδ οὗ - {86 ΤΑΘΙΠΟΥΪΔΙ ΤοχΩ. 

ἡρμένον - 
πανίηρ Ὅσοι ᾿ξἰθα ΟΕ 

τρέχει... 
ΞῺΘ 15. ΣὈΠΗΩ 

ΟΕ [Π6΄ 

ΦΟΗ͂Ν 19: 838---9290: 3 

38 ΝῸ δὐΐοσ 656 
ρα Φοθορμθ ἔγοτα 
ΑΤ 8 68, ψ8Ὸ 
5 8 αἰδοῖὶοῖθ. οἵ 
ζοσὰ Ὀᾳῦ 8. ϑβθογοῦὺ 
ΟἿ οὐύ οὗ [5] ἔδαγ 
ΟΥ ὑμὰ6 ὕδοῦϑβ, τοαμπδϑῦ- 
εα Ῥῆηδίθ ὑμᾶῦ ἢ8 
ταϊρηῦ ἔβικθ αὐὐὰν ὑδ6 
Ροᾶν οὗ 9655; δῃὰ 
Ῥιαῖθ ρανθ Ὠἷπὶ ρδὲγ- 
τ Ἰβϑοη. ΤΏΘΤοζοσα ὯΘ 
σϑθ δῃᾷ ἰοοῖὶς ἢΐβ 
Ῥοᾶν ἅνδν. 39 Νίο" ο- 
ἀθΊ5 8150, ὑμ6 τλ8ἢ 
ἰῃαὰῦ οὐ ἰο Ὠἰΐῃι 
ἴῃ: 86 πίρῃῦ ἐδ8 
Ἐσχϑὺ ὑΐϊτηθ, σϑύλθ ὈΓΙῺΡ- 
1ὩΡ 8. ΤΟΙ} ΟΥὨ ΙὨΥΥΓᾺ 
δὴ δἰοθϑ, δροὰδ 8 
δυμάχοα, ρουσηᾶκ [οἵ 
101. 40 5ὅο ϑν ἰοοῖκ 
[126 Ὀοαν οἵ, δοβῖιϑ 
θα ὈῬοσῃᾶ ἰδ υἃὉ ψια 
Ῥϑηᾶδσοα Μι  ὑμ86 
Βρίοθϑ, ἰαδὺ πα ψ8 5} 
ἴ86 σθχ5 δυὸ [ῃ6 
οαδῦομ ΟΥ Ὀυθρδυΐησ 
οΥ ὈΌΓΙΔ]. ΔΙΤΩοΙ- 
αἀθηύθιν, αὖ 6 ὈΙϑοθ 
ΜΏΘΙΘ ἢ6 5 ἰ- 
Ῥϑιθὰ ἰῆθοῖθ Ψὰ5 8 
Βαᾶθη, δα ἰπ {86 
βασᾶσ. ἃ ὩΘῸ ΠλΘπιοΟ- 
ΥΔῚ ἰοῦ, 1 ΜΏΪσΩ 
ΠΟ ΟὨΘ: 84 δνοσ νοῦ 
Ῥθθ [Ια]14, -42 ΤΏΘΓΙΘΟ, 
θη, οὐ δοσοιῦ οὗ 
5Ὲλ6 γοραζϑίύϊοηῃ οὗ 
[886 Ζο 5, ὑμοῦ ᾿᾿Ἰδἱὰ 
ὕθδαθ, Ὀδοϑῦθα 88 
ΤΑΘΙΔΟΣΔῚ οι ᾿δ8Β 
ὨΘΑΙΌν.. - 

920 Ομ (ῃ6 ἢγβὺ ὅδὺ 
.ΌΟΥ 6. ΨΧ66Κ 

Μῶτν Μδρ' ἅβϑ 1616 
σϑθ. ἴο 86 τχρχηπο- 
τἶϑ] ὕοσιρ Θαγῖν, ΜΏΪ6 
ἴχθσθ ψὰϑ δύ} ἄδτκ- 
ὯΘ55, 8δη4ἃ 58. Ὀοπμοὶὰ 
[786 Β5ΐοῃαε δἰσοϑᾶν 
ὑδῖθη ΔΘ ἴἔσγοῖῃ 
ἴπ6 ΙὩΘΠΊΟΥΔῚ ἰοχῃῦ. 
2 ΤὨΘΓΘΙΟΓΘ. 56. τϑ 



9Ο0ΕΝ ..90: 8---9 

πρὸς Σίμωνα Πέτρον 
ΞΙΧΔΟΏ Ῥεῖογ 

μαθητὴν ὃν 
ἀπποῖριΣ ᾿ "ΏΟΙΩ 

᾿Ιησοῦς, καὶ 
6505, : ΔΠΩ͂ 

τὸν . κύριον 
Τιοτὰ 

οὐκ 
ποί. 

οὖν -- καὶ ἔρχεται 
ἰμουθέοσθ: δῃα ἰ5. οοσηϊὴρ ἰονν δά 

καὶ πρὸς. τὸν ἄλλον 
δηα. ἰοματὰ - ἐπ6. ᾿ οἴδμεασ. 

ἐφίλει ὁ 
νγὰ5 Ὠβν ηβ δἰτθστίοα ΤΟΥ 18 

λέγει αὐτοῖς Ἦραν 
ΕΠ ΕῚ ἀν τηβ ἴο ἴβεηω Ὑδὸν Ἰῆϊρα ΟΕ ἰδ 

ἐκ ᾿ποῦ . μνημείου, . καὶ 
ουΐϊ οὗ - ἐῇθ ΤΩΘΙΩΟΥΣΊΔΙ ΤΟΥΩΌ, δ ηα 

οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
ὍΘ αν Ὥονντι. ΜΈΘΥ - ἴδον ρας Ὠΐτα. 

-ᾧ Ἔξῆλθεν. οἷν οὖν ὁ - Πέτρος καὶ. ὁ 
ρα οὐὔἵ,, ἔβεζεξοσα “ὯΔ6 εῖου. - δῃὰ 

ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο-- εἰς τὸ 
- ΟἾΠΕΥΓ, ἀἰβοῖρ!ε, Δ ηαὦ [μον νοσα σοί. ἰηΐο 

μνημεῖον. ᾿ς 4 ᾿ἔἔτρεχον .. δὲ - οἱ 
ΤΑΘΙΠΟΥΣΊΒΙ ἰοτα. Ὅλ σα ταπηϊα σὲ - τὴ 6 

ὁμοῦ ᾿ καὶ δ᾽ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν 
τορεοίμου; απ μα ΚΟΥΒΕΥ τ αἼΒΟΔΌ]6. 15. ὙΠ ἀρ οδᾶ 

ο τάχειον. ,:-τοῦ “Πέτρου: καὶ (ἄλθεν- "πρῶτος 
ζῶο ΛΠΟΚῚΡ - -ΟΥ Ἔλον: Ξ3 :Ῥοίεσ: δηὰ "6 σᾶθ. Ἐυϑῖ. 

εἰς --. τὸ- ἐς μνημεῖον, "δ καὶ 
Ἰηΐο τε 1Ὧ6 ὃ: ΤΆΘΙΔΟΣΊΔΙ τοί, τ Πα 

Ὁ παρακύψας" ᾿ς βλέπει. - " κείμενα. τὰ 
μανὶπε βίοορεά Ῥεβιάθ᾽ Γ 15 Ἰοοϊεῖπε δὶ ἱνΐπρ. - δε 

ὀθόνια, οὐ μέντοι : εἰσῆλθεν. 6 ἔρχεται. 
Ὀαηάββεβ, ποῖ οἵ σοιχβα : Β6 δηΐοσϑα. 15 οσοηλῃ! 5 

Γοὖν!: - καὶ Σίμων Πέτρος: ἀκολουθῶν-. αὐτῷ, 
{πλοσρζοσθ. αἷβδο. Ξίσχαοιι Ῥεῖθτ, ΣοΠοννίηβ  ἴο Ὠΐτη, 

καὶ εἰσῆλθεν εἰς μνημεῖον" " καὶ 
δηᾶ᾿ ΔῸΣ ἐπίογεα. αίο-. “πὸ ΤΆΘΙΔΟΤΊΔ] τοτὰὸς δρᾶ. 

- θεωρεῖ τὰ -ὀθόνια᾽ κείμενα; :1.. καὶ - τὸ 
Ἔδ 15 Ῥοβοΐδμη. 8. Ῥαηᾶββθβ ἸΏΒ, “888. 86 

οουδάριον;".- δ: ἦν - ἐπὶ. τῆς. κεφαλῆς, αὐτοῦ, 
βυζθαΐ τοῦδ, ΦΕΗΪςα 85 ἀρότῦ. ἴὰ6 : εβᾶ οὗ ἩΐτΩ, 

οὐ μετὰ: τῶν, ὀθονίων. κείμενον ἀλλὰ χωρὶς 
ποῦ ψἱ- ἴὰ6: Ῥαηάλεοξ ᾿Ινἱᾶρ -ας δρατί ΖΥΟΤᾺ 

ἐντετυλιγμένον ἕνα 
Βανίηξ. ἰωύ τοι [1 οὔθ 

εἴ Οὖν “εἰσῆλθεν καὶ - -ὁ 
ἐπεϊοΐοτθ. εὐΐετεα .- δἰξο. 86: οἰμοσ 

τον δε δε Ὁ ἐλθῶν - ες πρῶτος - 
186. (016) : αν ηρ σοχὴθ --: .- ἄχϑί:: 

μνημεῖον, -: καὶ --. εἶδεν “- καὶ 
ΤΩΘΙΏΟΣΙΒΙ ΟΧΩΡ,: 8δῃηα δ ϑσα 8Π4ἃὶ1 86 δηονθῶᾶ; 

9 οὐδέπω. γὰρ ἤδεισαν - ᾿. τὴν . γραφὴν 
“ποῦ Ὀι ψεῖ: ΣΟΥ ΕΟ Βιδᾶ Κηοννη-- - 86 ᾿-ϑοσιρίυσο 

ὅτι. - δεῖ: “αὐτὸν ἐκ νεκρῶν; 
ἐμαὶ ἰδ 15 θοθβθσν ἰὴ. ουξοῦ΄: ἀσφδα: (0565) 

Ῥῖαςς; - Ἰρα 

ΑἸΒΟΙΌΙΘ 

εὶς 
1ηἴο Βι. 7} 

ἐπίόστευσεν: 

«τόπον: 8. τότε 

: ἄλλος “ ̓μαθητὴς [Ὁ 

αὐπὸς, 

δ2θ 

ΒΩ οϑὴθ ο ϑ'!γχηοῃ 
ῬΟΘΥ δῃᾶ. ἴο. ἰῃς8 
οὗμοσ αἰ βοῖρ]ρ, ρ» 
ΠΟΙ, σεθὰβ πᾷ. - 
ἐδούϊοη, δᾶ 8516 βϑαίᾷ 
ἰο ὑμϑῖὰ: “ΤΏΘΥ Βαγὰ 
ἰδθὴ αἶαν ὑ6 -Τιοτὰ 
οὖν οὗ {Π6 ΤΟΙ ΠΟΥΪΔ] 
ὕοΙρ, δηἃ 6 ἀο τρὲ 
Καον ρα ἴον Ὥδγὰ 

. [1814 Βα." .. {04 

3 ΤΠΘα ᾿ἸΡοῖδ δηᾶ 
[88 οἴου. ἀἶβο!ρ]ο 

Ἰσσοῦ ὁυὺσὺ δπᾶ- βιαζιδᾷ 
ἔοῦ 8 τρθιλοῦδὶ 
ἰοσι.. 4 Ὑ65, “6 ὑζὸ 
Τοσϑύμθυ Ῥδρδ ἴο ΤΩ; 
Ῥαὺ [π6 ὀὐμοῦ ἀϊξοϊοϊὸ 
τ -δῃμθϑᾶ οὗ “Ῥοίδσ 
αἰ ρτδδίοσ᾽ ᾿βρδοᾶ 
δια. τοϑομρᾷ .[Ὧ6. χηδ- 
ΤΔΟΥΪΔ1 ὕοιὰρ. Εἰγβέ. 
5᾽ΑΠπαᾶ, Βιοδρίηρ ξοτ: 
ψϑτᾶ, Ἦθ Ββμοϊα {1} 
θαηᾶαροθ ἱγρ,,. “Φεῦ 

86 αἰά ποὺ ρὸ ἴα. 

6 ΤΏΡ 5πῆοσι Ῥεΐεσ 

αἶδο οῖηθ ζοπονίην 
ἴα, δηᾶ 86. δηΐογεᾶ 
ἰηῦο. 6 ΤΙ ΘΙΔΟΥΪΆΙ 
τοχῖρ. Αηα Π6 γνἱοσρᾶ 

[πὸ Ῥαπάδροϑ - Ἰγίῃρ, 
Ταϊδο ἴπθ οἱοίῃ. τμδῦ 
Βδά. Ῥδθῆ. ὈΡΟΩ" ὯΪ5 

᾿βοδᾶ. ποῖ. 1γϊηρ. Πα 
[88΄ Ῥαμάᾶαρα δι: 88Ρ- 

ἈΤΘΙΕΙΥ τοΠδὰ Ρ' ἴῃ 

ΟΠΘ᾽" ῬΪδοα;- β αἱ. δαὶ 

ἰἶχαθβ, ὑμπογοίοσο, {μπ6 

Οὗ6Γ ἀϊξοίριθ ψ00 Πα 

ΧΘΔΟΗΡΑά [86 πθχηὸν 

ΠΥἹΑΤ- ζουλθ'. Βγδῦ ἅ1ξο 

δῦ ἴῃ, ὅπά Ὥθ. ΒΒ 

ΕΝ ΘΠ ον: Θ΄ ἘΟΣ 

μα, αἰ  ποὲ γα 
 ἀἰβοθσῃ {π8 ϑουϊρίατα 

Γμαῦ. 86 :ἰησδῦ.. τἶβθ 

μνδενν υνρφα φηὴμ Ἀμμ μμαμῃι ὴμ μοι ας τμνμνθμόν ον ήβαδε με μον δ μὐθρ  ἀμμμ μη μαμυμαρ θη ποι μομαθιϑημασ, μδαναμκ᾽ νϑμμμιυαην μέν. φμκαβ αμρουήκν αν ιν αυαμμρηριν ΒΑ, ραν αινέμο, αν αϑ φιν ἡμὰς νυ φμένυρ ιν υαὺὸ Νξυιά τηλῳ. ἱὑμιμερηηρρηρμιφηρηιαρῃμῆίμηνψῃρυ ἐμμηυρ.υρφη πα ιρηνιυηνάριμδαυδ.υμσαμυκορ τη ταφρ. ταρασυ ρον. πμῳ κσιραντττ νοτο ὅν 

δ) 

ἀναστῆναι. 10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς 
ἰο βἰίδπα ἂν. - ἵν οοῦ οδὗ ἰμθσθέοσθ δβδϑίη ἰονν σα 

αὑτοὺς οἵ μαθηταί. 
{ποῖβθινεβ. ἴμ6. αἼ5ο 0168. τς 

11 Μαρία δὲ "'ἱστήκει πρὸς τῷ 
Μδσν ναὶ Βδᾶ 5βἰοοά ἰονναγὰ τὴς 

μνημείῳ ἔξω κλαίουσα.-: ὡς οὖν 
τοθΟΥ]81 ἴοσρ ουὐδίάα τψεθρίηθ. ἈΔ8 ἱμεσθῖοσα 

ἔκλαιεν ᾿ παρέκυψεν . εἰς -: τὸ 
586 ᾶ5 ΟΥΥΙΠΒ 586 βἰοορρϑα Ὀ6βιᾶδ. Ἰπίο τῃ6 

εῖἴον, 12 καὶ θεωρεῖ δύο 
ποσί μαι ἸΟΙΏΡ, δᾶ 586 15 Ῥϑῃοιαΐξηρ ἔννο. 

ἀγγέλους ἐν λευκοῖς᾽ καθεζομένους, 
ΔΆ ΕΘ]5 ἴῃ τα [σαστηθη θ) αἰτίη 5, 

ἕνα πρὸς τῇ 
ὁπ6 ἰοννατζᾶ.. ἐμ μοδὰ 

ποσίν, ὅπου ἔκειτο 

8: οπϑ. ἰονατα τῃ6 

τὸ σῶμα τοῦ ᾿[]ησοῦ. 
οοὶ, ΨΏΘΙΘ γ85Ίν 5 ἰμ6 Ῥοᾶν οξίμβε σ96ϑ805. 

13 καὶ λέγουσιν - ᾿αὐτῇ . ἐκεῖνοι . Γύναι, ο τί 
ΑΠα, ἰδ βαυ δ ἴἰο ΒΟ ἴμοθα Μοιιδα,. ΝῺΣ 

. κλαίεις; λέγει. αὐτοῖς ὅτι 
8τ6 σοὺ ψεορίη δῦ 5ῃ6 ἰ5 αν ΐδ . ἴο ἔμϑι, ἴμδὶ 

Ἦραν . τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ 
τον Πξοα ΟΕ ἰδ Τιοζὰ Οἔγηθ, ὃ ποῖ 

οἶδα ποῦ, ἔθηκαν αὐτόν. 
1 πᾶν Καονν ψ οσα.. μον ρυΐ Βῖτῃ. 

14. ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς 
ἜΠ6ϑο ({Π1055} Βανὶηρ βαϊα : 586 ὰσηθα ἰσΐο 

τὰ εἸῤτίσω, καὶ θεωρεῖ ᾿ τὸν 
[86 (ἐπ 55).. Ὀομἰπᾶ, ϑδῃᾶ 51615 Βεβο άϊηδ. 86 

᾿Ιησοῦν “ἑστῶτα, καὶ οὐκ  ἥἄἤδει- 
ὥοβὺϑ μανίηδ βἰοοᾶ, δ ποὺ 886 μδᾷ Κηοννα 

ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστίν. 15 λέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς 
(δα ὅεβθὰβ Εἴ 15. ᾿ 15 Βα ρ, ἰο ΒΕΥ.. “6505 

Γύναι, . τί 'κλαίεις; τίνα 
γοτῶθη, “ΜῈΣ 8τὸ σοὺ ὙνΘρί 5 Βοσα 

. ζητεῖς ἐκείνη: - - δοκοῦσα. ὅτι - ὁ 
ἅτ σοι τις  ναθν Ἰμδὲ ἴοπο). ο μα ΚΙδε δαὶ {δα 

κὐπτουρός ἐστιν - (λέγει... αὐτῷ Κύριε, 
πουρός : 11 15 ΒὯ6 5 Ὑνίηα τὸ τα Τιοτχτᾶ, 

εἰ σὺ -ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ. μοι ποῦ. 
1 γοὰ - οδγτίθα αἴτα, Β5Ὲ) ἴοταθ νόον 

ἔθηκας . -αὐτόν, “κἀγὼ ᾿ αὐτὸν. ἀρῶ. 
ἔθη “αὶ ᾿Ὥπη,, 801  πἰπι 5181 ππὶ αρ. 
16. λέγει: αὐτῇ ᾿Ιησοῦς Μαριάμ. 

15 ΒΑ ἸΏ. ἕο ΠΟ Τεβὰ8 ᾿Μδτν. 

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ 
Ηανΐπρ υστθα 5 ἰδμαΐ (016) 15 Βα 5 ἰο ὗτα 

Ἔβραϊστί 'Ῥαββουνεῖ-.. ὃ 'λέγεται͵ 
ἰὰ ἘοΡσχονν --: ἘΔΌΡΟΙΒΙ - δ} 410} 15 ὈοὶῃΡ 5δῖα 

κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς. 

ΦΟΗΝ 20: 10---16 

ἔγοτωῃ ὑπ ἀδδᾷᾶ. 10 Απὰ 
50 [6 αἰδοΐθιοα ποῦ 
Ῥ8Ὸ0Κ ὅο μοὶ Ποχηθδ. 

11 ΜΆΤΣΥ, ὨΟΜΒΥΘΙ, 
Κορὺ βἰδηᾶὶαρ οὐὐπίαα 
ΠΟΥ ὕμπ τ}. ΟΓ18}1 
το, ψϑορίηρ. ΤΏΘΏ, 
ΜΏΪ6 βῇὴ6 5 ψ6θ0- 
πὰρ, 51:6 5ἱοορθᾶ. ἔογ- 
δὰ ἴο Ιοοκ ἰηΐο 
8 πρλου 8} ἰουὰρ 
12 ἀλᾶ 586 νἱονεᾶ το 
ΔΏΡΟΙΒ ἴθ ψΏϊ6 5ἰῦ- 
ἐΐηρ οὔθ δὲ ὑπ βϑδᾶ 
8 ἃ ΟὔΘ᾽ δὖ ἰῃ6 1δοὺ 
ΜΟΙ πῃ Ροᾶν οὗ 
σ6βϑβ δα Ῥϑόῃ ἱγίηρ. 

13 Δηᾶ (ῃθγ βαϊα ἴο 
Βοῦ:.. “Μγοδ, ΜῺΥ 
816. γοῦ ψοορῖπρϑ᾽᾽ 
ΒΘ. βαϊά ἴο ὑδοιι: 
“6. Πᾶνα ὑβδίζθῃ ΤΥ 
Τοτά τᾶν, δι 1 

ἄο ποὺ Κῆον ΜΏΘΙΘ 
μον πᾶνθ. [δα Ἀξλ." 

14 Αὐΐεοῦ. βασγίῆρ μθϑδ 

ἐϊηρ5, 588 φατηθὰ 

ΘΟ δηᾷ νἱϑπθᾶ. 956- 

ΒῸ5 βίαπμάϊησ, θαῦ 588 
ἀἰϊὰ ποὺ ἀἰβοθύῃ ἰῦ 88. 

ὕὅσϑθιβ. 15 σοϑὰϑ. βδ]ά. 

ἴο ὨΘΓ: “γοῦϑῃ, ΜΨῺΥ 

816. σοὺ ψϑορίηρῦ. 

ΝΟ σα ψοὰ Ιοοκ- 

ἴῃὴρ ον 5'Π6, ἰηδρ- 

1ἰὴρ Ὁ 5 ἴ886 

δ ΘΏοΥ, βϑϊὰ ο Ὠἰμλ: 

“Β1ν, 16 γοὰ Ὦδνθ σδσ- 
το Ὠϊα οδΥ, [611 π18 

ΜΉΓΕ γόα δῦ [1Δ]4 

ἰμη," ΘΔ Μ{1 ἰδ κα 

Βτῶ ΔῈ 5." 16 σ6δι5 
ΕΎΟΝ ἄο οῦ: “Μβιν!" 

ὕρου. φατΐηρ δτουηά, 

5ὴ86. βοϊαά ΄ἤο Βἷπι, 

ἴῃ Ηδρτον: “Βαδ- 

δοπὶ}" (ΝΏΪΟΒ 68 }5 



ΦΟΗΝ 20:1}--..5 

Διδάσκαλε. 17 λέγει αὐτῇ ᾿ἰησοῦς Μὴ 
ἼρδΟοτ. 15 Βα 5 ἴο ΠΘΥ Ζεβι5 Νοὶ 

μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα 
οὗταθ δ ἰουσμίηρ, ποὺ νεύ Ὁ [ἤδν ἀβδορησεα 

πορεύου δὲ πρὸς τοὺς 
Ὅ6 βοΐῃὰα μαΐϊ ἰοναστα μα 

εἰπὲ αὐτοῖς ᾿Αναβαίνω 
5.) ἴο ἔμόῖὶ Σ 8πὶ δβσοεπάϊληθ 

καὶ πατέρα ὑμῶν 
δηα Ἐδίμοσ οὔτγου 

ὑμῶν. 18 ἔρχεται 
οὗ γου. 15 σοσαϊη 5 

ἀγγέλλουσα τοῖς 
Ὀχϊηρσίηρ ὸνβ ἴο (86 

τὸν κύριον καὶ 
ἴηῆβ. ’ Τιοτζτὰ δα 

τπτρὸς. τὸν. πατέρα" 
ἰονψατὰ ἰῇ Ἐδίμου; 

ἀδελφούς μου καὶ 
Ὀτοίμειβ οὔ πιθ δῃαᾶ 

πρὸς τὸν πατέρα μου 
ἰονατά ἴ16 Βδίμοσ οἶἴτχτηρ 

καὶ θεόν μου καὶ θεὸν. 
δηᾶ (Οοά οὔτηθ δπαά Οοῦ 

Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ 
ἍΜ δΥν 188 Ἱαράβδιθῃθ 

μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα 
αἰβοῖθῖθα 1880 ΙΖἤΠμᾶνθ 566 

τοῦτα. εἶπεν αὐτῇ. 
ἰδ686 ((1π|ῷῶ23) 6 βαίαᾳ ἴο Ποσ. 

19 Οὔσης οὖν ὀψίας ἢ ἡμέρᾳ 
ἘΝ 

τῇ 
Βείὴρ ἐμούεΐζουθ οὐ συθῷϊηβ ἴοὸ ἴδ 6 

σαββάτων, καὶ τῶν 
ΟΥ ΒΡ, δηᾶὰ οξίῃμε 

ὅπου ἦσαν οἷ 
ΜΉΘ ψοῖθ ἰδμ8 

τῶν ᾿ἰουδαίων, 
οὗ δα Ψ6 5, 

εἰς τὸ μέσον 
ἐηΐο 16 τηϊαβέ,. 

20 καὶ 
Δῃηαά 

ἐκείνῃ τῇ μιᾷ 
ἰμδὺ ἴθ οὔθ [ἀδ8.}] 

θυρῶν κεκλεισμένων 
ΟΟΟΥΞ ὨΔΥΊΩΒ ΘΕ. ἸοσκοΩ͂ 

μαθηταὶ διὰ. τὸν φόβον 
Ιβο 1] 0165 σου {86 ἔθδσ 

ἦλθεν ὁ ᾿ΪΙησοῦς καὶ ἔστ 
ΟΔῺΘ πὸ ὅθβι δ8Πᾷ 5ῖοο 

καὶ λέγει αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῖν. 
8η6 ἨΘ ἰ5 βαυίηβ τὸ πα Ῥθδοὸθ. ἴο χοῦ. 

τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν - καὶ τὰς χεῖρας καὶ 
1815 δν ὴϑ 5814 Ὠ6 Βῃονθα δῖϑο 6 Ὡδηᾶβ δηᾶ 

τὴν πλευρὰν αὐτοῖς, ἐχάρησαν οὖν οἱ 
1τῃ8 51ᾶ 8 . ἴο ἴθ. Ἐθ]οϊοσθσα ἐμογοΐοσς μα 

μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 21 εἶπεν 
αἰξοῖ 165 ἈΔνΙΠΒ 5ΘΘᾺ 1ὴς Τιοτᾷ, Ξδῖα 

οὖν αὐτοῖς ὁ . ᾿Ιησοῦς πάλιν Εἰρήνη 
1πουθέοσα ἴο ἰβοχ ἐπα 655 ἀδδΐπ Ῥεδοα 

ὑμῖν’ καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, 
ἴο γοῦ; δοσοοσγάϊῃρ 8δ85 Ὧ85 56 Σου τὴρ ἰδ ἘδΔίηοσ, 

κἀγὼ. πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο 
8150 ΠῚ τὰ βϑηάιὴδ χοῦ. Δλὰ 115 

εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ὠδνὶηϑ βαῖϊᾷ 6 Ὀ]ονν ἢ ΔΩ͂ ὨΘ15 Ξε 5 ἴο οσα 

» 
Λάβετε πνεῦμα ἅγιον: 28 ἄν 

Ἐδθοθδῖνε τοῦ ΒΌΪΡΙΐ ΠΟΙ; 1 ΘΙ͂Ν 

τινων ὁ - ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας 
Οὗ Βοπὶθ οὔθϑ. σοῦ 50! σὲ ΡῸ ΟΥ̓ {86 5115 

ὅ98 

ΤΡΘΟΒΘΟΓΙ ἢ) 117 9 65π8 
βοῖὰ ἴὼ δὲ: “Βἴορ 
οἸηρίὴρ ὅο 6. ΕἘΌΓ Ἱ 
Ὦδινα Ὡού γϑὺ δϑοθησρα 
ἴο [πὸ ἘΙΏΘΣ. Βα 6 
ΟἹ ΨγΟᾺ ΨΜἘἈ)} ἴὺ [Ι͂Ὼν 
ὨΥΟΙΏΘΥΞ δα 58.) ἴο 
ὑπαὶ, 1 δὴϊ δϑοθηαίὶηρ 
ἴο  Εἰδἴ 6 δηὰ 
ὙΟᾺ ΕΘ δηὰ ἴἰο 
ὯΓΥ Οοα δρᾷ υοῦκ 
οὔ." 18 Μδῖν Μϑγ'.- 
δι 16 σϑὰθ πὰ 
Ῥσουρὴῦ 086 Ὡρὰ5. τὸ 
ἴΠ6 αἰδοίθιθο: Ἵ Ὥδγα 
Βοθὴ {86 ΤΥ!" δηᾷ 
ἰῦὺ 6. 5αϊά ὕζββθ 
ἑῃϊπρθ ἰὼ Π6Γ, 

29 ΤΏΟσοζοσο, ΨΏΘΩ 
ἱἴ ψ5 Ιᾶαΐα οὔ ἰδδὺ 
ἅἄδν, 6 Ἡγδὺ οὗ [ῃ8 
ΨΘῈΚ, πᾶ, βδιὐπουρἢ 
{π6 ἀοοῦδ α Ἰοοκρϑὰ 
ψΏρΘ ἰῇ αἰβοΐθ]θα 
ΨΟΙΘ ΓΙῸ ἔδδι. οὗ (Ὧ8 
ὥθννδ, Φ6 515. σὴ δὴηᾶ 
Βῦοοα ἴῃ ὑμοὶσ χηϊᾶδὺ 
δὴ ἃ βεϊὰ ἴο δα: 
“ΜΚ τοῦ ἤδνο 0868066." 
20 Δῃηᾶ δἕέεσ. Ὧ6 βαϊὰ 
τὶς 6. βῃονρᾶ {οι 

ροΐῇ ἢίβ δδαῃᾶκ. δηᾶ 

ὯΪ5 δἰᾶάθ, ΤΉΘΩ δ αἀ15- 

Οἶρ]θ5 στϑ]οϊοθα δὖ 566- 

ἴὴρ χρ Τιογᾶ. 21 96- 

55, ὑΘΥΘΙ͂ΌΤΘ, σαὶ ἴο 

ὑπο δϑϑῖη: “ΜΚ 

χΟῸ ὭδΥθ Ὀθδδοθ. ὕ8ὲ 

85. ἴῃ ἘΔΙΏΘΕ 85 
δΒοὴῦ 8 Του, 1 

8158 0 81: βδϑηᾶϊηῃρ 

χοῦ." 22 Απα, δδἔοσ 

ὯΘ 5818 5 Ὧ6. Ὀ]Ὲ 

ΡΟ ὑζθ 8η8 

βοϊα ἰὸ θα: “ἘΜ6- 
Οοΐνθ ΠΟΙ ΒΌϊγ1ῦ, 

281Ὲ τοῦ ξοῦρίῖνο 6 

ΒΏ5 ΟΥἨἁ ΒῺΨ “ῬΘΙΒΟΏΒ, 

ΜΌΝΗΝ 

Κλα μαδρμν Ἀναῖς ραρριμβμινΝΗΝφρ ἀΑ Λα μμὴ μηρί ἡψωμάνμρ, φιρμμμιμειμνιαμηησμμυ μή ιθμῳπραυ αήήρυν Ὑρηβησηοσν τα νη υθημμμμὴν αὐσυλιμιρημμοτατα μονα μιν α θυ σόνημμην ἀλκὴ - βίον μμνκορν, φημ μμμρενη νι μηυυ᾿μνρρν σον ὑφονηισνας ἁμρ υησιφωυλμαιυυτηωὰἨαυγυσιαυὑραυθυυυυ συ υη δου τα υ-υτα ὡὑυα:υπρρηυ ταύ μρ μάνα σφ οι τυ μα οταν τυ τυ στρκ κα σοα πλκστκε ἐραν κρκα μὸπν 

δ29 

ἀφέωνται αὐτοῖς’ ἂν 
τλ6. πᾶν Ὀ6ϑὰ ἰϑΐ ΕῸ ΟἿ ἴο ἴμοῃ; ΠΚΟΘῚν 

τινῶν Κκρατῆτε 
οἱ δοὰξ Ο65. γοῦ γὴδν τείαϊῃι 

κεκράτηνται. 
1867 Βᾶνα Ῥεϑῶ σοίβι θᾶ. 

24 Θωμᾶς δὲ εἴς ἐκ τῶν δώδεκα, 
Ἰδομαᾶβ Ρὰξ οὔθ οὐδοῦ ἔπε. ἔψεινο, 

ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ 
186 (068) Ὀδϑὶηβ βαῖα Ὑντῃ, ποὺ νψἃθ ψἱΠ 

αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ’Ιησοῦς. 26 ἔλεγον 
τ ΜΉΘ Οδθ “655. νοῦ βοὴ 5 

οὖδ αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν 
ἐμοτοξζοσα ἴο εἰχὰ 1π6 οἴεοσ αἰβεῖρ]οα Μὲ] Πᾶνα βθεὴ 

τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εὰν 
τὴς 1Τοτᾶ, ΤὉπΠ6 (οη6) θὰ 5818 ἰο απ 1 ΕΥΟΣ 

μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 
ποὺ 1 θοῦ α 566 ἃ ἰῃ6 ϑηαβ οὗ χη ἰῇ ἰγρα 

τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου 
οὔθ Ὧδὴ15 δῃηᾶ 1 βΒῃουα πτυβὲ ἰθ6. ΠΡΟ ΟΥ̓ 6 

εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω 
ἰηῖο 18 ἵγρὸ οξίῃε 815. δῃᾷάᾶ 1 βῃομμαᾶ ἐμχαβὲ 

μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ 
οὔταθ ἴῃς Βαπᾶ ἰηΐο ἐπα 56 ΟΣ ἰγχγα, οὶ τοί 

πιστεύσω. 
1 νου] ὈρΙανθ. 

206 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω 
Αμα δῇίοῦ ἄδυβ εἰρῃΐὶ δϑϑδίηῃ ψγεσα ἰηβίαθ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. 
[1186 αἀϊβεῖρ]θ. οὗ τὴ δἰϑ8ὸ ἹἸΒοχῆδ 1} ἰῶρχα. 

ἔρχεται ὁ ᾿Πησοῦς τῶν. θυρῶν 
15 σοχΏ τΏ6 ὥοϑὰξ οἵ ἴῃ 6 ἄοουβ 

κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον 
Βανί ὈΘο Ἰοσκρᾶ, δα μ6 βίοοαᾶ ἱ'πίο ἐμ τηϊᾶβὲ 

καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν. 21 εἶτα 
δηὰᾶ 581ἃ Ῥϑδοθ ἰο του. Νοχὲ 

λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν 
ἈΘ 15. βαυίῃβ ἰἴο ἴΠ68 ΤΒΟΥΩ85 Β6 Ῥϑδυίηϑ 18 

δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, 
ΒΏΞΕΟΥ ΟΕ γΟΣ ὮΘΥΘ δῃα 56 ἴῇ6 Βδῃᾶβ οἔχῃβρ, 

καὶ έρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς 
854 Ὀδ6 Ῥεοδυίῃ ἴῃῇῆε δηᾶ οἔγνοι δῃηα τηγυβὶ ἰπΐο 

τὴν πλευράν μοῦ, καὶ μὴ γίνου 
[5:0 5146 οΥ τε, 80: ἃἪ ποὺ ὈῈ Ῥϑοοχζηΐζηρ 

ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 28 ἀπεκρίθη 
ἰλλεῖο- δ τα δξεγ- ρυΐὲ Βοδὶθνίηρ. Δηδννοτοα 

Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὋὧὉ κύριός μου καὶ 
Τδοτὴδ5 δηᾶ πο 5814 ἴο τὰ ΤμῸ Τοχὰ οὔθ 8884 

ὁ θεός μου. 29 λέγει. αὐτῷ ὁ.  ᾿Ιησοῦς 
ἴα. οα οἔτῃθ! 15 ΒΑΨΙΏΒ. ἴο Ὠἴγη ἕῇθ6 65:5 

᾿Ἀϑῃάαβ, 

ΟΗΝ 20: 24--- 

δον 5ἰδιῃα ζοσείν 
ἴο θα; ἐξ τοῦ 1716- 
δῖ ὑῆοδα οὗ δὴν ῃ61- 
5ΟΏΒ, ΠΕΥ͂ βίδῃα το- 
ταϊηρα,᾽ . : 

24 Βπὺ ΤΏΟΙΒ5, ΟἿΘ 
οὗ ὧῶὯ6 ὑνεῖνο, ψ80 
ΨῸ5 οδ116 ἃ ΤῺ6 ΤΏ, 
τὰ ποὺ ἈΠ - [67] 
ΨΜΏΘΡΩ 6505 ΟΔΠΊΘ. 
2 ΟΟὨΘΘαΌΘΙΌΥ [86 
οὐδε αϊδοίριθς ψοῦἹα 

ΒΏΣ ἴο ΒΒἷῖχι: “ὙῸὲ 

ὮδΥΘ δϑθ [6 Τιοτά!" 
Βαυὺ Ὧθ 5εἰᾶ ο ὑξμϑιλ: 
““ὌΣΔΘΕΒ 1 866. ἴῃ Ὠΐ 
μδηάξκ ὑπ6 την οἵ 
106 πϑῖ5 δὰ δὐΐοῖκ 
ΠΥ ἤμηρο ἱπίο {π6 

Ὀτϊηῦ οὗ μ6. Ὧ81}5 
δὴ 5010 ΤΥ Ὠθηά 
ἰηΐο ί5 5ἰᾶθ, 1 1} 
ΟΟΥ ΘΙ ἡοὺ Ρ6- 

11δνθ." ᾿ 

26 611, οἱσρῃῦ ὅδ ὺ5 

Ἰαΐοσ Ὡἷἶβ αἰβοίριθδ 

ΨΟΙΘ δρϑὶπ ἱπασοοτε, 

δ8ηἃ ΤΏΙ ΜῈ 

Ὁ θ. Φ6 55 ΟΔΠΊΘ, 

ΔἸΙΒΟσΡ {μ6. ἀοοῦβ 

ἍοΙΘ Ἰοοκρᾶ, δᾶ ὯΘ 

δἰοοῦ ἰᾷὰ [ποῖ τᾶδὲ 

ἃ 5; “Μ8) στοῦ 

Ὥδνα Ῥθϑοθ." 21 Νεχῦ 

Ἠ6 βοᾷ ἰο ἸὙΠοΙΆδδ: 
“Βα ψνοῸΣ ΕἾΏΘΘΥ 

ὭδΥΘ, 8ηα 566. ΖὩΓ 

ϑηᾶὰ ὕακο 

γΟῸΣ ὨΒΠΑ δηᾷ ύϊοὶς 

ἴὸ ἰο Τὴ Βίᾶβξ, 

8ηἋ 50» ᾿δίῃσ τπ- 

Ῥεοιονρ Ῥὰῦ ὈΘΟΟΣΩΘ 

Ὀ6,Ιον β. 28 1η 
ΒΏΒΜΟΙ ὙΒΟΣΩδ5 5ϑἱᾶ 
ἴἰο Ὠΐὰ: “ΜῈ9ὴ Τοτᾷ 

δια μιν Οοα! 29 96- 

515 -5εϊὰδ ἴο Ὠἰμλ; 



ΦΟῊΝ 20: 30-91: 8 

Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; 
Βθοδῦθθ γόῖ ανο ΒΘ 16. ἤδνο νοῦ Ὀδονοθαν 

μακάριοι ῸὋϑ )͵. οἷ μὴ ἰδόντες καὶ 
ἩΒΡΡΡ 1:6 (οὨ 65) Ὡοΐ Βανὶηρ ΘΟ ἢ δηᾶ 

πιστεύσαντες. 
Βανϊαβ Ραϊῖονεά. 

30 Πολλὰ μὲν᾽ οὖν καὶ ἄλλα 
τ Μὴν (55) ἰπμαοοα. {μπουοΐοσα 8150 οἴου 

σημεῖα ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν 
ΒΒ 5 αἰα 1ὴ6 655 πὰ βίσῃξ οξίμα 

μαθητῶν, . ἃ. ες οὐκ ἔστιν 
ἀἰβοῖριθ,. ψν ΟΣ (1265) το ποῖ 5 

τιν ' γεγραμμένα - ἐν τῷ. βιβλίῳ τούτῳ" 
Ἠανίηε 66 νυτδῃ. (065) πὶ [86 5001} . (15 

31 ταῦτα δὲ -’ γέγραπται ἵνα 
“656 (ἰΒΐμρ5). 1} 85 Ῥόθὴ τυ τθῃ 1 οτᾶσου δὲ 

πιστεύητε ὅτι ᾿ΙΪησοῦς ἐστὶν. ὁ χριστὸς 
γοῦ τδν Ὀβῆονα. ἰδ. {6505 15 μα -- (μυϊδὶ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ“. ἵνα 
πο - 50 ΟΣ 8. - -αοα; 86 ἴὰ οτᾶοσυ ἰδὲ 

πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 
- ΒΘ νπς ὁ Ἠξ6 σοῦ τὴ. 6 πανίπβῪ ἢ ἰδο 

ὀνόματι αὐτοῦ. ᾿ ᾿ ᾿ 
ὨΘΙῺΘ ΟΣ Πἴτ, - 

21 Μετὰ. ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν 
ΔΙΗ͂ΘΙ {[μ6ξ86 (πῃ 655) Ταϑ 6 5ιθα ὨΪΤΏ561 

πάλιν. ᾿Ιηπσοῦς τοῖς - μαθηταῖς - ἐπὶ τῆς 
δθϑίῃ 7655 ἴο 188 ἰΣΞΟΙΌ]65 ὭΡΟΣ 

θαλάσσης τῆς ̓ ᾿χιβεριάδος. 
868 - ΟΥτ ὙΤροσῖδ5; 

ἐφανέρωσεν ἔτεῖς, δὲ οὕτως. 2 Ἦσαν 
Ἠ6 ταϑᾶρ τοϑηξξοδίδεοη ὈδὈαΐ τ. ᾿ Ἅετε. 

ὁμοῦ “ Σίμων. Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ 
δΔηά. ΤΉΡ κα 1τμ6 (ὁπ 6) 

Ναθαναὴλ ὁ .. 
186 (06) 

ἰοθϑίμου. 5ΙτΟ Ῥεΐεσ 

λεγόμενος Δίδυμος. καὶ 
Ῥοϊηρ 5ϑια ΤΥ ΔΗΩ͂ -. ΝΑ 8Ώ 86] 

ἀπὸ Κανὰ τῆς͵ Γαλιλαίας καὶ οἱ 
ἥτοτῃ Όϑηδ ΟΣ ἐμ8 [ἘΣΎ }} {51 δοᾶά ἴδε [5015] 

τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι “ ἐκ τῶν μαθητῶν 
οὐἐίῃο Ζεοροᾶάθθ. δῃά οἶμοσβ οὐδοῦ ἔπε αἀἰϊδβεοΐρίος 

αὐτοῦ . δύο.. 8“ “λέγει αὐτοῖς. Σίμων Πέτρος 
ΟΥ τη ἔννο. 15 ΒΑ 5 ἴο πο Κ,τΟη Ῥεοῖοχ. 

: Ὑπάγω -- οἁλιεύειν. - λέγουσιν αὐτῷ 
1 8ῖτὰ βοΐῃρ ποῦ ἴο ΡῈ ϑϑίασ; ἴΠπῈ} ἃσα βασψίηρ ἴο Είστα 

Ἐρχόμεθα.. καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. 
γε δῖ σόουη δ 8150 ΟΝ ἰοροίμον τὶ νου. 

ἐξῆλθαν Σ᾿καὶ ἐνέβησαν. εἰς τὸ πλοῖον, 
ΤΡον γοπξ ουἂϊ διά 186 ν Ξἴορμοα! ἰὰ ᾿ῖο πὲ Ῥοϑί, 

καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν. οὐδέν. 
δρᾶ ἴθ οὐαὶ ἰδ. Ὠἰρῃς πον οαυσμὲ ̓  οί έηρ. 

δὅ80 

ΒΒ ΘΟΘΌΒΕ. γοι. δνα 
560} [26 δνθ γι 
ὈοΙἰον6α 3 ΗΔΡῸΥ 
8ῖ6 ὑξοβα. ψῆο δ 
Ὡοῦ 866 διὰ σοῦ: Ὀ6- 
11ονϑ." : 

0 Τὸ Ὀ6 5076," Ψ26- 
5Ὰ5 ῬΘΥΙΟΥΙΩΘΩ͂ ᾿Ἰϑην 
ΟἾΒΕΥ Βρῃϑ 8180 “ῬὈ6- 
ἔογθ πὸ ἀϊβοϊριθε; 
ΜΉΘ ἅτ τοῦ ψτλς 
ἴθ) ἄονψῃ ἴῃ ὑπὶξ 
Β0ΙῸ., 81 Βυὺ ὑδθξα 
ἤδᾶνθ θθθὴ ψ ειθθεπ 
ον ὑδμαῦ. τοῦ πλϑῦ 
Ρεοιίοσνα μα σ65Ὲ5 
ἰβ. ὍὯ6 ΟἸγὶδὺ [δὲ 
5όῃ οὐ Οαοάᾶ, 8Ὃδηᾶῖ 
{μλαῦ, Ῥδοδίβα. οὐ Ὀ6- 
πονηρ, ὙΟτ ΤᾺ} Πᾶνα 
1116 ὉΥ͂ Θϑ οὗ δἰ 
ΔδτηΘ. 

91 ̓ΑΙθσ, 688 
Ιηρ5. 6585 

ταϑηΐξοούθα Ὠἰ 561: 
θολὰ ἴο ἴῃ. αἰδβοὶ- 
ὍΙ65. ᾿δὸῷ [Π6᾽ 568 ᾿ οὗ 
ΤΙ ΡΘΎΪ 85; Ραῦ Ὧ6 
Ιηϑ4θ δ ταδχλϊξθϑς, 
ἰαϊοαθ ἷἰπ ἰμὶ8 Μ6ν. 
2ΎΠΟΥΙΘ ψοτο ἰὰ 
ΘΟΙΡΔΩΥ ΞΙΤΏΟΙ Ῥε: 
ἴογ διὰ ὙΒότΊδ5, ὙΈΟ, 
88 οδ]]δα ΤῊΘ ὙΜΊΙ, 
διὰ Να Δ π΄ 8’ δὲ 
ἔργο δ οὗ 681"- 
1.166 δα ὑμα ΒΟΣ5᾽ οὗ 
ΖΟΡ' 8: Ὧἀθθὸ. δῃά ἔνα 
ΟΥΠΘΙΒ Οὗ Ηἷ5 αἰβοι9 
Ὁ1Ι65.. 3 Βίηοῃ Ῥδίδσ 
θά ἴἰο ὑμθὴ; “Ἱ 
δὰ βοϊπρ ἰβληρ,᾽"" 
ΠΕΡ βοαὰ ἴο Ὠἰχηΐ 
““Ὑὸ. δἷ850 816 σοΙΑΙ Τρ 
αἰ σοὺ." Οὐδ᾿ ΓΒΘΥ͂, 

τποοὶ δηα ροὺ ϑοαγα, 
ἐῃθὸ Ῥοδί, Ῥὰ ἀπ: 

ἴὰρ ὑπαῦ. πίρῃῦ ΦΏΘΥ 
σϑυρὴῦ ποὐῃϊηρ.. ὭΝ 

πρυονυννμυυνμμμμυνονμ μοι μουμμουμυ νυ Ο ΝΟ, ΝΙυυ ΝΟ, ΩΙΧΩΗΙΥΙΥΩΟ ὉΥἸΩΙΥΏ(ΌΕὨΚΗΝἩΝῳὩῃΧΟΥΧΥΧΥΙΌΧὼΚΩ. υὐυ ἱϑιυυυδιυυμδ; Δ. ἱἱϑυυ. ΑΚ ΟΝ. ΟΣ Ων ΥΑΔΜΑΔΝΝΜΔΥ ΝΑ ΔΝΝΜΜΎΎΎο ΜΝ 

δ81 

4 πρωίας. δὲ ἤδη γινομένης ἔσ 
ΟΥ̓ τόσ Ὀμχὲ Δἰσοϑαν οοτηΐϊῃβ ἰο Ρ6. βίοο 

᾿Ιησοῦς. εἰς. τὸν αἰγιαλόν: οὐ έντοι 
Ζεθὰβ - ἰαίο- τῃ6 ῬδδΟΣ;" ε Ποῖ ΟΣ σΟΌΣ86 

ἤδεισαν. οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς - ἐστίν. 
δὰ Καονύσς [τῇς  ἀἰβοῖρῖθα ἰμαὶ - ὅθι ἀξ 15. 

ὅ. λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς 
15 βασίῃβ - [μογϑέοχα ἴα ἔθη - 76508- 

Παιδία, :-- μή : τι ,-.----προσφάγιον 
Τ1Ἐ}ΠῸ6 ΟΠ] άσθῃ, Ὡοΐ ΔῺΝ - ες ΘΔ 016 

ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Οὔ. 
81 Βανί χοῦ. ὙΠῸν ᾿δησνοσθα ἰο ἶσα, Νο. 

6: ὁ :: -δὲ. εἶπεν : αὐτοῖς Βάλετε. εἰς τὰ. 
ΤῈΘ (οπ6},Ὀυΐ., 581 ἰο ἴλου -(δβέγου ἰπίο. ὯὯΘ 

δεξιὰ . μέῤη ΄. “τοῦ . πλοίου -.τὸ δίκτυον, καὶ 
εἰσ ραγίβ - οΥ 16. Ῥοαδί 18 τρί, ΔΩ, 

εὑρήσετε. ἔβαλον - .- οὖν,-.-.. καὶ οὐκέτι 
τοῦ ΨΊΙΗ Βηα.-. ὙΤΏΘΥ οαδέ: ἐμοσϑῖοσγθ,. , δῃά.. ποὶ ψεΐ 

αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ 
" ἀξ ἰο ἄτωνν {μὸν ἽὝΘΦΙΘ 5ΊΣΌΏΕ; ΘΠΟΌΡΕ,. τόση [Π6 

'πλή ήθους -..: τῶν. ἰχθύων. 7 -λέγει. οὖν. 
πέρας, : οὗ 16 : 8588685.-: 15 ϑασϊὰρ Πποσγϑίοσγα. 

δ μαθητὴς: «ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα :ὁ- 
16 ἀἰβοῖρθια - - 8: ΨΜΏολ νν»ὰβΊονῖὴρ ἴ[δ6. 

᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ. -Ὁ κύριός ἐστιν: 
71ε5.8. οἴῃ Ῥεῖίεσ... -ἼῊ6 - ξοχὰ 115. 

Σίμων -- οὖν -Πέτρος,᾽ .. ἀκούσας ὅτι 
5, ΟᾺ,: ἰδογϑέοσα . ̓ς Ῥεΐοσ, αν οασὰ {παῖ 

ὁ “κύριός. νέστιν, . τὸν ἐπενδύτην 
188 «τᾶ. ες 15, ὯὯ8 ΟΡ Βασπιθης 

- διεζώσατο, : - γὰρ. γυμνός, καὶ 
εἰτάβᾶ ἈΪΤΆΒΕΙΣ ἰπχουβῃ,. σλὶς Ὁ Ὠδθᾶ, μὰ 

ἔβαλεν ἑαυτὸν. εἰς τὴν θάλασσαν: 8 οἱ δὲ. 
ἴῆτεν ΒἰηβοὶΣ ἰπῖο ἰμς. 568; - με νυ 

ἄλλοι μαθηταὶ τῷ 'πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ Ὑὰρ 
οἴμοῖ αἰβοῖρίεϑ ἴο ἴπθ: ̓ πας, Ῥοαΐ, σϑγαθ,. ποῖ. ᾿ 

ἦσαν" -᾿“μακρ ρᾶν - τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς 
ἐμὸν δ 253... ΠΊΘΌΣ [τυ 8}. ΕΣ ας 186. ΕΔΓ ρυῖ ..-85 

ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες . τὸ-. -δίκτυον: 
ἔξου σα 1ΐβ:, ἔννο, αμᾶτεά, ᾿ιἀταββίηβ Ἔμε΄.-.-- πρὶ 

τῶν : ἰχθύων. .-: 3 δὸς 
ΟΣ (88 Ὦ5865.. ἢ ποβο να 

οὖν - : ἀπέβησαν εἰς. τὴν ̓ γῆν οϑι ῶς 
τς ΑΒ. ἐβποζοξοζα ΠΟ. βίθρρϑά οδὲ ἴαΐο. ἰμ6. δδασῖα 

ἀνθρακιὰν:": κειμένην. - καὶ 
ΟΠΔΧΟΟΒ] ΒΤ6. ἸΨΠ - πᾶ 

᾿ς ὀψάριον᾽ ἐπικείμενον -.. καὶ ἄρτον. 
εαἰπα [3581 - Ινῖπῦ ὑροπ΄..- - . 86 .-.,.- Ὀχοϑδᾶ. 

10. λέγει αὐτοῖς ὁ: τΙησοῦς ᾿Ενέγκατε ἀπὸ 
ΟἊΒ ΒΑΣΙ ἰο θτ ἐπ. Φεβθὺβ... Βρασιγου Ἔγοπὶ 

βλέπουσιν ες 
[86 Ὁ δύ ἸοΌΚΙσΕ, ἀξ 

[8 

ΘΔΚΟΩ͂, 

Ὡ ΦΟΌΗ͂Ν. 391:4----10 

4Ἐονονος, ἠαδὺ 85 
ϊ ψ85 βούθηρ ἴο 8 
του ΐρ, “655 5 οοά 
ου πῃ Ὀθϑοῦ, υῦ [88 
αἰδοῖριος αἰά .ηοῦ, οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ, αΙἸΒΟΘΥῺ ὑδδὺ 10 
5. σθ55. 5 ΤΏΘΩ ὅ6- 
ΒΒ 5814. ἰο -ἰθι: 
““ΧΟΌΏΡ ΟΕ] άγθΏ,. χοῦ 
ἄο: ποὺ Ὦδγο. δασἐμίηρ 
ἴο Θαὺ, ὅο γοῦυῦ»᾽". ΤΟΥ 
δηϑν τα “ΝΟΡ ἰὸ 
Ὠῖγα. 6Ὲ8.. βαϊάὰ ἰο 
ἔμθα:. “Οαϑῦ 86. ποῦ 
ΟΣ. [88 τ]ρὐ. 5146. οὗ 

"Ροδῦ δὐᾶ.. ὑοῦ 
Μ1. Τηα [50116].᾿᾿ 
ΤΏδῆ μον οδϑὺ ἀν, θα 
ὯῈ7) ΜΈ ὩῸ ΙΘΏΡΘΓ 
8016. ἰοὸ ταν ἰῦ [ἃ Ρ6- 
σϑδα οὗ [6 τὐυτππᾶδ 
ΟΕ 188. ἤδῃθο,. 7 ΤΒόχα- 
ἔροτα ὑξδὺ αἱ βοῖρ1θ 
ΜΏΟΙΩ ὅεοϑιβ. πᾶ ἴο 
ἴον -βϑια ἴο Ῥεΐδσγ: 
“τις 5 (86 ΤΟΥ! 
Ηθῃςθ.- Βαοα ῬδΟΥ, 
ὉΡΟῺ - πϑασίησ ὑμαῦ ἴὺ 
ΜῸ5 {16 Τιοτζᾶ, - οἸταθα 
δροιθ ΠΪΤΏΒΘΙΣ ὨΪ5 ἴορ 
βοσταθηῦ, [ΟΣ 6 Ψ85 

Πα: Ῥιυηρθοᾶ 
Ἰῃΐο - [8 568. : 8 Βιὺ 
πὸ οἰἶμασ.. αἰβοῖριθβ 
᾿σΘΘ [5 [88 0616. Ῥϑδῦ, 

Γοσ ὑπο δα δοῦ 8 
Ἰοηρ᾽ ΜᾺ ἴτόϊῃ ἰδηᾷ, 

ΟὨΪΡ δοὺξ ἴῶχοα Βὰῃ- 

“7 ἀκρά. ἔθει ̓ ἄναν, ἅτϑρ- 
Βἰπε Ἴμ6 ᾿οὺ οὗ. ἤ5Π6Β5., 

ϑΘΉΟΜΘΥΟΣ,. ΜΉΘ 
(μον. ἀΙβοηλθαυ οα οπ- 
ἴο “Ια. ΟΡ ὈΘὨΘΙά 
Ἰνίαρ ΠοτΘ ἃ ΟΠΒΙΌΟΘΙ 
πὸ δὰ Πἰ5 ἢ 
ἴτ᾽ ΡΟΣ 

Ιν- 

ἰῦ δηᾶ 
Ὀγοϑᾷ. 10 σεβιιβ βαἱα. ἕο 
ῥθτα: “ΒΙΪΏΡ οι οὗ 



ΦΌΗΝ 2521:11---16 

τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.᾽ 
16 ροδίίηρ [5065] ΟΥ ΨῬΏΔΟΒ υοῦ σδρης ποῦν. 

11: ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ 
ψνεαΐ ὰρ 1300 τλύννα τ ΞΙΤΛΟΩ Ῥοείοτ δά 

εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν 
ΒΘ ἀγὸν ἰδ ποῖ ἱλῖο ἰβζ6 φϑυΐἢ Τ} 

ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα 
οὗ 5δλθξ δτοαΐῖ οὔθ διυματγτοά ΒΕν- 

ἐσχίσθη τὸ 
νγ)88 5011 ἐπ6 

᾿Ιησοῦς 

τριῶν: καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ 
ἴθ; δῃᾶ. οὔ ϑοϊωβθην Ὀρίηρ Ὡοΐ 

δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ὡδῖ. ᾿- 15 ΞΒΆΥΤΩΡ ἐο δῖα 188 1 6585 

Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν. 
ἘΠΘΥ Ῥχσρακίαβι τοῦ, ΝῸ οὔθ. ννᾶβ ἀδυίορ Οὗ [Π6 

μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν Σὺ τίς 
αἸΘΟΙΌΙΘ 5. ὁ ἴο Βϑδσοῇ οὖ Ὠϊπὶ ἕου ΝΟ 

εἶ; εἰ εἰδότες ὅτι. ὁ κύριός ἐστιν. 
ΓΘ νοῦ αν Κῆονὴ μα ἔπ Ιοσχὰ 10 15. 

18 ἔρχεται ᾿ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν 
15 {πὴ ϑενγ:ἢ ΒΥ ΕῚ δα Ὧφ 15 ἰβκίηρ 1τλ6 

ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ 
Ὀσεαα δρᾶ ἢ6 ἰ5 βΊντης; ἰο βε, ἃ {π6 

ὀψάριν ὀ ὁμοίως. 14 Τοῦτο ἤδη 
ϑδέϊηρ [551 Ἡκοννῖδβα. ἘΏ15 δἰγεϑδᾶν 

᾿ς τρίτον ἐφανερώθη ᾿Ι[ησοῦς τοῖς 
ἰατα [ἘΠ πλ6] ἡ νγ)ὰ5 τηϑ; τ οβιθα 96 5115 ἰο ἔμ 6 

μαϑηταῖς ἐγερθεὶ ἐκ νεκρῶν. 
αἰβοῖθθ αν ὈΘΘῺ χαϊθοα τπρῷὸ οαΐ οὗ ἀδδαᾶ (οΠ65). 

15. Ὅτε οὖ . ἠρίστησαν λέγει 
σα ἐπουοίοσα {μὸν ὈγθδκἝαβϑίθα 15 ΒΑ ΩΡ 

τῷ Σίμωνι Πέτρῳῳῴῳτ ὁ ᾿ἰΙησοῦς Σίμων 
ἰο ἴδε. - 5ΏΟΣ Ῥεΐοσ τὰ6 ΠΙΞΕΙΡΕῚ ᾿ΘΙΔΟΣ 

᾿Ιωάνου; ἀγαπᾷς. με πλέον τούτων; 
[501] οὗ Φοῦῃ, δχὲ γοι Ἰονίηπ5 Τὴ τροχα οὗ [6567 

λέγει. αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας - 
Ἐφ ἰβ βανίπρ ἴο ίπι Ἧδβ, τόσ, σψόο πᾶνε Κπόον 

ὅτι ιλῷ σε. λέγει 
{μὲ Τϑῖὴ Βανὶὴρ δέοι ὸΣ νόου. ἘΔ 15 Βασὶη 

αὐτῷ Βόσκε τὰ -- ἀρνία μου. 
ἴο Ἀἰτὰ Β6 ψου ἔϑοαϊηρ 1Π6 ΨψΟΌΩ Σ᾽ ἸΏ ΤΩ 5 Οὗ τηθ. 

10 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον 
ΕΘ 15 βαυηθ. ἰο ἰτα δϑδϑίῃ ΒΘοομα [{Π1ἸῸ 6] 

᾿Ιωάνου, ἀγαπᾷς με; 
[500] οὗ ΦοΒ, ΧΟ γου Ἰονὶ 5 ΤᾺ6 7 

αὐτῷ Ναί, κύριε, σὺ οἶδας 
Τιοτὰ, γχγοὰ δᾶνο πον 

ὅτι φιλῶ . σε. λέγει 
πεῖ Τδὴ Βανίτρ δ θοϊοη ὅ0Ὸ᾽ ψνοὰὺ, ἘΖ 15 ΞβΣ Ω5 

αὐτῷ ᾿ Ποίμαινε τὰ προβάτιά μου. 
ἴο Ὡζχα - ΒΘ Βῃοῃβοσαάϊηδ . 16 ΗξῈ6 βαρ. ΟΥ̓χηδ. 

Σίμων 
Κίτιοι, 

λέγει 
ἘΠ ἰ5 βαυῖηθρ ἰο ἴτη τε, 

Σοῦ ἴοὼ ψοι." 

5514 ἰο Ἀϊὰ: 

ΘΣΑ ΤΑΥ͂ 0016 5Βέθρ." 

ὅ82 

86 ἔϊ8ὴη τοῦ πρὶ 
ΟΝ οδυρῃὺ." 115|- 
το Ῥαίθσ, ὑμθγθέοχα, 
Μοῦ ΟἹ Ὀοδγά δηΐῇ 
αὐτὸν ὑπ ποὺ ἴο ᾿ἰϑηά 
1} οὗ Οἱ ἤβθϑ, οὔ 
δΒυηατοὰ δά βξν-. 
το οὔὐ ἰβθ, ΒΒ: 
ΔἸΠΟΠΡῺ ὕοσθ. ψθγο 
80 Ώϑν ὑπ ποὺ αἱὰ 
ποὺ Ὀατϑῦ. 12 7655 
δοιὰ ἴο μπθηι: “Οόμηο, 
ἴδκ σόοῦὰ Ὀχθϑκίασι,; 
Νοὺῦ οὔθ οὗ «6. αἰδοὶ- 
Ὧ[65 δα ὑᾷ86 σουγαρο 
ἴο ἰπαιθτα οΟὗὁἨ ἴῃ: 
ΤῺ αὐτὸ ψόοι᾽ -6- 
οδι56 ὑμον Κηρθν .ἰ 
ψὸὰ5 μ Τιοχᾶ, 13 26- 
55 οὐὰθ δῃᾶὰ ἴοοῖ 
186 Ὀτοδᾶ δα σᾶνα ἰὉ 
ἰο ἔμδηι, δαα. 6. πῃ, 
ΚΟ Ξ6.: 14 ΤῊΙΪΒ 88 
ὭΟΨ. πῃ ὑμῃϊιχὰ ᾧΐτηθ 
{πᾶς 9655 δρρθδεϑά 
ἰο ἐξ αἰβοῖριθς δαοῦ 
Ὠἷ Ὀϑίηρ ζγαϊδθα ἃ 
ἔγοτσι 6 ἀθδθβά. 

15 θα, ον, ὑπὸ ῦ 
᾿Ὡ8ΔΩ ὈγχρακἼἭαβίθα, 46- 
55 581 ὕο  ϑίσλοῃῃ Ῥ6- 
ο: “Βο βοὴ οὗ 
ὕομῃ, ἀο γοὰ ἴονθ᾽ τὶ 
ΣΏΟΤΘ 8 ὑπ6563᾽ Β6 

οϑοΙα ἰο Βΐχη: ᾿“Ὧ65, 
Τιοτά, γοὰ ΚΟ 1 Ὦδγδ 

Δ δοῦο ἔοὸσ γοι." δ 

βοια ἰσ ἴση: “Εδρᾷ 

ΤΥ ΔΙῺΡ5. 16 Αρϑὲῃ 

μ6 5ϑϊἃ ἴο Ὠἶἷα, 8 

βροοημᾷ {ἰπι6: “ΞΊΟΣ 
ΒΟ Οὗ ὕοδῃ, ἄο γοῖ 
Ἰονθ πὶ" δ καἱὰ 

ἴοὸ ἷα: “Ὑ85, Τιοζά, 
γοὰ Κπον 1 Ὠᾶγα 8[- 

50} 

“5860-. 

δὅ88 

ΠΗ λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων 
ΗΘ 15 βασίΐηβ ἰο μα ἰῇᾷε τὨϊγα [σ6] 5ἰτωοα 

᾿[ωάνου, φιλεῖς με; 
[300] ΟΥ ΖοΏ, 816 γοὰ Βδυϊῃξ ΔΒ ΟΟΣ ἕο Σ᾽ ΤΩΘΥ 

ἐλυπτήη ὁ [Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ 
τα βσυϊουεᾶ 6 Ῥεῖθοσ Ὀφξοϑαβα Ὧδ 8814 .ἴο Ὠΐχῃ 

τὸ τρίτον Φιλεῖς με; 
ἐμ ἰδῖγα [{ἰπ18Ὸ]Ὶ Αὐτὸ ψοῦ βανίὴρ δϑέθοίου ον ταῦ 

καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ 
Αὐμἃ 6 Ξαϊᾶ ἴομη [1ογᾶ, 81) (55) νοι 

οἶδας,. ᾿ σὺ γινώσκεις ὅτι 
μαύὸ ΚΠΟΜΩ, 'ΨΟὰ 816 ΚῆΟννΊΩ ἐπδὲ 

φιλῶ". σε. λέγει. . αὐτῷ 
Τδῖὰ βανίηρ βέέθοιο Ὁ στοὰ. 15 5αυπβ ἰο Βίχῃ 

᾿Ιησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιάἁ μου. 
ΒΙΞΜΕῚ Ἐ6 ξεβαϊηδ ἴδ 8 1106 βϑῆθεορ : οξχωδ. 

18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε 
Ατῆθὴ ΒΙΏΘΏ 1 ϑῖὴ βανίῃρσ ἴο γοῦ, ΨΜΏΘΩ 

ἧς νεώτερος, ᾿᾿ ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ 
γου ΟτΘ ϑουηροσ, σψοὰ εχ Βισάϊηρ ΨΟΌΣΒΘΙΣ δρᾶ 

περιετάτεις ᾿ὅπου͵. ἤθελες. ὅταν 
γοὰ οσα γϑικίηρ αροαέ Βεσα χοῦ νυ ἱΠεᾷ; στ πθπονος 

δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς 
ρὰᾳξ νοῦ 5δμουϊᾶ σσγὸν οἹᾶ, γοὰ Ψ1Η βἰσοίσῃ οοὐὐ ἐμ 

χεῖράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ 
δας οἴνου, δῃᾶ δφϑοίμεοσ Ψ}ῈμΠΡη͵χ8 νοι 8ηᾷ 

οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 19 τοῦτο 
ἢ6 ΨΠῚΡΘΒΙ ΜΏοΙα πο νοὶ 8ῖῸ ΜΠ ΠΠῈΡ. ὙΤῺΪ5 

δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ 
μὰ πα ϑβαίᾶᾷ βιθηλένρ ἴο νη δὲ βοσΐ οὗ [εὐ - υ5 

δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν 
Βε Ψ{Π  Ιιοσῖν. 6 αοᾶ. Απμαᾶ ἐπ] αν Βα 

λέγει αὐτῷ ᾿Ακολούθει μοι. 
Ὧ6 5 βαυϊωῶβ ἴο ἰτὰ Β6 Ζοϊοννίαρ ἰο τῆθ. 

29 ᾿Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος 
Ἐδνίηρ τὔσϑα ἀροαῦ προῖ [4471 Ῥϑίοσ 

τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ 
αἰβοῖθιθ ΨΈΏΟΙΩ ννᾷ5 ἴον 5 {Π8 

ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν 
ΔΙΞΕΙΕῚ ΖΟ ΠΟ ἸΠΩ, ΨΏΟ 8150 6} υρννδστὰ ἰὴ 

τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν 
Ὀγοαδὺ οξ τ δῃα Ὠθ Ξδια 

παραδιδούς σε; 
πινιὴβ θοϑιάθ νοῦ 

βλέπει 
ἰ8 Ἰοοκίῃβ αὖ τῇς 

᾿Ιησοῦς ἀκολουθοῦντα, 

τῷ δείττνῳ ἐπὶ 
186 ΒΌΡΡΟΙ ὕροῦ ἰδ 

Κύριε, τίς ἐστιν ὁ 
Τοχᾶ, ΨΏΟ 15 ἴῃ6 (ο; 6) 

21 τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος 
τῊῚ5 (0186) ἐμουθέοσο ἤδν]ηρ βθο ἐπ Ῥείδθυ 

λέγει τῷ Ἰησοῦ Κύριε, οὗτος δὲ 
15 ϑαυϊβ ἴἰο Ὡ65 268805 Τοτάᾶ, {πῃ1ὶ5 (68) Ρΐ 

τί; 223 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ᾿Εὰν 
γψῃδεῦ Ιξ Βα 5 ἴο τὰ ἴδ 6 7655 ΤΕ ονοσ 

ΧΟΙΗΝ 21: 17--.-22 

1} 6 κβοίϊᾶ ἰο Ὦΐπ 
1286 ὑῖγα ἐζχωθ: “5)}1- 
ΙΏΟΏ 500 Οἱ Φοῃῃ, ἂο 
οι Ὥϑνθ αἰἶρϑούίοῃ [ῸΓ 
τχ163" Ῥοίεσ ὈθοδπΊΘ 
ατίονθα δῦ Ὧδ6 βδϊὰ 
ἴο Βἷω ἴθ ἰδιγχά 
τ: “0 ψγοὰὰ Ὦδνδ 
ΒΘ οῦοη ΣΟΥ χΔ62᾽ 50 
ὯΘ βαϊᾶ ἴο τη: “Ποτᾶ, 
γΟᾺ ΚΩΟΝ 8411 {(ΐπιροὶ 
ΨΟῺ 816 διϑχθ δὶ 1 
Ὦδνθ δἱϊθούϊςϑοῃ ἴοΣ 
γοι." σθθ5 βαϊαὰ ἴἰὸ 
πὰ: “δορὰ γ΄. ὐ16 
ΒΏΘΘΌ. 18 Μοῦ 7 1 
5Ὰ) ἴο γοῖ, ΜΏΘη γοῦ 
ὍΘΙ γΟΌΊΏΘΟΥ, γοὰ 
56 ἰο εἰγάὰ ψουγβθε 
διὰ ψ 81 δροὰὺὺ ψΏΘΓΘ 

γοι ψϑηΐρά. Βυὺ ΨΏΘΗ 
ψΟῺ Κ͵ΊΟΥ ΟἹ ψγοι Ὁ} 
Βύγϑίοῃ οὐὺ γΟῸΌΓ 
δᾶ δὴὰ δῦ Υ 

[8}} ΜΨ}Π ροἰγὰ γοιῖ 
ΒΠαΑ ΘῈΣ γοὰ ΨΏΘΓΘ 
γψοὰ ἄἀο ποὺ ψ]5.᾽" 
189 ΤῊΙΞ Ὧδ6 5αἰα ἰὸ 
ΒΙΡΥΔΙ͂Ψ ὉΡ ψαδὺ βοτῦ 

οἵ ἀραοΐῃῷ. Ὧ6 ψοιμὰ 
ΒΊΟΥ αοᾶ. 50, ΜΏΘΕ 
Ὧ6 δα 5816 ῃΐϑ, ὯΘ 

βοϊαὰ ἴο ἢ: “Οσοῦ- 
ὑϊμλαθ Το]ονῖαρ, τηθ.᾽ἢ 

2οῦροιυῃ ἑυστηΐϊῃδ 
δου ῬΘΙΘΥ 55.,.7ὦ. ὕω 
αἰδοῖα τ᾿ ΏοσΩ σ655 
δορὰ ἴο ἴον ἔοϊ!ον- 
ἴῃρσ, 6 οὔθ ΨὮἘὴῸ 88 
[86 δὐϑηϊηρ Π168] θά 
8150 ἰθδϑδῃθα Ὅδοῖς ὈΡΟΩ, 
Ηἶβ τδαϑὺ δῃὰ κδϊἱά: 
“Ἰιοτά, ψὯΟ ἰβ5 [6 ΟἿδ 
Ὀοισωσίὴρ γοι9᾽ 21] Δο- 
σογαϊησν, ΜΏΘΩ 6 
οὐ πἰσηῦ οὗ ὩΪη, 
ῬροίΟΥ βοϊὰ ἴἰο Ψθϑαδ: 
“Ἰιοτά, ψῇαῦ ΜΠ ὑῃϊ5 

[ϑὲ α012᾽ 2209ε- 

ΒῸ5 δὰ ἴο Ὠδτὰ: “1 



ΨΦΟΗΝ 21: 3238-.ώ 

αὐτὸν θέλω μένειν᾽ ἕω 
Ε.}}.9} Ι δὰ νυ] 8] ἴο 6 τειωδίη!ηρδ᾽ ὉΔῚ] 

ἔρχομαι - πί πρὸς σέ; σύ μοι 
Ὶ πο ΣῊΝ νῆας ἰονδχα γοῦῦ του ἰοταθ 

ἀκολούθει. 23 ᾿Εξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ; 
Ὀ6 ξομονῖῃξ. γοιὶ δου ἰμποτοῖοσθ {μϊ9 ἴδ6 

λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς 
σαι δἰ οὺς ἰδελφοὺ αι: ἰῇ ἀἱβοῖριθ 

ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ 
ἴδ. ποῖ 15 ἀσϑῖηδ. Νοῖ βαίᾶᾷἃ Ραΐξ ἰο Βίτω 

ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ ᾿Εὰν 
ἤὯο δϑεέβυβς . ἐδαῖ πο 615 ἀνίηβ, εξ εὴ 

αὐτὸν θέλω - : . “μένειν ἕως 
ΠΡΩ {τὰ ΜΙΠη5 εἴ ἐο 6 ΣΟΙ ΠΕ’ «0 11} 

ἔρχομαι, τί πρὸς ̓  σέ; 
Τ δὴ ςοχηίηρ, ψηδὶ ἰονασαά σου 

᾿ς 34 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ΒΕ 
Ν ὙᾺ15 15 {1.1:} ἀἰποίοιο 186 (οπ6) 

μαρτυρῶν. περὶ. τούτων ᾿ καὶ ὁ. 
τυϊιμοϑδίησ δροὰξ ἔδεβα (ἐπηρ5) ᾿δῃὰ ἴδε (086) 

ταῦτα, ᾿καὶ - οἴδαμεν γράψας 
Βανῖηβ υυυϊτίθη ἴπθ656 (μη 65), 

ὅτι. ἀληθὴς αὐτοῦ δι μαρτυρία ἐστίν. 
δας χὰ μὴ 6 ΨΙΏΘΒ5 5. 

25. Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ 
᾿ ΙΞ μυξ δἴβὸ οἴμεσ ΤΆΒΩΝ ἍΏΪΙΓΗ 

ἐποίησεν :ὁ ᾿[ησοῦς, ἅτινα ἐὰν 
: α΄ {86 6508, ΜΆΪΟΩ (155) ἰἱξ ανοα 

οὐ ὙΟσῸράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ 
1 χὴν 6 νυ θα ἄονσα Οοδδ ([81Π8}, ποΐ-αΐ 

αὐτὸν . οἶμαι τὸν κόσμον 
. ΝΟΥ͂ Ἴ Ἄτα, πα σροσίηρ, [3.15] τνουἹᾶ 

χωρήσειν . τὰ γραφόμενα 
ἴο. ̓ δοτά 5ΒΡ8:66 1 ζαΐατα ΤΟΥ δε Ῥεϊῃρ τυΥιτῖθα 

βιθλία.- ᾿ Ἵ 
ΒΟΙΌΙ]5. . 

ϑηἃ νὰ πᾶνε Κηοννῃ 

ὅ84 

Ὁ ἰβΒ ΤῺ Μ1Π΄Ὸ: ἔοὺ 

Ὡΐπ ἴο τεηϑίῃ ὑλ}] 
Ι οοπιθ, οὗ ψῇῃϑὺ οοῃ- 

ΘσΟΙῺ ἰ5 ἰμαῦ ἴο ψομϑ 
ἕοὰ οοἠρύϊζηθ ἴΌ]]ον- 

ἱῃρ. τγ6. 22ΤῺὴ οοη- 

ΒοαῦθηςΘ, (ἢ15 βαυίὴρ 

ποῦ ουὺ διηοηρ [8 
Ὀτγούμϑυβ, ὑμαῦὺ δὶ 

ἀΙ5010106 ψουϊα ποῖ 
αἴθ. Ηονονοῦ, ὅθϑις 
αἰᾶ ποὺ 58. ἤο Ὠΐπ 
{μ880ὺ πα΄. ψου]ὰ τοὶ 

ἅϊο, Ραῦ: ΟΣ ἴὖ -ἰξ 

ΤΥ ΜῚ1 ἴοῦ Ὠἰτα - ἰὸ 
τοηϑῖ ὙΠῸ] 1 ΟΟΙΊΘ, 

ὙΠΟ τπαῦ ΘΟΠΟΘΤ ἰδ 
ὑμαὺ ἰο οι! 

24 ΤῊϊΚ 15 ̓ ἢ6 ἅϊ6- 

αἷρ]6 ὑμαῦ ὈΘΒΙΒ. αῖὺ- 
ὭΘ55 δου 658 

Π1η55 δορά ὑῃδὺ σπτοίθ 

[π656 ἰμίηρβ, δΔη4 τὸ 
Κηον ἰμαὺ ἐμ6 ψὶῦηθε5 
Ὠ6 Εἶνεβ 15 ὕχιιθ. ἡ 

25 ὙΏΘΙΘ. 876, ἘΣΤῚ 
Σοῦ, ΙΆΘΩΥ᾿ ΟΥΒΘΙ 

[ϊηρ5 8150 ΜΏΪΘΩ 96- 
5115 αἰᾶ, ΜΈΘΙ, 1 ονοσ 

[867 ψοῖθ ττιύθῃ 1ῇ 

011 ἀδδῖ!, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, 

{π6 τ ουϊᾶ ἰ{5615 σου 
πὸῦ οοπύϑὶῃ ὑὕὑμ8 

ΠΠ Βογ ῖ 5. πτιθύδῃ, 

ΝΑ ΔΟΝΝ Δ ΑΔ ΑΔ ΔΎΟ ΝΔΑΝΔΝ ΑΔ ΔΔΝΝ ΔΝ ΔΑΧΟΔΔΝΑ, Δ ΔΔΩΝ ΔΝ ΔΟΟΝΔΩΔΔΔΝ ΑΔΔΩΔΝΣ ΔΘ ΔΝΑΝ ΔΑΝ ΔΝ ΎΜΜΜΜΝΜΜΝ ΜΉ ΜΒ ΨΟΝΌΝΟ 

“ΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

᾿ΑΟΤΒ ΟΕ" ἈΡΟΒΤΙΕΒ.. 

- Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην “περὶ 
" ΤῈ6 ἰρλαθεὰ βγξί ννοχά ; Ι ταϑᾶς "δοιὰ ΐ 

"πάντων, ὦ θεόφιλε," ὧν ἤρξατο. 
811 (([1Π55)ϑ,.ἈἘ 0 ΡΡΠΈΤΡΗ : ΟΥ ΨΈΙΘΗ - : 5ίασίρα: 

᾿Ιησοῦς πόιεῖν. τὲ ᾿ καὶ διδάσκειν ᾿ 
ἈΝ ἴο Ἀ6 ἀοΐπξ δά δ͵8ο. ἴο 6 ἔδβδοβυιε 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ᾿ ἐντειλάμενος “ 
ἈΠῸ] ΜΉΘ ἢ ὧδ. ᾿Βανίβε. Εἰνεα οοταγαθηἀταθιξ 

τοῖς ᾿ἀποστόλοις “διὰ ἢ ᾿ πνεύματος. “ἁγίου 
τὸ {πθ΄ ΘΡΟΒΙ]65᾽ ρου ρ." Ππ 02}} ἐ9 10] Ινψ 

οὗς ᾿ἐξελέξατο. "ἀνελήμφθη: . 8 "οἷς "ἢ 
ὙΜΜΏΟΣΩ ἡ  ἈΘ σΒοβα 'Ὦ6 ν)δ5 τοδοίνεα ΠΡ; .ἴο ΨΒοτΩ | 

καὶ. -. παρέστησεν “ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ 
8150᾽ ᾿Ἂδ ταδᾶδ βίαπα Ῥρδίαδ.: τη βοΙ" ᾿νῖλβ ΘΕῖδΥ 

τὸ - παθεῖν αὐτὸν. ἐν πολλοῖς. -πεκμπρίοις, 
188 ἴο΄ ΒΌεΓ ἘΠῚ ἴπᾳ. ΤΆΔΏΣ.. Ἰοικεηβ, 

τ δι᾿: τ" ἡμερῶν. τεσσεράκοντα᾽ ᾿ ὀπτανόμενος 
ΤΆΤΟΌΘΆ δυ ἸΟΥῚΥ τα ἐδ -Ρεῖμ 5 56 6π 

αὐτοῖς. καὶ . λέγων τὰ περὶ τῆς 
ἰὼ ρα. δῃᾶά βδυϊῃβ Ἐπ6: ((Β1885) δρουΐ. 

“συναλιζόμενος 
Δπα Ῥϑίῃξ χαϑῖ ἐοσϑίῃοσ 

᾿Ιεροσολύμων μὴ 

βασιλείας τοῦ .- θεοῦ. 4. καὶ 
Ἐϊηβάοση οὗ ἐᾷε αοά: 

παρήγγειλεν. αὐτοῖς. ἀπὸ 
8 ὅδνβ οσάθυβ. ἴο ΣΝ ἼτΟΤΑ ΔΙ ΘΙΌΒΞΘΙΘΙΩ." : Ὡρέ. 

χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν “" 
ἴο Ψεᾶταν, -Βα δ: ἴο 6 ΤΟΙΑΘΏΔΕ, Διο ἔοχ 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ 'πατρὸς ᾿ ἣν ἠκούσατέ 
186. Ῥτγοταΐβο. 5 οὗ ἐπ6 Ἐαίμεσ. ὝΒΙΟΒ. τοῦ Ὠρεαχα 

μου ὅ: ὅτι: ὑϊωάνης.. "μὲν ἐβάπτισεν 
οἔτηθ; ὡ-ΌΘοϑβα τ ὔοδα,: Ἰλάεβα : Ῥαρθζοᾶ-. 

ὕδατι; ὑμεῖς. δὲ ἐν. πνεύματι βαπτισθήσεσθε 
ἴο νναίοτ,, χοῦ τραΐ, ΒΝ ΒΌΪΙ 1] Βε Ὀδρεϊζαᾶ: 

ἁγίῷ. οὐ μετὰ, πολλὰς ταύτας ἡμέρας: 
ἰο ΟΥ ποῖ δξΐοσ τ ΤΙΆΔΏΥ 1865 

Οἱ τ ΠΠ πὸ μὲν οὖν 
: ΤᾺ (ΟΠ 65) : ἰηβοοά ἰμογθέοσθ 

συνελθόντες ᾿πἠρώτων αὐτὸν 
Ἀδν ΗΡ σοσηθ ἰοσοίποσ. -ἴ 6 γε σ αὐεβίοηϊπε. . Αἰχα 

λέγοντες Κύριε, εἰ" ἐν τῷ χρόνῳ "τούτῳ 
ΒΑ ΙΏΡ. οἰ Τιοτᾶ, ΟΕ Πα.» εἴῆθ. .μ 15." 

ἀποκαθιστάνεις τὴν, βασίλέίαν τῷ ᾿Ισραήλ; 
ΤΕ γου τε βίοσίη σι ΕῸΝ ,. Κιηρσαάόση ἰο ἔδ6 τ ΙΒΥΔΘΙῚ 

Τ᾿ “εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν 
“δ βε1ἃ ᾿ἰονγαγά ἵβθτα Νοῖ-.- οἔγου 1615. 

᾿ ποσστεοίς ΤΟ Έγϑε, τοὶ ει Ὁ 

[7 Ἐκ: 5βαἱα ἴο. ἴδιαι: 

ἄοθα5 ποὺ Ὀ6ΙΘΏρ᾽ ἰο. τοῦ 

" ΗΘ Ἐχϑὺ δοοουηΐ, 
Ο ὙΠΘ6ΓΟΡὨ 1.15, Ἐ 

σΟΣθΟσΟα δροὰῦ 8] 
“πὸ (Ὠϊηρδ 5655 βίασί.: 
δα Ῥοίῃ ἴο (Ὁ δῃᾷ ἰο 
ὑδᾶσῃ, 2 τ [Ὧ6. δ᾽ 
ἴω ὯΘ νψ ἰακθῃ 
ὉΡ, δἴϊοσ μα δά σὶν- 
Θὴ σοχτλδηδπλθηξ 
ἙΒτοῦρ. - ΠΟΙ ἐρίτιῦ 

το ἋὉ8.6 δροβύῦϊοσ ΨΒοχὰ 
᾿ ἨΘ΄ σῇοβθ, 3.Τὸ- -[ 886 
150 Ὁ δὴν Ροβὶυῖνο 
τοῦδ Ὧδ8 βῃσνρθα ἘΣα- 
ΒΕΙΣ ΔΠνο ἀεί Ὧ6 δα 

18 οτϑα, δῖρ βϑθσ ὉΚ 
[δια ΓὨγουρμουύ ξογ- 
τν ἀάγ5 πὰ το Ὡρ' ἐμ 8 
τῆΐϊηρε δροιῦ ὑπ6 Κἰπρ- 
ἄσῃα οὐ Οασᾶ. Δ Απᾷ 
ὍΏ16. ἫἢΘ6. ψὰ5. τηθοῦς- 
ἴῃρ ΔΗ ἔμεῖα Ὧθ σανα 
ἔμοια [μδ᾽ ογάδυβ: “Ὁ. 
θοῦ ὙΠΠαΤΑΥΣ : ἥτοτα 
᾿σεγαβδίοχα, δα δ 0] 
αι ηρ ΤΟΥ τη [Π6 
ἘΔΏΘΥ. ὯδΔ5 Ῥτοχηϊβαᾶ, 
δοοαυϊ- Ὁ ΒΊΘΗ.. χοῦ 
πραγά Ἔροτα τὴϑ; δΡὈε- 
Ὅαιϑ6 " Φο, ἰπαδρᾷ, 
᾿Ῥδρ ϊΖοϑᾶ -- ἢ Ὁ ψαζδυ, 
ΓΡιιδ τοῦ ΨΜΠ1: Ὀ6 Ὅ805- 
ΤΖοᾶ ἱὰ ΠΟΙ͂ ΒΡ 
Ὡοὺῦ ΔῊ αδγΥδ. δος 
{μ15.} 

ΘΗ, ἼΟΨ, λεῖον 
Ὦϑα δϑϑοι 16, ὑῃον 
ψοπξ Δ5ΚΙπρ᾽. Εἶπ: 

“Τροτα, -8 16 χοῦ, Ταβίου- 

ἵὰρ. “86. κἰπράδμ ᾿ ἘΝῚ 

Ἰ5ΤΘ6] αἱ 1ῃΐ5. {ἰτλθ 
ΤῈ 

τὐΐτος 



εν γα κότα πεσσσοσν σεν εττε που ενκιμουυυυο ον... Ὁτῶὸτὐὐτῶρναα 

ΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΑΟΥΒ ΟΕ; ΑΡΟΒΥΕΒ. 

μὲν πρῶτον λόγόν ἐποιησάμην περὶ 
Τὴ6 ἱπμάβεὰ δχβὶ ψνοτά, Ἵπιδάο, ὶ ἀερὶ 

πάντων, ὦ Θθεόφιλε,᾽ ὧν ρξᾶτο 
αἷἱ (55), Ο ἸὙΠΘοΟΡΏΪι5, οὗ ΜΝ ΏΪΟΏ. ᾿ βίαχίεα: 

᾿Ιησοῦς ποιεῖν τὲ καὶ διδάσκειν 
76505 ἴο ΡῈ ἀοίπβ' διηᾶ αῖδὸὸό ἰοὈϑθ ἰβϑομίας 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος ̓  
ἄχρι 24} 0.) ΔΑΥ Ἀδν ας εἴνεῃ οοσγασλδι ἀτλοτιί, 

τοῖς ἀποστόλοις διὰ ἢ πνεύματος" ᾿ἁγίου 
τὸ ἰῃ 8 δΡροβέϊθβ [σοῦ -.᾿ Βρίσιῖ δοῖν 

οὗς ἐξελέξατο. ᾿ ἀνελήμφθη: 3. " οἷς 
ΜΏΟΥΑ 8 σμοβα μὸν 85 τεξοῖνοα Ρ:: “1 τὸ ποτα 

καὶ. παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ 
8150 Β8 τδᾶδ βίαπα Ῥδϑίᾶθ: ΙΤΏΞΟΙΕ ᾽να ΔΈΟΙ 1: 

τὸ «παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς. τεκμηρίοις, 
ἢ οἷο βαβεν. Ἀπ  ἰπ.. τάβαν  Π ἴοίξεηβ, ". 

ἡμερῶν. τεσσεράκοντα᾽ ᾿ ὀπτανόμενὅς 
ἄδνυ5 Σοτίν : τ ΟΣ ΠΡ ΒΘ 6 

αὐτοῖς, καὶ ᾿λέγων τὰ “περὶ τῆς 
ἰο ἵπεω δα βαυίηρ ἰδ8 ((Εἰπ85) δροὰδ {88 

βασιλείας τοῦ - θεοῦ. 4 καὶ "συναλιζόμενός 
Κίηράοαχ οἕίμθο Οσοά. ᾿Δηα Ῥρίμαρ ταθὶ ἰοσοίῃοῦ 

παρήγγειλεν αὐτοῖς. ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων μὴ 
ὯΘ ΕᾶνῈ ογάθχβ ἴο ποσὰ ἔσγοτῃ ΦθγΌβδίθσα. -- ποῖ. 

χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν ᾿" 
ἴο τ πᾶγχανν, . 1} ἴο 6 Τοπιθ ὨἰηΕ, ΔΙΟΌΙΩΑ ὸσ 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ 

᾿ Τὸν 

ἜΝ 

186. ῬΓΙΌΤΩΪΒ6 οὔ ἴμ6 Ἑαίΐμπετ' “ΜΌΙΟΒ τοῦ Βραχὰ 

μου" ὅδ: ὅτι. ᾿Ιωάνης.. “μὲν ἐβάπτισεν 
οἔλθ; οθοαῦβθῪῪ -ὔόβῃ.: “ Ἰηάεεᾶ ᾿ ΡαρεΖαᾶ- 

ὖδατι; -ὑμεῖς͵ . δὲ ἐν. πνεύματι βαπτισθήσέσθε 
ἴο ψαΐοῖ, χοῦ. ρα, ΒΩΣ ΞΟΪσιν ΜΠ ἰὸς Βαρεζϑᾷ: 

ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας" ἡμέρας: 
ἴο ΠΟΙν ποὺ ᾿ΣΔΕΪΟΥ - ΙΏΔΩΥ 1656 δν. 

θ Οἱ ὃ 5 τ: μὲν οὖν 
τς ΤῊ 6 (0065) : ἰηβϑεά .  ΟΥΘοσα 

συνελθόντες “ἠρώτων αὐτὸν 
Ἀδνὶηδ σοταα Ἰοσϑίμαγ. -ἴ8 ον τνοσα' αὐοβιοηλης ̓.. Εἶπα 

λέγοντες Κύριε, εἰ. :ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ 
ΒΘ σ. Τογᾶ, Ε΄ ἰπρ ἐπα εἰ τὴΒ 15." 

ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 
ἅτε γοὺ τεβϑίοσίης {88 Κἰηράοτα ἰο 88 “ ΙΒΓ8619. 

Τ' “εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν] 
᾿ῊΗςΝ 5861α ΟΥ̓ χοῦ ᾿ἰονγατά 52} Νοῖ- 1 15. 

ΤΈΩΣ τος εὐ ἢ 

᾿ ΠΝ δρρέ δοοοαηξ, 
Ο ὙΠΕΡ 15, 1 

οοροκοά δροιυῦ 81] 
86 ὑπίπρβ σ6θ5 βίδσῇ- 
ρα Ῥοίβ ἰο ἄο δῃὰ ἴο 
ὕββ, 2 ὉᾺῸΪ [Ὧ6. ἀδ 
8 Ὧ6 μὲ ἰδκθῃ 
ὌΡ, δἴΐου. μ6 δα ρὶν- 
6 σοϊητηϑησδμλσηῦ 
ἘΒΥΟΌΡΗ. ΒΟΙ͂ν ερίτιῦ 

110 Ὁ. 6 δροβῦϊθρ Ὑ ΠΟΠΙ 
θ᾽ οἤοβα, ὃ:- Το -π656 
4150 ὮΥ̓͂ Θ Ὁ Ῥοβινα 
ΓΟΟΥΒ ΒΒ βπονδᾶ" Ἔϊι- 
561} δἴν ΔΡΟΣ μ6 Ὧϑα 

ἘΒΌΒσΘα,, Ὀοῖτρ 56 ὉΓΚ 
ἔοι ἰτουῤῆους 201- 
ἰγ- ΔΒ δια ἐθηΐηρ ὑ 6 
ὉΠ] 55 δρουὺ ἐμ6 Κὶπρ- 
ἄοτὰή οἵὗὐ Οαὐοάᾶ. “4 πᾶ 
ΜΏΠ6 Ὧ6. 85. ταδεῖ: 
ἴὰρ' ΜΙ ὕμβθιη Ὧ6 σανα 
πολ δ᾽ ογᾶθυβ: “0 
Ὡοδ ὙΠ ΒάΤΔΥ : ΑΥΟΤΑ 
ἐΟΓ ΒΒΊ σα, ρα ΚθοΡ 
φιϑλυϊῃρ. ΤῸΣ σδὺ ὑπὸ 
ἘΔΙΒΟΙ 85 Ῥτοτ,ῖβθά, 
ϑοουΐ: "ἪΝ ἈΙΟ ἢ, χοῦ 
Βοασα Σοχὴ τῶθ; δ Ὀ6- 
ΔΌΒΘ “ Φοῆη, ἰπμαδθᾶ, 
᾿Ρδρυ θα - πὶΐα πα ῦδυ, 
αν χοῦ ψΠῚ 6 ὈΔΡ5: 

Ὁ εἰχαᾶ ἰῃὰ ΠΟΙ͂ ΒΡ ΣΙ 
ποὺ τϑὴν αδυδ. δἴτεν 
τι ἷκ.᾽ 

6 ΜΏΘΩ, ἜΟΥ, ιλεἴο 

Βδᾶ Θιββαι 166, ΠΥ 
σεμΐ Κη. Ἀΐπι: 
«ἄρχᾷ, ΒΕῚ γόα, Ιαβίοσ- 

ΠΤ ἴ86. κἰηβάοσην. ἴο 

5861 οὐ 115. ἀγα» 

ΠὙἼΤ1Ε: βαϊα ἴο ὑμαυα:: Τὸ 

ἄοδθ5 ποὺ Ὀϑιοὴνσ ἰουοῦ 
ἀχτας 



ΑΟΥΒ 1: 8-..1Ὁ ὅ86 

γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὗἷς ὁ [ἴο 5εὺ Κηομϊθᾶρα οὐ 
ἴο ΚΟ ἰΐπε ΟΣ δρροϊηΐρα ἔπη νϊσῇ {δ [[ὴ6 ἐχηθς. ΟΥ ΒΘΆΒΟΙΒ 

πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ οι 6 ἘΒΟΠΟΙ Ὧδα 
ἘδίμοΣ ριῃζςΓ ἃ 6 οὐ δε μουν, Ὀαδ ἰρ]δοθα ἴθ δῖ ον 

λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ [1ατιβαϊοιίοι; 8 θα τοῦ 
τοῦ ΨΙΗ γϑοοῖνα Ροννεσ, Βανίηξ σοσὰθ ΡΟ ΟΥ̓ {86} τ] τϑοοΐνο ῬΡΟΕΣ 

ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ [θα μ8 ΠΟΥ 5ρίτς 
ΒΟΙ͂ν Βρισὶς ὌρΡΟοΒ τοῦ, δὰ ὑοῦ ΨἘΠ] 6] ΔΥΓΙΝΘΒ ὩΡΟῚ τοῦ, δηά 

μου μάρτυρες ἔν. τε ᾿ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν] ζοῦυ ΜὩ1 ΡῈ ψιῦθββαα 
Οὔὗτῶθ υϊθσθοβ ἰῇ δηάᾶ Ζασβδίθια δῃραὰ ΙὉ1Οἵ 26 ὈΟΪΏ [ἢ ὕδευ- 

πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ . καὶ Σαμαρίᾳ καὶ ἕως δίδει ἀπᾶ ἴπ 81 σὰ- 
841 ἰδα Ζαᾶφα διὰ ϑδζωδσία δῃαά πὴ} ἀθ8 856 58. 128Γ1: 8 

ἐσχάτυ τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα. [8πᾶ ἰο [Π6 ταοϑὺ ἀ18: 
οχίσεσων οξίμβαε βαγίῃ. ΔΑρὰ ἴδοξα (μη ρ55) ἰὕϑαῦ  ραῦὺ οὗὐ δα 

εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶ ἐπήρθη, ΘατῈ." 9 ΑὨά δἴΐον 8 
Βανίηρ ξαίᾷ Ἰοοκίπδ ΟΥ ἴβθη 6 νγ85 5:6 ἀρ, ῃΔα βαιά ὕπθϑθ ὑπ] ηρ5, 

καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν | ὙΠ ὑπ ν ποτα ΙΟΟΚ- 
δοᾷ οἰόμα ἴοοκ ἔγοτη ἀπᾶθσηθαίῃ Ὠὰ ἔσοτα ἐμὸ ἴῃ Οὔ, ὯὨ6 Ψψ85 {68 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες | ὩΡ 8πά 8 οἱουα σϑαρῃς 
ΕΥΕ5 οὗ ἴμοση. Αμᾶὰ. 85 Βαζίηδ. ἈΠ ὉΡ ἔτοη. ἰδεῖν 
ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, | γ᾽ 50. 10 Δῃά 85. ὕΠ6 7 

ΕΓ βαζίηρ ἰπύο {μ8 μον όσα ἰπΐο ἔπ πεαύθὴ βοΐηξ Ὦ15 νὰν οὗ Ὠϊτη, ᾿ 
ΒΚ ΨΏΠῸ6 Ὧθ6. 85 “ἢ καὶ ἰδοὸὸ ἄνδρες δύο παριστήκεισαν : ' 

δια. ἸΟΟΙΚΙ. λ8]6 ρΡϑίξοῦβ: ψοὸ δά βἰοοάῦ διοηρδίας 0185. ΨΆΨ, 8180, ἸΟΌΚ! 

αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς, 11 οἱ καὶ ὑοὸ. τπὲὰ π΄ ΜΈ 
ἴο ἐβεὶ ἴῃ  Βαδιταθηίβ ΨἘΙο, ψῃο δἴξο βϑιτηθηὺβ βίοοα ϑ]οηρ- 
εἶπαν .- ἔΑλνδρες Γαλιλαῖοι, τί 5148 ἴβδῖα, ΤΠ λα ὉΠΟΥ͂ 
βαϊᾶ 4816 ρεσβοιβ δι θδῃβ, ψὴν [5814: “Μϑὰ οὗ 681 - 
᾿ ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; [135 ΨῺΣ ἀο.. γοῦ 
Βᾶνϑ τοῦ βίοοά Ἰοοκίῃρσ ἰαῖο πα μϑενβῃῦ |Βύθῃα Ιοοκίτρ ἰαΐο (88 
οὗτος . ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ 5ΕΥ9 ΤΗΐπ σοθαβ ΤΜὯῸ 
Τηΐβ. ἴδε ει 3εδὰβ [16 (0π6) [πῦῶβ σϑοαῖνθα ΠΡ ἔγοχῃ 
ΕΝ ἀναλημφθεὶς ; ἀφ᾽ ὑμῶν. -εἰς τὸν χοῦ ἰπΐο ὑμ86 5ΚῪ 

τι : Ἀν! 8 δϑα Ῥερεῖνο ΝΗ , ὙΟΤᾺ γοῦ ἰἸαΐο , ἴπθ Μ1Π σοθ ἐδὰ5 ἴὰ 
οὐρανὸν οὕτως εύσεται ὃν τρόπον ᾿ 
Ἀρανθα - ΔΔῈ5 Ψ}1 οοσο ΜΏΙΘΗΒ.. ΤΒΏΏΘΣ 86 ἮΝ 16 πρό συν 85 

ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν Ὧν πᾶνθ ων ἈΪπὶ 
του νἱενεά ὮΠΕ Βοΐηξ Ἀΐβ αν ἰπΐο ἐπα ϑοίπρ πγῦο ὑμ6 5ΚΥ. 
οὐρανόν. ἷ ᾿ Ππ 12 ΎΒΘΗ ὑμαν ταΞ 
Ἀρδνβθῃ. . ὑασμεᾶ ἴο Φουβθιθτα 
- 12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς [ἰἔσουι ἃ τηοχηύδὶῃ 

ΤΏΘΩ ἴδον τοίυσηϑα ἰἰο [ρ81168 [πμ6 “Μουπὲ οἵ 
3 Ν ΝΥ 2. ΘΝ ᾿ ΕΝ “ 

Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ - ἶ ὄρους . τοῦ. [ΟἸγνοβ, ΨΈΙΘΗ ἰβ πόδ 
ΒΙΞΣ ΧΡ ΕΤΉ γε ἘἜΧΟΤᾺ χα δα. {μ6 (οπ 6) ἢ : " κολο τά “" Εχλ( ς ν ὲ || 9ΘΥΌ 58] θη, Ὀοίηρ ἃ 

υμένδυ αιῶνος,..-. ὅ στιν .ἐγγὺ ᾿ : Α δεῖτιβ οδΠοὰ οἱ ΟἾἶνο ὅτονό, ψμη.͵ ἰσ πράτ᾽͵ "80 ΘΏ τῆν ᾿0ΌΓΏΟΥ 
Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν. [ὃ ῦᾶ8υγ. 1550, ΜΒΘΙ 
Φογαβδϊοση. τΟΥ ΒΑΌΔΤΏ. Βδνὶηβ “νὰν. [ΓΘ ϑά βηὐαγρά, 

15 ᾿Καὶ.. ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον [ὑμ6}7 ΨΜϑηῦ ἀρ. ἴῃ- 
Δηά θη μον θηαίεσθά, ἰωΐο [μ8 ὌρΡΘΣ σμδαροῦ [ἰο 6 ἼΡΡΘΙ ΟΏΘΙΘΘΓ 

“ πα πρρογριλα υτηνραν δα ηνῆρνοσυρτμμνηρμραμΙΩ ΘΜ 

881] 

ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες, 
μον ΨψεμΐξυρΡ ψΏΘγΘ ὑπὸ ΓΘ γχοιηδίἱηδ ἀοινῃ, 

ὅ τε Πέτρος καὶ ᾿Ιωάνης καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ 
(86 δὰ Ῥεῖθ διὰ 908} δῃά Ζβαπιθθ 85ά 

᾿Ανδρέας, Φίλιττπος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος 
Απάᾶγον, ῬηΐΡ δδηῃᾶ Ὑδοζῆαβ, Βδυποἰίοσηθυν 

καὶ Μμαθθαῖος,Ἠ ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίου καὶ 
πᾶ Μαίμον, ΖαχΘ5 ΟΥ ΑἸρβδφιις δῃᾶ 

ν᾿ Ἁ 2 , 3 » 

Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ ᾿Ιούδας ᾿[Ιακώβου. 
ΝΗ 18 ζΖοδαϊοῖ δ 14 Ζυᾶδ5 ΟΥ̓ τη θ5. 

14 οὗτοι πάντες ὦσαν προσκαρτεροῦντες 
Ν εἴ 1} 81} 3 05] ῬΟΣΞΟν ΤΊ 5 

ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ . σὺν 
ἨΚο6-τοϊη θα» ἰἴο ἰδ6 ὌΤΘΨΟΥ ἰοβοίδον ἢ 

γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ 
ὙΟΙΏΘΕ ΔΩ͂ Μίδσν ἰο τῇς. τοοΐμοσ οξίμε 

᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 
ἄεθαβ δηῃᾷᾶ ἰορείμοσ τὰ 6 ῬὉσχοίμουβ ᾿ ΟΣ Ὠΐτη. 

15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
ΑΔπᾷ ἀμ 6 δυ5 τθξα 

ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν 
Βανίηβ βίοοα ἃρ Ῥείοσ ἷἴὰ τηϊάβδ οξίῃμε Ῥγοίμουβ 

εἶτν ὧν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ 
581 ἃ 5 δηᾷ οτοναὰ οξηδλθ ΡΟ [μ6 

αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι 16 ἴἤΑάλνδρες 
νοῦν (15) 85 πυμᾶχεα ὑνθηΐν Μ1816 ὈΘυβοῦβ 

ἀδελφοΐ, ἔδει πληρωθῆναι τὴν 
ῬτοίΏΘΥΒ, ἀν ᾺΒ ὨΘΟΘΞΒΘΥ͂ν ἰο 6 Σ 18} εα 188 

αφὴν ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἐπρυαις ΨΏΙΟΏ ξογαίοιϊᾷ 6 βρίτ {6 ΟΙ͂Ν 

διὰ στόματος Δαυεὶδ. περὶ ᾿[ούδα 
1 π 2} χολ γον τοῦτ οὗ αν δρουδ. Φ“υάξδ5 

γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς 
Βανίηβ Ῥεσοῶθ εὐυϊάς ἰο {μ6 (0165) 

᾿Ιησοῦν, 1 ὅτι 
Φόβυβ, Ῥϑοδαβο 

κατηριθμημένος.. ἦν ἐν ἡμῖν καὶ 
Βανίηρ θθθ ΠΌχΩοσθα ἄονν ΠΒ6 85 ἢ ἃ δδῃηᾶ 

ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 
ορίαϊῃεσ ἃ {π6 1οΐ ΟΥ̓ ἴ6 - ᾿βουνίσα 115. 

- 18... Οὗτος ἐκτήσατο 
-- “ΤΏ (056) δοααίγρα 

χωρίον τῆς 
Ῥίθορ οὗ σχουῃᾶ Οὗ [6 

ἀδικίας, γενόμενος 
πρτὶσηίθουβηθθθ, 80 Βοδαϊοηβ. ανὶηδ ὈΘοοσὴθ 

ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη - 
Β8 Ῥαχδὶ ὶ οὐ τᾶᾶϊθ, δηὰ 85 ρουτγϑᾷ οιξ 

πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19 καὶ γνωστὸν 
811 ἴβ6 ἰπίοϑθθθβ οἵ Είγη. Δηά Κηονπ 

τοῦ 
οὗ [65 (οΠ6) 

συλλαβοῦσιν: 
Βανίηρ ἰδῖκοα 

μὲν ---- οὖν. 
᾿Ζηᾶάφοαᾶ ἐμοσοΐοτα 

᾿ς ἐκ μισθοῦ 
ουΐοῖ- 8565 

καὶ πρηνὴς 

ΑΟΤΝ 1:14.-.-.-19 

ΜΏΘΓΘ ὑπ ν ψοτὰ 5ἰδν- 
ἴὴρ, Ῥοίθσ. 85 ὙΨῸῚ1 8.5 
ΦΟΠὴ δηα 78ηι65 δα 
Απάγον, ῬΕΔρ δηᾶ 
ΤΒΟΙδ5, Β8Γ"Π01Ό- 
ΘΝ 8:4 Μαμον, 
ὥϑτλθο πΠ6 βοὴ οἵ Α41- 
ΡΗΘΘΊΊ θᾶ Κἰχηηο 
16 ζϑϑῖοιϑ οὔθ, δῃὰ 
διαᾶδθ 86 βὸὺὴ οὗ 
Ζοαχῆθβ.. 141 οὁμ6 
ΘΟΟΟΙΩ͂ 811 656. ψοῖΘ 
Ῥϑυδιβυηρ 1 ὈΥΆΨΕΓ, 
τοροίῃεσ ἢ ϑβοχηθ 
 ΜΟΙΆΘΩ. δα Μ8Υν [.6 
τοῦ οὐ σεβθιβ δᾶ 
ΜΙ Ὠἷβ ὈΤού ΘΓ," 

15 Νοὸν ἀυγίηρ [656 
αγ5 Ῥοδίθν ΤΌϑ6. ὉΠ. ἴἢ 
ἴπῸὸ χηϊᾶδύ οὗ ὑδμ6 
Ῥτούμου δῃᾷ βϑὶᾷ ((88 
Οοτονα οὗ ῬΟΥΒΟΏΝ. Ἦ85 
811 ἰορούμου δου. ομ 
πυπάτγρα δηῃᾶ ὑχθηΐ) : 
16 “Μη, Ὀχούμουβ, Ὁ 
85 ὨΘΟΘΑΒΘΙΥ ἴοὼγ ὑπ 
βουρύασθ “το ΡῈ 111- 
ἘΠ, ψὩΟΏ ἰδ ΠΟΙν 
Βρϊῖῦ 5ΡοΟκΚΘ Ὀεζοῖθ- 
δα ὉΡ Ὀδνίᾶ᾽ 5 
τοῦ ρου “αα88, 
ΒΟ Ὀδοδίὴθ 8. ρα 146 
ἕο ἔμοβθ. ψ8ο αὐτϑϑιδα 
Φοθαθ, 17 Ρθοϑιϑα. ὯΘ 

βδᾶ ἤῬθθὰθ πιρογθᾶ 
ΘΟρ; πϑ δΔηα Ὧ6. ΟὉ- 

ἰαϊηρα ἃ 5Βῇασα. ἴῃ. [15 
τἸ ΔΙ δΌσΥ. 18 (ΤῊ 

ΨΟΥΙΥ 18}, ὑΘΥΘΙΌΓΘ, 

Ῥυτομδθθα ὃ. ἔϊθϊά 

αἰ 6 ψᾶρθὸθ [ῸΓ 

ὉΠΥΙΡ ΘΟΌΒΏΘΒΒ, - 8ηά 
οἰϊομίηρ μόϑὰ ἴογθ- 

Ἔταοδὺ δ6 ὨΟΙΒΙ͂ν θασδὺ 

'ἴὰ Ηἰβ τάδ δηᾶ 
811 δὶ5 ἰαύδϑυϊπθβ 

ΟΣΥΟ Ῥουγοα οὔ. 19 ΤΆ 

8150 Ὀθοϑθ ΚΠΟΙ 



ΑΟΥΞΒ 1: 20---.» 

ἐγένετο ---πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν 
1. ϑοδχαθ .ἴο 8411 ἴμ6 (0165) ἐν} ΟΣ τον 

"Ἱερουσαλήμ, - ̓ ὥστε: κληθῆναι. τὸ 
δΙ Θγ βδΊθτη, ον ΒΒ... ἴο Ὀ6 σ8116΄ ἴῃ8 

ες χωρίον ο- ἐκεῖνο τῇ. διαλέκτῳ αὐτῶν 
Ῥίδςβ οἵ σστοῦῃᾶὰ ἱμαὶ ἰο ἐδ. Ἰαραδυαβθα.: ΟΕ ποτὰ 

᾿Ακελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν Χωρίον. - Αἵματος.. 
ἈΚοιάδχαδ, 1815. 15. Ῥίδεςε οὗ ΒΑ αηᾶ οὐ ΒΙοοά. 

--- 29 Γέγραπται . γὰρ ἐν Βίβλῳ 
. Τὰ Ὧ85 θεΈδὴ ψτιῖθα Ὧὰ 1Ὰ Βοοῖ. 

Ψαλμ ὧν Γενηθήτω ᾿ἊΦἡ ἔπαυλις αὐτοῦ 
οὗ ῬΕΑΙκης Τιοῖ Ῥθβοοχῃβ ἰῇ Ἰοάρίηδ ρῬΙδθβθ οἱ ἔτη 

ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ. κατοικῶν ἐν 
ἀεβοιδία δῃᾶ ποῖ ἰεΐ. Β6.- [86 (ο:16) Τα λρ ἴα 

αὐτῇ,. καὶ - Τὴν. “ἐπισκοπὴν ,αὐτοῦ λαβέτω. 
τ, δὰ ὙΠῸ. οΟνϑύβεοσβθιρ. "ΟΣ ἴαγ [δῦ 8 Κ6 

ἕτερος. 21. δεῖ τα οὖν 
αἰξοτοαί, (016). - τ ἰδ δοσσβαυν, ᾿ ἐδεσχαΐοσα. 

. τῶν ᾿ς συνελθόντων . ἡμῖν 
οὗ 8 (0165) ον Ἀδντη 8 σοὴβ ἰοεεί μ ἴο 8 

᾿ἀνδρῶν. . ἐν παντὶ - χρόνῳ. . ᾧ, 
ΟΣ Τη8168 ἰρόσθοηδ ΗΝ ΓΘ. ἴο ΨΏΙΟΒ 

εἰσῆλθεν καὶ ᾿ἐξῆλθεν: “ἐφ᾽ “ἡμᾶς ὁ κύριος. 
ννϑμί ἴη δᾶ θη οὰϊ ἌΡΟΩ 11} ἴμ8 Ττοτχά 

᾿Ιησοῦς, 22." ἀρξάμενος ἀπὸ- τοῦ 
Ζεβαβ, ᾿ς Βδνίη βίασίβα.- πες ἼΤΟΤᾺ ες Ἐῃ6 

βαπτίσματος ᾿᾿Ιὠάνου. ἕως τῆς ἡμέρας 
Ῥαρῆξχα.. . ΟΥ̓ Ζοῦ ὉΠ] 1521} 

θ . ἁ ὧν, μάρτυρα 
οὗ ΜΕΝ ἫΝ ὑνὰ5 ἀνελήμοθης ὭΡ ΕᾺ ἡμῶν ἘΜῈ ρ 

ΕΥ̓ ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν 
ΤΕΒΌΣ ΘΟ ΟΣ ἈΠῸ ἰορεῖμεγ ὙΔ Βα 15 

γενέσθαι ἕνα τούτων. 
ἴο Ῥδζοσηθ. η6 ὋΣ ἴμεββ. 

"28 καὶ ἔστησαν : δύο, 
᾿᾿Απά ᾿ἴλεν ταδᾶθ ἴο τ βἰαπᾶ: {νο, Φοβορ 

"τὸν - "" καλούμενον ᾿ υΒαρσαββᾶν, 
ἔλθ (σπ6} τ" ῥείπε. σϑηβα ἘΔΥΒΔΑΌΘΔ5, - 

ὃς -: ἐππεκλήθη ὁ]οῦστος; -καὶ Μμαθθίαν. 
ΨΏΟ. Ὑγ885 Βα ϑτηΘᾶ, - “δία, "δῃάᾶ- ΜαδίϊἹβ5. 

24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ. κύριε 
-Ἀπά. Βανίηβ Ῥσαγϑα - μον 5αίά χοῦ. Τοχὰ 

καρδιογνῶσται. ο- πάντων, :- ἀνάδειξον... ὃν 
ἸΟΥΤΟΙ Οὗ ᾿εξασίβ ἐνον ΟΕ 81], ΒΏονν ὉΡ -. ΒΟΣα 

ἐξελέξω . ἐκ πγτούτων . τῶν δύο᾽ 
ψοῦ σμοξθ, ἡ ουΐ οΥ  ἴδεδβε.. τῃ6 ἵνο 

25. λαβεῖν τὸν τόπον τῆς. διακονίας ταύτης 
᾿ ἴο τϑοοῖνθ 36 Ῥίδοθ οξίμε - βεσνῖθθ {15 

ς΄ 

ἕνα, 
ὍΏΘ, 

νυτΐθβ5 

ὅ88 
ἰο 811 886 ἰῃῇδρὶ.-. 
ἰδ οἵ ΦοΓ ΒΘ Θχῃ, 
80  ὑμαὺ ἰδὲ ἢ 614 
85 ΟἈΠ6α 1 ἐπμρὶν 
Ιδωραθθα 4 Και Δα πια, 
ἐμαὶ ἰ8, Ε]οΙᾶ οἱ 
ΒΙοοα.) 20ΕῸΣ ἰξ. εἶβ 

ἀτιτο ἴῃ ὑῃ6 ῬΟΟΚ 

οὗ Ῥϑδίηιδ, 1ιδὺ - Ηἷξ 

ἸΙοᾶρσίαρ Ὀ18ο8. Βα: 
σοοὴθ αἀθβοϊδῦθ, δῃὰ 
Ἰοὺ ὑπόγθ θ6 50 ᾿ἅΧ61]- 

ε΄ ἴῃ ἰδ, δηᾶ, ἪἫΙ5 
ΟἸσΘ οὗ ονδιδισὺ οὶ 
ΒΟΙΊΘΟΩΘ. δἶδθο ἴδκθ: 
21Ιὺ ἰδ ὑμδγυθίοσο 
ὩΘΟΘΒΒΑΥΤΥ δαῦ - οἵ 

06 ἴθ ὑμδὺ 885- 

ΒΘΙΡΙΘα αἰ ας 
ἀυτίηρ 81 [16΄. ὑΐπι6 

ἴη ΨΏΪΘΗ ἜὯ6 Τιοσᾶ 

σοϑ5 τψαηὺ ἰὴ δηᾶ ὀπὶ 
δΏοηρ 85, 22 βἰαζὺ- 
ἼὯρ. ἢ Ὠἰϊ5. θδρ- 
βηα ὮΥ͂ οθῃ. δια 

ἀΌ] τ[ηὴ6 ἅἀὰῦ 88 

Μ85 τοσοὶνϑα ἋΡ ἔτγοτῃ 

5, ΟἿἹδ᾽ οὐ ὑμ6 88 
ἸῺ. ΒΠΟΙΠΔ ὈθοοτηΘ 
δ, Μ1πθ55 ΜΠ ἃ. οὗ 

: ᾿ ΕΣ ΤΒΒαγσ θο θη." 

"Ἰωσὴφ 23 50 867 Ῥαΐ 
ὌΡ ὑὕὑνο,- ̓ ΦόβθΡῃ ΟΔΠ64 

ΒΥ ΒΒ Ώ85,. ΜΏΟ ψ88 
ΒΌΓΣΩΒΙΩΘαΑ, συ δῖτ5, δηᾶ 
Μαδύτ 1 85. 24 Απμὰ 
ὑπ 6 σ᾽ Ρταγθᾶ" δπὰ 
βοα: “χοὰ, ΟἹ -76: 

Βονδῃ, Αἴ 0 ἝΠΟΥ; [88 
᾿δαγίβ οἱ 811, ἀἐείβπαίο 
ΜΏΪΟΩ οὔθ ΟΣ, 658 

ὑψο. τῃρῇ.. γοὰ ᾿ΏδγΘ 

ὉΒοβοη, 25 ἰο ἴθ κὸ ὑπ 
ὈΙδοθ οὗ [15 χταἱηϑίσν 

245 σοβονδῃ, “1,81. Τιοχᾶ, ΕΒΔ. 
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καὶ ἀποστολῆς, ἀφ’ ἧς 
Δ᾽ ὦ ΔΡροβίθβῃ!ρ, 

παρέβη 
τοῖα: ΘΟ. νοΐ δϑαα 

᾿Ἰούδας 
4υᾶ85 

εὐυθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 26 καὶ πορϑ υση ς “καὶ 
ο δῸὸ ἰαῖο 6 ρῖβοθ ἴμθ 

ἔδωκαν . κλήρους αὐτοῖς, 
λον βανῈὲ 1Ιοῖβ ἴο θη, 

κλῆρος ἐπὶ ἐΜμαθθίαν, καὶ . 
Ιοὸ ὑγροὶ Μαοιίῃΐαθ, δα Β6 νν85 σβοκομβα. δοπθ 

ἕνδεκα ἀποστόλων. 

οὐ. 

ἔπεσεν ὁ 
1π6 

συνκατεψηφίσθη 

μετὰ τῶν 
ψἰὰ ἴ6. εἴθνεοα ΔΡΟΞΊ165. 

2 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν 
Απᾶ ἰῃὰ με ἰο ΡῈ μϑίῃδ οοσηριοίδα τῇς ἀδὺ 

᾿τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ 
ΟΣ ἴδο Ῥεηϊςοοβὲ 1.» εσο. -8}} τοσοίδμοσ 

ἐπὶ τὸ αὐτό, 2 “καὶ ἐγένετο ἄφνω - 
προ ἰδθ νϑὺν (8108), 

ἐκ 
οιἵ οὗ ἰδ 

πνοῆς ᾿ 

οὗ ὈΙονίησ νἱοϊεηῦ. δηᾶ 

οἶκον οὗ 
Βοῦδα 

ὥφθησαν 

ἤθανθα. ποΐβα 

ἦσαν 
δ. 2210} ΠΝ 25... 

βιαΐας καὶ ἐπλήρωσεν᾽ ὅλον. 
1 816 

τς καθήμενοι, 8 καὶ 
τ ΚΣ ΙΩΡ, 

αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι 
Τοῦ ΚΊΙ65-᾿ 

: ἈΝ ΏΟΙΟ 

ἴον ΜΟΙ 566}. ἴο Ἐμοὶ δῆθ᾽ αἰδίτϊρυϊεά 

ἕνα ἕκαστον ὡσεὶ πὺρός, καὶ ἐκάθισεν 

δια οςσουγτρα βυσθην 

τοῦ οὐρανοῦ - ἦχος ᾿ ὥσπερ φερομένης 
85- ουθὴ ὈαΙηρσ Ῥοστθ 

τὸν 
᾿ [6 

δῃᾶ 

1 5ρισιῦ 

Δ5 1 οξᾶτο, δῃὰ 158 ον ἀρο ΟἿΘ [- ΚΟ ΕἾΝ 

αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες 
οἵ {με πὶ, δια . ἘΠ 6. βάσαιτο ἘΠ 811 

πνεύματος ἁγίου ᾿καὶ ἤρξαντο 
οὗ ἜΡατες 3 ὯΟΙΪΨ, ᾿ διὰ δες βίατίοα ἰοὸ 6 ΞΡ δῖ 5 

ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα 
ἰο ἀἰϊξξοτοῦ τουσθ 5 δος ρα ω ἢ 85 ἴδ ΕἸ.) 1} 

ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 
τᾶ εἰνίαρ. ἰὸ ΡῈ υἱΐουίηρ. ᾿ἴο ἱποῖὴ. 

ὅδ Ἦσαν δὲ ἐν 
.ΑΛΝΟτο Ῥυΐξ. ἔν ΦΟΥΌΞΘΙΘσα 

᾿Ιερουσαλὴμ᾽ κατοικοῦντες" 
: ΜΘ ΌΣ ΕΘ 

ὑΤουδαῖοι;, ᾿ ἄνδρες .ἴ εὐλαβεῖς: ἀπὸ παντὸς 
ον 5, ταὶ Ῥούξοῦβ ΠοΙᾶση θ᾽ νν 6}} ἔγοσθ Ἔν ΟΥΥ-. 

ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν’ 
1 19} οὗ ἐμ8 (0565). ὑπᾶφγὺ 1τδ6 Ὠρδνϑῶ; 

θ᾽ ενομένης δὲ τῆς -- φωνῆς . τἀύτης 
μαῦτνς μένης πα, ναΐ. οὗ ἴμ6 βουσιά "15... 

συνῆλθε τὸ πλῆθος ̓ συνεχύθη, 
δ. 6. ἰορεΐμος. ἐῇ σαυτπαθ ᾿δοᾶ τνᾶβ σοηξαυξρα, 

ὅτι -- ἤκουσεν - εἷς ἕκαστος .- τῇ ἰδίᾳ 
ΠΑΝ δεασχά [0)41:} . Θ8 ἢ. ἰο ἴῶὩ 6. - ον 

διαλέκτῳ: ᾿λαλούντων. αὐτῶν" 
Ἰδηβαθθα ΞΏΌΘΔΚΙΩΕΣ οὗ μοι; 

Ἰ ἐξίσταντο - δὲ - καὶ 
ἀμαν σνοτο βϊοοῦ οὔ οὗ βεῖνεβ τοῦς “' δηα 

ταβοῖθηλ ΦΕΥ͂, 

ΔΟΥῚΞ 1:26--2:} 

Δ 4 δροϑυθϑϊρ, ἔΥΟπι 
ΨΜΏΪΟΩ σαᾶδ5 ἀσνίαίεα 
ἴ ο. ἴο -ἰβ. ον 
Ὁ]Δ0 6." 26 5ο ὑμδν οδϑῦ 
Ἰοὺ οΥ̓ΟΣ ἴθι, δῃᾶ 

{86 Ιοὐ 611 πρὸ Μαΐ- 

185; δῃὰ ὅδ. Ψ 85 
τϑοκοηθᾶ δἱοὴρ “ἱν ἢ 
ὍΠ6 ΘΙ δροβίὶθϑ. 

2 Νον ΜΏ16 π6 ἀδὺ 
ΟΣ ἴδ [Τρ 50} 8] Ο1] 

Ῥοηΐθοοδὺ 85 ἴπ ὉΓΤΌΒ- 

χΤοδ5 ὍΠΟΥ ΨΘΙΘ 811} ἰο- 

Βοίμοσ δὖ ἴῃ6 βϑῖηθ 
Ῥίϑοθ, 2 δῃᾷ βυδάθῃϊν 

ἔβοσθ οσοιμτοᾶ ἔτομα 
Ὥρανοῃ ἃ ποῖδα ͵αϑὺ 

ΕΚ ἰμδὺ οὗ 8 τυ ϑδίηρ 

ΒΔΕ ὌὈἕθοζο, δῃᾶ - ̓ὖὺ 

Βιοὰ ὑπ᾽ σΏΟ]Ὲ Βοῦβ8 
ἴῃ ΜΏΪΟΩΏ .. ὑμ6γ. 6 ΓΘ 

5ἰδθπρ. 8 ΑΠᾶ ἰΟΏΡΊΙΘΕ 
Ἂ5 ΤΣ ΟΣ Ὦτθ Ὀδδϑϊαδ 
νἱβίθ]6 ἴο ὑμθαλ᾽ δοὰ 

ψοτα αἰδίσι ρα δα δρουΐ, 

ΘΠ Ομ δῦ ὌΡΟΩ 

ΘΆοἢ οὔθ οἵ ἴθ, 
ἀβϑηᾶ ὑμον 811 Ὀ6- 

οαῖὴθ Πα: τ ὨΟΙΪΥ 
βρὶτῦ δρᾶ δἰατίοα ἴὸ 
5ΞΡΘΚ ἢ ἀϊβοτγοαῦ 
ἐοηρίοσ, αϑὺ 85 δ 

ψ85 ΓΙ ΤΗΝ 

1 413} ἴο ΤΑΒΚΘ αὐΐοῦ- 

ὅθοθ.  - 

δ5Δ5 ἰὑ τᾶ, [86γο 

ψοο ἀποηρ ἴῃ. ὅ6- 
Του Σ- 

δηὐ χτϑθῃ, ἔσοτλ δΥΘΥΥ 

[40 1518} οἵ. ὑμοϑθ ὑμλᾶον 

Ὠθανθη. 6850, ΨΏΘΩ 

(ῃἷ5. βούῃάᾷ Ὀσουχτθαά, 
86: τυ! θ οϑπιθ 
ἰοσοϑύμοσ δηάᾶ ψεσθ ΡῈ- 
ΜΠΙΔΟΣΘα, μϑοδθθ ΕΟ ἢ 

ομ6 οαχὰ [Ποῖ βϑρθαῖκ- 
ἰὴρ ἰὴ Ὠΐβ οὐ Ι8ῃ- 

θιδ56. 1 1ηᾶθεᾶ, [6 

ὍΘΥΘ. δϑιο θα δᾶ 



ΑΟΥΘΒ 23: 8-.14 840 

ἐθαύμαζον λέγοντες Οὐχὶ ἰδοὺ [Ὀδρδι ἰο ψΟΠΟ δὰ 
ἔμλον ννοσο ΟΠ ἀρ 5 Βα ίτ8᾽ Νοῖ ἸΟΟ [5ᾶ8}: 566. ἤθύθ, 81 

πάντες οὗτοί εἰσιν οἷ λαλοῦντες | ὕοθθ ΨῺΟ ἃτ8 βρ8δξκ- 
811 [8656 ΕΣ {86 (οη65) βρεβκίηβ [ἰπρ ἃ΄6 ΟΆ1:1 16 85, 

Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν [816 ΠΕΥ πο 8 Απὰ 
[ΕἸ ΠΕ ΞΕ ΟΕ νὴ Απᾶ ΒΟΥ ΣΙ ΓΘ ἈΘΑΥΙΏΒ νοῦ ον ἰ5 ἰῦ ψγὸ 816 

ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἢ |ὈΘΑΥΙΡ, Θ80 ἢ ΟΩ6 οὗ 
δδοὸῦ ἰοϊδθ ονῖἽἊ ᾿Ιδηραθθα οὖυ ἱπ ΜΕΪΙΘΗ 18, ἰδ ΟὟ [᾿δὴ- 

ἐγεννήθημεν; 95. Πάρθοι καὶ ἡβλῆδοι καὶ  ϑὕδθθ ἴῃ ΨΠΟΠ χ᾽ 
Ἅ6 ΕΙΘ βοηθζαίθαῦ Ῥδγίηϊδηβ δηᾶὰ Μεᾶθβ δηῃᾶ] ΧΕ ῬΟΓῺ9 990 8τ΄- 
} ᾽ . ε Ν . Η 
Ελαμεῖται, καὶ οἷ κατοικοῦντες τὴν ] ὑμ1 885 δπα Μροάθβ 
ἘΠΑτΤΩίΘ5, 88 {μ6 (ΟΠ 65) πῃ δος; 18 [δὴ ἘΠΊΘπλ ἐἴ65, δῃᾶ 

ΜΜμεσοποταμίαν, ᾿Ιουδαίαν τε καὶ [886 ἱμδδοιϑηῦβ οὗ 
ΜΜεβοροίδῃχία, Ζυᾶφα διά δῖπο ᾿ Μθϑ: οὐ Οο-ἰ8. 11:8, δηᾶ 

Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν ᾿Ασίαν, 91.ἀΘ8 δ Οδρ- 
Οσαρρϑάοοσίβ, Ῥοπῖαβ δι ιἷῃ6 Αβίδ, Ῥϑ8΄ ἀο΄ οἶδ, ῬΟ; 5 

10 Φρυγίαν τε. καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον ϑῃα ὑπ [αἰκδίγιοῦ Ο1] 
ῬὨυνοία δῃὰ 810. Ῥβδιηρῃϑ]δ, δυρὲ [[Αδβϑ, 10 δηα Ῥῃγυρ" 8 

καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ [8ῃηὰ ῬΘΙῺ  ῬΏΥΙΠ)1: ἃ 
τὰ ἐῃβα μᾶσίβϑ: οξίῃεα Τήργϑ με ἄοννῃ οἱ ] Εἰργρὺ δῃὰ ἐμ Ῥατίς 

Κυρήνην, καὶ οἷ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, οὗ ΤὐἰρΡΎ:8, ψΏΪΟᾺ ἴδ 
Ουγθπθ, δηᾶ {86 (οὔθ5). Ξο]ου 5 ἘΒοτϊήβηβ, | ον Ια ΟΥΤΘΏΡ, δηᾶ 

3 ΌΣ ΝΥ ᾿΄ - Ζ 

Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ | ΒΟΪΟΌΧΣΠΘΓΙΒ. ἔΓΌΤΩ ἘΦΟΙΊΘ, 
Ε ὅενγα ϑῃᾶ δἰδὸ ργοβα)σίεξ, Οτεΐδηβ δηᾶ ᾿ οί 6 5 δηα τὑσγοϑ- 

Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν |οἰνίοπ, 11 Ογθύδῃβ δηᾶ 
ΑΥΧΘΌΊΔΏΒ, τνὸ δΥ6 ΘΚ Βρθ δ κί ΟΥ ἴθ [ ΑΥ̓ΘΌΪΔη5, Μ᾿ ΠΘΆΡ 

ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ ,θπὶ βρθαϊκίῃρ ἴἢ ΟἿΓ 
το {88 ΜΝ ΟἿΧ ἰοθθθ. 186] οῆρι!! 65 δοῦν ῃὴ8 

εγαλεῖα. τοῦ θεοῦ. [τλϑαρηϊῆοθηῦ ὑμίηρβ οὗ 
ταβδβδαϊβοθηΐ (165) ΟΥ [Π6 Οοάᾶ. [οὔ.᾽ 12 Ὁ7Ἐ65 μὸν 

΄ Ν Ἀ ΄ Ἂ ; ΠΗ 

12 τ ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ] 66 811 βίοι ιβηθα 
Το ν ΜΕ, βἰοοῦ οὖ οὗ βεῖνθς Ὀιΐ. 811 8 Δα ΨΟΙΘ ἴῃ ΡΟΥΌΪΟΧ- 

γ, βαγνίὴρ οὔθ ἴο ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες 
διούθυ: “ὙΜγΜΩωδὺ ἄοθς 

διηποροῦντο, 
οἶμον ἰονναζὰ οἰδμοσ. ΒΩ 5 ἍΘΙΘ ΡΟΥΘ οχϑα, 

Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 13 ἕτεροι (5 ὑμίηρ ΡῈῸΓ 
- Η ΠΗ - , οὔῦ 

δΣ 5 ΠΠη5 [μ18 ἴο Ὀ67 ΠΡ Ὶ (ο.. 65) [063 13 Ἡομανας  ἷο 

δὲ διαχλευάζοόντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους |οτοηῦ ομθ5. τπορϊκοα 
ρυΐ Ἰποτοῦξη!ν Ἰοκίηβ σεῖο βασίσ ἰμβαὲ ϑνθεὶ ὶπο 

μεμεστωμένοι. εἰσίν. 
ΒΑν 5 θΕΘὴ Η11δὐ [δον ὅτο. 

14 Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν 
Ἡδνὶηβ βίοοα Ῥὰϊ 86 Ῥεϑίεσ. ἰοβοίμον 

τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ 

δῦ πολ δῃᾷ Ὀδρδῃ 
ἴο ϑὅδὺῦ: “ἼΏΘΥ 8186 
{11 οὗ βδινοοὺ νυῖὶηθ. 
14Βυῦ Ῥαῖεσ. βἰοοᾶ 

ὋΡ Ψ{ῈΠ [6 δον 
ΘΔ γτϑὶϊθοα ἢἰβ νοΐσθ 

16 εἰθνθὴ 1ἰδίφάῃρΡ. ἰπθ6 νοῖΐοσθ οἔ ῃΐη δῃᾶ  δηα τϑαθ ἐμ ῖβ εὐ γ- 

ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ἔΑνδρες ᾿[ουδαῖοι καὶ 8266. ἴο ὑῃθπι: “Μδϑὴ 
υτἱοτρᾷ ἴο ἑἰῃοστὴ ΜΆ18 Ῥθύβοῦβ  ὥενβΒ δπᾶ οἡὁ ὅδ ὅθ δηα 81 

οἱ κατοικοῦντες -᾿Ιερουσαλὴμ πάντες͵, ζὸῦ ἱπμαρὶύδηὐθ οὗ 
188 (ΟΠ 65) 1 τσ σευ βϑΊοτα 81, Ὁ ΦοΟΥΌΞΘΙΘα, ἰοῦ (ἢ 185 

τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε 6 Κπονπ. ἴο τοῦ 
1815 ἴογνοσυ Κκπόοῃ - Ιϑὲ ες δὰ ἰνεθασ ίο ἰδῆ οἷγο δύ ἴο 

ΜΝ ΝΎ ΡΟ ΌΝΝΝ 

 ΥΒΝΒΝΗΜΟΝΝΝ 

ἀολν μμμερι αννῃνφνρ μρημμμοηνημμγημε ρβρυωτρονηφυς υῆρηνν στρ κάρα μ σε νπ μὲ. αμρρηναριρρ ῥαρνβρναναμισθημφβ ρον απ ηθαυο. να σννν παρ τ τε στ στα, 

ἐν ηηιρροννμονν μα. ἡιρ λ δῇ κων ον ωρ τρν ἡσρνοϑαημρίανε φαδιαμμμρυμαμοανμμμο νήσας ὁ αν ον τος κι 

Ῥ θϑνμηρυδηρμ γα 

μηρίων. 

το λον 

641 

τὰ ῥήματά μου. 15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς 
{ξ 85 185 οὗ τὰθ. Νοῖ οῦ 885 χοῦ 

ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ 
416 βιῃρροβίῃθ ἰδεθα 88 Ὀϑίῃξ ἀγα, 115 1οὸΥ 

ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 16 ἀλλὰ τοῦτό 
ΠΟ ἰτὰ οὗἴπα ἅδν, Ῥὰΐ 115 

ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ 
15 ἐπ (ἰμἰπ5) πανὶπρ θΘ θα 5814 {πχοῦρη ἰδ6 

προφήτου ᾿Ιωήλ 1 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς 
φτορθοϑὲ 2061 Αὐτὰ ἔνι ρ6 ἴα {86 

ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, 
ἰαϑὲ 8.8, 15 ΒΘ ΊΩΒ τὴ8 οά, 

ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ 
1 5ΞΏΔΗ ροὺχ οὧὖὐ ἔγοτῃ ἰῃ8 βοϊσις οὗ ὌΡΟΣ 

πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ 
811 Ηθβῦ, δμῃᾶ ὙἉ1 ΡΥΟΡΏΘΕΥ [16 -5οὴ 8 

ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες: ὑμῶν, καὶ - οἱ 
οἴχου δοὰ (6 ἀδυρίοειβό οἶτου, δπᾶ 16 

νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἵ 
σουμξ θη οἴ του ΨΊΒΊΟΙ5 Ὑ1566, δα ἴδ6 

πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται᾽ 
ΟἸάοσ θα οἔτου ἀγεοδιβ Ψ1|Ι ἄγχοδαι; 

18 καί γὲ ἐπὶ τοὺς δούλους. μου καὶ 
δὰ ἴὰ ἔδοῖ Ὁροῖ ἐπ 5ΒΙανῈ 5 ΟὟ δᾶ 

ἐπὶ τὰς: δούλας μου ἐν ταῖς: ἡμέραις 
ρου μὰ ἔθυμδ]θ βϑῖδνθα ο γὰβ 'ΐὰ ἰδ8 [Ὁ ἘἸῸ ΣῚ 

ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός 
18 ο56 111 ροῖσ οὐδ ἔγτοῃ [δθ ΕἸ λέν τη 

μου, καὶ προφητεύσουσιν. 19 Καὶ δώσω 
οἔταθ, δῃᾶ ἐμὸν ΨΊΙΗ ΡΥΟΡΏ 65... Αμαᾶ 1581} σἴνε 

τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ 
φοτίρηϊα ἰὰ ῃ6 ἤθάνθῃ 8΄ῇονβ δῇ δἰθ ὌΡΟΣ 

τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 
{8ὲ εαχίδ Ῥεῖον, Ὀϊοοὰ δῃιὰ ἔστε δπᾶ ταῖϊβδὲ 

ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς 
ΒΌΠ: ΜΠ θ6 ἰὰυσηθα δοσοθβ ἴηΐο 

σελήνη εἰς - αἷμα - πρὶν 
Τϑοοὰλ ἰηῖΐο Ὀ]οοᾶ Ὀϑέοσε 

μεγάλην ᾿καὶ 

καπνοῦ 20. ὁ 
οὗ βτῇοκε; [340] 

«σκότος. καὶ ἡ 
αγκθθθ δῃα {π6᾿ 

ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν 
ἴο σοῖῶθ. “ ὅδ᾽ ᾿ ΟΥΤοτάῖ ἰδθ δτεοαῖ. δηᾶ 

ἐπιφανῆ. 21. Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν 
ἐπυπίγίοιϑ. ᾿Αμα ἰδ Π|ῚῸ06 δνεσσοῦθ ΨἘΠῸ ἐξ Ἔν Σ 

᾿ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 
ΒΠΟΙΙΑ Ο8} ροῖ ἐμ6 πϑπῖς ΟΣ Τιοτά 6 ΨἘΠ 6 βανβά. 

22 "Ἄνδρες ᾿Ισραηλεῖται, ἀκούσατε τοὺς 
7816 ῬΟΎβ5Ο0 5 ἸΞΥα 65, θοῦ ἴδμ8 

λόγους τούτους. ᾿ΙΪησοῦν τὸν Ναζωραῖον, 
ΟΥαΒ 1656. 7655 521} Ν,ΆΖΒΥΘΏΘ, 

20, 215. Τεπόνδῃ, 01,8.11-18,30.. {ῃ6 Τιογᾶ, δ ΥΒ ΒΑ, 

ΑΟΥΤΘΚ 2:15-.92 

ΤΩ ϑβαγίηρσθ. 15 ΤΏΘΘΘ 
[ὉΘΟΡ]16] δῖ, ἴὰ ἔδοῦ, 
ποῦ ἀὑθκ, 
ΒΌΡΡΟΒΒ, ἴοσ Ὁ 15. ὑῃ8 

(Ὠἰτᾶ ΒΟῸΣ οὗ 86 ἄδν. 

16 ὑμ6 σοῃύσϑῦν, 
ἐπῖ5 15 ψῇϑὺ 85 5814 

ἑσουσῃ μ6 ρτγορῃϑὺ 

ὅοοὶ, 17 “Απὰ ἴῃ {8 

Ιαϑὺ ἄδυ8," Οοα 5858, 

Ἵ. 5081 

ΒΟΙΏ8 Οὗ ΤῺ ποῦ υὑὉ- 

ΟἿ ΘΥΕΙΥ δοτὺ οὗ 65}, 

8ηἃ ὙΟΥΕ ὅ0ὴ5 δρᾶ 

γτοῦκ ἀδυρηΐοῦ ΜῈ) 

ὈΧΟΡΏΘΒΥ 

γοὰπρ 6 Μ11 566 

γνϑίοι 5 δη ΥὙΟ0Κ 

ὍΔ τηθρ ΜἘΠῚ ἀγθδ 
ἀγϑϑχῃϑ; 

ὌΡΟΣ ΙΔ ΙΏΘ ΚἸανΟ5 

8δη ἃ προ Δ ΜΟΠΊΘΩ 

δ5 τότ 

φρο. οὐ 

δᾶ τοόῦᾷκ 

18 ἀηἃ ὄνθῶ 

5'αγεβ. Τ ψΜ} γροὺγ 

οἵἵῦ βοχιθ οὗ ΤΥ βΌϊὶῦ 

'ἰὰ ἰποβθο ἄδυβ, δῃηὰ 

ὑπὸν ΨΜΈλΠΠῚΠΠῪ ῬΥΟΘΘΒΥ. 

190 8 Σ ΠῚ εἶν 
ρογύθαῦβ ἴθ πΘαΥΘἢ 

αρόγα δᾶ βἰρῃβ ΟἹ 

οασύῃ Ῥθιο, ὈΙ]οοά 

Δα ὅτε δηᾶ βιῆοκθ 

ταῖϊδῦ; 20 86 βὰῃ ΜῈ] 

Β6 ὑυτηοᾶ ἱπίο ἀδυῖ- 

Ὧ655 δηᾶ με τηόοῃ 

το ὈΙοοᾶ Ὀεοΐογσθ ἴμ8 

στϑαῦ. δῃᾷ ἱΠυβύγουϑ 

ὅδνὺν οἵ σομονθ" 80- 

χνο. 2] Αῃὰ ονοῦν- 

ΟἿΘ ΨΠῸὸ 08115 οῃ ὑδ8 

δὴ οἱ δοβονδ" 

Ἴ Π Ὅ6 ϑανθά." 

29 “ΜΟῚ Οὗ [5186], 

ὮΘΑΥ ὑζεϑθ ψοτζαᾶβ: 

Ζεδὰδβ 8 Νϑξ' Θ΄ ΤΘ 6, 



ΑΟΥΝ 2: 28---8 

ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ. 
ΤΆΒΘΙΘ Ρούβοῦ.. πανὶηβὶ ΡΘΘὴ 5Βοννῃ ἔοσχί ἢ} ἔσχοχῃ 

θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι: καὶ τέρασι 
.αοα ἰηΐο.. ΟΎΟτ . ἴο ΡΟΎΕΙΞ δῃὰᾶ ἴίο φοσίθαῖϑ 

σημείοις - οἷς ᾿ ἐποίησεν δι᾽. αὐτοῦ ὁ 
ἴο βίρηῃβ ἴο ἢ αϊᾶ. - ἰβσουβὰ πὰ ἰμ8 

θεὸς. ἐν μέσῳ ὑμῶν, -; καθὼς αὐτοὶ 
αοὰ ἰχ τηλϊᾶδὶ οἔνυου,. ϑδοσοσάϊης 85. ΝῈΣΥ ΟἿΘ5 

οἴδατε, 28 τοῦτον τῇ 
τοῦ δνθ Κποννῶ, τι ϊδϑ, ἐομ 6) ἴο ἴδε 

ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει 
Βανί Ῥεεὴ ἀδίοστηϊμ θα σοῦδ561 δηᾶ ξοσθιεηον)εᾶθθ 

τοῦ θεοῦ Σᾷἔἔκδοτον εὐ διὰ. χειρὸς 
οΥ ἴπ6 αοά΄ πῖνοα οὐδ΄ χορ. δᾶ 

ἀνόμων προσπήξαντες ος ἀνείλατε, - 
οἵ ἸΔΙΨ1688 (ΟΠ 65) Βανὶῃρ ἐδϑίθηθα οὐοῦ ἴοοῖς Ἂρ, 

24 : ὁ: θεὸς ̓  ἀνέστησεν λύσας. 
ΝΟΣ ἰμ8 αοά. 

τὰς. ὠδῖνας τοῦ ᾿θανάτου, 
ἴδ Ῥαῃββ οὗ ἴῇ8 ἀθαίῃ, 

δυνατὸν 'κρατεῖσθαι.. 
εὖ ΠΑ͂Σ ῬΟΒΒΙΌΙ6 - ἰο "6 Ποιὰ ζαβϑῖ.. 

καθότι. 

αὐτὸν. ὑπ᾽ Β αὐτοῦ-. 
Ομ. ὉΚ ἱ; 

25 Δαυεὶδ γὰρ λέγει,.. εἰς. . αὐτὸν 
παν ας ἙΟΥ͂“... 15 ΞΑΨΙΏΞ.. : 1πῖο Ἀτὰ 

αὐ, ΠΡρσορώμην: «τὸν, ᾿ κύριον. ἐνώπιόν 
Ε ΔΒ ΒΘΘΙΏΡ ὈΘΙΟΤΘ. ΤΑ 5618 ἀμ θ᾽ Τοτά. - ἴῃ βιβῃϊ 

μου διὰ .- παντός, ὅτι." ἐκ δεξιῶν 
οὔ τὴθ ἰπσουσ 481, Ῥοοϑαβα. οἱ οὗ σὶρ [715] 

μού ἐστιν ἵνα - μὴ «σαλευθῶ. .. 
ΝΣ τὰ8Β. 86 15" ἐπ Οσάοσ ἴμαΐ ποῦ 1 βῃουϊὰ ΡῈ 5Άδιζθῃ. 

᾿ διὰ τοῦτο - ύστυονν μου 
δ κασι τς τι 5 -Ψψ8β8ς ΘοΥρά ὌΡ οὔτωθ μα 

καρδία. Καὶ: ἠγαλλιάσατο. . ἡ γλῶσσά μου, 
οἰ Θασδ "88 Ἑχυεα (86: ἰοηρτία ἀξ ΤῺ, 

ἔτι δὲ καὶ. ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει. ἐπ᾽ 
Δεῖ Ῥαΐ δἰβο ἴδε. Β65ῃ. οὗ ταθ ὙΠ ἰϑαΐ ἀόνψναι, ΡΟΣ᾿ 

ἐλπίδι 2:1. ὅτι οὐκ. -ἐνκαταλείψεις «πὴν; 
Βορδ;. ᾿ “Βεθδιίβε. ποῖ, ᾿ψου ὙΨ}0}Π ἔουβακα “τῆ ε᾿ 

ψυχήν͵ μου: εἰς ἄδην,. οὐδὲ δώσεις τὸν 
ἀιΞοῦὺ οὗ τχθ᾽ ̓“Σκῖο ᾿8ά65,. ὩΘΙΉΘΣ. γοιὰ 7} σῖνθ {π6 

᾿ὅσιόν " σοὺ " οἰδεῖν διαφθοράν. 
ἼΟΣΔΙ ομθ..." οἶνοαι.. ἴο 566 “᾿  ΟΟΙΥΡίοσ. 

128 - ἐγνώρισάς, μοι ὁδοὺς ᾿ ζωῆς 
τος ΧΟ Τηδα8 Κηοννη, ἴο ΕΝ ὑΝΑΥΒ ἘΠῚ, 

πληρώσεις με εὐφροσύνης “μέτα τοῦ προσώπου 

τοῦ 
141: 

καὶ 
, 88 

ἐχόοῦᾷ τηϊαάϑῦ, 

. ΤΟ στ οί δα μανϊηκ Ἰοοβοηρᾶ 

᾿ οὐκ 
- δοροχαϊηρ σ᾽ ΨΒΪΟΒ᾽ οί: 

Ἰρῖλ ἰο οοπίΐηπο. ἴο 

1 ποῦ 

δ42 

δ ὥλϑην ῬΌΘΙΟΙν 5μόψῃ 
ΡΥ αοἂα ἴο τοῦ 
ΏΤΟΙΡΩ. ῬΌΟΜΘΥΣΙΙ 
ἍΜΟΙΚΒ δηᾶ. -Ροτίθηξς 
ΘΩΑ 5ἰρῃδ πδ΄ Ασα 
αἰᾷὰ τσουρῃ Ὠἷπι: ἴῃ 

7αδὺ 85 
ΥὙΟῸ ΨΟΙΓΒΘΙΨΘΞ Κῦον, 
28 [15 [τ 8.1}}, 85. 0η6 
ἀοιϊνοσοα ἃΡ Ὁν τὴ 
ἀοῦθτταϊπθα ΘΟἾΠ 58] 
δα ξογοκηον]οᾶρο οὗ 
Οοά, τοῦ ζαβίθεθα ἰὸ 
8. δίδκθ Ὁγ 8: ὨΔΠ)Ω͂ 
οὗ -Ἰ 16 855 τη6. ἀπά 
ἀἰᾶ αγὰν ψί. 24 Βαὲ 
αοα ταοϑυστθοϊθα Βΐπη 
ΨΥ Ἰοοβίηρ. [Ὧ6 Ῥϑῆρδ 
οὐ ἀθαῦῃ, Ὀθόδιβο 1 
5 Ἰοὺ ῬΟΒΒΙΌΙΘ. ἔογ 

ὍὯ6. Βειά ξαβῦ. ὃν ἰδ, 
25 ἘῸΣ Τανἰα 5805 τὸ- 
βρϑούίηρ:: Ηἷπι, ἽἹ : 88 
σοδόνδῃ σοπϑῦθ ὨΕ 
ὈΘΙΌΤΘ ΤῺ 6Υ65; Ῥδ- 
σϑ58 ὯΘ. ἰδ. αὖ ἸὮΥ 

᾿πΠρῦ δᾶ ἰδαῦ 1 
ΤΑΔῚ ὭΘΥΟΙ 6 Ξ,ΔΘΏ, 
θυ (μὲ δοοουῃΐ 
ΧΑΥ ρδῦ  βθοϑ λα 
ΘΟ,ἜΆΘΘΟΙΓΟΙ 884 χν 
φόσριθ το] οἱοθα ᾿ργυϑθαῦ- 

1γ. Μούθονδσ, δύϑῖὶ ΤᾺ 
ΠΟΘ ΜΠῚ1 χοϑίάθ ἴἢ 
ΒΟΡΘ; 27 θθοβιβθ" 'γ0Ὰ 

1οᾶνα ΤΩ 

ὅ001 ἴῃ. δα ἀ65,". ΕΥΑ 
[6 Μ}} γοὰ. ΔΊΟΥ, 
γΟΌΓ Ιογϑ] οὔθ. ἐὺ 568 
σογταρύΐλοι. 28 Υου 
Βδνθ. ταϑᾶθ 116 5. ἜΘΥ5 

σοὺ Ὑ}Π] 81] τὴ8 οἵ βοσᾶ οβεας. Ὑν ἢ ἴμ8 ξδο8 Ἀδοὰ ὕο τὴθ, γοὰ 
σου. Μ011 Π}] τ ψἱ ροοά 

Υ ϑοα, ΠΟΘ ὐΐὰ. γοὰς ἔδ6θ; 

25,1. ὁμοναῖς. στιβια σα, 30. ὌΝ --ἴπθ - Τιοχᾷᾶ, 
ΒΗΘΌΙ, 71)8,11-18,30 ΞΕ ΕΣ 

στα 2085... 2710 Ἡδ'ἄσθβ,. ΒΑΤΗ: 

ἈΝ 

δ48 

22. ἴἤλνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ 
- Μϑδ1α ἈΝ ΡΣΝΝ Ὀχοϊῶοσβ, δ] 016 ἴο 8ὰῦὺ7 

παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου 
ουἰϑροῖκΘ 688 ἰοννατα τοῦ δρουὺὰϊ ἴ 6 ρεδαίσίδυοἢ 

Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη 
αν, παῖ δπᾷὰ ἢ ἀβοθαβεαά πᾶ Β6 ψ͵)ὲ5 ΡαΣσὶ θᾶ 

αἵ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς. 
καὶ 186... -ογρ οἶ μίση 15 πὰ 5. υὑμπϊ]} 16 

ἔρα ταῦτ 80 προφήτη οὖν 
ἡμέ Ρ, ς ᾿ χύτης᾽ ἀπ θνς τὰογοξοτο 

ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι. ὅρκῳ. ὥμοσεν 
ῬΦΙΩΕΣ, ϑῃᾶ. Βδνίηβ ἬΤΟΝ [αὶ ἴο οαῃ νοτα 

αὐτῷ ὁ θεὸς ἐκ “καρποῦ τῆς ὀσφύος 
το ὰ ἴδε αοἂ οί οὗ Ἐγαϊ οὗ ἴα ἸΟΙῺ 

αὐτοῦ ᾿᾿ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, 
οὗ ἶσα ἴοβοοῦ. ροῦ ἴμα χοῦ οΥ ἤτω, 

31 προιδὼν- ἐλάλησεν περὶ τῆς 
ΒΘ ξοσθβοθα Β6 5ΒΌΟΚΟ δου ἴδο. 

ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ὅτι οὔτε. 
τεβυτυθο οι. . ΟΣ [86 [ὁ) εἰ τ τὴ ἐπδῖ ὩΘΙΘτ' 

:ἐνκατελείφθη εἰς ἄδην οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ 
ἢ6 νγ)8ὰ5 ἔουβδακθὰ ἱπίο δᾶθβ πὸῦ ἰδε Ηρβῃ οἱ Ἀΐτη 

εἶδεν διαφθοράν. 32 τοῦτον -τὸν - ᾿Ιησοῦν 
ΒΔᾺΝ σΟΥΤ τ ΘΏ. ΤῊΪ5 1521: 7655 

ἀνέστησεν. ὁ θεός, - οὗ πάντες ἡμεῖς 
τοβϑυσγθοίοθα [6 Οοα, οἔΏΙΟ.. δ8}} 

ἐσμὲν μάρτυρες. 83 τῇ δεξι 
τὸ ΜΊΆΘΒΒΕΒ. ᾿ τοῖμθε σὶϑῃί 

οὖν - . τοῦ. θεοῦ ὑψωθεὶς . 
ἐμοσοίοσθα οὐίῃὸ Οοά Βανίπβ θθθα ρΡὰΐ οὐ ΒΙΡᾺ 

τήν τε ἐπαγγελίαν. τοῦ - πνεύματος τοῦ ἁγίου 
τῇ. δῃᾶ Ῥτοσαΐβα ᾿ οἱ 1ὴ6. βριγ ἴθ. ΠΟΙ͂ 

λαβὼν παρὰ “τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν 
Βανί: τεςεῖνθα. Ῥφοίᾶθ οὐ ἴμο Ἐδίμοσ 6 ρουγϑᾶ οὐὔΐ 

πάπα ] 

τοῦτο δ΄ ᾿ὑμεῖς καὶ βλέπετε καὶ 
(8... ΨΒΐοα. νοῦ πᾶ ὑοῦ δγο ]οοκίὴρ αὐ. Δα 

ἀκούετε. . δά οὐ γὰρ: Δαυεὶδ... ἀνέβη 
τοῦ δ: Ἀβδσίῃβ.. Ναὶ ἔοι αν ψορΐορ 

εἰς τοὺς. οὐρανούς λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν 
εἰς οὺς; μεδνθαβι., Ὧφ:15 βασίθε ΡῸ. δα. 8551 

Κύριο τῷ κυρίῳ. μου Κάθου ἐκ 
- ΥῚ ὼ 1ο 6. Ιοτᾶ  Οἔτας -Βε δἰτμς οαΐ οὗ 

᾿: δεξιῶν μου 35 ἕως ἂν θῶ 
τὶ σηῖ [ρΡ8τ8] οὔ τθ ὉΔῈ1 ἩΚΟΙ͂Υ ὦ βῃουά ρα} 

τοὺς - ἐχθρούς σου ὑποτόδιον τῶν “ποδῶν 
ἴα. . ἐμθύαϊοβ. οὗ σοῦ Τοοϊβῖοο οξίβε - ἔθοεί 

σου. 388 ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω 
οὔ γοι. ᾿ ΟΕσ ΆΣΕΙν πούεξοσα. ἰοῦ ΡῈ Κπον ῶβ 

ἌΟΈΕΞ 2: 39---86 

29 “Βχτούῃουβ, ὃ 15 
811Ο 816 ὅο 506 8Κ 
νι ἔγθθθϑβ οὗ 
ΒΌΘΘΟ ἰο τοῦ 608- 
οΟΥΪρ ὑπ ΓἈΡΔΣΥ 
Ὠοϑδάᾶ δνιᾶ, ἰμαὺ Ὧ6 
Ῥούῃ ἀδοδαϑθα πᾶ 
ψὰ5 Ὀυτίοὰ ηα Ὧΐ5 
Φοχ 5. διποὴρ 115. ἴο 
ὑμὶβ ἄδν. 30 ΤΆΘΓΘΙΟΓΘ, 
Ὀδοδῦδο ἢ6 5 8 

Ῥγορῆθῦ ἃπᾶ Κῆθν 
ὑμαὺ οὐδ δᾶ 5 ΜΟΓΏ 

ἴο ἷπὶ πὶ 8 οδἱα 

{τὺ 6 ψουϊα δ5ραΐ 
οὔθ ἔγοχῃ ὑῃμ6 ἔταϊαθα 
οἵ ἰβ Ἰοΐῶβ ὉΡΟᾺ ὨΪ5 

[Ὡγόμθ, 81: 6 58. Ὀ6- 

ξοσοϑηα δηἃ ϑβϑροῖθ 

σοποογηΐηρ [86 ᾿ΤΟΘαΣ- 
τϑούϊοι οὗ 8 Ὁ τίϑῦ, 

ἰμαῦ ποίϊμοσ. ψὰ5. Π6 

ξογβᾶκόη ἴὰ Βδ'68᾽ 
ὯΟΣ αἰα ἰ ΠΘΘῺ 568 

σοτσυρύίοη. 82 ὉΠῚ5 

σοϑὰ5 αοα .τεβυστοοῦ- 
ρα, οὗ ΜΘ Ταοῦ ψὲ 

816. 81 ΝΟ ΏΘΕΒ6Β. 

33 ὙἩΒογθίοτο Ῥδοβῦδα 
6 8 οχα δᾶ 

μπ6 τὶρῶῦ δδῃᾶ ὡς 
αοᾶ «ηὰ τοοεῖνεα 1π6 

Ῥγουαῖδοᾶ ΠΟΙ δρίσι 

ἔτοα μ6 ΕΟ, ὯΘ 

Ὧδ5. ρΡουΐρᾶ οὐδ ὑδ15 
ΜΏΪΟΩ σοῦ 566. δῃὰ 

Ὦθδ,. 84 Δοίθν 8- 
νὰ αἀἱᾶὰ ποὺ ϑδϑοοπᾷά 

ἴο [πμπ6Ὸ ϑαυθῶϑ, Ρυὺ 

Β6᾽ Πἰπλβοιῖ βᾶνγ5, σ96- 
Ὠονϑ βαϊὰ ἴο ΧΩ 

τοτᾶ: “50 αὖ ΙῺΡ 
τὶρῃῦ μπαμᾶ, 8580} 
Ὶ Ιδοα γοῦσ ΘμΘτΑΐΘ5 

δϑ'Ὗ 8. 5βίοοὶ ἔογ. γοῦχ 
Γροῖ. ᾿ 86 ΤὨϑυθζοσο 1οῦ 

811 π6 μοῦξο οἵ Ιϑυᾶθὶ 

ΚΩΟΜΝ ἴῸΥ 8. σευύϑ ὐῦ 

80. αοᾶ, ΒΑ; 7Ζομονϑῃ, 111,8. 310 Ἣδ' 465," 

34- Ζομόνϑῃ, 71,8, 11τ-18,50,51: ΤῊ Ἰιογὰ, ΒΑ. 
ἜΒΑ ΒΠΘΌΙ, -- 71,8, 1 τΊ8,20 



ΑΟΥΝ 2: 81--ςὝἅψ2 

πᾶς οἶκος ᾿Ισραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ 
81 δοιβα ΟΥΙΞΙΘΕῚ ἰμαὶ δῃηῃᾷὰ Τοσά πἰχ δῃὰ 

χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός, τοῦτον τὸν ᾿Ϊησοῦν 
ΟὨ στ δὲ ταδᾶθ ἴθ Οοά, τὴ 5. ἴθ 9“65805 

ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
ΨΏΟΙΩ τοῦ Ῥΐ οἱ βίδκα. 

31 ᾿Ακούσαντες δὲ κατενύγησαν 
Ἡδνίὴρ ρα Ὀυς ἔμαν νγοσα ῃἱϑσορᾶ ἄοννῃ 

τὴν καρδίαν, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον 
18 Βθδσῦ, ἴπον βαϊᾷ δα ἰονδτᾶ ἴθ 6 Ῥδῖίεσ 

καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τί 
διὰ 16 [1οξζονου (065) ΔΡΟΞΌΙΘΒ δ 4 21: 

ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 88 Πέτρος 
Β5μΟΙΠα τ) ἄο, τῶ δ8]6 ὈΟΥΞΟΏΒ ὈΓΣΟΙΠΟΥΒ. Ῥροῖοσ 

δὲ πρὸς αὐτούς μιετανοήσατε, καὶ 
[4}11} ἰοννατὰ [361-46] Ἑδρθηΐ του, ϑδῃᾶ 

βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι 
160 Ὠΐγὰ Ὀ5 αἰ Ζοα Εδο οἶ χου ἴῃ ἴ8 6 Ὡδπῖδ 

Ἴησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν 
οΟΥ ὅοϑδὰβ [Θὲ ἘΣ ΕἸΣ ἰπίο ἸΤἸοεϊηρ 5οὸ ΟΥ̓ ΟΥ ἴῃ 8 

ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν 
οὗ γοῦυ, απ σοῦ ΜΙ]  τεσοίνα ἰμ6 ἔχε βὶξξ 

39. ὑμῖν γάρ ἐστιν 
5108 

τοῦ ἁγίου πνεύματος: 
οὗ ἰῇ αὶἪ. ΠΟΙ͂Ν ΒΌΙΪΧ; ἴογοῦυ ἔογ 15 

ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ 
188 ΠΣ ΚΟΣΜΕΙ͂ δια ἴο 8 σμάγοη οὔνοῦυ δῃᾶ 

πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους Σᾷἂν 
ἰηῖο Ἰοπρ νᾶ} 85 ϑην ἃ5 ἩΚΘΙ͂ν ἴο 811 ἐᾷ (0165) 

προσκαλέσηται Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν. 
ΙΤοτὰ ῖτςὉ αοάὰ οξυξδ. ταθ!ξ 681} Τοννατα 561} 

λόγοις πλείοσιν 4 ἑτέροις τε 
Το αἰξεσοῃΐ δά ννοταβ ΤΛΟΤΘ 

διεμαρτύρατο, καὶ 
ἮὯθ ψγ»ὲβ ποσοῦ θην Ῥθδυΐηρ 1 ΌΘΞΒ, δηᾶ 

παρεκάλει αὐτοὺς λέγων Σώθητε ἀπὸ 
Ὧ6 νν85 βχβογίίηρ. ποῖ βϑασνίηρ Β6 τοῦ βανϑθᾶ ἔτγοτη 

τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 
τὴ 8 Εοηθγαίίοι οΥ τὰ 6 οτοοκοα ΤὨ15. 

4] Οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι 
Τὴ (ολ65) ἰμαεεαῆ ἐμοσγθΐοσθ ἢδνίηρ χεοοῖνεοα 

λόγον ἐβαπτίσθησαν, καὶ 
ννοτὰ πὸ ν ννϑσα Ῥαρ Ζορᾷ, δῃὰ 

αὐτοῦ 
οὗ Ηἷπλ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ 
χὰ 16 ἄδν ἰὰαὲ 5800}15. 851 

τρισχίλιαι." 42 ἧσαν δὲ 
{χοο {πομιβϑῃᾷ, . ἼΔῸν ΘΓ 1.}}11 

προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν 
Ῥθυβονοσίηρ . Το {6 ΕἸ ΤῸ ἜἘ0 41: οἵ τ 8 

τὸν 
τμ8 

προσετέθησαν 
τνοῦα δααεα 

δ44 

{μ8ὺ αοα χτηαᾶθ Ὠΐγ 

Ῥοΐῃ ΙΤοτᾶ 8η4 ΟὨγτιδί, 
{15 2655 ψοσὰ τοῦ 

ἱχαρϑὶβᾶ," 

Θ ΝΟ ΜΏΒΩ.. {Π6} 
ποαγὰ {15 ὑμθ) ΜΘΥΒ 

δἰ ρΘα το. [ἿὯ6 θα, 

διὰ μεν 5αϊᾶ ἴο 

Ῥοίεσ δηᾶ {ὴ6 τοϑὺ οὗ 

[26 δροβέϊθα: “Βζοίῃ- 

ΟΥ5, δῦ 5081 σὲ 

Ὧον᾽ 38 Ῥοίθσ [5814] 

ἪὉο ὑπο: “θροϑηΐ, 

Δα Ιοὺ ΘΟ ΟἿΘ οἵ 

χοῦ ΡῈ Ὀερύϊσζοά ἴῃ 

[16 Ὡδὴῆθ οὐ σρδιιβ 

ΟὨτὶδὺ ΤΟΣ ἔουρίν 655 

ΟΥ τοόοῦκ 5ἴη5, δηᾷ τοῦ 

Ψ11 τοοοῖνο (Ὧ6 ἔσγϑθθ 

εαἰῦ οὗ [6 ΠΟΙ βρὶγ- 

ἴξ. 39 ἘῸΓ 886 Ῥτγοιλδθ 

ἶ ἴο τοῦ ϑδμπᾶᾷ. ἰο 

γοῦκ ΟὨΙάγθη δηὰ 
ὗο. 811. ὕποϑθ 88: 

ΟἽ, δῦ 8235 ἸὩΔῺΥ 

8ὁ5 σρβονυδὴ" ΟἿΣ 

αοὦ 8 081] ὧἴο 

αἷμ." 40Απὰ ψ10Ὲ 
ΤΆΒΘΩΨ ΟὗΘΥ ψογαᾶβ ὯΘ 

ῬοΟΥΘ ὑποσουρ τ }ὺ- 

ὭΘΘ55. δῃᾷ Κορ 6δχ- 

Βουθϊηρ ὕμπθηγ, βανίηρ: 

«οὐ βαγεα ἔγογζῃ ἰδ ὶβ 

ογοοϊκεα ρσοηθταύϊζοι,." 

41 ΤὨΘγ όσα ὕΏΟ58 

Ὅ“ΏΟ δ ργϑοοαᾶ ἰδ 

ΨΜΟΙΑΩ͂ ὨΘΘΥΌΠΥ ΘΙ 

Ῥαρ ϊΖζρα, δηα οὐ ὑμϑῦ 

ἀδὺν δροαῦ ὕγοα ὑποὺ"- 

ΒΘ Πα ΒΟ ]5 τ δαάθᾶ, 

42 Ατὰ πον οσοπεϊπιδα 

αἀδνούϊηρ ὑπο ΘΙ 65 

ἴο 8 ὑδδοηϊρ οὗ 088 

305 σομόνδῃ, στιβιατιῖθ, [ῃ6 Τιοτᾷ, ΒΑ. 

δάῦ 

ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ 
ΔΡΟΘίΙΘ5 πᾶ ἴο ἔμ6 σογωσαοῃ ρα οὶρδίοι, ἰο 6 

κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 
ῬΣΘΑΚΙΏΒ οὔἰδο ὑχσεϑδᾶ δηπᾶᾷ ἰο ἰδ8 ῬΥΆΥΘΙΒ. 

43 Ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, 
ἵν β οσσυγΥηβ Ὀὰὺ ἰο θνθὺῦν 5οὰὶ 2681, 

πολλὰ δὲ τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν 
τδὴν πὶ γφογίεηΐβ δῃῇὰ βίρὴβ ἰβσουβ [δ6 

ἀποστόλων ᾿ ἐγίνετο. 44 πάντες δὲ 
ΔΡΟΒΟ65 τνδβ ΟΟΟΘΌΣΥΪΏΡ,. ΑΙ νυϊ 

οἷ πιστεύσαντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
{ῃ6 (ο 65) αν Ὀθονθοα ἀροὰ ἴμ6 νΘΥΥ [Ρ1866] 

εἶχον ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ 
Ὑογ6 αν 811 (1255) ΟΟΙΏΤΏΟΏ, δια ἰἴδ6 

κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις. ἐπίπρασκον 
φοββθϑβίοηβ δῃηᾶ [6 Ρχόορθυίθδ πον ΟΥΘ 56 ΗΒ 

καὶ ᾿διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν 
δηᾶ ἴον οσο ἀἰδιυ  α Ὡ5 139 1-)εε ἰο 811 

καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν" 
δοοογάϊηθ 85 Ι᾿κοῖν δῆσνοηα Ὡθρᾶ Ὁγ85 ΒΑν]Ώ δ᾽ 

46 καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες 
δοοοσάϊῃβ ἴο δ. δηᾶ ῬΟΥβον θυ 

ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῶ, κλῶντές τε 
1Κ6- τὶ αραϊν ἢ ἴᾳ6 φρο, Ὀχθακίη δῃᾶ 

κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον 
δοσογάϊηβ ἰο. ἤοσδΟ Ὀσχεϑᾶ, ἴμεν νοσα ρασίδκίηβ 

τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
οἵ ἑοοὰ "Το ΘΧΌΙΔΙΙΟΣ διηᾶ ΒΙΑΊΟΥ 

καρδίας, 471 αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες 
ΟΥ πρασγί, Ὀταίθϑιρ ἴθ οὐ ὃ παδνΐηβ 

χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος 
ἔβνοῦ ἰοννασαά ψνῇο]6 ἰδ ρξβορῖθ. ΤῺ Ρυΐξ Τιοστα 

προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ᾽ 
νϑϑ δααϊΐηρ ἰμ6 (ο 65) βεϊῃρ βανθβαά ϑδοροοσαάϊηξ ἴο 

ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
ἂν ὭΡΟΩ ἴῃ6 νοῖν [{{πῚ 6]. 

ἀνέβαινον εἰς 
ὝΘΙΘ ΒΟΪΏΒ ῸΡ ἔΐο 

Πέτρος δὲ καὶ ᾿Ιωάνης 
9 Ῥεῖ "υΐ 8πᾶ Φοππι 

τὸ ἱερὸν -ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς 
ἰῇ6 ἰθρθο ὌΡροΟΩ 6 ποὺῦχ οὗ ἰδθ ῬΤΘΜΨΟΥ 

τὴν ἐνάτην, 2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ 
16 πίηΐῃ, Δ βϑοθ ἵζζΏϑδ3 ἰδϑῶθθ οἱ οξ 

κοιλίας ητρὸς ᾿αὐτοῦ ὑπάρχων 
οανὶν ΟΥ ταοίμποσ οἵ Βῖσὰ ᾿ 275  ἴΞς 

ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν 
Ὧδφ νγὰβ8 ΘΙ οδετϊὶθα, ΨΜΏΟΤΩ ἴον ἡγοσα ρυὐηρ 

καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ 
ΒΟΓοσγαϊηξ ἴο ἄδν ἰοννασὰα ἴῃ ᾿ ἄοοσσ οὗ 

ΔΟΥΝ 2: 48---8:2 

ΒΡΟΒΙΙ65. δηᾶά ἰο 5,8:- 
ἱῃρ [ψι|ἢ ομδ. 838- 
ΟἴὮ6Υ1,. ἴο ὑδκίῃρ οὗ 
6815 δ8ηα ἴο ὈΓΆΥΘΥΒ. 

48 Τηδερα, ἔθαῦ. Ὀ6- 
ὅλ ἴο 181}. ὌΡΟΣ 
ΘΥΘΙΥ 5011, δηα πλϑν 
Ρογίθηῦβ δηα δἰσῺ 5 Ὀ6- 
σι ἴο ΟΟΟῸ ὑῃγΟΌΒἢ 
Ὁ 6 δροβδύϊθϑ, 44 ΑἹ] 
ὕἤοβα ψὯοΟ Ὀθοϑιηθ 
ὈΘΙθυοΥβ οΥα ὑοροίῃ- 
ΕΓ ἴῃ Ὠθυϊὴρ 81} 
ὑΐΡρ5 ἰῇ σοΟΙΏ ΟΣ, 

45 δηα μον ψοηῦ 5611- 
ἴῃ ὑμϑὶγ. ῬΟΒΒΘΒΙΟΩΒ 
ΒΔ ὑχσορογίϊοβ πᾶ 
αἰδυσιθυύηρ ὑπ [Ρτοὸ- 
Ο6645] ἴο 811, 1ι5ὺ 85 
ΒΘΏγΟΣΩΘ ψουϊα ᾶγνα 
88 πϑρᾶ. 46 Αῃμᾶ ἀδΥ 
αὐύου δ ον ψ618 
ἴῃ σορμϑδίϑηῦ εαὐΐδη- 
ἄβϑῆσθ αὖ Ὁ 6 ἰθρ]8 
ΜΙ οὔθ δοοοζά, δᾶ 

ἴον ἴοοῖκ ὑμοὶσ πθ8]5 
1 ργῖναΐθ Ὠομθ5 δηᾶ 
Ῥδεύοοκ οὗ τοοὰ ἰῇ 
ρστθαὺ το]οϊοίηρ δηᾶ 
ΒΙΠΟΘΥΪΌΥ οὗ Ὠδδυγῦ, 
41 υγολβδίὶῃρ; αοά δῃᾶ 
Βπαΐηρ ἔανοσ 1 8}} 
[Ὡ 68 φρξόοριθ., δῦ ἴμ8 

βϑθ ὕϊηθ ὄθμονδ" 
οοηὐίηποα ἰὸ 7οΐὰ ἴο 

{μθηλ. δὴν ὕποβα Ὀ6- 
ἰὴρ βανθᾶ, 

Νον. Ῥοῦθσ δῃᾶ 
Φομὴ ψοῖ6 βοΐὴρ 

Ὁ ἰηΐο 6 ὑθλρὶα 
ἔξ. 7 6 ὨΟΙΙΓ6.Ὠ οἵ 
ὌΓΔΥΘΥ, ὅθ ἰδ 
Ὠουτ, 2 ϑηᾶ ἃ. οσογίαϊ ἢ 
τϑῃ ὑμοῦ νὰ5 ᾿ἰϑ8 
ἔσο δὶδ τοῦτ᾽ 5 
ΜΟΙΔΌ. 5 βμοὶῃρ 

οαΥτϊοᾶ, δ ὑδον 

ΜΟΙ δὴν ρυΐ πὶ 
ὭΘΆΣ ἴῃ6 ὕΘΠΊΏ16 ΟΟΓ 

474 Τρῃονδῇ, 11.8; ἐπα ἸΤιοχᾶ, ΒΑ, 



ἌΟΤΡ 383:8-10 

Ὡραίαν τοῦ 
Βδϑαί 0] οὗ 8 

᾿ παρὰ. τῶν... 
τ Ῥαϑίᾶθα οὐ ἐπα (0685) 

ἱερόν, 83 ὃς 
[ΘΙΆΡΙΘ, δ 2200] 

λεγομένην ἱεροῦ τὴν. 
Ῥαδὶῃξ βαία. δῃῖρια...- ἰδ 

αἰτεῖν ἐλεημοσύνην 
το "68 δεκίηρ: πε σε ΤΆΡΓΟΣ 

εἰσπορευομένων. εἰς -. τὸ 
ξοίϊπε ἘΠ ῚΣ νᾺν Ἰμδίᾶθ. ἴΐο {πε , 

ἰδὼν Πέτρον. . καὶ ᾿Ιωάνην μέλλοντας 
Βανῖὴξ βοθ ἘῬΡείοσ εὐᾶ. σόμα, Ῥοΐῃδ δροιΐ 

εἰσιέναι - εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα 
ἴο θε ξοϊηβ πη ἰπἴο ἰὰῇὰ6 ἴθρθ Ἐ6 885 τάμε 

ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 4 ἀτενίσας. δὲ 
ΕἸξὶ οὗ πιοχον ἴο τϑοεῖνϑ. Ἐανίμε σαζεα  - 

“Πέτρος . εἰς: αὐτὸν σὺν τῷ ᾿Ιωάνῃ 
᾿ς Ῥοῖοσ ἰἰο ἈΠῸ ἰοφαίμασ σὴ μα δύ 

εἶπεν. Βλέψον εἰς ἡμᾶς. ν ὁ δὲ 
Ἀδ Ξε ἸΤοὸκ ἱπίό 5.  .Ὑ1ὴ8 (οπ6) Ραυΐ 

. ἐπεῖχεν " ᾿αὐτοῖς - προσδοκῶν 
νγὰβ Βανίμξ ἔθ 65] ρον ᾿Ὧο {6 τ. εχρϑοίβι. 

- τι παρ᾽. αὐτῶν λαβεῖν. 6 εἶπεν δὲ 
βουποίμίησ' Ῥεοβιᾶθ οὗ 1π6πὰ ἴο τεοεῖνα. Ββαϊᾶ ρυΐϊ 

Πέτρος ᾿Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχ Ἐΐ 
Ῥεῖοσ ΟἾΨΘΓ δρᾶ δοιὰ ποῖ 5 εχί δίπλα 

μοι, ὃ. δὲ ἔχω τοῦτό σοι 
ἰοταθ, ίοῃ μὰς 1 δῖὰ δνὶπβ .Ὰ15 ἴο σοι 

δίδωμι:. ἐν τῷ ὀνόματι ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ 
Γ τὰ βἰνῖπθο; πὰ Ὑπὲ ὭΔΙΩΘ οὗ 655 [Φ. Ὁ Εἰ 

τοῦ Ναζωραΐου περιπάτει. 7 καὶ 
τὴ8 Ναζασοπα .- ταϊκίηρ. Διῃά 

δεξιᾶς χειρὸς πιάσα ᾿αὐτὸν τῆς 
οἱ ἕν: τὶραΐ Ἀδὰ Ἀδν τη ἰδ κθα Τιοιά οΥ Ὠΐτὰ 

ἤγειρεν. αὐτόν: παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν 
μοὶ ταϊβεᾶ ἂρ Βίτα; " Ν Ῥυΐ. ὍοΓΘ ταδᾶθ Αστὰ 

“βάσεις. αὐτοῦ καὶ σφυδρ ρά, 8. καὶ 
πὲ ᾿ς ΒΟ165. ΟΣ Εἰσὰ ἀπ ὧπ ΠΕ 40: ῬοΏ68,͵ ες Ο8ΠΑ͂ 

ἐξαλλόμένος ᾿ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ 
Ἰραρίῃβ οὐδ Ὧθ βίοοα δῃά [πα νὰ ΔΙΚΙΏΕ, δπᾶ 

εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν 
Ὧ6 δηϊοσϑᾶ ̓  ἐορεοίμπεν νυν. 1ποὰὶ ἰαΐο ἐπα ΦθχΏ 18 

περιπατῶν. καὶ ἁλλόμενος. «καὶ αἰνῶν τὸν 
ΔΉ Φν γ 32 δηὰᾶ Ἰοδρίῃβ δὰ ργαίβδίησ. τὰς 

θεόν. 9 καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν 
σόα; Αὐᾶα ,'βδὺν ᾿ 88 τῇς φξορίθ. ᾿ δίχα, 

“περιπατοῦντα - καὶ αἰνοῦντα ΄. τὸν ᾿ θεόν, 
νὴ ρ ΄. δῃᾶ Ῥγαϊβίη ἴῃς αοᾶ, 

θ᾽ -΄ - ἐπεγίνωσκον - δὲ αὐτὸν ὅτι οὗτος 
᾿ς ΟΣ γγΕτ6 τεοοσιίσίηβ Ῥυῖξ. μὰ ἰμαΐ {15 

ἦν ὁ " πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην 
τοννδτα {π6. -᾿ 'σἸεἴ οὗ ποσὸν 

ὯὩραίᾳ Πύλῃ τοῦ 
ΒέδαΝΙΣΟΙ οαοιῶ “οΥ6 

ΣῈ] 186 (οπ6) 

καθήμενος “ἐπὶ “τῇ 
- ΒΥ ΠΕ Ὄροη ἴδ 

δ46 

ὑπμαὺ ψὰβ δ] Βδβϑὰ- 
λππ1, ἰὰ οτάξσ. [ο΄ 8εὶς 
οἾ 5. ΟὗὨἨ ΠΛΘΙῸΥ ἔτόγῃ 
ὕμοβα οηξοσίηρ ἰΐο ἰῃ8 
ἔριῦρ16. θη ἢ 
σϑαρμῦ δἰ οὐ Ῥεοίου 
ϑηαἃ σΦοῦῃ δρουῦ ἰο 5ὸ 
αο μ6 ἴδια πὸ 
ΕΟ Σλο Ττααποϑηρ ἴο 
θεοῦ οἱδίβ ΟΥἨ ΙΏΘΤΟΥ, 
4Βυὺ Ῥοίογ, ἰοσοῦποι 
αἰϊὰ σομ, σαζρᾶ. δ. 
ΠῚ δᾶ 5ϑἰά: “ΤΆ κ8 
8 Ἰοοῖς αὖ 5. 5 5ὸ ὯΘ 
χορ ἢΐβ αὐδοπ οι 
ρομ ὑμ6πη, ᾿Ἐχρθοῦϊῆν 
ἴο σοὺ βαχιθίησ ἔζοχη 
ὑπο. δ Ἠοψενοσ, Ῥε- 
ἴϑγ βεϊᾶ: “νος ἀπ 
ΒΟΙά Τ΄ ἄο ποὺ ῬΟβ5685, 
ὈὰΓ ΨΏΔΕ 1 ἀο παν 
5 ΜΏΔὺ 1 σίνο νόου: 
ΤΙ ἴῃ πδὴθ οἵ 96- 
5.15 ΟἸγῖοῦ πμ86 Να2- 
δ τοηθ', ψαῖκ" 1 ΜΙᾺ 
ἐμαῦὺ ἢ ἴοοκ μοϊᾶ οἱ 
Ὠΐϊπὶλ ὉΡ ὑμθὸ σὶρδὺ 
Ὠδηα δηᾶ ταὶβθα Ὠἰπὰ 
Ρ. Ταβίθ ον [Π 6 5ΟΙ6 5 

οὗ ὯῖβΒ ἔδοεῦ δῃὰ Ἦΐβ 
ΘΏΚΙΘ. ῬΟμΘ ΨΘΓΘ 
γχαϑδᾶθ ξἰσια; 8ϑδμηᾶάᾶ, 

Ἰοαρίηρ ΠΡ, 88. βἰοοά 

ὌΡ δηᾶ Ὀθρϑ ψϑΙκιηρ, 

δηαὰ Ὧ6 οῃὐοτοᾶ. 1 

τΆδα ἱπίο [86 ἰδιΏριο, 
ψαϊκίηρσ, δᾶ ᾿Ἰραρίῃσ 

ϑδη ἃ ὑταϊδίηρ ΟΑοῦ, 

9 Δηᾶ 811 δ6'. Ῥθοῦρὶθ 

σοὺ ἰδῇ. Οὗ δἰ 

ΜΑΙ κίησ δᾶ Ῥταῖβε 

ἴῃρ ἀαοῦ, 10 Μοτῖθ- 
ΟΥ̓ΘΥΙ͂, ἴδον Ῥερδῃ. ἴὸ 

τΤϑοορηῖσο Ὠΐτη, ἐμαὺ 

ἐῃϊ. 85 [6 588 

ὑμδῦὺ υϑοᾶ ἴο 5ἱῦ ἔοσ 
στ οἵ ΤΘΓῸν. αὖ {6 

᾿Βοδαῦ τα] “σδίδ᾽ Οὗ ὑΠ6 

541 ΑΔΟΥΞ 83:11--16 

ΠΘΙΆΡΙΘ, δηὰ ὑμαν ἱεροῦ, καὶ ̓  ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ 
Ὀθοδσθ 8116 πὶ 85- ζορ6, δηᾶ ἴδον εχ 816 οὗ δϑίοῃ ἰβῆγηθαὶ δηᾶ 

ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ . συμβεβηκότι ὑομἰβητηθης Δηα δοβίδ- 
οὗ δοβϑίδευ ὍΡΟΙ 86 (Ὠϊπ5)} μανξερ θομ ἰσεεῖποτ 5)Υ' 8 ψϑδὺ δᾶ 
αὐτῷ. ὨΔΡΡΘΩΘα ἴο, Ἀϊτη.. 

τὸ γα. 11 ὙΕΙΙ, 85. ὑλ6 σπλδὴ 
ὍᾺ5 Βοϊαίησ οἠΐο: ῬῪὸ- 
ἴθ δηᾶ Φοόοῆῃ, 811 ὑπ 
ὈΘΟΡΙΘ τῶμ ἰοροίμον 
ἴο ἔξοχ δὖ ψῆϑὺ 88 

11 Κρατοῦντος, δὲ- αὐτοῦ τὸν Πέτρὸν καὶ 
ἘοΙάϊηρ ξαϑὲ Ῥαξ οὗ τὰ ἐμὸ Ῥεῖεσ. δηά 

τὸν ᾿Ιωάνην͵ συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς 
{86 Ὀζοοο τὴ ἰοροῖμοῦ 8} Ἔμ6. Ῥϑορὶβ ἰονναζά 8 1164 5010 Ἰπ0Ὡ 5 

αὐτοὺς ἐπὶ, τῦὴ στοᾷ τῇ 1 δοϊοπηβᾶθ, 5 ΟΥ 566 
[72 2] ἦ ΟΣ  . ἴπ6 οοΙοηπδᾶᾷ ἐβὲ [οὰξ οὗ μοῖρ φίδι 

καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.. [12 ὕὕεπ. Ῥοΐδσ - βὰν 
τεΐπξ οδ!ρα οὗ βοϊοσηοπ' αϑίομιβμθα ουξ.- [Ὠΐ5, ΒΘ βοἱα [ὁ Ὧδε 

12 ἰδὼν ..- δὲ .. ὁ. Πέτρος ἀπεκρίνατο Ρθορῖε: ““Μδῃ; ΟΥ̓ 15- 
. Ἐν ἱπβ 560 ὑὰϊ ἴπμ6 Ῥείεσ δηξννοσθᾶ τϑεῖ, ἽΜῊΥ ὦ διὰ σοῦ 

πρὸς τὸν λαόν ἔΆνδρες ᾿Ισραηλεῖται,] ψομἀοτίηρ Ὄνοῦ  ἘΕ15, 
ἰοῦγατά ἰῃθ Ῥθορῖὶθ Μδὶθ ῬΈυβοὴῃβ ΙΒυΘΘ 65, [ὋΓ ΨΥ δ΄6 σοῦ 8δ82- 
τί θαυμάζετε. ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν “τί [τηρ ἂὲ αἱ ἀϑ᾽ ΠΒΟυσᾺ Ὀγ. 
ὩΣ ὅτ χοῦ Μοπάοτίηα ὍΡΟΙ, 1815, ΟΥ ἰουβ ΨΥ ῬΘΥΒΟΏ8Ι. Ῥόψοσ. ὉΓ 

ἀτενίζετε - “. ὡς ᾿ ἰδίᾳ "δυνάμει": ἢ ον ἀεδνουίοω  ψὲ 
ὅτε τοῦ ΒΔΖΙῺΡ " ἴο ονα᾿ τ ΡΟΥΓΕΣ “ΟΥ̓ [δγρ τηϑᾶθ Ηἶγη τγ811Ὁ 

οὖ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν. -: τοῦ [13 Ὑ5η8 αοα οἱ ΑΡτὰ- 
ἴο Μ}8611 ταν ΘΓ ΤΙ Δ1Π6 85 ἴο. (065) Ἀν ίηβ ταδᾶε ΟὟ ἐπε ἰδ πᾶ οὗἩἉ Τϑϑϑὸ δηᾶ 
περιπατεῖν αὐτόν; 18 δ΄. θεὸς ᾿Αβραὰβ οὐ σάςοῦ, ἰμ8 αοᾶ οἵ 
ἰο 6 ϑννδικίη 5. Ὠἰταῦ 5.1. σὲ οὗ ἌΡχδβδχα 

καὶ ̓ Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακῶώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέῤων 
δα Ὁἕ Ιβαδοὸ δια οἵ Φδοοῦ, ἴδ᾽ ἜΣ ΟΣ 6 Ζβίμϑυβ - 

ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν; 
οὔτι, ΕΙουϊδεᾶ.. [86 ῬΟΥ οὗ ἴτω “6615, 

ὃν -- ὑμεῖς ᾿: μὲν παρεδώκατε.. καὶ 
ψο. τοῦ ᾿παθθα Εᾶνο Ὀεβίᾶθ - δηά 

ἠρνήσασθε. κατὰ... πρόσωπον Πεϊλάτου, 
γοῦ ἀϊξοννπιεα. ἄονμψῃ; ᾿β80δ ὉΣῬΗΣΙδ, 

κρίναντος. ὀ-κτβ ἐκείνου ᾿᾿- τἀπολύειν" 
Βαν σε, Τυάεεᾶ. ὍΣ ἰῃ8ὺ (οπ 6)" ἴο ὍΘ τεϊθαβίαρ; 

14 ὑμεῖς δὲ ᾿πὸν ἡ ἅγιον. καΐ- δίκαιον “"-᾿ 
Υοσῦ αι: τῆς ἜΒΟΙ͂Υ δα χὶρμίθουϑβ (οδ 6) 

ἠρνήσάσθε, ᾿ καὶ" ἐπ ἠτήσασθε-᾿ ᾿ἄνδρα 
χοῦ ἀϊβονληεᾶ, Ὁ ΔΩ͂ τ ΣΧΟΥ ἀπ α Το Γ ΤΔ 16 γον δα 

φονέα ᾿ χαρισθῆναι ἡ ὑμῖν, 16 τὸν δὲ 
ταμγάθσοτ. ἴο Ῥ6 Κίπα)ν είνεις - ἰούου, ἼΒ6 - ̓ Ραΐ 

εὐρχηγὸ : τῆς - ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν: ὁ 
ΘΕΡΝ ΟΣ ἴὰβ .μέ8  Ὑυοῦ Κιπρά, - ἘΝ 3.7: 

θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, " ὀῦ-- ἡμεῖς 
(οᾶ ταῖβθά ἂρ οαΐ ΟΣ ἄεξβα (0.65), ΟΥ ὩΪΟΏ ἡμεῖ 

μάρτυρές ἐσμεν. 16 καὶ τῇ πίστει" τοῦ" 
ΜΠ ββοθ ΜῈ 8Γ6. ᾿Απα ἴο ἰβε ἔδρμ. οείμε 

ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν εἸθεωρεῖτε 
ὨΒΙῺΘ οὗ Ὠΐπχ ἰπϊ5 (06) ΠΏ οΥΩ χοῦ 81:6 6 ΠΟΙ] 5 

ὉᾺΓ Του ΒΓ, Ἠδ5 
διουι δορὰ ἢἰ5 Ξουνδηῦ, 
ὥοβαβ, σ οσὰ σοῦ, ΤῸΣ 
χοῦκ,. ρΡατὺ, ἀδ]ϊνόγθα 
ὋΡ δπὰ ἀϊβονηθα Ρ6- 
ΟΣ ῬΠαδδ 5' ϑιοα,. 
ΜΏΘΗ Ὧ6 88 ἀδοϊθα 
ἴο σϑίθαβθ ὨΪ})." ἼΔ4ΎὙΕς, 
τοῦ ἀϊδονψηθα ὑπαὶ 
ΟΙΥ. 8ηἃἪ υἱσηύθοιβ 
Οὔ, ἃμπαά τοῦ δϑεθά 
ον ὃ. ΤΗΘ,: “8 τυτ- 
αδσοσ,. ἰο "θ6᾽ ᾿Υγθ6- 

ἢν στδοίεα ἕο του, 
15 ψΒογθδβ τοῦ ΚηΙδά 
ἴπ8. “ΟὨϊεῦ, “Αροπῦ- οὗ 
116. Βα αοάα ταὶβϑᾶ 
τα. Ρ. ἔτουυ - ἐμ 
ἀξδᾷ, οὔ ψὩϊο δος 

ΜΘ ἅτ πἰηθββθβ. 
16 ὉΟΒΒΘα ΘΔΟΙν ἢ ὯΪ5 
Ὠϑιθ, ὉΓ [ΟὉΓ] ξαϊ 

ἴῃ ὯὶβΒ πϑτηθ, 85 
τηδᾶθ ὑπὶδ δ βίσοηρ. 
ΟΣ τοῦ -- ῬΕΠΟΙάΑ͂ 



ΑΟΥΤΞΚ 8:17--.ς-.ὕὨ 

ὄνομα 
ὮΒΙ.Θ 

ἐστερέωσεν τὸ 
ταδαᾶς ΠΥχὰ τ1τῃ6 

οἴδατε 
χοῦ δνο Καοννα 

ἡ πίστις 
ξύΞ 11 

τὴν 
[3471 

πάντων 
οὗ 811} 

καὶ 
δῃά 

αὐτοῦ, καὶ 
οὗ ἴση, δϑᾶα ἰῃ 6 

ἔδωκεν αὐτῷ 
ξϑνε ἴο μἴπι 

ἀπέναντι 
ἔτοια ἴὰ ἔγοιὲ 

ἀδελφοί, 
Ῥχοΐῃοσβ, 

2 
ἡ δι αὐτοῦ 

{ῃς6 (οπ6) ἐπχοῦσῃ ἰτὰ 

ὁλοκληρίαν ταύτην 
ΨΜΏΟΙΘ δοίσαθηξ {15 

ὑμῶν. 1 καὶ νῦν, 
ΟἿ του. Δυάᾶ ὩΟΥΝ, 

οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν 
ΓμᾶνῈ κῶονὴ ἰμα ἄονὰ ἰ5ΠΟΥΘΩσΘ 

ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν' 
τοῦ δοίεςξα, δϑ-ονθθλ δ5Ξ0 [ῃ8 ΤΌΙΟΙΒ οὔ του; 

18 ὁ ἐπι δὲ 
ἐπ 8. μα 

προκατήγγειλεν διὰ 
6 Ῥευθ1Π 96 ὈΕ οτεμδηα 22} Φ9}} 158} 

πάντων. τῶν προφητῶν παθεῖν 
οὗ 8}} τὴς Ῥτορμϑίβ ἰο Ξυ ἰδ6 

αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως. 
οὗ Ὠϊτα 6 ἔ18]116 4 τὰ 5. 

19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε 
Ἐδροηΐ τοῦ ἰμετοίοτα δῃᾶ ἰαχὴ τοῦ ἃεουπᾶ 

πρὸς τὸ ἐξαλιφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, 
ἰοννασα τῃς6 ἰο ΡῈ "ἱοίίεα οὐδ οἔ νου [ῃ8 515, 

ὅπως. ἂν ἔλθωσιν καιροὶ 
50 ἴα ΙΠκοΙ͂ν 5ΒΠΟΙ]Α͂ σοτθ αρροϊαίθα ἔἰλθ5 

ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου 
ΟΥ̓ ΤΕΥ ΒΩ 5 ἔΤΌΤΩ ἔδοθ οὗ ἴῃ8 Τιοτὰ 

20 καὶ τὸν 
δηᾶ 6 

χριστὸν 
[Θ᾿ ἐπ ΕἸῚ 

οὐρανὸν 
ραν θ 

χρόνων 
ἴπλ6 5 

ἃ 
τνμῖο (ἰπ1π1 55) 

στόματος 
ταουτῃ 

τὸν χριστὸν 
[91 1] 

ἀποστείλῃ : 
6 5μῃοιυᾶ βϑηᾷ ξοσίῃ 

προκεχειρισμένον ὑμῖν 
Βανίῃρ θθοὴ Ὀοϑέοσθ  ) δηᾶ δοροϊηΐθα ἴο τοῦ 

᾿Ιησοῦν, 21 ὃν ες δεῖ 
765115, δ 26 1624} 8 ἰΘ Ἀοθϑθατν 

μὲν δέξασθαι ἄχρι 
᾿πμαοδρα ἴο τεοθῖνα Ὁ. 

ἀποκαταστάσεως. πάντων ὧν 
ΟΥ τοςίοσδίίοῃ ΟΥ̓ 811 ([1η55) οὗ ψμῖσ ([Π 165) 

ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν 
ΒΡοΚθ  ἮἘἢ6 Οσἀοᾶ. τπσχοῦθὴ - ταουίῃ ΟΕ (68 

ἁγίων ἀπ᾿ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 
ΒοΙ͂ν ᾿ ἔτοσῃ 858 6 ᾿ΟΟΥ̓Βίτα Οὗ Ρχορῃθῖξ. 

22 Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν 
᾿ ΜοβεβΒ. ἰπαοεα βϑίαἃ πα Ῥσγορβεῖ ἴο τοῦ 

ἀναστήσει Κύριος ὁ θεὸς ἐκ τῶν 
ΨΜ11 ταβκὸ βἴαπα ρῷ Τιοσὰ ἰὰθὸ αοα οὐδοῦ ἴδπα 

ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ: ἀκούσεσθε 
Ῥχοίΐβουβ οὖυο 85. τζτῇδ; χοῦ ΨΜ0Π]| ΘΔΥ 

αὐτοῦ 
οὗ αἰτὰ 

ὅ48 

ΔηΩά Κηον, δ8πα μα 
ξαϊΐα ὑμαῦ 15 ΣΟ Ρἢ 
Ὠΐπὶ 85 ρίνθη πῃ 
8 ὑδῖθ σοχῃριθύβ 
ΒουΠἀ8655 ἴῃ ἴδ 
δἰσῃῦ οὗ 811 οὗ χοῦ, 
11 Δῃα ὩΟΝ, ὈΓΟΙΏΘΙΒ, 
Ὶ Καον, ὑδὺ τοῦ 
δορά ἰῷ ἰἱΘΠΟΥΔΏΟΘ, 
ι9ὺ ὃἃ5. ὑοῦ ΧΥὈΠΘῚᾺ 
8150 αἰᾶ, 18 Βαΐ ἰὴ 
(15 ψΜἘῈῚ Οαοαὦ Ὧδε 
ΕᾺ111116 8 ἴὯ6 ἰδὶρ5 

Ὧ6 διῃᾳῳηοιηορα Ὀοἕοσθ- 

Βαμα ὑβγοῦρ ὑδ8 

οαΐῃ οὗ 811 ὑδ6 

Ὀτορθῦβ, ὑμαὺ δῖ5 

ΟὨ δῦ οι] βαξέεν. 

19 “οροαῦ, ὑπ 618- 

ἔογϑ, δῃᾶ ΧὩ διοσπᾶ 

80 85 ἰο μού σοῦ 

βίῃβ Ὀιού ρα οαὖ, ὑμαῦ 

5ΘΈΒΟΩΒ ΟΥἨ το ϑίηρ 

ΤΩ ΟΟΙ6 ἔτοσλ. ὑμ6 

ῬΟο ΟὗὨἨ ΦομονδῇΣ" 

20 δηἃὰ ἰῃμαῦὺ Ὧδ6 τ 7 

βΒοηᾷ του ὑμ6 ΟὨσιδῦ. 

δρροϊηθθα ἴοῦ σοῦ, 

Φοθαπ, 21 ψοσα μοᾶγν- 

θα, ἱπαρθϑα, πιαϑῦ 

ΒοΙὰ τίη {561 πῇ- 

ὁ}1} ΓὉπ6 ὑἰπηθ5 οὗ 

ταβυοταύϊοῃ οὗ 81] 

ἐπὴρ οὐ νοῦ αοῦ 

ΞΌΟΚΘ. ὑσουρῃ ὑπὸ 

του οὗὐ Ὠἶβ. ΠΟΙ 

τόρ ϑίβ οὐ οἱ ὑΐτηθ. 

2ΔῚΤᾺ ἔβδοῦ, Μοϑ6β 

βΒοϊᾶα, δμόυδῃΡ 

Ἅ11. ταῖδθ ὌῸΡ ΤῸ τοῦ 

ἔγοὰ δον τυοῦξ 
ὈΓΟΥΘΥΒ 

οὐ ᾿ἰκὸ πθ. Υου 
τσϑὺ ᾿ϑίθη ἰὼ ὮΪπΠ 

19. ὕδῆονδῃ, 1π68 113-18 : 

Τιοσᾶ, ἔβα... ᾿ 
Ιιοτᾶ, ΝΒΑ. 220 96 ἤονδῃ, 71.8,11-18,30. {π6 

αοᾶ 

8 ῬτΟΡΗ-, 

ΣΝ Δ ΔΔΟΔΝΔ Δ ΔΛ ΔΔΔΔΟΔΔ ΔΔΟΔΥΔΑΝΟ ΘΟ ΝΟ ΔΝ ΩΜΩΔΘΔΑΔΟ ΘΔ ΔΝ ΔΑ ΧΑ ΔΑ ΟΘΝΘΩ, ΔΑΔΔΔΩ ΣΝ ΔΝ ΣΝ ΔΩ Δ ΣΑΣ ΔΚΑΜΔΟΝ ΝΩ͂Ν Δ ΔΝ ΔΝ ΣΝ ΝΟ ΔΥΔΜΎΔΝΝΝΝ ΝΣ ΔΜ ΝΥΝ ΜΔ ΔΝ ΟΝ 

4 Λαλούντων δὲ 

δ49 

κατὰ πάντα ὅσα ὦ 
δοοογάϊηξ ἴο 811 (155) δ 5 ΔΩ 85 ἩΚΟΙ͂ν 

λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 2ὃ ἔσται δὲ 
Β6 σταϊδῆΐ Βρθακ ἰονψατα στοῦ. 1 ΡῈ Ρεΐ 

πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἂν .μ ἀκούσῃ τοῦ. 
ΕΥΟΥΥ. 5011 ΨΏΙΟΣΒ ἸΚΘῚΡ ποῖ βῃβουϊμα ΠΒδδὺ οὗ (868 

προφήτου ἐκείνου ἐξολοθρευθήσεται 
ῥῬτορῃρι τιδὲ ΨΨ11Π 6 σοογαρ]θῖοιν ἀοθβίσονθα 

ἐκ τοῦ λαοῦ. 24 καὶ πάντες δὲ οἱ 
ουἱ Οὗ ἴῃς φρβφορῖοδ. ΔΑημᾶ 811 θα 1[Π68 

προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ ᾿ς τῶν 
Ῥτορ; εἷβ Ζτοχα Θασαιϑὶ δα οἵ ῃ6 (ΟΠ 65) 

καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ 
οὗ βοσοϑϑίοι 85 ΘΩΥ 85 ΒΡΟΚΘ δῃηᾶ 

κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 25 ὑμεῖς 
δομουπορα ἄονα δα ἄδνυνξ. {μ656. χου 

ἐστὲ οἱ υἱοὺ τῶν προφητῶν καὶ τῆς 
86 τῇς βοὴβ οὗ ῃθ Ῥτορῃθίβ δρᾶ οὗ 88 

διαθήκης ἧς ὁ θεὸς διέθετο..- πρὸς τοὺς 
σονοβδηῦ Ὁ ΏΪΟΒ ἔπε αοα οονεμδηίθᾶ ἰοννασα [ῃμ6 

πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ Καὶ ἐν 
ΤΑΙΏοΥΒ οἔ του, βανίπρ ἰονγασαά ΑΡσδῆδτα Απά ἴῃ 

τῷ σπέρματί σου εὐλογηθήσονται πᾶσαι αἱ 
18. δθεᾶ οἔὗψνου Ψ1]ὈῸ Ὀ]Θββεαᾶ ε1 ἰδ6 

πατριαὶ τῆς γῆς. 26 ὑμῖν πρῶτον 
ΤΆΥΛΊ165 οὗ ἴῃ 8 εϑχίῃ. ἸἼο τοῦ Βυδί 

ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ 
Βανίῃρ ταϑᾶθ οἰδηᾷᾶ αρ 6 αοα μα ῬΟΥῦ οὐ μίγη 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ 
Ὧδ βρῃΐ Του Ὠϊτα ῬΙΘΘΘΙΩΚ Ὑ0ῦ 31 [886 

ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν 
ἰο 6 πσηϊηρ ΑΚ ΘΆῸἢ (ΟΣ 6) ΖΥΟΤᾺ τὰς 

-πονηριῶν ὑμῶν. 
ψλοῖκεα ἀθοαβ οὔ του. 

αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν. 
ροακίηρ͵ Ὀὰξ οξίμεαλα ἰονψατα {ῃ86 Ῥϑορὶθ 

ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ὁ 
βίοοῦ Ὁρὸὰ 36 1599] 1π6 . ΟὨΙΘΕ ὑυλοασίβ δῇ ἔδα 

στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκοῖοι, 
᾿οϑρϑίβϑία Οὗ ἐᾷ ἰθῦρὶθ δῃᾶα ἰμ6 ϑαάδάμπσεδοϑ, 

2 διαπονούμενοι . διὰ τὸ διδάσκειν 
Ῥοίηρ δ πουϑαᾶ Ἰσουσ ἢ 1τὰ8 ἴο Ὀ6 ἐσϑοῦ 5 

αὐτοὺς τὸν. λαὸν καὶ καταγγέλλειν “ἐν 
ἴθ [μ6 Ῥεορὶθ δῃηὰ ἰο θὲ δ ΠΟ οη 5 ἀον ἰῃ 

τῷ ᾿ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 
ἴ6 δεβθῦβο ἰῇ τεβυσγγθούίϊυ πὸ (οΠ6) ουἶ οὗ 

νεκρῶν, 8 καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς. τὰς 
ἄρδαά (οῇ 65), 8η 4 δον συβὲ προ ἴμοα ἰμα 

χεῖρας. καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν. εἰς τὴν 
ἤδη δῃᾷ ἔδμον ρξ ἰηΐο οὁρβοσνδίίοῃ ἱπίο “ἢ 

ΑΟΊΤΝ 8:285--4: 8 

δοσοσχαϊηρ ἴο 811] ἰδ8 
ὑπ ὯΘ6 5068 5 ἴο 
τοῦ. 2ΦΙ͵Ιηαθοᾶ, δὴν 
501 δῦ ἄοδα ὨοΥ 
1 δύθῃ ο δῦ Ῥγορῃ- 
οὐ ΨΠῚΠ 6 σοχῃριοίθ- 
Ιν αἀφρδίσονοα. ἔσοχῃ 
ϑιηοηρ 26 ὈΘΟὈ]6.᾽ 
24 Ατπὰ 4}} [86 ὑσορῇ- 
αὐ, ἰῇ ἔδοῦ, ἔσο 
ΞΘΘῚ οἡ 8ῃηα ὑποϑθ 
ἴῃ ϑασορδβίοῃ, 75 ὺ 85 
ΤΩΘῺΝ 8.5 ὮδΒνΘ ΘΡΟΙΚΘη, 
ὮδνΘ δἰθὸ Ὀ]ϑῖν ἅδ- 
ΟἸαστοα {686 ἀδνϑ. 
25 ἴὯοῦ 81:6 8. ΞΟ. 
οὗ ἰῇ ὑσχορῃοίβ επὰ 
οὗ 68 σογρηϑηῦ ΜΏΪΟΏ 
αοα οονθηδηὐδα ἢ 
χοῦκ ΓΟ ίουβ, 580- 
ἴῃρ ἴο. Αρσϑϑχῃ, “ΔΒ 
1ὰ ΨΟῸΣ ϑεραᾶ 841} {ῃ8 
ξαγοΐ θα οὗ [6 δασί 
ΨΏ1 Ὅ6 μϊαπβηθᾶ,᾽ 26 Τὸ 
τοῦ ἔγχε Οαοάα, δἴν 
τολδῖὶπρ ὉὋΡ δἰ 56- 
νοῦ, βοῦ Ὠΐτη ζοσ ἢ 
ἴο ὈΙ655 ὙΟὺ ὉΥ ὑ1.- 
ἰὴ Θδοῦ.. οὔβ ΨΩ 

ἔγοῦι χοῦ ψιὶοκροᾶ 
αἀθεαᾶκβ." 

ΝΟ ΨΜΏ116Ὸ6 {8 
[ὑψῸὺ] ψοΥα βρϑϑῖ- 

ἱπρ ἰο [6 ὈΘΟΡΙΘ, ὕὯ68 
ΟὨΪΘΕ ουἹοθὺβ δαᾶ. ῃ6 

οδρύδὶμ᾽ οὐ [6 ἐθῶυρ16 
ΘῈ} ἃ ἰῃὼ6 ϑ5'δδάμποθοβ 
σϑῖθ ὩΡΟῺ ὑθῃθ, 

2 Ὀοίηρ διῃηονθᾶ .. Ρε- 
Οϑαβ56. 8 6 γ᾽ ΨΜΕΥΙΘ 
ἐοδορθίηρ ἴθ ῬΘΟΌΪΘ 
δὴ ἃ ΨοΥΘ ὈΪῖν ἀ6- 

ΟἸδιϊηρ 6 ΥὙΟϑΌΣτΘο- 

ἰοῃ ἔγοα ἰῃ6β. ἀδδᾶ 

ἴὰ ὑῃ οὐδ οὐ 96- 

5.5; ϑοηᾶα ὑῶον. Ἰδίᾳ 

61 δᾶ ὉὈΡΟᾺ 

ἴθ 8ϑῃα ρὰὺ ὑμθηι 

'ΐχὰ οὐυδίοαν 1. [88 



ΑΟΥΞ 4: 4---10 δδ0 

αὔριον, ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 4 πολλοὶ [πεχύ δ, ἔοτ. 
τούτον, ἰΐνναβ ἴοῦ δνϑηΐηξ δἰγοδαν. δ [ψ͵85. αἰταδαν δνθηίηνσ, 

δὲ το τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον] 4 ΠοψθΥοΥ, -ϑὴγ οἵ 
»υΐ οὗ ἴ1μ6 (0165) Βανίηρ Ὠδατὰ [32] ννοσὰ 

ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν 
ΕἸΣ Ῥοηονοά, διὰ θοβϑὴθ . ΠΌΣΟΥ ΟΣ [ὴ 8 

ἀνδρῶν εοὡὡς "χιλιάδες πέντε... 
γ8 16 ὕθυβοῦβ δ8 ἰπουβαπᾶς ἄνα... 

ἴποθδθο πὸ αᾶ Ἰδὲ 
ἰθηθαά ἴο ἐδθ:- ΒΡΘΘΟῊ 
ὈρΙονοά,. δρᾶ ὍὯ8 
19} εἼἼ γτῳ οὗ 6. ΠΊΘῺ 
ὈΘσοδηια δθοις. Τῖνο 

δ Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον ] ὑμουδβδῃά, 
᾿ΟἸΕ οοσασχαά. Βαυΐ ρου τλ6 ΤΩΟΥΥΟΝΝ 5 ΤῺ6 ποχὺ ὧδ ν ἐποτὸ 

᾿συναχθῆναν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ [ ὑοοῖς ῬΙδςθ ἰῷ ὕογαβας 
ἴο Ὀ68 δά ἰορείμεσ οὗ ἰβθσωῃ . ἴπμα ΤΙΘΥΘ: δᾶ [Ἰρὴχ [86 βϑυμουίηρ ἴο- 

τοὺς . ττρεσβυτέρους -! καὶ: τοὺς - γραμματεῖς ἐν Βοϑίμοσ οὗ ὑμϑίν ΤΌΪΘΥΒ 
86 ᾿..: οἱάοῦ θα. 8 πα ΒΟΧΙΊΡ65 8 Ὁ ΟΙάοΥ πο δᾶ 

᾿Ιερουσαλὴμ 6 καὶ “νας, - ὁ “ἀρχιερεὺς ΟΣ θ65. 6 (6ῖϑο ΑΠΏΒΕ 
ΦΘΣΏΒΘΙΘΤΑ ' δρᾶ ΑΠΔ5 ἴμ8.. ΘὨΙΘΕΡΥἹοδὶ | 6 ΘΠΙΘΕ, Ῥτίοδυ πᾶ 

καὶ Καϊάφας καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Αλέξανδρος καὶ ἰ σε ἴα ῬΏδ5. ἀρὰ “Ζομὴ 
δρᾶ Οδίαρῃδϑ. μα ᾿ 38 δια ΑἸδχαλᾶθυ . δηά ᾿ ϑηῇ ΑἸΟΧΘΏΘΘΥ δηᾷ 85 

. ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, [ἸΆΘΥ 8.5: ΨΕΙΕ Οὗ Ὁὴ8 
88 ΤΏΒΏΣ δῷ. σοχ . οαὐ οῖ ς Υαοα ΟὨΙΘΕ ΡΥ  εδῖν, ἰΟὨΪΘΙ Ὀγὶθϑῦῖα κίηϑ- 
1. καὶ ᾿στήσαντες. αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ 101Κὺ), Τδπᾶ ὑμῈγ 

δηᾷ πανία πλϑᾶθ βίαια. ἔβεα ἰὰ {πὲ " πυᾶϑὲ 5ἰοοῦ ἰδ ἴῃ {ποὶν 

ἐπυνθάνοντο. Ἐν ᾿- ποίᾳ δυνάμει. ἢ [πϊᾶϑῦ δηᾷ Ῥορϑῃ . ἴο 
ΠΟΥ “6 τα ᾿παυίτηθ. ἸῺ ᾿ὑνηδί κοτέ οἕ ΡῬΟΥΨΟΥ ΟΥ̓ΓΙΠΘΔΌΪΟ: “ΒΥ τ δϑὲ 

ἐν". ποίῷρο ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; [ῬΟΜΕΙ ΟΥ ἰῇ ΨΏΟΒΘ 
ἰχ ναὶ ϑοτέ οΣ παᾶπιθ δεν γοῦ ἄἀσο [π|5 τοῦὐ (δι αἰά σοῦ 

8 τότε Πέτρος σθεὶς πνεύματος [152 8 Τα Ῥεΐίογ, 
Τρ. ῬΟΙΟΥ μανΐτὰ ΘΕῸ Β1164 Οὗ βρίστῖ ΒΘ ΠΏ ΒΟΥ ϑρ τ, 

ἁγίου εἶπεν: πρὸς αὐτούς πο νοον Ἐρθλα, ἠο ΤΏ ΘΙ: : 
ΠΟΙ͂. -.. 5814 ἰονγαχά 790 169} ΦἜΆΛΟΥ5 ΟὗἨἁ 86 66: 

Ἴλρχοντες ΝΣ τοῦ λαοῦ. [»δ δηᾷ οἷάδσ χηθῇ, 
ἌΠΟΙΒ.. . οὗ ἴῃ 6 ῬΘΟΡΙΒΘ[ 9:1} 6 816 [ΠΥ Ὶ δ 

καὶ . πρεσβύτεροι, 8 εἰ ἡμεῖς Ῥείη δχϑυϊηδαᾶ,, 
τ εὐ οάες ταθ, ὩΕ 86 Ὀδβὶβ οὗ 8 βορὰ 
σήμερον ᾿ ἀνακρινόμεθα- ἐπὶ -- εὐεργεσίᾳ] ἀεεά ἰο δὰ. δἰ Ππρ 
ἴοάαυ γα θ61π8 εχδιαίϊθμεά ὥρὸθ βοορα ἀεθα [γηβῃ,. 85. ὯΥ ὙΒΟΙΩ 

ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν ΄. τίνι. --. οὗτος [815 τῆϑῃ Ὧδ5΄. Ῥ6θῃ 
ὍΣΙΩΔΩ . ἰπβτχη,. ἰὼ. ΜΟΙ ..- ἰμίδ. (006) [γηβὰαθ ψ61, 1016 1 

σέσωσται͵,- 10 γνωστὸν ἔστω ᾿. πᾶσιν Βα΄ Κποῃ ἴο: 411 οὗ 
Ὧδ5 Ὀ66Ὼ βανβά, Καονῃ" - εὴ ρὲ. ᾿ 081 [γοῦυ βῃᾶ- ἴο 81} {8 
ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ σραὴλ ὅτι ἐν] ῬΘΟρ]θδ - Οἵ ΟΙΒ5.Β6],- ἐμδὲ 
ἴο γοῦ δῃά ἰἴἰο 811 ἰδ Ῥθορὶθ ἣ 5Υ8 61] ἰδδῖ ἴα Ῥὸ ῬῺΝ ΒΙΩΘ «ΟΥ̓́ σ6- 
τῷ -ὀνόματι πν οὔ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, | κὰκ ΟἾγίδυῦ. ἴθ. Νᾶσ- 

8 ἔπε. ἤᾶλθ 5Ὸ5 ΟἾσίθε οξίῃθ Νδζασθῃθ, ἣν δ Ὑοῶ6, σ πο στοῦ 
ὃν - ὑμεῖς ἐσταυρώσατε ὃν ὁ θεὸ ᾿ τὲ Η 

ΨΒΟΠΥ τοῦ" Ῥαΐ Ὁ ϑίδβκο, ΤΟΝ τς δ νον ἸᾺΡ 16 δα ἌΆΟΙ, 

ἤγειρεν΄ ᾿ς ἐκ νεκρῶν, “ ἐν τούτῳ σα. ταὶῖβεα ἂρ ᾿τότη 
ΤΑ ϑοα υρ ουΐ οἽ ἀββᾶ (οπῈ5),. πὰ - {πὶ (οη6) } [π6 ἀθϑα, ὉΥ (15. Ὁὴ6 

νοῦτος Ο: -:΄. πταρέστηκεν: - ἐνώπιον. - ὑμῶν ἄρεβ [π|5 τη, βίη 
[15 [8]  Βδ5 βίοοα: ϑΙοηρβίάθ. ἴῃ βίσῃξ. οἴνου ὨΟΙρ’ ουΠα ἰὼ Ζτοπὲ οὗ 

ΟΝ 

Η 

Ι 
᾿ 
Ϊ 
Η 
᾿ 
' 

σθαι ραν ρβομμβφθονμα φηαμηδερερϑμρυ αὐ ὀξδν ἡ ἀνεονοίαν 

ὅδ᾽. ΑΟΥΝ 4:11--17. 

ὑγιῆς.- 11 οὗτός ἐστιν ὁ λίθος τοῦ. 11 ΤῊ ἰ5. 6 
βουπᾶ, ΤὨΪ5 - 15 ἐμ ἴσθ᾽ ᾿- ἑὰς. (0π6)  οἴοῃα ὑμαὲ τχὰβ ὑτοαϊθα 

ἐἐξουθενηθεὶς τς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν [ἩΐΥ͂ τοῦ ῬΆΠΟΘΣΒ. 88 
μανὶπθ Ῥεεὰ ἰγθαῖϊβα 88 ποίμ!ηβ - ΟΝ χοῦ ἰδ 6 [ΟΣ 0ὺ βοοοιῦ τῆδὲ 

οἰκοδόμων,. ὁ. -ὐ γενόμενος εἰς [πᾶϑ Ὀθοόσηθ 8 Βεϑά 
ῬΌΠ 6.5, ἴῶ8 (ο8) ανὶμβ σόσχὴρ ἰὼ Ὅ6. ἰῃΐο] ΟὗὁἨἁ [886 ΘΟΥΘΓ,᾽ 12 ἘΌΓ- 

κεφαλὴν - γωνίας. 12. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ | [Βδύτῆογο, ὑμοσθ 156 ὯῸ 
βοδὰ ΟΕ ΟΟΥΠΟΣ, ᾿Αμᾶ ἢ. ἰβ. ἴῃ: οἴπεσ } βδαιγαύϊζοηυ ἴθ ΘΏΨΟΩΘ 

οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν  ΕἸ56, ἴογ ὑΘΣΘ 15. Ὠοῦ 
ὯΟ οὴ8 ἴῃε. βδίνδιοι, ΠΟΙ ΠΕΙ ΤῸΓ ΠΔΙΊΘ 15 [δοούῃοσ. πϑδῦδ ὑπα6ο. 

ἕτερον ὑπὸ “τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον Ὦθανθη. ὑμαῦὺ Π85. ῬΘΘᾺ 
Βίνϑ ϑμοηθ ὩΊΘΩ - ὉΥ͂ 
ψ σῇ 8 παιδὶ. ξοὶ 
ϑανθά. πον 

«13 ον - θη ὙΠΘΥ 
ΒΘΗΘΙά 1.41} Ὁ ΒΡΟΚΘΏ- 
ὭΘΆΒ. ζ ἜΡΡΟΙΘΥ ᾿8ηᾷᾶ 
σοδη, δηά "Ρασοθὶνθαᾶ 

Ὁπ8 ἘΠΕῚ ψΜΟΥΘ. τ θῇ 

“ἸὨϊουϊοχοα δὴ οὐαὶ" 
ὍΠΟΥ σοὺ ὕσ: 

αἰδεεθαΐ ππᾶθσ {86 ββανεα {86 Βανί ΝΕ Βῖνθῃ 

ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ ᾿ δεῖ -.. σωθῆναι 
ΐπ θη. ἴδ. ρμῖοα δὶ ἰδ ὭΘΟΕΒΘΘΥ, ἴο ΠΣ] βενϑα 

ἡμᾶς, " : 

18 ̓ Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ ᾿ Πέτρου 
ΒΘΒΟΙαΪΩΒ᾽ θαΐ, λε΄ ΟΥ ἴ86΄ Ῥεῖοσ 

παρρησίαν καὶ: ᾿Ιωάνου, καὶ καταλαβόμενοι: 

οὐἰβροκεπηθθβ δα" οἔόμη, πᾶ ἈΔνΊΩΒ Ῥεσοεῖν θα 

ὅτι “ἄνθρωποι. : ἀγράμματοί : -᾿ - εἰσιν: [ΔΔΥΥ͂,, ὑ8 6} 
δα. τ. Ἴπεα ᾿ υρτοτίοτθα. ὁ [Π6Υ 816] ΧΟ ἀοσηρ, ΑἸΔ ὑΠῈ 5 

καὶ - ἈΧὧἰδιῶται, ἐθαύμαζον; 5 εϑϑα. 0 ΥΘοΟΡ ΪΖ 6 
δηᾶ οὖ οτάϊ δῦ, " ἴ8ῈΥ ἍΕΙΘ Ἡνοπαοτίη, δροῦΐ ἐμοῖῃ ὑμαὺ ὑΠῈΥ 

-ἐπεγίνωσκόν. ᾿-- ΕῸ αὐτοὺς" “ὅτι υδεᾶ ἴο -Ῥ»6 ΨΠῊ 96- 
ἴΏΘΥ ὕτεσα χϑοορτιίζίτιϑς ἃπᾶ ἐπεαι ᾿ Ἐλδὲ] 588; 14 δὰ 85 ὑπδν 

σὺν: τῷ ᾿Ιησοῦ ἦσαν, 14 τόν “τε (ΕΘ ΙΘΟΚΙΏρΡ 8ὺ 16 
ἐοπείμοῦ να, 8 6. σ65.85 ᾿ ἸΒΘΥ͂ ΜΕΣΘ, 5.0 δδᾶ τηϑθὰ ὑδαῦ. δᾶ ὍθθΩ 

ἄνθῥωπον λέποντε ὺν ΄- ο: αὐτοῖς οὐσοα 5ὐὰπαϊηρ. σ᾿ 
: ὙΩΝ . βλέπον ΤΩΝ τοβοῖμες ΠΝ ἰποευο {πεϊὰ, μου δᾶ ΔΌΓΆ- 

ἑστῶτα τι πὸν ᾿τεθεραπευμένον. οὐδὲν ἴθ ἰο 580 [π΄ το-. 
μανίηβ βίοοᾶ ἴπ6 (οπ6)΄. πανίηθ Ῥεβῃ ουγχεᾶ ποίδίπβ ὈαύυΑΙ;  1ὅ 50 ΠΕ. 

"εἶχον Ὁ κοῦ νυ τἀ τ ἐβντειτεῖν. | δοταγπαπαάθα᾽ -ἐμθτα, ἴο 
18ὲ Ὁ ΩΣ μᾶνίηρ. ἘΠῚ ἘΠ ἴο 588. δϑδίαβί, [50 ᾿οαὐπίαθ, [8 ᾿Βαπ' - 

15. “Κελεύσαντες : δὲ αὐτοὺς, - -ἔξω “ τοῦ [88΄ ἀτσὶπ ἬΔΙΙ, δα, 
ανίηβ δοσωσωδη θα ρμαΐ ἴποπι" ̓ ουΐδίάς. οὗ ἐδ6 ΣΝ ᾿Ξ ΞΜ ὉΘΏΒΙΙῦ- 

- συνεδρίου ἀπελθεῖν -- συνέβαλλον: π΄ ἀπ: π: ΟὨΘ΄ δηοίῃ- 
Θασκδάτία, ΤΗΔΗ] ἐσ βοὸ Σου “ ἴμεν ΕΘ ξοηδαϊ πη 9 αχ, 16: ΒΑ ΣΊΩΡῚ ννμδῦ 

πρὸς ἀλλήλους 16᾽ λέγοντες " τί 588! τς α. (Ὁ ΜΈΏ 
ἰονναγά.: ὁμ6 δϑιοίμεσ τ" ᾿ΒΔΣΊΩΒ  “ ΄ "μα ὍΠ|6886. “τῶθη Ββοδῦβθ, 

ποιήσωμεν τοῖς" :ἀνθρώποις͵ τούτοις; ὅτι ἜΕΟΣΝ Γ τοῦ, δ᾽ ποίθ-" 

βδοῦμα νὲ ἀο- ἰὸ [86 5:5. τῆθα τ τ [λοβοῦ ᾿ ᾿Βεοδῦβε ᾿᾿ ΟΥυ ὮΥ ΕἸΣῚ Βὰϑ 

μὲν -γὰρ γνωστὸν "σημεῖον γέγονεν. οσουττοά, ὑφατοῦθ ἢ, 

Ἰλᾶθοά-- ε ἔοχ’, Ὁ Κα. βίδα, ἡ Β88 οσοαχτθοά [ἄθτα, “ χαθ λοβῦ. 

δι᾽ αὐτῶν" πᾶσιν -τοῖς κατοικοῦσιν ἔθ. 81] “πφ 3 Π80,- 
ΠΣ ε ) ἐε! ᾿ 

δαούνς Ὑῖθον, ἴο ἤν ἐπε ων πὰ αμεθα, ἰϑπΐδ.. οὗ σογαβδῖθτα;. 

ἐερουσαὰ ανερόν,: “καὶ: οὐ τον δος 
σρριβατοται ἊΣ φανερόν “ἀπά. ποῖ “ Ὑγὲ ΖΘ 8016 ϑηᾶ 6 ὁδοῦ. ἀΘῺ 

ἀρνεῖσθαι: Ἃ Τ᾿ ἀλλ᾽ 11 ἵνα μὴ " -ἐπὶ ἀρ, 17 ΝΝόνου 6 1655). ἴῃ, 

ἴο ΘΩ͂; ῬΗΣ ἰποσᾶο αὶ. ποῖ Ὅροι Ἵτάσν ὑπαῦ ἰῦ 8} ἢοῦ" 



ΔΟΥῪΞΒ 4:18---.24 

τιλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, 
ΤΆοΤο. 1 5ῃου]α μ6 ἀθϑ οαἱ [γουσἢ ᾿ηΐο ἐμ ΡΘΟρΡΙς, 

ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν 
Ιοῖ πὶ ἰτοδίθῃ, ἴο ἰπεπὶ ποῖ γος ἰο ΡῈ βρϑδκίῃβ 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳΘῳΡ μηδενὶ ἀνθρώπων. 
ὌΡΟΣ {δ6 ὨΒΙΩΘ 1815 ἴο πο οὔ δ οἔ τθη. 

18 καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν 
Αμα μανίῃρβ 6411ςα ποιὰ ἴὰδν οβασβρα 

καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ 
ἄονψα (116) ΠΟΙΆ ποῖ ἐο ΡῈ υἱίοτίηβ ὭΟΓΣ 

διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿[ησοῦ. 
ἴο Ὀ6 ἐβδοῃίηρ ὑροὰ ἰπμ6 ΠΔΊΘ... οΟΥἴῃ6 χὰ 65115.. 

᾿[ωὡάνης ἀποκριθέντες 
Τὰ Ρὰᾳξ Ῥρίοσ δ Ζ20π αν δηβιγοσϑά 

εἶταν πρὸς αὐτούς Εἰ δίκαιόν ἐστιν 
5814 ἰοινασὰ θα 1 τρί θουβ 1{ 15 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον 
ἴῃ βδ'ρῃξ οξίμεο Οοά οὔ γου ἴο ΡῈ Βοασίῃρρ σδίπο 

19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ 

. τοῦ θεοῦ κρίνατε, 20 οὐ δυνάμεθα 
δι οὗ ἴῃ8 αοᾷ ]10αρὲ νου, «ποῦ Ψ8 8.6 8016 

γὰρ ἡμ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν 
ΝΑ νι ῆδὲ ὥμηρο) 8 βᾶν δὰ νὰ ποδχζᾶ 

μὴ λαλεῖν. 21 οἱ δὲ 
ποΐ ἴο Ὀ6 βρεδακίηρ. γΝεἴ Ῥαΐ 

προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, 
Βανίῃρ Τατίου ἐπγραιθ δα ἴδμον τϑιθαβϑΩ θὰ, 

μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται 
ἐρθας Εηαίηδ 16 ον ἔμπον στ σῃ ἸοΡ ΟἿ 

αὐτούς, - διὰ τὸν. λαόν, ὅτι πάντες 
ΤΒθσα, σου δας ῬΘΟΡΊΕ, Ῥφθοδιβα 81 

ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ 
ἴον οΥο Βἰοτίἐ γίδες 16. Οαοἅὦ τὑρὸοὰ ἰδ6 (5) 

γεγονότι" 22 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων 
Ἀδνὶαβ οσουγχεᾶ; ΟΥ̓ γφασβ Ὁ. 9 ΟἔχοΥα 

τεσσεράκοντα: ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν 
-, ον - [δ6 ΤῆΔᾺ ὭΡΟΩ ΨΜΈΟΠΛ 

ἐγεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 
Βαᾶ οοουχτοαᾶ (ἢ 6 5Ιβὴ ἰἕῃ15 οξίῃο μρϑδιϊηρ, 

28. ᾿Απολυθέντες ν δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς 
Ἡδνίηρ. Ῥεφῃ στϑ]θαβϑᾶ ῖ {πὲν σα ἰονναγὰ [Π6 

ἰδίους, καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα -- - 
Οὐ. ΘΠ ᾿ἴπον σοροτγίθα 801 δ5 δ (ἰδ 55) 85 

πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ . οἱ 
ἰοννασα ΤΥ Ὅ τἀ 6 ΟΕ  Ῥυἱθβϑίθ. διά ᾿ {86 

πρεσβύτεροι εἶπαν. 24 οἱ δὲ 
ΟἸἹΩ͂ΘΥ ΘΕ Βαϊα, ΤἮἨδ6 (οΠ65) | 

ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν 
Βανί μβααχάὰ 1 Κ6- τ 6 α!ν ἔμον ἰξρα ὰρ. νοῖςα 

πρὸς, τὸν ι,(θεὸν. καὶ. εἶπαν 
ἰοννατά. 16 - οὦ διά ᾿ ἴμεν 58ἰά 

δῦ 

Ὀ6 βργϑδά δσχοδα ἔπγ- 
[ΘΓ ϑιηοηρ ὕπ6 Ρθο- 
ΡΙ6, ἰοῦ 15. [611 ἤθη 
αι ἰργοαῖβ ποὺ ἴοὸ 
ΚΞΌΘΘΕΚ ΔῺΥ ΤΟΥ͂Θ ὉΡΟΒ᾿ 
106 Ῥδβῖβ οὗ ὑμὶ5 ΠϑΠλ6᾽ 
ἴο ΘΗΩΥ͂ πδ αὖ 8)}. 

18 ΜΙ ὑμαὺ ὑμπον 
σα11]ροἃ ὑῆοῆχ δῃηᾶ 
σατο [μθ, ὕο- 
ΨΏΘΙΘ ἴο 1816 ΔΏΨ᾽ 
εαὐζοῦϑῶσθ οὐ 0 θοῦ 
ΡΟΣ {πμ6 ᾿ϑιϑἰδ οὗ 
ἰῇ 86 Ὥδὴθ οἵ ὕ655.: 
19 Βυῦ ἴῃ ΥΟΡΪν Ῥο-. 
8 δῃᾷ. ΦΖΌομ βϑαϊαᾷ ἴο: 
θα: “ΜΏΘίμοΥ ἃ ἰδ 
τσ ύθοιι ἰὰ ὑπ βἰσῃθ 
Οὗ αοὔ ἰο Ἰἰβίθῃ ἴἰο 
γοῦ σταύοῦ μη ἴἰο 
αοά, ἄρ ἴοσ ψοῦτγ- 
561|γ65. 20 Βαὺῦ 8.5. ἴοσ 
15, ὦ σδηηοῦ 5βίορ: 

βοθακίηρ δου ἰῃ6 
ὑμϊηρα 6 Ὥδνθ β66ῃ΄ 
δὴ πΒδαγᾶ,᾽ 2180, 
ΜΏΘΩ πον δᾶ ζυτς-: 
ὑμ8᾽ ὑμχϑαύθηβα ὑζρμι, 
ἰαϑν σχριθαϑθᾶ ὑδρ,: 
Βίποθα ἰθν αἱᾷ ποῖ 
βηᾶ δὴν ρτουῃᾶ ΟἿ 
ΜΏΪΟΣ ἰο ρα ΐδῃ θα 
δ οὐ δοοουηῦ οὗ 
88 Ῥθορῖθ, Ὀϑόϑιξο 
6} 6 γ6 8411 ρ]ογὶῆν-: 
ἴηὴσ αοα ονοῦ ψηϑὺ 
δὰ οοουστοαᾶ; 22 ἴοσ. 
[886 8ϑη ὉὩΡΟΩ ΨΏΟΙ- 
ἐπἰ5 δἰρῃμ οἵ θα ηρ 
δᾶ οσοιττράᾶ. Ψψ88 
ΤΟΧΘ ὕμδῃ ΤΙΟΥῚΥ γΘ8Γ5: 
οΙα. 

23 ΑἴΐεΣ Ρείηρ τὸς: 
[ρα ϑοα. ἴον ψϑρῦ ἰο. 
ΓΘΙΤ οὶ ΡΘΌΡΙΘ. ἀπά. 
τορογίθα ψῷϑὺ ὑμίηρδ. 
{86 οἰϊοῦ ρὑχϊθδίβ δῃᾷ- 
86. οἷο θὰ Ὠδᾶ 
βαϊᾷ. ἴἰο πθηλ. 24 Τ0- 
ΟὨ Ὠθδυηρ {15 ὑμ6ῦ 
ψ ἢ ΟἿΘ δοσοχά ταἰξθα 
δ - νοΐοθβ.. ἴο αοὰ 
δηᾶ 5αἱα: ᾿ 

ΘΒΌΜΟΝΟΝ 

δὅ8 

Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν 
Ξονοτοῖσο, ψγόοὰ ἰδ (0 π6) δανίηθ ταϑαθ ἰδ8 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
θάνθα δηᾶ 186 βασίῃ δΔηά 

τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 
{26 8568 δηᾶ 811 , ἔπ (ἰὴ 55) ἴῃ 

αὐτοῖς, 25 ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
{Ἀοτη, τὰς (οὔ 6) ΟΥ̓ ἰᾷς ξαίμου οὔιυβ 

διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυεὶδ 
«χοῦ ἢ ΕἸΣ ἘΦ 1) ΟΙ͂ν οὗ χζωοουῦτ οὔ θδνια 

παιδός σου . εἰπών “Ἴνα τί 
ῬΟΥ͂ οἔ ψγοὰ πανίηρβ βαίᾷ [Ι͂Ὼ οτάθν μα ψῆδὶ 

ἐφρύαξαν ἔθνη. καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν 
ταδᾶρ ποῖθβα πδίϊοῃβ 86] ῬΘΟΡΙ65 ἰὯΘΥ πκράπα δα Ὁροῖ 

κενά; 26. παρέστησαν οἱ βασιλεῖς 
ον (165) 3 5ίοοῦ δἰοηρδίαθ 6 Κίηρθ 

τῆς γῆς καὶ οἱ συνήχθησαν 
οὐ ἴῃ ϑατίῃ δηᾶ ἰῃ8 ΤΌ]ΟΣ5 761 166 ἰοροίμου 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ 
Ὁροὸὰ ἴμ8 νΟῚΥ [Ρ]8661] ἄονα οὰ πὸ ΙΤοσά απᾶ 

κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. 
ἄοννα ΟἿ 16 ΟΒσεῖδὲ. ΟΥ̓ Ὠϊῶ. 

22 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐν αῇ 
γεγο Ἰεὰ ἰοβοίῃμοσ ἔοῦ ὍὌΡΟᾺ ἐγσατῃ 

πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον. παῖδά σου 
[τὲ 5 Ὄροα ἰδ6 ΒΟΙΥ͂ Ῥον ΟΥ νοι 

᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης. τε καὶ 
Ζεϑαϑ, ΜΒΟΤὰ ψοὺ δποίηϊεᾶα, ἘἩδξγτοα δῃᾶ δῃὰ 

Πόντιος [Πειλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ 
Ῥοηίϊαβ Ἐϊ|δίδ ἰορείμοῦ ΠῚ πιο - δηᾶ 

λαοῖς ᾿Ισραήλ, 28 ποιῆσαι 
ῬΘΟΡΙΩ5 . ΟΣ ΙΘΓΔΕΙ, ἴο ἀο 

᾿ ὅσα - ἡ χείρ, σου, καὶ ἡ 
85 ΤΏΔΏΣ ({Π|165) 85 [6 Βαῃμᾶ. οὗγοῦ δὰ ἰδ6 

βουλὴ "“προώρισεν γενέσθαι. 29 καὶ 
σουῶβοὶ φγϑαρίοσσηϊηθα ἴο οὐσαχ, ἈΑπὰ 

ει τὰ 'κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς 
186 (18 55) Ιοτὰ, 566 σοι οὰ ὑροῦ τι6 

ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς -ττοῖς δούλοις σου 

ἄρχοντες 

νῦν, 
Ὧονν, 

ἰῃχεδίβ.  οξίμοια, δηὰ σῖνθ. ἰο 8 5ἰανθ οἵ γοὰ 

μετὰ παρρησίας πάσης. λαλεῖν ᾿ -τὸν 
ὙΠ; Οὔ ΒΡΟΚΘΘ55 8} ἴο Ὅ6 5ρϑακίῃξ ..: ἴῃ 8 

λόγον - σὸυ, 809 ἐν . τῷ τὴν: χεῖρα 
Μοσά - ΟΕ σοι, ες 1 [88 τ 6. Ὠδῃᾶ 

ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα 
ἴο Β6 5βίχείσΒίπε οὔοδ γοὰ ἱπίο βαρ αὶ - 5155 - 

καὶ τέρατα γίνεσθαι . διὰ - τοῦ 
8ηᾷ φογίθηϊβ ἰο θ6 σου δ᾽ ἴσου. “ ἴπ6 

ΑΟΤᾺΝ 4: 3ὅ----80 

ΘΟ ΓΙ Γιογά, 
σοι 8΄ῖ6 ῃ6 Οὐδ ΠΟ 
τηϑᾶθ [26 θϑνθὴ δηᾶ 
μα ϑαῦΐῇ δῃηᾶᾷὰ (8 
868 8η4 811 π6 τηρ5 
ἴῃ μοι, 25 δα ψΏΟ 
ὑοῦ οἷν 5βροῖσὶῦ 
βολὰ ὉΥ͂ [06 πιοῦίῃ οὗ 
ΟὟ ξογοίθ μου Ὀϑν!ά, 
ΟΣ δβεσνϑηῦ, “ΝΥ 
αἰᾶ παύϊοη Ὀθσοοχὰθ 
ζαχταα!ου δα Ὁθο- 
ὉΙ65 τηρᾶϊφαίϊθ ὍΡΟΩ 

ΘΙ ὑμίηρδῦ 26 ΤῺΘ 

Κίπαρα. οὐ ἴμ6. βϑασίῇ 

ἴοοῖκ ποῦ βίδηα δηᾶ 

μ6. ΤΌΪΟΥΘ τϑ5ϑ6ᾶ 

ἐοσοῦμο 85. Οἢ8 

δϑδϊτιδῦ. σομονδ". δηὰ 
δρθληδὺ Πῖ5. ϑῃοϊηίρα 
ΟΠΘ.’ Ζ2᾽ ἘγΘΩ 50, 

Ῥοΐῃ. Εουοᾶ δῃὰ Ῥοῃ- 

ὑϊὰ5 Ῥδῖα ψὶῦ τθη 
οὗ ἡδϑύϊοηβ δῃὰ ψἱὺ ἢ 

ὍΘΟΡΙΘ5 οὗ 5186] 

ΨΘΟΙΘ ἴῃ δούιϑδι ιν 

βοῦθμουθα ὑορθύμου ἰἢ 

15. ΟἹ δρϑιίηβῦ 

ΨΟΌΣΓ ΠΟΙ βοῦνϑηῦ 

Φο5ια5, ψΜΏο γοὰ 

ϑιηοϊηὐθα, 28 'ῃ ΟΥ̓ΔΕΓ 
ἰο .ὅ(ο. ψῃϑῦ ὑδμίηρβ 
γΟΌΣ δαημᾶ δῃμᾷ οομη- 

561 8. Γοτοογἀδίηθα 
ἴο οὐσαγ. 29 Αμᾶ ΠΟΥ, 

σοθονδῃ, οἷν αὐΐθη- 

ἄοῃ ἰο ἔμοῖν ὑμγθαίβ, 
ΘΔ ρύϑὴῦ γοῦν 516 65 
ο Καοόρ -βρϑδκίηξ 
γοῦ Μοτά χὰ 81 
ῬοΙάη 655, 30 ψὨ116 γοὰ 

βυγοίοα οὖ γοῦν παπᾶ 
ἔου Ὠθϑαϊίηρ δῃᾷὰ ΜΈΪ6 

δῖ δῃᾷ ρογύδηνα 

οσοὺγ ὨΤΟΌΡ ῃ8 

281 ΤοΏονϑη, {17|8.11-18,50. ἔμ Ἰωοσά, ΒΑ. 290 Τοῆοόνδῃ, 91.8; Τιογά, ΝΒΑ.: 



ΑΟΥΒΚΒ 4:.81---86 

ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου ᾿Ϊησοῦ. 
ὩΔΙῺΘ οὗ [ὴς - ΠΟΙ͂ ὍΟΥ ΟΥ̓ γοι οὔσοβιυβ. 

81 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ 
"Αμὰ μανὶπε βυρρ!οαίθά οξἰμθιω ννὰ5 ΞΏΔΚΘΩ ἴδε 

τόπος ἐν ᾧ "Ὦσαν συνηγμένοι; ᾿ 
ῬΙδοα. ἴῃ ΨΈΪΟΒ ἐμὸν οσῈ ανίηβ ΡΕΘᾺ ἰεὰ ἰοσοίῃοσ, 

καὶ ἐπλήσθησαν “ ἅπαντες. τοῦ ἁγίόυ 
δηά - μον Μετ Β11οα ὁ 81 ΟΕ δα ΒΟΥ 

πνεύματος, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον 
ΒΌΪχίδ, δηᾶὰ ἴδον Ψεσα βρθακίηρ ἴζ6 ψοτχᾶ 

τοῦ ̓  θεοῦ. μετὰ παρρησίας. 
Οὗ ἴα αοάὐ νὰ ᾿οαΐβροκθημεβ8. 

32. Τοῦ. δὲ. πλήθους: 
ΟΥὰ6 αΐ οὗ τοῦϊθτααδ 

πιστευσάντων ἣν καρδία καὶ ψυχὴ "μία, καὶ 
Ἀανὶηρ εονοα. νὰ θα δῃᾶ ΒΟ] οὔθ, διαᾷᾶ 

οὐδὲ εἷς - τι. ὑπαρχόντων. 
πος. . οἱθ; δ ταϊηβ5 θοϊοπεὶοέ 

αὐτῷ - ἔλεγεν... ἴδιον "ἀλλ᾽ ̓ 
το ΓΤΟΝ ΜῈ ΜῈ5 Ξαυ τη... ονντν ἴο Ὅς, Ῥυΐ᾽ τὰςἘ 

αὐτοῖς... πάντα. κοινά, : 38 καὶ δυνάμει 
ἴο ἵπποι 8} (155). ᾿ ὈΟΙΊΣΆΊΟΣ. Αμὰ ἴο Ῥονγεσ 

μεγάλῃ. ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον. οἱ 
ἔτοδὲ να το βένίηθ θΘῸ 6 νυἱἕΐμθθθ. μ6 [ὁ 

ἀπόστολοι τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ 
ΘΡΟΒΊΙΟΒ ἡ οὗ [116 Ττιογά δι 6505 

ἀναστάσεως, χάρις. τε μεγάλη ἦν 
ΤΟΒΌΣΙΘΟΙΟΩ, ΝΟΥ ἀπ δτοδῖ. ὑν 85 

πάντας αὐτούς... 34 οὐδὲ “ - γὰρ 
.ΆΠ ποθ... Νοῖ-ΡῬαυΐϊ ἔοτ 

τις ἦν ἐν αὐτοῖς: ὅσοι “ψὰρ κτήτορες᾽ 
ΕΣΥΣ 88. ἴῈᾺ Ἄδβεσα; " 85 ΤΏΘΙΣ 88. ΤΟΥ ΡῬΟΒΒΘΒΒΟΥΒ 

“χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες 
οἷ Ρίθοεβ οΥ Ἑτουπᾶ ΟΥ Βουϑε5 ἴδ6 νυ ΟΝ ᾿ .58 τε 

ἔφερον. “τὰς τιμὰς 
πον Ψοχο Ὀθδυΐηθ τμε νδὶιιθ 5 

τῶν 

τῶν 
ΟΕ Πμ6 

᾿εἶναι, 

“ἰ οΕ ἴδ 

ὌΡΟΣ 

πιτρασκομένων᾽. 35 “καὶ “ ἐτίθουν - ̓  παρὰ: 
ο; ὈΘΙῺΒ 5018 “Ὁ . 884 {μὲν ψγ6γα Ὀ]δοϊῃβ Ῥεϑῖάα 

τοὺς δ᾿ πῆς ᾿ς τῶν ἀποστόλων" 
1:6. . ξεεῖ., ες ΤΟΣ δα. ΔΡΟΒΕ65;- 

τοὺς διεδίδετο, ἦν εγδὲ τιρἑκάστῳ 
1 ππνα8 Ρεΐηρ αἰεσιδυτοά. τὰς ἐστ τον ΤΟ 8 6 ἢ (Ο8); 

᾿τκαθότι ᾿: ἂν : ᾿Ιτις..: χρείαν εἶχεν. 
δοσογάϊηϑ ΓΝ πὼΝ ΒΏΨΟΒΘ.. αι προρα να αν. 

30 ᾿Ιῳσὴφ δ : ὁ... -- ἐπικληθεὶς - 
Ψ05 “δας: 1.1: (πῶ) Βανίηβ Ὀ66Ὼ Βυχῃδταθᾶ: 

Βαρνάβας ἀπὸ -τῶν ἀποστόλων, ὅ ἐστιν 
ΟΒΔΥΡΒΡα5: ἔγοσα ἴδε. : Δροβίε5, ΘΗ... 15΄ 

μεθερμηνευόμενον εὐοςν Ὑ]ὸς -- - Παρακλήσεως, 
. ολη 5 ἰσδηβιεῖθα 5οη το ΟΕ Οοχμοτί, 

Οὗ ἴδ} (ΟΠ 65) 

τῆς ᾿ 

ἐπὶ. 

ἐνδεής | 
Ὠδοᾶν. 

οΥ τθθ ἱἄβιηεο) ̓ 

Ὧ68 

ὅδε 

ὨΒΙῺΘ Οἱ .ΥΟᾺΡ ΠΟΙΥ 
βουνϑῃῦ ὕθθι5.᾽. 

81 Αὐμὰ ψπθὴ ἰἤρου 
δᾶ τπδᾶθ ΞΡΡΗ ΘΑ ΟΣ, 
ἰὴ8 ρίδαςε. ἴΏ ΜΏΪΟΝ 
[ΏΘΥ Έγ6 βαύμετθα ἰος 
βοῖμεῦ ψὰβ βῇδκθῃη: 
δα ἔΏδΥ ΨΈΤΘ Ομ6 ἀπά 
811 ΠΠ6α χὰ ὑμ8 ΠΟΥ 
βρίχῦ δὰ ΘΓ 5ΡΘΒΚ- 
ἴὴρ ἐδ ψοζὰ οὕ αοὰ 
ΜΙ ῬοΟΙάΏΘ655. Τ᾿ 
Γι 52 ΜΟΥΘΟΥΟΣ, [88 
χα! θ ΟΥἨ “ὑποβὸ 
ΨΏΟ «θα Ῥειονθα δᾶ 
Οὴ6 ρασὺ δῃά 50], 
δ ἃ ποὺ δνϑῃ πὰ 
σου] 58. ὑπϑαὺ 'ΘΩΥ 
οὗ [886 ἐμίηρβ θ᾽ Ῥοἕ- 
Βοϑϑθαᾶ ψῷ8 ὮΪ5, ΟΥ̓; 
θαῦ ὑοῦ δᾶ 81] 
ὑμϊηρ5. 1 ΟΟΙΔΙΏΊΟΉ. 
83 ΑἸ5δο, ψΕ σγϑδὲ 

Ἰρονοσ 88 ΔΡΟΒΟΙ65 
σοπύϊημθα ᾿ρἰνίηρ ἔου ἢ 
Ἴπ6᾽ ΊΡΏΘ55. ΟΟΠΘΘΙΏ- 
ἴῃρ. ὑῃ τϑϑαχγθούϊοῃ 
οὗ 8 Τιοχὰ 9655; 
δια ἀπάῤδογυεα Εἰηᾶ- 
ὯΘ555 ἰὴ ΙαΥΡΘ Χ,ΘΑΘΌΣΕ 
ὍΦ.5 ὌΡΟΣ ὕθ 81]]. 
84 Τὰ ἔδοῦ, ὑμποῦθ νᾶ 
ποὺ ΟἿΒ ἴῃ ΠΘΘα διποὴβ 
ἐθ; ἔὺσ 8}} [ῃοβα 
ΨΏΟ Ψ6Γ8 ῬΟββθββοῦθ οἱ 
᾿Β6Ια5- ΟΥἹ Ὠοιιδ65. ψΟΙ]Α 
5611 πθηλ 8:4 Ὀσΐτρ 
16. ν1|π65 οἵ {δα 
ἐπϊηρ 5οϊα 85 δηᾶ 
86 7 που]ᾶ ᾿- ἄδροῖ- 
1ὺ ΞΘ αὖ ὑδ8 

1186θὺ-. οὗ. μ6 “ϑροβίϊεϑ. 
ΤᾺ --ΓΌΣῈ --- ἀἰδυσ Ὁ ΟΩ 
νοῦ α Ρ6. ϑᾶθ ἴο Θαο ἢ 
οὔδ, ιδὺ δῷ Βα σου] 
Βᾶνθ πῃ πορᾶ, 8650 
ὥοβορῃ, ψῶΟ. αβ βυσ- 
Ὠϑιηθρα ΒΑΓ δ: δ 5 ὈΥ 

ΒΡΟΒΙ165;;., ΜΏΪΘΩ 
γαθϑηβ, ΨΏΘΩ. ἰσϑῆϑ- 
Ἰαϊθα, οι οὗὁὨἨ ΟὈχζοσῇ, 

πο οαμλμα ἐμῇ τς κε νσερῳ νυν σνσμμσρίμι ιβτρανταμκωσορι στρ ραῆ,καννασρηδθρυμβμαμω την α προ υμ τη ταν ον ταν ἐυθραιμθη μα δΘ ΡΘΗ, 

“επρηννιφυκάμηραμαμρμνμρ μιπμημρηηκίμιη κῦ. σηλωιϑ εν δίραμνομ μα βαβμημϑβ ἀμρνβιῃμόσνν τ μθνοοσορασμμοωφαρη οσίμνμναμρανμαμτο ΡΟ δ μαημροσ μι υα νυ ημυμνμ μι αφιεν Αἰ υναραι σόν μι μεμα ψσθνηρα τς μφυνηῃυασυτμνρμν λα φ ὑλῷντι τη αμηρενηφφο ευδωυνρταμαώναμ «βαρύν ουνκ θυ οβουνεσανι αΑ αϑανννδφφυσαμονῳ υοσυα σα στσυνσ 

δδδ 

Λευείτης, Κύπριος τῷ γένει, 
Τιενὶϊο, ᾿ς ΟΥΥ̓ΡΣΔΕ ἴο Π 6 : 866, 

831 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας 
- ΘΟΧΙΘ πα Ρ ἢ ἴο τὰ . ὁΓ Ηρ... Μμανίηρ 5016. 

ἤνεγκεν τὸ: χρῆμα καὶ ἔθηκεν παρὰ. τοὺς πόδας. 
ὑχουρῃί ἴὰς Ἰλοῦον. απ. ρΐ Ὀυθϑιᾶθ [16 ζδθοῦ. 

τῶν ἀποστόλων. 
οὐἰμῇο ϑδροβί!αβ. ᾿ 

Ἀνὴρ “δέ τις ᾿Ανανίας ᾿ ὀνόματι 
816 βῬεύβοῦ Ῥι βοσζὴθ ΑἸμδηΐδ5 ἰο Ὥϑτὴδ 

σὺν Σαπφείρῃ , τῇ. γυναικὶ αὐτοῦ 
ἰορεοῖπεσ Ξδρρεῖτα ἴλ6. ψνόοσῦθι ΟΕ χα 

ἐπώλησεν κτῆμα ᾿᾿ 2. καὶ ἐνοσφίσατο - 
.Ὧθ6 5οΙα Ῥοβϑεβϑίοι. “ΔΘ 86 Ῥαὰΐ ϑρϑατζὲ ἴον 5618 

ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης - “ καὶ “τῇ 
ἕγοτῃ [88 νϑῖαθ, βανίη ον θοεείμοσ ῖβο οὗ τῃ68 

γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος -τι παρὰ 
ψόοτηδη, πα Πανὶ Ὀσοσθῃξ ΜΡ Βοῖῶδ Ὀοβίαθ 

τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν: 38. εἶπεν 
186 εξ οὐδε δροβίϊθβ δ ῥπί. Ξβϑία 

δὲ ὁ Πέτρος . ̓ Ανανία,- διὰ “ τί 
νὰ. δε “ ῬῬείδι Απδηΐδθ, ἴσου δῖ 

ἐπλήρωσεν 
Ε1|οὰ - Θαΐδη  {Π6 ρῶς οἴνου 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. καὶ 
Βρίσι “6 ΠΟΙ δηᾶ 

τῆς τιμῆς τοῦ 
886 νᾶὰθ οξίμε 

“ἢ 6 

ψεύσασθαί. σε 
ἴο Ἠθ το σοῦ τς 

νοσφίσασθαι ἀπὸ 
ἰο Ῥαξ δρδτὶ ου 561} ἔγόοσα 

χωρίου; . 4 οὐχὶ μένον ᾿ σοὶ 
Ῥίεςβ οἱ δτουῃάῦ Νοῦς ΘΙ ΠΙΩ͂ 

. ἔμενεν, καὶ πραθὲν ἐν 
ἰξ 85 τουλδίῃΐσθ ΕἸ οἴ μανιτς Ὀόοη 5018 ἴῃ τὰ6 γοὺς 

ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ 
δι οΥτῖν τὶ ἍᾺ5 ΠΡ ΧΟ κ7 ΨῊῺν ἰμδὲ νοι ρὲ ἰὰ {μ8 

καρδί 'σου . τὸ πρᾶγμα τοῦτο; 
δρανες. ο σοῦ ἐδα τρίτα 157. 

ἐψεύσω ἀνθρώποις. ἀλλὰ τῷ θεῷ. 
γοὰ τἱαν θα ἔαϊδα.. ἴο τη ᾿- με ἰο ἴῆς Οἀοά. 

ὅ ἀκούων δὲ ὁ Ανανίας τούς λόγους τούτους 
Ἡδασίηρ πε ἴθ Απϑηΐβα ἐμ Ψψοσαβ 1656 

πεσὼν ᾿ἐξέψυξεν- καὶ - ἐγένετο: φόβος 
παν]ην ξ81Π|Ὲ ἢ ὯΘ Ἰδὲ ουΐ 8501}; δηᾶ- οζουστεοά  ἔθασ. 

μέγας ἐπὶ πάντας. πτοὺς᾿ ἀκούοντας. 
δτεαὶῖ. Ὁροῦ. 811... (ἢ6 (οπ65). Ἀρδσῖηδ. - 

6 ἀναστάντες “δὲ οἱ-- νεώτεροι. 
Ἡδνίαρ βίοοᾶ Ρῷὸ' τουὺῦδ ἰδ6΄ 

συνέστειλαν αὐτὸν καὶ - 
5εΐ ἰοβοίμεσ . Ἀϊὰ της 

ἔθαψαν... . .  .. 
ἴδον υσίεα, 

Νοὶ 

ἐξενέγκαντες 
. ανῖὰβ ὈοΤῺΏΘ οαἱ 

θα: 

ὁ Σατανᾶς - τὴν καρδίαν σου 

τὸ γοῦν: 

οὐκ, 

ψουηδοι ( Ο68). 

ΔΟΥΤΗ 4: 87---ὅ: α 

ἃ Ιονῖΐθ, 8 παῦνα οὗ 
ΟΥ̓Ό τι; 37 ροβεθϑϑηρ 
ἃ ῬὈΐθοθ οὗ Ἰδῃᾷᾶ; βοϊά 
τ δᾶ ὑτοιρηῦ [ἢ6 
ΙΔΟΠΘΥ δηα. ἀδροσὶ θα 
1 αὖ [18 θοῦ οἵ {88 

. ΔΡΟΒΌΙ65. 

᾿ Β Ἡον νοῦ, 8 οογίδὶῃ 
8, Απ“ 8. 185 

ὉΥ πᾶτηθ, ἰορούμοσ 
ψἱ ἢ. ΘΔ ῬΕΪΊ δ: 5 
1:6, 5014 ἃ. ροβϑθββϑίοα 
2 βϑοσθῦν οι 
Ῥϑοῖς βοθ οὗὐ ἰῃ6 
ΡὈτίοο, - ηἶ τα αἷϑδὸ 
Κπονηρ ϑροὰὺ ἐ, δπά 
δα. Ὀχουρῃῦ {ιϑῦ. 8 
ραγὺ δηᾷὰ ἀθροβίἐφα ἰὖ 
εὖ ἢὉ06 ἴβοῦ οἵ πὸ 
Θροβέϊαβ. 3 Βυῦ ῬδιδΣ 
ΆΑᾺ δ᾽ ὩΓ85, 

ΨῺΨ. μβᾶ5 ϑαΐίδῃῃ δπὶι- 
Ῥοϊάρῃηθᾷ ψγοὰ ἴο ὈΙΔΡ 
78.156. ἴο 6 ΠΟΙ ϑοϊτὶῦ 
ΘΑ ἴο ΠοΙά 801. 56- 
ΟΥ̓ΘΟΥ βοὴβ οἵὗὐ [6 
Ῥσίσθ οὗ ἴἋἢἢ6 ἢριὰϑ 
445 ΙΟὩΡ 85. ἰὖ τα- 
χαθ δα τὶ γοι- ἀἰὰ 
δ ποῦ Τομιδῖῃ., γουῦΐβ, 
δρᾶ δέου 1Ὁὺ ψῶ5 δοιὰ 
αἰὰ ὃ ποὺ οοπίίηπα 
ἴῃ ψνοῦυγσ. σορύγτο ἢ 
ΨΥ ψὰβ 1Ὁ ἰμαῦ γοι 
ρΡυΡοσθα ΘΟ 8. ἀθοα 
8.5 ὑῃΐβ. ἰὰ γοι πϑατὺ 
Ὑοὰ Πᾶνα ρΙυβᾶ 8156, 
ποῦ ἴο τθ, αὺ ἴὸ 
αοᾶ, δοη μρασΐηρσ 
ἔμοβθ ψογᾶς Δη 8.1 - 
85.160} ἀονῃ πᾶ 
οχρὶσοα: Απᾷ ᾿ρτοαῦ 
ΟΘΘΙ σδλθ ΟΥ̓́ 8}]} 

ἰμοσθ ᾿ραγίηρ, -οἵ ἴὐ, 
6 Βαῦ μα. γουῖροσ 

ΙΘἢ ΤΟΒ6, πΥΒΡΡΘα 
δἰ Δ οἰοίῃβ, ᾿δηᾷ 

οδυτὶοα, Βἷσὰ ουῦ ᾿δηα 

Ὀυγίοα . Ὠΐτη, 



ΑΟΥΒ δ: 7---Ξ18 

ὡρῶν τριῶν διάστημα 1 ᾿Εγένετο δὲ ὡς 
λαίογνϑ] 1 οσουχτρα θυ δ8 οὔ ΠΟΥ ἰΏΓΘΟ 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυΐα τὸ 
δᾶ 6 ψνοχύδῃ οὐ αίτα ἢοΐ μανίηρ Καοννὰ {πὸ (ἐπ) 

γεγονὸς εἰσῆλθεν. 8. ἀπεκρίθη. δὲ 
Βανί οσουχγοα είθερά. Δηβνοτοα μυΐ 

πρὸς αὐτὴν Πέτρος Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου 
ἱοννατῖ ἤδσ Ῥεῖοσ ΞΩν ἰοτάθ, 15 οὗ οὸ χη πο 

τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; 
18 Ῥίθςβ οὗ σχγουῃα τοῦ βᾶνε ἔγοπι ψοιβ ῖνῈ 52 

δὲ εἶπεν Ναΐ, τοσούτουίιΞ 9 ὁ δὲ 
ΤᾺ (ο6) Ῥαΐ ᾿βαϊά Ὑε5, οὗ ξὸ τοῖο. ΤΏ6 νυ 

Πέτρος πρὸς αὐτήν Τί ὅτι 
Ῥεοῖθσ . ον δζά ὯΘΓ ψν»ὴν τιδὲ 

συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ 
τ τνα5 δουηαρα ἰοροίθο Σ᾽ ἴο γοῦ ἴ1ο ἰςϑὲ τὴ8 

πνεῦμα Κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν 
Βρίσι ΟΕΤΟΥτα ΤοοκΚ' ΤΡ ἴξεοὶ οὔίῃμα (ο65) 

θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ 
παν β Ῥυχίοα ἴδ8 τῇϑ]6 ρούβοη οἴου ρος {π6 

θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. 10 ἔπεσεν δὲ 
αοοῦ δηῃᾷ ἐπὸν Ψ11 ὈΘ ΔΓ οαΐδ νου. 516 611 αὶ 

παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ 
1, ΘΙ ἰοννατὰ ἴῃ6 ἔθοί οὗ τη βῃᾶ 

ἐξέψυξεν᾽ εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι 
5816 Ἰδὲ οὔἵέξ 5οὰ]; μανίηρ οαἰοσεα μὰ τῃ6 ψουτρ Θ 

εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες 
ξουπᾶ ΘΓ ἀςϑβᾶ, Δα Βανί Ῥοτὴρ οἂὖἱ 

ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 
ἴδον Ὀαγιραᾶ ἰοννασά 1{ῃ6 ΤΆΔΙΘ ῬΘυβοῦ ΟΥ̓ Βοσ, 

1 Καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην 
ΔΑηᾶ οσσυτχτοραᾶ θαυ δτοαῖ ὌΡΟΣ ΨΏΟ]6 

τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
ἰμε ΘΟοΙοβία δῆ ἃ ὌΡΟΣ 8} 16 (ΟΠ 65) 

ἀκούοντας ταῦτα. 
ΒΘΑΥΩ 5 {πὰ 8ϑο ([ϊπρ5). 

12 - Λιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων 
ΤΒΓΟΙΒΡῺ ρυδ (6 βηᾶβ οὗ {86 Θροβίϊο5 

ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ 
ὙΧΕ5 ΟΟΟΙΓΥΪΩΏΡ ΒΙΡῺΒ Δδηᾷᾶ ρῬογχίθηϊα ΤὭΒΩΝ ἴῃ {ἐμὰ 

λαῷ . καὶ ἦσαν. . ὁμοθυμαδὸν. πάντες ἐν᾽ 
ῬΘΟΡΙΘ; δῃάᾶ μον νοῦ ἨΘ-ταϊη ἀθα!ν 8}} 1π 

τῇ. Στοᾷ Σολομῶντος: 138 τῶν δὲ 
ἴῃ8 ΟοΙοπηιϑαθ ΟΥ ΒΟΙ]ΟΤΊΟΩ; οὗ [6 Ῥυΐ 

λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι 
Ἰξίονος (ομ65) ἤὸ οῶθ νβϑ ἀδυίηρ ἰο βίο ΠΙΧΏΒΘΙ 

αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός, 
ἴο ἴῆφσα, Ῥιϊ νγ85 Ὠαρι νὴ {πεῖ ἐπ ρέορϊο, 

δδ6 

ΝΟΥ αὐΐοσ δὴ ἴη- 
ὕρτναὶ οὗ δροιῦ γα 
ὨΟΌΣΒ ὮΪ5 16. σϑχηᾷ 
ἴα, Ὡοὺ Καονῖηρ ΨΏβι 
Β8δᾶ αρρθηρᾶ, 8 Ῥ6- 
ΘΓ. βδιῖᾷ ἴο Ὥρσ: “ΤΕ 
6, αἰά στοῦ [Γὑ0] 
561 6 Βοριᾶ ἔοι 50 
ἸΛΟὮ ̓̓ Β5.6ὼ6. π5ϑἱᾷ: 
65, ἴοσ 850 τ ἢ," 
9 50 Ῥαείδυ βϑἃ ἴο ὨδΥ: 
“ΜῺΣΥ ψὰ5 ἴὖ δρτθοα 
ὭΡΟΩ Ὀρύνθοθηῃ τοῦ 
[Ὸὴ] ἴο 8 Κ86 8. ᾿ὕθϑί 
Οὗ ἰμθ βρίστὶῦ οἱ 096- 
ον 5 ΤΟΟΚ' ΤὨδ 
ἔθοῦ οὐ ὕοβα ψ 89 
Ῥυχίθα νοῦ Ὠμδοϑηα 
16. αὖ 86 ἄοοσ, δῃᾷ 
ΏΘΥ ΠῚ) ΟΣ γοὰ 
ουἱ. 10 Τηρύδημν 5.6 
6} ἄονῃ αὖ ἢὩϊ5 ἔδοί 
λα οχρίτρᾶ, ΨΏΘΩ 
ἐμ γοιχῶρ ΠΘ ΟΒΠ18 
'ὰ ἰχθὺν ἔουμᾶὰ ΠΟΥ 
αρδᾶ, διά πον σαυγὶράᾶ 
ὯΘΓ οὖδ δῃηᾷ ρδιυτχὶρὰ 
ὯΘΙ ϑδἱ᾽ἱοηρδίαθ ὯδΣ 
Ὠυσρδηᾶ, 11 σοηβο- 
αΟΘΩΌν φτθαῦ θα 
ΟΘΙΏΘ. ΟΥΘΡ 8 ΨΏΟΙ]Θ 
σορρτθρθδύίου Δα ΟΥ̓́Θ 
811 ὑβοδθθ θδυϊηρ 
θροιὺ ὑω658 ἰίηρθ. ᾿. 

12 Μούϑουθϑυ, σου ρἢ 
[88 δηᾶβ οἵ [886 80ο8- 
{165 ΠΊΘΩΥ 5Ιρ 5 δῃᾷᾶ 
Ῥοσίθηϊα σορυϊηθα ἴο 
ΟΟΟῸ ϑιηοηρ [86 Ρ6ο0- 
16; δρᾷ {μὸν Ψψογθ 
811 νι οὔ ϑοσογιά 
ἴὰ ΟΙΌ ἸΟ  5 ΟΟΪΟΘ- 
Ὡδᾶθ. 1 Τῦπθ, ποῦ 8 
ΟἿΘ οὗ ὑὴ6 οὔοΥ5 ὨϑΩάΩ͂ 

ἰὴ 6 οουᾶρο ἴο Ἰοΐῃ 

ὨΣΏΒΘΙΣ ἰο ὕθια; ἢθδγ- 

οὐ Ήθ 1655, ὑπ6 ΡδΟΡΙΘ 
ἌογΘ οχίοηρ [6 11. 

-"----- -------'--᾽- - ---ς-----ἠ--“--ἠ-ἘΟἘς.-.--ος-.-.-..---.. Πὁὖ͵.-..-... 
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14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες 
ταί Ῥαΐ νγετα θη δα δα θοιθνίηρ (ΟΠ 65) 

τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ 
ἰοίῃαε Τοχάὰῖ, τί α65 ΟΕ Γ816 ρούβοῃβ δῃηά δπὰ 

γυναικῶν: 1ὅ ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας 
“ΜΟΤΏΘΩ; Θ5- Δ᾽ 4150 ἱπίο ἐπ Ὀζοϑδᾶ 8.85 

ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι 
ἰο Ὅ6 ϑαγίῃρ οαῦύ ἴδε βῖοκ 8πα ἰο Β6 ρυἱεϊηϑ 

ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ᾿ 
προ Ἐξ16 6 ᾶθ πᾶ ςοίδ, 1ὰ οτᾶστ' [μδὲ 

ἐρχομένου Πέτρου κἂν σκιὰ 
σοταίτ δ ΟΥ Ῥεῖ δἰβδοϊξονες ἰῇ βϑαον 

ἐπισκιάσει τινὶ αὐτῶν. 
ταδί ονοσβῆδαονν ἴο βδουίθομθ οὗ μετα. 

16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος 
Ὗγ)ὲὰ5 σοταίηρ ἰοβοίμο μας δαἰδϑὸ πὸ σαι μπάα 

τῶν πέριξ πόλεων ᾿Γερουσαλήμ, 
οὔ μα τουπμαδροιὲ οὐδ 6 5 ΟΥ Ζου ΞΘ Θτω, 

φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ 
θαυ 59 κ (ομ65) ϑδῃάᾶ (οὔθ5) ἀϊἰβίαροα Ὁν 

πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθερατεύοντο 
᾿ ΒΌΙΡΙΒ ὩΠΟΊΘΘΩ, .Ο ΜῈᾺΟ. ΨΜ6ΓΒ Ὀοΐηρ οὐτεᾶ 

ἅπαντες. 
81]. 

1 ᾿Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ 
Ἐδνίηβ βίοοά ἃ ὼς [{ῃ6 οΟὨΙΘΕ ὑγίθθὶ δπά 

πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα 
411 Ἐπ6 (οὔ 65) ἰοροίμου ἢ Ὠΐτα, ἰμ6 δίῃ 

αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν 
δθοῖ οΥ ἴδ 6 Βεάάμποεξοθ, - ἍΜ Ε. ΒΠ|ςα 

ζήλου 18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 
οὗ Ἰδαϊουυβυ δορά ἔδον ἰσαξέ προ ἴῃς πδῃᾶς 

ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν 
ὭΡΟΩ ἰδ. ΘΡΟΒΕ165 δια ρυΐ βᾷοα. ἰῃ 

τηρήσει δημοσίᾳ. 19 ἴλγγελος δὲ 
ορβουναίίοῃ ῬυθΙίς. ς ΔΡ61 Ρμεΐ 

Κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς 
ΟΕ μοτα Τπχοῦση πἰρης οροηθα ἰὰ6 ἀἄοοτβ. οὗ ἱῃ 6 

φυλακῆς ἐξαγαγώῴν .τε αὐτοὺς εἶπεν. 
ῬΤίσο Βανί ρα οὖύἠ ῃηὰᾶ [το - Ὁ εοὴ δ 5δϊά 

20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε 
Β6 τοῦ βοίῃβ δη4 πανίηρ βίοοα, 6 χοῦ 5ρόδκίηρ' 

ἐν τῷ ἱερᾷἈ;ῃῃ ες, τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα 
ἴῃ, ἰλ6 ἰδθύῦριθ ἰο 8. Ῥθορὶθ 811 {ῃ6 βαυὶηρξ 

τῆς ζωῆς ταύτης. 21 ἀκούσαντες δὲ 
οὗ [8 1118 115. Ἡδνίηβ Βραγὰ μαξ 

εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς 
ἴον θῃςοσοᾷ ΠΑΕΥ 18 [5 Φολα- τον ὁ ἰπίο 

ΑΟΎΥΝ ὅ: 14---2} 

14 Μοτο ἰῆδῃ ὑμαὺ, Ὀ6- 
ἸἸονοῦβ ἰὰ ὑμ6 [Ιρτά 
Κορὺ οἡ Ὀϑίῃρ δααθᾶ, 
τα! πθ5 οί οἵ 
Θη 83ηἃ οὔὕὐ ψομλ- 
Θ; ῖδϑ8ο μαῦ ἐμὸν 
Ὀσουρῃῦ {π6 δίοῖς ουὐ 
οὐ ἰμίο με ὑτγοδᾶ 
ΨΑΥ5 δη4 αἰ ὑπαὶ 
Ποῦ Ὡροὴ 1{{{Π ὨΘᾶ5 
ϑδηα οοϑ, ἴθ οΟΥ̓͂ΘΙ 
ἰῃαῦ, ἃ5 Ῥοίθσ σου 
80ο ὉΨ, δὖὺ ἰϑαϑὺ πὶβ 
ΒηΔαΟΝ τϊσηῦ [141] 
ἸΡΟΩ βοχθ οὐδ οὗ 
βθι. 16. 4150, ῃ8 
ταυἹθ ἔσο ὑπὸ 
οἰὐο5 διουηᾶ σογυδα- 
ἴθὰ Κορὺ σογαΐῃρ ἴο- 
βοίμοσ, Ὀθαχίηρ 510 
ῬΘΟΡΙΘ δηᾶ ὑμόϑα ὑτοι- 
Ια χὰ ὉΠοΙΘδπ 
βρὶγιῦβ, Θηα ἴον ψοι]ᾷ 
οὔθ δηάᾶ 811] Ρ6 οὐυϊεᾶ. 

1 Βὰῦ 86 πῖρσῃ 
Ῥγίοθῦ δῃὰ 8411 ὑμοβα 
αἰ ἶἴαλ, ἰῃ6 ὑδθα 
οχίϑυηρ βδϑοῦ οὐ [6 
ϑοάάμποθοθ, τόθ πᾶ 
Ὀθοϑῖαθ. 1116 ΨΠᾺ 
ἠθϑίουϑν, 18 ἀῃἃ (8. 
1.14 δῃᾶβ ὍΡΟΣ 
8 ροϑβὺϊθ δπᾶ 
ρυῦὺ μὰ ἰῇ ὑδ8 
ῬΌΡΙΪΟ ρἷδοθ οὗ οἱι5- 
ἰοῦν.. “19 Βαὺύ΄ ἀυχίηβ 
[86 ηἰρῃῦ σομονϑἢ ἘΝ 
8561 οροπηθα ἰπ6 
ἄοοῖ5 Οὗ {π6 ὑσίβοῃ, 
Ὀσουρηῦ ὑπο οὖ 
ϑδιηᾶ 5814: 20“Ἐ6 οἱ 
ΧΟῦΚ ΜΑΥ, δῃᾶ, μᾶγ- 
ἴηβ. ἴδκθη ἃ ίδμπα. 
ἴὰ {6 ἰθρθιθ; ΚΘΘΏ 
οα αρθακίηὴρ ἴο ᾧδ8 

ῬΘΟΌΙΘ. 811 ὕμθ β8Υ- 
ἴπρ5 αροιῦ ὑμἷβ 1ἰ{86.᾽ 
21 Αὔνοσῦ Ὠθατῖρ (ἢ Ϊ5, 
ὕ}ὺ δαύοτθα ἰπΐο 

19. ΤΗΝ’ 5, 01.8,18,16-18. [ῃρ ΤιοΙα᾽ 5, ΒΑ. 



ΔΟΈΊΝΒ δ: 22 --.-26 

ἐδίδασκον. ἱερὸν ᾿ καὶ ! 
ἐμοῦ οχὸ ἰθδοδίηξ. 

τὸ 
18. ..ἔθρΙ8 δα 

τς Παραγενόμενος . δὲ ὁ 
᾿ΠΒδνταβ οὐτηθ ἴο 6 δΘορβ4θ. "5. Ῥαξ Ὃἴ88 

ἀρχιερεὺς εκαὶ οἱ. ὺν 
ΟὨλοΣ ῥυῖεβὶ διά. ( ἴμ6 (οῃ 

αὐτῷ. συνεκάλεσαν. πὸ συνέδριον ᾿καὶ 
δ. Ὁ}. 1δὲν Ο8116α ἰοπείμεσ τη 6 5δημθασίη δῃᾶ 

πᾶσαν . τὴν- γὙερουσίαν Εξς τῶν υἱῶν 
811 ἴδε. δββευΌΙν οὗ οΟἹΑ τηθη οὐ 8 80:5 

᾿Ισραήλ; 
οὗ ἸΒΣΘΕΙ,.-: 

εἰ δεσμωτήριον ΄. ἀχθῆναι αὐτούς. 
ΡΙδςθ οὐ Ρουμὰ οὔϑὑθοϑ ἴο με 1θὰ ἴμόσα. 

δὲ - .--παραγενόμενοι. "--: "ὑπηρέται 
ὈμὰῈ Βανῖηξ σοτηδ ἰο 6 δοηρϑίάθ: βῃροσγαϊηδίεβ. ποῖ 

εὗρον αὐτοὺς ἐν. τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ 
ξουμά, ἴδοια ἴῃ ἰῃ6 Ῥτίβοη, " βανίης ποίατηοα μυΐ 

- καὶ 
τἃὃπα. ἔδον ϑδεῃῖουΐ 

το ἀπήγγειλαν .. 23. λέγοντες. ὅτι “ Τὸ 
δεν σεροχίβα 80. - βασίηρ 5 “ἰ δ᾽  ΤΠ6 

. δεσμωτήριον. εὕρωμεν κεκλεισμένον ᾿-. ἐν 
ΡΙ8ο6 οὐ θουπᾶ οπμθ5. νχα ἔοι Βανηρ ὈΘθ Ἰοςκαᾶ 1 

πάσῃ ἀσφαλείᾳ. καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας 
41}. ΒΕΟΌΤΗΙΣ Διά (86 συδταβ πανίηρ βίοοα 

ἐπὶ. τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ - ἔσω οὐδένα 
ἀροῖ 186 ἄοοσβ, Βανίὴρ οροῃεᾷ. θυ 586. ἢ ΟἿ 6 

εὕρομεν. 24 ὡς . δὲ ἤκουσαν τοὺς . λόγους 
ννο ξουπᾷ., ΑΞ μυΐ μον βεασάὰ ὅτ τυνοσχαᾶ5 

τούτους - ὅ.. τε στρατηγὸς. τοῦ ἱεροῦ καὶ 
[8658 ἴῃ δῃά οαρίδια. οὔἔμα ἰθυρ]θ δῃάᾶ 

οἷ. ἀρχιερεῖς, : διηπόρουν ᾿. περὶ αὐτῶν 
18 οὔϊϑε Ῥσιεβίβ,, ΣΟ 1 ἃ αὐδηᾶδυν : αροὰΐ ἰδοτη.: 

τ - ᾿᾿ ἂν τ γένοιτο, τοῦτο. 
ΟΝ  ΜΚοΙν΄ ᾿“ ἍΜΟΠΙΑ Ὀδοοσῇα {8 15. 

25" Παραγενόμενος ᾿" δέ: τις 
ΓΕανῖὰβ ςοταθ ἴο Ὀ6 διοη ρβίαβ μαΐ ΒΟΙΏΘΟΠΘ 

ἀπήγγειλεν. αὐτοῖς “ὅτι ἰδοὺ. οἱ... ἄνδρες . 
τεροσίθα δεῖ ἴο ἐμὴν “δε ΒΟΟΚΙ ΤΉΘ: τη816 Ῥ σβοῖϑ 

οὖς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν. ἐν τῷ ἱερῷ 
ΜΏοαι του Ρρὰΐ ἴῃὼ {86 ρυίβοῃ.. ἄσθ ἴῃ [π6 ἐθζῶρ!θ 

᾿ἑστῶτες. καὶ διδάσκοντες, -τὸν λαόν. 
Βανὶὴρ βἰοσά ᾿ς δα τς ρϑοβίηρ. .- {πη6. ῬΕΟΡΙΒ. 

26 τότε... -ἀπελθὼν᾽.. οὁ --. στρατηγὸς 
 νΤ ΟὟΝ ᾿ς ΒΆΝ ΩΒ 0.6 ΟΕ τς 188... “σαρίάϊπ. 

ον σὺν -- -. τοῖς. ὑπηρέταις -. ἦγεν 
ἰοκεΐβεσ ΣΝ ᾿ ἴδε ΒΌΡοταϊαίο5 “ τν85 Ἰεδαϊη 

αὐτούς͵ οὐ -μετὰ.. βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ 
ἴϑχη, ποΐ ἢ ᾿νιοΙθπόβ, 88 ἌΝΕΥ θυ β ΤῸΥ 

τὸν λαόν,. μὴ. . λιθασθῶσιν. ὁ. ᾿ 
ἴῃ 6 Ῥξορῖθ, ποὲ ἔδμον τϊσῃξ μ6 βδιοπϑᾶ.. τας ἢ Ὁ 

᾿ οὐ σ ν, 

65) ἰοσοίμοῦ  - 

᾿ἀπέστειλαον . εἰς τὸ 
ἰηίο ὁ [3211 

16. ῬθορΙθ.. ... 

δὅδ. 

{πῃ - ἰθλρῖα "αὖ αἀδυ- 
ὈΥΘδΚ δῃα Ὀθρδὴ ἴο 
ἴθδοῃ. ΕΣ ἐπρρα 

ὌΝΟΥ θη [86 Πρ! 
Ῥτὶοδῦ δηα ἰῆοβα τὶν 

Ηΐτὰ Θυγι γα, ὑπὸγ 
οδ]]θα τοροῦθοσ 86 
ΒΘ 6. ἀτ δπᾶ ὑπαὶ 
ΔΒΒΘΙΆΌΙΥ οὗἁἨ ΟΙαΘΥ στάθῃ 
ΟΥ 886 βοὴ ΟΥὗὨἨ ἼΞΡΒΘΙ 
διὰ ὑπὸνὺ βθηῦδ οἱὐξ 
ἴο 8 81 ο΄ δα 
ἴμθαι Ὀγουρ!ῦ.- 22 Βα 
ΜΘ ἴμ6 ΟΠ στα βοῖ' 
[ποτ ὕδμον : .-αἅἄ14 τοῦ 
Εἰπὰ - δ ἐπ΄ ὑδ8 
Ῥυίβοη. 50 εν ΤΕ-: 
ἐυγηβα δηα τηϑᾶθ τϑῸ 
Ῥοτῦ, 23 βου] ηρ; ἼΠ6. 
1.1 τὸ ἴουμπᾶ “Ἰοοκδά 
ΜΙ 811 βϑουριῦν. ἀπά, 
6 ρσυαδταβ δβὐδηᾶ- 
ἰὴ δὖ [86 ἄοογϑ, δ 
ΟὮ ΟὈΘΩΪΡ ὉΠ 6 
ἔουῃηα ὯΟ οἠἱθ ἰῃϑἰᾶθ.᾽» 
24 7611, ΜΉΘ ῬοΟΐᾺ 
6 οδρίαϊῃ οὗ -ἢθ᾽ 
ΓΘ 16 854 [Ὧ86 οὨθῦ 
Ῥτιεϑδὺβ ᾿δαγα 658: 
ψογαᾶβ, ὍΠΟΥ 16} [ἴηἴο 
ὃ αἸΔΗΒΤΎ ονοῦ ἔμι6 56 
χηθυίοτβ 85. ἴο ψδῦ 
δ. σου σοχὴθ -ἴο; 
25 Βιιδ 8. σογίϑη χηϑη 

 αὐτίνεα δῃᾶ ταρόσγίεα 
ἴσ, ὕμοπι: “ἸΟΟΚΤ᾽ ΤῊΘ᾽ 
τᾶθι “του Ραὺ ἴῃ ὑπ6᾽ 
Ὀτίδοη ἃἴθὸ ἰῇ [88 
ἐδιιρῖθ, βίδπαίηρ δηᾶ᾽ 
Λοδοηίηρ δμθ- ὈΘΟΡΙΘ.". 
.26 ΤΠδα. ὑπὸ. ὀερίαϊῃ 
νοαῦ ΟἹ πῃ. -Ὠἰδ. 
ΟΥσΟΥ5. δα ρῥζοσεθασὶ 
οεα. ἐο Ὀγΐὴρ ὑπ θη, 

αν ψιπου νἱοϊθησα," 
δ5 ΔΟΥ ΜΈΓ. ΔἸνϑα 
οἱ Ῥεΐῃρ δἰοῃμθᾷ. Ὀγ 

δῦ9 

21 ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν 
- Βδνίορβ 1 θὰ ἰμοσα. ἴδον Ταϑᾶθ ϑδηα πὸ 

τῷ συνεδρίῳ. καὶ. ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ 
πὸ ϑϑημοάτίω. πᾶ ἱπαιήίγοά προὰ ἵποα {πα 

ἀρχιερεὺς 28 λέγων Παραγγελίᾳ 
ΟΡΧρ ῥτοϑὲ ΒΑΣΙΠΩ Τὸ οὔδθα 

παρηγγείλαμεν. ὑμῖν μὴ - διδάσκειν ἐπὶ τῷ 
“Μὲ σλαῦθεα 1ῖὁὸ χοῦ πο ἰσ ΡῈ ἰβδοῃίης ὑροῦ ἴδ 6 

νόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν 
ὁ ἀλανὰ ἐμ 15, ΄ ΠΩ͂. ἸΟΟΚΙ τοῦ αν δηρᾶ. 1868 

"Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ 
ΖοΓ Ξ Ί Θὰ - Οὗ 86.  ἐθϑομιηρ οἔγου, --δῃά 

βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ 
ΧΟᾺ 81:6 ψν 5 5 ἰο Ιϑϑδὰ οἱ ὌΡΟΣ ῺΒ 1ὴ6 

αἷμα. τοῦ. ἀνθρώπου τούτου. 
Ῥ]οοᾶ - , ΟΣ {88 . : Σδ - 1815. 

295 ἀποκριθεὶς -. δὲ Πέτρος καὶ οἷ: 
Ἡδνίηξ δηδύνεσεαὰ μυΐ Βεῖοσ δα ἴδε 

ἀπόστολοι .:. εἶπαν - οἱ Πειθαρχεῖν “-. - 
ΔΡΟΒΊ]65. -581α ἼἸὸ Ὀ6 ΟΡΘΣ ΙΕ 85 ΤΌΠΟΥΣ 

δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ. ἀνθρώποις. 
[5 Ἰαῦσβϑθεν ἴἰο σοά γχϑΐῖβοσ. ἴβϑῃ ἰἴοταθη.. 

3809 ὁ - θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν 
Ἴη8 οὐ οξίμα. ξαΐμουβ: οὔτ ᾿ τϑιϑοα ὉΡ 

᾿Ιησοῦν, ... ὃν. ὑμεῖς - διεχειρίσασθε 
. ὅφεβδαβ,  . ΨψΒοπι. χοῦ ΤΩ ΛΘ ΔαΙΘα 

κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου: 31 τοῦτον ὁ 
μβανίῃμξ βδηβεᾶ ὑροὰῦ ψοοά; -. 1815 (6) {δ6 

θεὸ ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ᾿ ὕψωσεν 
ἜΣ ΟἈΙΘΕ Τϑδᾶθσ δηά ΞΑΥΟΣ 6 Ριυ ΕΙΡῸ ὑρ 

τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι 
ἴο ἰδ 8 τίσ [8854} οΥ τ, οὗ ἴῃ 6 ἐοι ξῖνα 

μετάνοιαν τῷ . ᾿ἰσραὴλ. καὶ ἄφεσιν 
τορθαίδποθ.. ἴο 6. 5.861 -: δπᾶ 1οίίξ δοὸ οὔ 

ἁμαρτιῶν 82. καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν 
. ΟΣ βίη; δὴ ν 8 8:6 ὶϊΏσββοβ οὔ ἴπ6 

ῥημάτων -τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ΒΑ Β5 ἰθβθ, δμδᾷὰ ἐῇξε βρίτ. ἰπ6. ΒΟΙ͂ 

"ὃ ἔδωκεν. ὁ θεὸς τς τοῖς 
ΜῈΪΟΏ ξδανϑ ΜΒ». αοα “" ἰο ἐξ. (ο1165) 

πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.  ΞΞ- 
ΟὈΘΣΙΩΚ 85 ΣΌΙΟΣ. ἴο Ὠΐχα, 

83 οἱ. δὲ - ἀκούσαντες 
᾿ ΤῊ (ο. 65) εξ μανίην ποασὰ 

᾿ διεπρίοντο. . καὶ ᾿ ἐβούλοντο 
ὅγοτα Βϑῖηδ βανγα ἐΠΓΟΘΉ δῃηᾶ ἐμὸν οσς 5 ἰησ 

ἀνελεῖν αὐτούς. 834. ᾿Αναστὰς ᾿. δέ 
ἰο 8 ὮΡ λοτὰ. Ἡδνίηξ βἰοοα Ὁ Ῥαξ 

τις; ἐν “τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι 
Βοηθόηθ. θὰ ἰπθ6 ϑ5δημοαχίῃ  ῬΏΔΓΙΒΘΘ Ἰὸ ὩϑῺ 6 

ΔΟΥΝ ὅδ: 297--.-8Ὲ4 

21 50 μον ὑχουρῦ 
[θη δηα 5ιοοά ὑπθηὶ 
ἴῃ [Ὧ6. δ) 6. ἀγῃ 

81. Απᾶ μα. Ὠϊρἢ 
Ρεϊοδῦ.. αποϑυϊοπθαᾶ 
ὑπθχ 28 δηαὰ “5414: 

“Α,Ψ6 Ῥοβι νειν ογαργραά 
χοῦ οὐ ἴο ΚΘΘΡ 
ὑδαοΐϊηρ ὌΡΟΣ 8 
Ῥδ51]5 οὔ {ῃΐ5 Π8Π16, 

δα. γοῦ, Ιοοκ!. τοῦ 
Ὥδνο Π1οα Ζογυβαίθσζῃ, 
ΜΠ Ὑυοῦκ ἐσδοῃίησ, 
Δ 6 τοῦ δἵθ ἀρίογ- 
ταϊπθα ἴο.. Ὀσΐηρ [16 

ΤΠ ΒΙοδα- ΟΣ ὉΠ ἴδῃ 
ὌΡΟΣ υ8.᾽ 29Τὴ 8ῃ- 

ΒΟΥ ῬΕΙΕΣ 8η4 [6 
[οὐβδσ]. δρόβι]85. βία: 
“γὙὸ ταυδῦ. οὔον αοῦ 

5 ΤΌΙΟΙ ταίμου ἰπ8ῃ 
πῖθη.: 309 6 σοῦ: ὁΐ 

ΟἿΣ ζογϑξα μουβ σιβθᾶ 

ὉΡ 9655, ψοσ τοῦ 

5167, δησίηρ ἰη 
ὍΡΟΩ 8. δΐδκο. 31 αοά 
οχϑιίεα ἰμἰβ. ὁμ6 88 
Ομίοῦ ἀροηῦ δηᾷ ὅδν- 
ἴογ ἴο ὨΪ5 τἱὶρῦ Ὠδηά, 

ἰο ρἷὶνθ τϑρϑηΐδποθ 

ἴο Ι5Γ8 6] δπα ἴογρίνθ- 

ὯΘ55 Οἱ 5125. 32 ΑΠΩ͂ 

ΜῈ 816 ΨΙΠΘ5565. οὗ 
[8656 ταϑύθδυβ, δά 
80 ἰ5. μ6 ΒΟΙΡ. βρί τ, 
ΜΏΪσῃ. αοά 85. ρἷν- 

ρῃ ἰο᾽ ἕξοβθ οροϑίπρ 
Ὠἰπὶ 85 συ]οσ." ᾿ 

38 ΧΆΘη, ὑπ ν᾽ ποαχὰ 
ἐπι, ὑπ 8 7 ἔδθι ἄδθρ- 

{νῦν ουὐὐ δῃᾷὰ ψ6Γ8 
ποιύϊηρ “ἴο ᾿ἄο ἅν 8} 

ψΊᾺ. μοι. 84 Βπ 
ἃ... οογῥαίΐη ἴθ ΓΟΞΘ 
ΐ {86 Βϑη Θ΄ αὙ]1Ώ, 

ι!ἝὕἼὀ  ΡΏΔΙΪΒΘΘ:.: πϑιηθᾶ 



ΔΟΥΒ ὅ: 88ὅ---Ξδϑϑ 

Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ 
( ΙϑΔ1161, Ἰᾶανν ἰθϑοῆοσ ΒὨΟΠΟΣΘΌΙΘ ἴο 811 ἐδμε 

λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς 
ῬΘΟΡΙΘ, ἢδξ σοχηγλδπαθρα οὐἐθιάθ ποσί [116]. ἰμπθ 

ἀνθρώπους ποιῆσαι, 38 εἶπέν. τε πρὸς 
ΤΡ. ἕο γῆβϑκο, ΒῈ βεϊαἃ δρᾶ ἰοννδτα 

αὐτούς ἔΑνδρες ᾿Ισραηλεῖται, 
[Ξε 7-} 9} Μδ16 Ρϑυβοῃβ ἸΞταθι65, 

. προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ. τοῖς 
Ῥὰ τοῦ Ρασίῃρ δἰϊθηίοι ἴο βθῖνθε ὩΡΟΩ [341:] 

ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε 
ΤΆΘΕ ἰμθβ8 ψν δὲ τοῦ δ8ζ6 δρουξ 

πράσσειν. 3886 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν 
ἴο 6 Ρϑυξονζηίη. ΒοΥΟΥΘ ΖὉῸΣ ἰεβθὸο ἰδ ΟΝ ΣῚ 

ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα. ἑαυτόν, 
βίοοα σὉρ Ὑποιᾶδθ, βανίηβ ἴοὸ Ρ6 βοϊζθοῃρ ὨΪΠΊ1561:, 

ἢ προσεκλίθη ἀνδρῶν 
ἴο νουτὰ τῦδᾶβ τιϑᾶθ ἰο πο! πθ ἰονναχαά ΟἿ πιδὶθ ῬΘΟΥΙΒΟΩΒ 

ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων: ὃς ᾿ ἀνῃρέθη, 
ΠΟΘΙ 885 ΟΥ̓ ἔουν Βυπαχοα; ὯΟ ννᾶβ ἴβΚθὴ ὉΡ, 

καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ 
Ἐετοὶ 811 8.5 8") 88 ὍΜΦΙΘ ΟΡ ἴο Πίτη 

διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 
γε τ αἰβρουβοα δα ἐμὸν σϑύὰθ ἴο Ρ6 ἰπίο ποίμίηρ. 

37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ 
ΑΕοΣ {Π15 (ο)6) βἰοοῦ ὑὉΡ ΨΖυᾶδβ5 {με 

Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς 
8111 68) πὰ [6 ἄδνΞ ΟΥ πῇ 6 τορι ϑ σ  ] ἢ 

καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ: 
ΕΟ Τβαδ βίδα ΟΕ ῬΘΟΡΙΘ Ῥεμιμα ἨἈϊτα; 

κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες 
8.150 ἐμαὶ (οτ 6) ἀεβίσχον θα Πϊτη56 15, δῃᾶ. 811 

ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ 
85 Γῆβ Ων 85. ΘΓ ΟΣ ᾿ ἴο Ὠΐχὰ 

διεσκορπίσθησαν. 388 καὶ τὰ νῦν 
ΨΟΓΊΘ βοδίξοχϑα δ σχοϑᾶ, Απμα [86 ([ΐη55) πον 

λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν 
Ι διὰ βασίωςρ ἴογου, Κίδηᾶ νοῦ ἀνὰ ἔχου {π6 

ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς: 
ΤΆΘΕᾺ τῆ 656 ΔῈ Ιοΐρο οὔ γοῦ ἔμοτα; 

ὅτι ἐὰν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ 
Ὀθσαθα ἱξονοσ ἰἔτὴαν Β6 οἷο ΤΆΘᾺ τὰς 

βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, 
σΟΌΠ5ΕΙ τη15 ΟΣ {μ6 ἍΜ ΟΣΙς 15, 

᾿ καταλυθήσεται" 89 εἰ δὲ ἐκ θεοῦ 
1 Μ1Π 0ῸῈ Ἰοοβϑρᾶ ἄονχζῃ; 1: ᾿ουΐ οαοῦ Οοά 

δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς: 
ποξ τοῦ Ψ|] ΡῈ 8016 ἴο Ιοοβα ἄοννῃ ἐβμοζα; 

θεομάχοι 
ἘΡΏΤΟΥΚ δραϊηβὶ αοα 

ε 

ἐστίν, οὐ 
1:15, 

μή τ ποτε καὶ. 
ηοΐ. Βοιη τα 8150 

δ00 

δ᾽ Τ18΄11}61, ἃ Τδν 
ἔθϑομϑ δβϑύθεσηθα Ὁγ 
81 [τ86 ῬΘΟΡΙΘ, 8ηᾷ 
Βθ8ν 6 [86 σομ)ϑηΑ ἴο 
ῬρΡυῦδ [28 τῇϑὴ ουῇ- 
5146 [0 ὦ 1016 ψΨΏ116. 
35 Αῃῇῃὰ πὲ βοϊὰ ἰο 
πο: “Μὴ οὗ 15- 
ΓΘΘῚ, ὯΔ. αὐϊοηύίοι ἴὸ 
ΨΟΌΓΒΘΙνΟΣ 845 0 Ψηδὶ 
χοῦ ἰηϊοηα. ἴο ἄο. ζα- 
βρθούϊζῃρ ἔμθϑθθ χήθῃ, 
86 ΕῸΓ ἰηδύϑηοθ, - 6- 
ἔοτο [656 ἀδὺ ΤΏΘΕ- 
ἀδϑ ΤΌΘΘ, βαρ ἢ 
ὨΪΠλΕΘ61Ὶ 85 5016: 
Ροᾶν, δῃᾷ 84 ΠΌΡΟΡ 
οὗ χτθ, δροιιδ ἔουσ 
Ὠυπᾶτρα, Ἰοΐηθα Ἠἰϊ 
ρΡαγίγ. Βαὺ Ὧ6 ὰβ 
ἀοῦθ δδὺ ψὶ, δηᾶ 
811 χοβθὸ ψο νῦξ 
ορογγίηρ Ὠϊ ψΟΙβ 
αἰβρουβθα - δῃᾶ σϑθ 
ἰο ποίῃίηρ. 37 Αἴζοσ 
τ ὅπᾶδθ [6 6181- 
116 8 γτοδα ἰῇ [8 
ἄδιῦ5 οὗ ὑμ8 τϑρίβίσδ"- 
ἰἰοα, ἃπᾶ ἢ6 ἄτοῦ 
ΟἿ Ῥρορὶβ δέ Ὠΐτη. 
Αηᾶὰ γοῦὺ ὑμαῦ τηϑῃ 
ῬΘΥΙΒ, θα, δῃηᾶ 81] 
ἴοβθ ψὯΟ ψΟΥ6 ομρδν- 
ἰὴ ϊ ΨΟΙΘ κοϑί- 
ῥογθᾶ δργοδᾶ. 38 Απὰ 
850, ὉΠ6ἅ6ῖΘΡ [6 ὈΓ͵Γ65- 
οοῦ οἰγουχηδίϑηοθα, 1 
ΒΒ ἴο τοῦ, Ὧο τοὺ 
τθᾶα]6 ΜΙ 658 
θη, Ῥὰ} Ιοῇὺ {ῃθ 1 
ΔΙοΩΘ; (ὑθοδιξθε, 1ἢ 
ἐμπὶδ Βοθηθ ΟΥ̓ ὑὨΪβ 
ΜΟΤΚ 5 ἔγοχμῃμ ΣΏΘΩ, 
ἰ ΜΠ Ὅ6. ονου τονψῃ; 
ϑρυὺῦ 1 Ὁ 15 ἔγοηι 
αοα, τοῦ ΨἘῈΠ ποὺ 
ὈΘ6 8016 ἴο ΟΥ̓́ΟΥΓΏΣΤΟΝΣ 

ὑμθι;) οὐμουνῖδο, χοῦ 

ΤΑΘ ὈΘΙΏΔΌΒ 6 1ομηᾶ 

ὅ61 

εὑρεθῆτε. ᾿ 40 ἐπείσθησαν δὲ 
χοῦ ταϊθμ ΡῈ ἐοαμά. ΤΏΘΥ Μετ ροσβδυδᾶθα Ρυΐ 

αὐτῷ, καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς 
[ο Ἀϊὰ, δῃᾶ Βανὶπρ (8116 α ἰονγασα {Ππατάβεῖνεβ ἐπθ 

παρήγγειλαν μὴ 
ΕΥ̓ πραμοα ὩοΣὶ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ 
ΟΕ ῃΘ ΦΖ655 

δείραντες 
Βανίηβ βασνϑᾶ 

τῷ ὀνόματι 
ὩΔΏΊ1Θ 

ἀποστόλους 
ΔΡΟΒίΙ65 

λαλεῖν  ὀ᾿ὄΣΖΣἐπὶ 
ἰο 6 βΒρεακίωβ. ὑροὰ ἴμ6 

καὶ ἀπέλυσαν. 
δηἃ δον τοιθδεθᾶ, 

41 Οἱ μὲν οὖν 
ΤΉ6 (ομ65) ἱἰμαθοαᾶ ἐμοχεΐοσα 

χαίροντες ᾿ἀπὸ προσώπου τοῦ 
το]οϊοίαθ ἔτοτῃ ἔδοθ ΟΣ [86 

ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ - τοῦ 
Ῥϑοδαῦβο ἴμεν ψοζο σοπῖρα ὑνΟσ Ὦν ΟΥ̓ - ἴδμα 

ὀνόματος ἀτιμασθῆναι᾽- 42 πᾶσάν τε 
ὩΔΙΩΘ ἴο 6 ἀϊδῃπομπογσχϑεᾶ; 8} δμὰ 

ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ 
ΕΝ χὰ. ἴμ6 ἰθίῆρῖα δῃᾶ δοοοσζάϊηξβ ἰο οδα ποῖ 

ἐπαύοντο διδάσκοντες ᾿ καὶ 
ον ἜΥΟ σΘ βίη ἐδ 5 δα 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
ἀεοϊασίηβ βοοῦ ἤθνν5 αροὺυΐ ἰπ6 [6} Ὑ  ἘῚῈ Ψ 655. 

θ Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων 

ἐπορεύοντο 
ἍΟ͵Ε ΞΟ 

συνεδρίου. 
Ξδηρασίη. 

Ιῃ Ὀὰᾳϊ {μα ἄβυβ Ὦθ56 ΤΑ ΟΙΣΙΔΒ 

τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν 
οὗ {π6 αἀἰβοῖρθθ οσοιχτοά ΤΩΑΌΥΤΑΌΤΊΤΩΒ οὗ ἴῃ 6 

᾿Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους ὅτι 
ἩΘΙΠφηδίβ ἰονγασὰ τμ6 β: Ὀ)οΣ ς-}.:} Ῥϑοδυξα 

παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ 
ἐμπον ασο Ὀδίηρ ονοεϊοοκρᾶ. ἴθ ἰμ6 Βοσνῖςσθ 18 

καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 
ΜΡ Ἶ με νυϊᾶονν5 οἵ πόζα. 

2 προσκαλεσάμενοι. δὲ οἱ δώδεκα 
Ἡδνίηρ ὁδ116ὰ ἐονναγὰ {λοσώβθιν 5. μὰΐ ἐπα ἔνοῖνα 

τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν Οὐκ ἀρεστόν 
{6 τωυηϊξίαάο οὗ ἐμ6 ἀΐβοῖθιθβ βδαῖϊαὰ Νοῖ.: ΡὈ᾽θδϑί! 

ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ 
1115 5. ἤανῖβ ρδηδοῃεαῦ ἐπα ψοχὰ οἔ ἴπ8 

θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 38 ἐπισκέψασθε 
αοᾶ ἰο Ὀ6 βουνίῃβ ἐο 80165; Ἰοοῖκ χοῦ ΡΟΣ 

δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας. ςοἐξ ὑμῶν 
Ὀυΐ, Ὀχοίμουβ, ΤᾺΒ]Θ ῬΕΟΥΒΟΩΒ οἱ οὗ τοῦ 

μαρτυρουμένους. ἑπτὰ πλήρεις «πνεύματος καὶ 
Ὀρίηφ νὴ πρϑββεᾶ ἴο βοῇ 5.11 οὗ βρισὶ δῃα 

σοφίας, οἷς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς 
οὗ τυϊβάοω, ΨΩ ὉΝῈ 11 δρροϊχῦ ὭΡΟΣ τῆς 

χρείας . ταύτης. 4 ἡμεῖς δὲ. τῇ προσευχῇ 
προ  : {8ϊ8; 6 Βα ἰοΐῃῆθ ῬΧΓΌΨΟΣ 

ΖΙορσοα ὑπο, 

ΔΟΥΝ ὅ: 40----6: 4 

Εἰρρύοτα ϑδούμσϑδ]ν 
αοϑϊηδὺ Οοᾶ." 4041 
τὴἷἰδ [Ὧν σαῦθ Ὠθρᾶ 
ἴο ἶσα, δα [6 ΡΥ 501- 
ΙΟΠΘαάῦ, ἴθ δροβίϊθϑ, 

δα 
ογαρθυθα πολ ἴο 5ίορ 
ΒΌΘΔΚΙΩΡ ἸΡΟῺῚ 8 
Ὀδιδῖὶ5 οὗ ὕ651:15᾽ ὨΘΙΊΘ, 
ΔΩ Ιοὺ ὑβθ γρο. 

41 ΤΏΘΘΘ, ὑμογθίοσχε, 
ψοηὺ 6] ΔΨ ΤΌΣΩ 
Ῥοΐοσθ ὑμ 58 η΄ }6- 
ἀγίῃ, σοϊοϊοϊηρ ὈΘσδΌΞ6 
ΠῈῚ 8 Ῥϑϑῇ σοπῃῦ- 
ροὦὰ ψοσύην ἴο Ὀ6 
αἰβῃμομοσοᾶ ἰῇ ὈΘΏΔΙΣ 
ΟΥ ἰβ. Ὡϑῆθ, 42 Αμᾶ 
ΘΟΥΘΙΥ ὅἂν ἴῃ 8 ὑδῃ- 
Ὁ1Ὶ6 δρᾶ ἔγοῃι Ὠοσβα 
ἴο. Ὠοδ6 ἰπδν. σοῦ - 
{ἰϊηθα. πὶϊβουῦ Ἰοὰρ 
ὑθδοιΐηρ ϑηᾶ αθοϊδγ- 
ἱὰ ἴἊἢ06 ρσοοᾶῦ ΘΕ 
δου ὅθ Ομτιϊϑδὺ, 
ὕθδαδ. - 

ΝοΝ ἴθ ὑὑδ 6858 
ἄδνϑ, ΜΆΘΩ ἰδ6 

αἰδοῖ 165 τ τ6 ἸΠογθδ8- 

ἴῃὴσ, 8 ΙΔΌΓΙΔΌΣΙΪΩΡ 
ΒδΙΌΞΘ Οὐ 8 ρϑζὺ οὗ 

[86Ὲ ατοοκ-ροδκίης 
ὅθ δδαϊηδὺ 6 Ἐδ- 
ὈΣΓΟν -ροδκίηρ σον, 

Ὀθοϑδα οι ψιάοτβ 

ψοτΘ Ὀαίηρ ογθυ]οοκραᾶ 

1 [Ὧ6 ἀδὲὶν αϊδύσιθα- 
ὑΐοῃ. 250. [86 ὕψοὶνα 
οα!]οα μα χυϊο 8 
οὗ ἰὰ6 ἀϊβοΐρῖθ τὸ 

θη 8ϑηα ποϊᾶ: “Τὸ ἰδ 

ποὺ ὈΙ]ΘΑδρ ΤῸΣ 5 ἴο 

Ιϑᾶνα ὑμ6 νοζᾶ οὗ αοᾶ 

ἰο ἀϊδύσίρυϊθ [1004] 

[ο ὑ80165.. 3 Ξο, Ὀτοί- 

ΕΥΒ, ΒΟ Οὐ [ΟΥ̓ 

ψΟΌΣΒΘΙνΘΚ βου οοχίλ- 

Ἐρα τ ἔγολ ΒΊΟΩΡ' 
σοῦ, 1.11 οἵ βρὶσῦ δηα 

πιἰδάοσα, [δῦ Μὰ τῇδ 

“οϊηῦ ὑῃθα.. ΟΥ̓ΘΥ 

15 ΠΘΟΘΑΒΑΙΥ βιιδὶ- 

Ὧ655; ἄἀμαῦ Μὰ. 5181} 



ΑΟΥΒ 6: ὅ--1 

καὶ. τῇ .- διακονίᾳ τοῦ λόγου 
δορά. ἴο ἴῃ 6 ϑούνὶσα οὗ [88 τνοσὰ 

προσκαρτερήσομεν. ὅ. καὶ ἤρεσεν . ὁ 
“ΗΑ͂ΝΘ 5888}} ῬΘΙΒΈΨΘΤΘ. ᾿Απά ῬΙΘαβϑά. τς 

λόγος ἐνώπιον παντὸς : τοῦ. -πλήθους;,; καὶ 
οστά 1ὴ βίθῃΐ οὔ Δ1. ἰμ6. τυὐὐἱϊταάς, δπάᾶ 

ἐξελέξαντο :Στέφανον,. ἄνδρα τλήρη 
ἐμὸν βεϊθοίοα ϑίθρῃθη, -χῶ816 ὕῬφύβοθ. ". Ζ8}} 

πίστεως καὶ “πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιττπον 
ΟΥ ζαϊ ἴῃ - δᾶ... οὗ ϑβρἱσις ΒΟΥ, πᾶ ῬΒΪΠΡ 

καὶ Πρόχορον καὶ. Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ 
8)πὰ Ῥτχγοομοσῦβ δηᾶ ΝΕῈσΔΆΟΣ: 

Παρμενᾶν Ἢ καὶ -τΝικόλάον: προσήλυτον 
ῬδΙτΆΘΩδΒ5 ᾿ ᾿ Δηά ΝΙσοϊθαβ ., ὈΓΟΒΟΙΣ ἰα 

᾿Αντιόχέα, - 6.. οὖς ἔστησαν. ἐνώπιον 
ΔΩ οσΒ 8, ΡΩΝ ἜρΟΣ ταδᾶθ βία μα. ἴπ βἰριμαὶ 

τῶν - ἀποστόλων, ̓  καὶ προσευξάμενοι 
οὔ δ ᾿ ΒΡΟΒΈΪ65,: : ἡ Ὠδνδ ὑτανεᾶ . 

ἐπέθηκαν. αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 
Ὑπὸ φΡαϊ υροὰ ἰμοπὶ - π6. δῃάᾶξ.. 

7- Καὶ ὁ - λόγος τοῦ θεοῦ ᾿ ἷ “ηὔξανεν, 
Αὐμὰ 6 ψνοσὰ οξίμθεο Οαοα τ)ἃϑ ΒΤΟ ΏΡ, 

καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀρ ριθμὸς τῶν μαθητῶν 
Δα τνδ5 τα] ἰρΙγὴρ ἰᾷ6 ΠΟΥ οὗ ἴμθ ἀἰβοῖθ 165 

πολύς τε - ὄχλος 
ΤΑΆΘΒ 856 ογονὰ 

σφόδρα, ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ. 
τς ΘΙ͂Ν ΤΟΙ, ὰ ΠΟΧΌΒδΙΘσὰ 

. 

τῶν ἱερέων ὑπήκουον εἰς Τῇ 
οὗ ἴθ. ρμυϊοϑίδυ ψΨ 66 ΠΟΔΥΪΏΣΣ Ξαγηϊἐβίνειν {ο ἴῃ 8 

πίστει. : 
Ζαλίῃ. 

8 Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ 
τ έρρῆθα ῬῬᾳξ. 20} οἔ ΒΊΘΟΙο 655 δῃᾶ 

δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα: μέγάλα 
ῬονοΣ “85 ἀοίηρ Ῥογίθηΐβ δια 5158 εἰτοαὲ 

ἐν τῷ λαῷ. 9 ᾿Ανέστησαν δέ τινες’ 
ΠΝ.) ἼῬΘΟΡΙΟ. ᾿ 5ίοοῦ ὑΡ Ῥυΐ. 5ΟΣΥΩΘ ΟἹΘ5 

“5 πῶν " ἐκ τῆς, συναγωγῆς - τῆς - 
οὗ ἴπ6 (ο65) οὐἵοῦ πὸ δϑηδροσιθ [86 (0Ππ6) 

λεγομένης Λιβερτίνων “καὶ Κυρηναίων καὶ. 
Ὅσιηρ 5δϊα. οξιῃιρογίΐηο δρᾶ οἵ ΟΥσθηϊδὴθ.. δηὰ 

᾿Αλεξανδρέων - καὶ πῶν τ᾿ ἀπὸ Κιλικίας καὶ 
οὗ ΑἸόχβαπάσγίδηβ δα οὗ ἴπ 6 ἐὐμοο) ἔτοσγαη Ποῖα. δαὰ 

᾿Ασίας συνζητοῦντες. 
οξ Αβῖα Βθοκίη 5 ἰοσεῖπεν Μὰ τὴ6 Βίερμεῃ, - 8δῃα 

οὐκ. εἰς ἴσχυον : ἀντιστῆνατ .- τῇ 
ποῖ πον ὑγοσὸ βίσου" ΘΟ ἰοὸ υυϊμϑίαθἃ ἰοὸ 

σοφίᾳ - καὶ τῷ πνεύματι 
νδάοσα. δηάᾶ ἴο 88 Βρ σις 

εὐ ἐλάλει: -" 11 πότε. - 
[6 νγὲ8 βρθακίῃσ, -- ὙΏΘΩ 

το ΜΏΪΘΕ 

ὑπέβαλον 

δὰ Ἐϊοη δηά. 

τῷ Στεφάνῳ, 10. καὶ 

οὐ μον Ἰπσασὶ ππάδε. 

δ62 

ἀονοίθ ΟὈΥΗΘΙ͂νΘ5. ἰὼ 
ΓΆΜΟΥΣ δηά. ἰο΄ τὴ 
ΠΛ ἰσίσν οὗ [86 ΜΟΓα,» 
5 Αῃμὰ ἰδ ἰμΐηρ 500: 
Κορ ψὰ5 θιθαϑίηρ 
86 σοὶ τισι θ᾽ 
δᾶ ὑμὸῦγῦ 561θοίρά 
ϑίθρηθῃ, ἃ πλϑ. 70] 
οὐ ἔθ δηᾶἃ Ὅν 
βρϊγὶῦ, δηᾷ ῬΗΣΗῸ ἀηᾶ 
ῬΙΟΘΒΌ ΤΟΣ δα ΝΕ: 
ΟΘ ΟΣ δῃᾷ ΤΙΎΔΟΣ 8πᾶ 
ῬΑΣΎΩΔΘ 85. δα Νϊ- 
σο ΒΘ 8,.. 8. “ ὈγοϑοΙγίβ 
οἵ Δηδίοομ; 6 πα [ΠΩ 
ὈΙδορᾶ. θῶ Ὀαδΐοζε 
ὑΠ6΄. Δροκξί]65, δηᾷ, - αἵ 

ἰε, ϑυνίηρ - ὈγΓδνυδᾷ, 
{656 ᾿ϑἰᾶ ἰυς πδηᾶς 
ΠΡ 0 ΓΘ. ἐστ Ὁ 

Ἴ σοποοααθπεῖσ εἰὸ 
ψοχταὰ οἱ αοα ψοηῦ ὁἢ 
στονίηρ,. δηᾶ. πὸ 
ὨΠΔΌΘΥ οἵ, [π6. αἰϊδοὶ- 
ῬΙ65. Καρῦ πὰρ γὴν 
ἴῃ 961 5816 11. - ὙΘΙΥ 
ΙΏυΟΩ;. πα 8. »τοαΐ 

 οσοψα οὗ ῥσιθϑὺβ θ6Ὲ- 
βΒδὴ ἰο ΡῈ ορεαϊδηῦ. ἰο 
[88 ξαϊζῃ. - 

βΒ Νον ϑίδρῇθῃ, τὰι 
οὗ. ρυϑδοϊουϑοδ.. δηά 
ῬΟΜΘΥ, 88 Ὀουὶοστα- 
ἴηρ; στοαὺ ροσγίθηϊδβ δπά 
βῖστιβ ϑιηοὴρ ὑδθ ρθο- 
ΡΙ6. 9 Βυὺ σογίβίη τθ ἢ 
ΤΟδΘ ὉΡ οΣὨ {ποβ6. ἔτοζῶ 
[6 8ο-οδ θᾶ. -ϑνηδς- 
᾿βοριιθ οὗ 86 Ἐτερά- 
ΤΆΘΕ,. δια οἵ. {88 
Ον ἸΘΏ1 8δὴ5 δῃα ΑἹ- 
Οχϑη σι 8πᾶ΄ οὗ 
[δοϑ6. ἔτγοχῃ. : ΟἹ οἰ 
δη Αδβίδ, «ἴο. ᾿αἰδραΐα 
αἰ Θθρῃθα; 10 ηα 
χοῦ μον: οομϊᾶ.. ποῦ 
ΒΟΙΑ͂ ὑπ ὶ οψῃ -ραϊηβὺ 
[86 ψίβάομῃ δηᾶ [8 
βρίτὶῦ: πὰ ψΏ]ΟῺ - 6 
ψ 85: Βρθακίῃηρ.. 11 ΤΏΘη 
6 βϑογϑῖν ἱπάπορα 

863. 

ἄνδρας “᾿ λέγοντας . ὅτι - ̓Ακηκόαμεν αὐτοῦ 
γδ16 Ῥευβοῦβ. ΒΑ ΙΠΕ 

λαλοῦντος ῥήματα. εὐλάσφημα εἰς. Μωυσῆν 
ΒρΘΘ ΙΑ. . ΒΆΣ ΒΒ. ὈΙΘΒρΡμϑχηουβ᾽: ἰηίο:. Μόοϑβ65. 

καὶ τὸν θεόν" . 12 συνεκίνησάν. τε΄. τὸν λαὸν" 
κρὰ 1μ6. σοῦ; - [6 Ὁ βτγρα ὑρ δα ἴῃ 6. Ῥϑορὶθ 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, 
αὐὖὦ ἰπ6. ΟἸΑ6Σ ΤΆΘΩ 8πά. [μ6 ΒΟΙΙΌΘΒ, 

καὶ ᾿᾿ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν 
αὐ Βανίῃβ βίοοα ἼΡοΣ ΠΤ Τοϊπιεῖν βηδίομοα Ηἰπ 

καὶ ᾿ἤγαγον “εἰς τὸ συνέδριον, 
αὐᾶ... . Ὧν 1.4" ᾿ ἑηΐίο. τῷ ἐμα6.. ϑαπμεάσια, 

13. ἔστησάν -. τε. ΄. μάρτυρα ψευδεῖς. 
ΠΟΥ ταδᾶςδ βίδαπα ᾿- δηᾶ . - πμάρτυρας 

λέγοντας: Ὁ: ἄνθρωπος ᾿ :οὗτος οὐ . παύεται 
Βα πῈ . - ὟΒ6 εὐ 9 815 “ποῦ 15 σραβϑίῃρ: 

λαλῶν ᾿βήματα κατὰ τοῦ τόπου “τοῦ ἁγίου 
ΕΞΕΙ ἀνὰ ΒΔ ΠΕ5.. ἄονσα οχ [86 ρῖδοθ ἰδ ΒΟΙ͂Κ 

τούτου - καὶ -““ τοῦ νόμου,- . 14 .-- κηκόαμεν-- 
{μ15:-.- πᾶ "οὗ ΠΝ ΑΜ, τοῦ 6 αν Ὠραχᾶ 

γὰρ αὐτοῦ λέγοντος :᾿ ὅτε ᾿Ιησοῦς ὁ: 
ΤΟΥ͂ ΟΣ τα δε! ΒΑ ΤΩΕ τὸς 88 65:15 τὰ8 

Ναζωραῖος οὗτος “ καταλύσει: - τὸν τόπον᾽ 
Νδζθσθιθ εὐ ὯὯΙ5 ΟΠ Ἰοοβα ἄοννα - {πὸ .:- Ρίδος. 

τοῦτόν καὶ ᾿ ἀλλάξει τὰ - ᾿ᾷἔθη ἃ 
1815. . 8π4 πὸ ΜΠ] σδηθα. ἰῃ6 οαδίσίης δ στο οἱ 

παρέδωκεν ̓ ἡμῖν Μωυσῆς. 
ξδανε Ῥεβιάβ᾽ ἴουβ. Μοβεξ. ΣΕ πο ες 

15 Καὶ "- ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες 
ἐς Δ: Βανίηρ βαζοα ἰαΐο ᾿ς ὨΐΣ .:. 8}1--: 

"οἱ ᾿καθεξζόμενοϊ ἐν τῷ συνεδρίῳ: εἶδαν 
186. (ολ65) : βιτίπα. ἴὴ 1π6 ϑϑδηθῃβαχγίσι [865 56 

τὸ᾿ πρόσωπον. αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 
[88 : ἔδοθ ᾿ὃ "ὋΣ Βἰπὰ 88 1 .ζδςθ.". Οὗ 85,861. 

Τ᾽. Εἴπέν᾽ δὲ. ὃ ἀρχ ἱερεύς Εἰ ταῦτα 
Βαλά" δαϊ ἴδα ΕΥΟῚ Ῥτὶεϑὶ Τὰ ΣῈ εν Ἐν 

οὕτως. . ἔχει;.. 2. ὁ ᾿ ἔφη 
ἰδὺβ δ ΒΑΥΙΆΒΘ᾽ ' τῆδ (016) ἡ ἐἰξδει ̓ ΒΒι 

᾿κΑάνδρες  Σἀδελφοί καὶ πατέρες, ἀκούσατε. 
ΜΆ16 Ῥρϑύβοῃ5 Ῥσγοίδοιβ δηᾶ ξαΐμοτϑ, ἮΘΩΓ του. 

Ὁ. -θεὸς : τῆς δόξης ὥφθη: 
1Ἴὴ6 ἀαοἂ οὗἴῃθ δβἴουν. : Ὀθοϑυθ. ΠΝ το 1ἴμ8 Ξαΐποῦ 

ἡμῶν ᾿Αβραὰμ -ὄντι. ἐν τῇ- Μεσοποταμίᾳ πρὶν᾿ 

:ῇ κατοικῆσαι: 
8 ἰὸ τοϑί δ ̓ 

εἶπεν πρὸς 
ὮθΘ Βα. ἰοννδσζά Ἀῖτὴ - 

γῆς σου καὶ τῆς 
βασία ̓ οἔ νοι δηᾶ. οξίδα. τεῖβ οαβαῖρ ΟΥ γοῦ, 

«αὐτὸν ἐν “Χαρράν; - -ῷ 
ἴτλ 1χ  Ἐδτϑα, ᾿.᾿- 

Ἔξελθε ἐκ-.- τῆς 
ο ψου ξοσί - οαὐοΥ [6 

συγγενείας" σου, - καὶ 
. ἃ Πα 

“αὐτὸν᾽ 

δὲ. ἵὝ͵Ὺῤὰ βδνθ μοαζᾶ οἱ μίτη 1 

[Ὁ [86 

τῷ - πατρὶ’ 

ΔΟΈΝ.- 6:.12---:8. 

ΤΆΘΕ ἴο 58 Υ: “6 Ὦδνθ. 
ἨΘΑΙΩ͂ Ἐΐπε βρϑαϊκίησ 
ὈΙΘΒΡΘΠΟΙ 5. βανΐηρβ 
ϑρδίηβῦ Μόοβο5 δῃᾶ 
αοάἄ." 12Απα ὑμὸν 
Βστθα ΠΡ {86 ῬθΟθΙ8 
δια 6 ΟἹΑ͂ΘΥ. Τ6Ὲ 
ΘΕΑ͂Ι 6 ΘΟΓΙΡΘ5, 8δη6, 
οογηΐῃρ ΡΟ Ὠΐτα 5υᾶ- 
ἄθηϊν, 6} οοῖς. Ὠΐ 
ὉΥ͂ ᾿ἔογσοθ. δῃᾶ' Ἰοᾶ ἶσα 

ΞΘ 6. ἀτη: 
13 ΑὩα: ὑπον. Ῥτγουρσῃῦ 
Το ασὰ 1}4158΄-.-τυέΉὶ ὕ- 
ὯΘ65565, ΠΟ - 581ᾶ:. 
“ΤῊ τήϑ ἀοο5. ποῦ 
5ῦορ: βρϑδκίῃρ ὑ ΡΒ 
σαϊπδβῦ [Πΐβ ὨΟΙ͂Ὶ ΡΙ866. 

Τδηᾶ: ἀρδίηϑῦ 6 Τὰν: 
14 ἘῸΣ ἰηδίδϑῃσο, ψ8 
Βᾶνθ. Ὠδϑτᾶ- ἰὶ 58. 
αν ὑδῖϊ Φοθ ὑπ8 
ΝαΖΒ τ πθ΄ ΜΨ11 τΏτον: 

ἄονα: ὑῃῖ5΄ υἴδοθ δᾶ 

ὍΠΔηρΘ ἴθ οἸβύοτῃ 5 

᾿αῦ - ΜΟΒ65 Βδραθά: 

ἄονσιν ἴο 5. .Ν 

15 Διὰ 85 81] {μόϑϑ 
Βἰυυαρ᾽ 1ὰ ἴμ6 ΞΒΩΈΕ6-. 
αὐ ΄ ̓ δαξοᾶ αὐ ἴα, 
ΠΕ. 580): ὑπᾶῦ Εἷβ 1868 
85 88. ΓΝ ὍΣ 
μὲ εἰοθ. Ἷ 

γι ΤῺΘ ΠὨΙΡΗ Ῥυϊοσι 
Βεϊᾶ:. ““ΑΙΘ ̓Ξ: Ππ686: 

ὑϊορ5 .509᾽) .-2 Ἠδ 5α]ᾶ: 
ΜΘ, ὈΓΟΡΏΘΥΙΒ: “πᾶ 
ζαύθοσβ, θᾶ. Τὴ6 αοά 

ΟΥἨ ΚΟΥ͂ ϑρρδαζροᾶ  ἴο 

ΟἿΣ. Τογοίαῦμου ΑΡΥϑ- 

Ἀεαη: ἜΜ Ώ1Π6 -Ὧθ᾽ 85 ἴἢ 

ΠΜΘΒ᾽Ο 0 ὑϑΎΩΣ "8, Ὀ6- 
οὗ 5 ΑΒχΆΒΆση. Ῥεΐὰβ ἴῃ ἐπ6.5 Μεβοροίδζαϊβ Ῥεζοσο- 

καὶ 
διᾶ΄ 

18 διά ΒΒ, 
ὭτΩ, 

ΓΟ Ὧδ ἴοοῖς. ὍΡ. τϑα -΄ 

ἄθμοο ας ΣΈ’ Ὑ8π,: 

᾿β8λὰ το 

“ὁ οὐδ ἕγομι. 

γΟΌΣ. Ιδηὰ . δηά ἴτοπι. 

γΟᾺ τοϊαύϊνοα ἀπ 



ΔΑΟΥΝ ἢ: 4-9 

δεῦρο εἰς. τὴν γῆν ἣν ἄν σοι 
ὨΔπΠῸΡ ἱπίο ἴτθ6 οαῦῃ ΜΏΪΟ ΚΟ ἴογνοι 

δείξω" 4 τότε ἐξελθὼν ἐκ 
1 ΒῃουμἹᾶ 58ῃον; 1 πὰ ανὶῃρ βοῆς ζοσίῃ οὐ οὗ 

γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. 
ρασίῃ οὗ Ομδι ἄθδῃβ Ὧ6 γοϑιαδα πὰ Ἐατϑα. 

κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα 
«Απὰα ἔγοτῃ ἴθ δὔξοσ ἰπ8 το αἰ 16 ξαΐποτ 

αὐτοῦ μετῴκισεν αὐτὸν εἰς 
οὗ 'ῖσα [ἢ σϑδυβοα ἴο σδηρα τοϑίαθησθ ᾿Ξ ἰπὶ ἀνιῖο 

τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν 
ἴῃ. φδυίῃ 1Ώ15 ἰο ΨΏΪΟΣΒ ΥὙΟΤ ΠΟΥ 

κατοικεῖτε, ὅ καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ 
816 τοϑιαΐσν, 8866 ποί 8Εϑνε ἴο ὨᾺ 

κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ . βῆμα ποδός, 
Δ} ουϊδοθ ἱπ ι- πού-αλ βίου . ΟΣ ξοοί, 

καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν 
δια . 6 Ὀτοζαϊβοθα ἴο σίνθ ἴο τη ἰηΐο δανὶηρ ἀονῃι 

αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, 
ι 84 το ἴῃ 8 βεϑρὰ ΟΕ δἕίοσ Ὠΐτῃ, 

οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 6 ἐλάλησεν δὲ 
Ὧοῦ Ὀοίηρ ἰο Εἰχῃη οὗ ΟΠ. ϑροκα. δε 

οὕτως ὁ θεὸς ὅτι. ἔσται τὸ σπέρμα. αὐτοῦ 
ἰᾷ58 ἰῇ ἀοά ἰπδὲ ΨΠΡ6 τς ϑ8εεᾶ οὐ ῃίμη 

πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ 
ἄν ειον ϑϑίᾶθ 1ῃ -ἘΥ 1 εἢ ξοτοίδτι, δρᾶ 

κακώσουσιν 
ἴμλον ΜΨ}}}1 ἰγσγθαῖ ὑδαῚν 

καὶ 
δηα 

δουλώσουσιν αὐτὸ 
ἴμεν ΨΠ1 βίαν 1 

ἔτη τέτρακόσια: 1 καὶ τὸ ἔθνος ᾧ 
ψ Θασβ ἔοιν υησγροα; δηαὰ ἴῃ8 πδίϊου ἴο Ψ ΏΪΟΙ 

ἄν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ 
ΚΟ ὑδὸν Ψ1ΠΌῸΦῸ βανος 1} ρα 1, τὰς 

θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα: 
αοὰ 5814, δηά δξίοσ ἴμθβο (155) 

" ἐξελεύσονται καὶ 
ἴδδν ΜΠ οοτὴθ ουϊ , δηᾶ 

. λατρεύσουσίν τς μοι. ἐν τῷ τόπῳ 
ἴμεν ΜΙ τομᾶοχ βαοσχοα βουνίσθ ἴοηθ. ἰΏ ἰῇ ρῖβος 

τούτῳ. 
1.15. 

8 -Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς" 
Απὰ πὸ βανα ἴο Εἴτη οονβηδηΐ οἱ Οἰσου τ ΙΒ ; 

καὶ οὕτως. ἐγέννησεν τὸν ᾿Ισαὰκ «καὶ 
δρᾷ ᾿τὰ5 Β6 βοπουδίςεα (86 Ιϑαδο . πᾶ 

περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ ᾿τῇ ὀγδόῃ 
Π6 οἰχουχηςιβεά τ ἰἴο ἴπ6 ΕΝ {με δἰβδτα, 

καὶ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿ἰακώβ, καὶ ᾿Ιακὼβ τοὺς 
δοᾶ. 1βαδα τὰ68 “δοοῸ, διὰ {2860Ὁ {πε΄ 

δώδεκα πατριάρχας. 9. Καὶ. οἱ πατριάρχαι 
ἔνοινα Ῥδιγ συ 5. Δηά 6 φδίσίθοὴϑ 

ὅ64 

σογβ οἱ ἰηο [86 Ιδηὰ 
5181 Β5ῃον ψοι." 

4 ΘΗ Ὧ6 ψϑηῦ ουξ 
ἔστοτλ ὑὯ6 ἰδηα οὗ ἰῃᾳ 
ΟἾΔΙ: ἀθ 85. δῃᾳ ἴοοκ, 
ὉΡ τοϑίάρησθ ἰῇ Ἐ18'.-. 
τ. Απα ἔγομλ ὕμαζα,, 
αἰἴΐασ ;ἷδ ἔα ἀϊθὰ: 
[οὐ] οδαιιδοα Ὠἰπὶ ἴο, 
θῆρα Βἰ5 τοδί θμρα, 
ζο ἰδ Ιδαπᾶ ἰἢ ΨΜΏΪΟΏ, 
τοῦ μὸν ἀμ6}]. ὅ Δῃᾷ 
γοὺ 86 αἱᾶ ποῦ δεῖνα. 
Ὠΐὰ ΔΩΥ͂ ἰμοΥ 8018 
Ῥοβϑθϑϑίου ἰῇ 1Ὁ, Ὧρ, 
ποῦ 8 ζΣοούρτθϑδαϊςῃ; 
Ὀᾳῦὺ Π6 Ὀτομλϊδεᾶ ἕο 
οἷν 1 το ᾿ἷἰπὶ 88 8: 
Ῥοββθϑβίοῃ, δῃηᾶά δῇς. 
Ὠἷπι ἤσ Ὧϊδ δ5θθᾷ, 
ΨΏ16 85 γϑοὺῦ ἢ86 δᾶ. 
Ὧ0 ΟἈὨΣΙᾶ. 6 Μοχε- 
ΟΥ̓́Θ, οὔ βροόξκ ἴοι 
[15 εοἤἴδοὺ, δῦ Ὠΐβ 
βεεὰ ψουα Ὅ6 δἰΐθῃ. 
τοϑίαθηὺβ ἴῃ ἃ. ξογϑίρῃ 
ΙΔ δῃᾷ [{Π6 ὈΘΟΡΙΒΊ. 
Μουα φηβίᾶνο ὑὕμρα 
δὰ δἱἰξιὶοῦ Γ[{Π61}] 

ἔοΥ ἴουσ δαπαᾶτγρά 
ψγϑαῖβ, 7 "Αμαᾶ ὑμαῦ )8- 
[ἴοὰ ἔοὸῦ ΨΜΏΪΟΏ {πῃ 6γ: 
ΨΜΜΠι1Ι, βῖδαδνθ 1 588]} 
᾿πᾶρο,᾽ ἀοα καἰά, “δηᾶ: 
οἴου [656 1 Πρ5 ὕΠΘΥ, 
Μ11 οοτὰα οὖ δῃηὰ ψΠ| 
ΤΘΠΟ βϑογθᾶα βουνίοα 
ἰο πιὸ ἴῶ ἐμῖβ ῬΙ8ο6." 

8 “Ἢ 8150 ρᾶγνθ 
Ὠἰθὰ 8. σονθηϑηῦ οὗὨ ΟἷΤ-ὶ 

σαμπλοϊδίοι; - δηἃ 85 
Ὧ6 Ῥεοθῖῆθ ὑῆθ 18:3 
[ὯΘΓ οΟΥὉὈἨ 1580 δηρὶ 
οἰχουταοιθθα Ηἷγὰ ΟΠ 
8 δἱρῃνῃ ἄδν, δπᾷ. 

Ιβδδδο οὐ ὕδοοῦ, δῃά 
ὕδοοῦ οὗὐ ὑβ6 ὑψεῖνα 
ἔδυ Ὠθαᾶβ. 9 Απὰ 

ὕὑμ 6 ἔδιλῖῖν 6885’ 

ὅ6δ 

ζηλώσαντες τὸν ᾿Ιωσὴφ ἀπέδοντο 
μδν 8 ὈΘοοσὴ6 7θαίοιβ οὐ ἐἰῇὰθ 9οβορῃ ἐπὸν σᾶνο ον 

ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰς Αἴγυπτον: καὶ ἦν 
ἰαΐο Ἐδυρῖ; 8ἃπα ννὰ5 ἰῇ αοὰ νὰ ἴσα, 

10 καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ 
δηα -Ὧθ ἴοοῖ ἃρ οὐδ. ΒὨίτα 

θλίψεων 
οι οὗ 81 

αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν 
«ἱραϊαίϊοτβ οὗ μἴτη, δπὰ Ὡς βαᾶνα ἴἰο μὰ συβοϊουβηθϑβ 

βασιλέως ἐναντίον Σ Φαραὼ 
1Ὲ ἔσομῦ 

καὶ σοφίαν 
Δ) Δ νι βάοχῃ Οὗ ῬΏΔΥΤΘΟΝ ΟΥ Κη 

Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον 
οἱ ΕΒυρῖ, δῃὰ Ὧ6 δρροϊῃηϊεα πὶ σονουὴΡ (0156) 

ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ 
Ὁρὸῖ Ἐδπυρὶ 
11 Ἦλθεν δὲ λιμὸς 

δὴ μα ξδιαληθ ΡΟ ΜΜΏΟ]6 ἰῃ6 

. 

Ἐθνοῖ 

καὶ Χαναὰν καὶ θλίψις μεγάλη, καὶ οὐ 
δια Οδῆδϑδα δρᾷ ἐσθ δίῃ ἜΝ ̓ δηᾶ ποῖ 

ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρε ὧν’ 
Ψψ 6 γ6 παϊηρ Σοοαβιμξες τῃ6 ταιποστ᾽ ἡμῶν" 

12. :ἀκούὐσδας δὲ ᾿Ιακὼβ ὄντα ὀιτία εἰς 
Βανὶηβ Βαασγά θυ ὅδοορ. Ῥεὶπρ ρσγϑίῃβ ἱπίο 

Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν 
Ε:2,:. 49} ἢ βοῃΐ ξοσίῃ οοὐ τδ6 ἘΔΙΏΘΥΒ ΟΕ α5 

πρῶτον᾽ 13 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ 
Βύβί [{{ὴπῚ6}; δὰ ἃ ἐῃ6 δεσομᾶ [{ἰ1196] 

ἐγνωρίσθη ᾿Ιωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς. αὐτοῦ, 
Μ 85 δ 6 πο Φόοβορῃ ἰο πῃ6 Ῥσχγοΐμουβ οἱ Ἀΐτα, 

καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ᾿ φαραὼ τὸ 
δ τχτωϑηϊἕθϑι  -- ὈΘΌΘΤΩΘ ἴο ῇ 86. ῬΏΦΥΘΟΙ ἐμ6 

γένος ᾿ΙΪωσήφ. 14 ἀποστείλας 
ΤϑοΘ ΟΥ̓ ΤοΞοΡῃ. Ἡδνίη βοΐ ξοσί 

δὲ ᾿Ιωσὴφ μετεκαλέσατο ᾿Ιακὼβ τὸν πατέρα 
Ῥᾳξ ϑοβαερῃ ἴμποῆσθ σδ]]θα ξοὸσ ὥβϑοορ ἰῃῇε ξαίμετ 

αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς 
οὗ δίχα ᾿δηᾶ 81 ἰλ6 -σοιαϊϊ οηβηΐὶρ θ 501}}}5 

ἑβδομήκοντα πέντε, 158 κατέβη δὲ ᾿Ιακὼβ 
βΒονϑθηΐ" - ἔνς, ψοηΐ ἄονψῃ Ραῤ Φ8οοῸ 

εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ 
ἰηΐο Ἐν. Αμᾶά Ὧδ ἀδορϑβϑαᾶ ὮΘ πᾷ [86 

πατέρες ἡμῶν, 16 καὶ μετετέθησαν 
ἔΠΘΥΞ ΟΥ̓ 5, δηᾶ ἴμ8ν ἍΜΘΙΘ ἰχϑηβξογγα 

εἰς Συχὲμ καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι 
ἰπῖο 5ῃθομθα δα μὸν ννοτθ Ῥὰ ἴῃ ἰπ6 ἰογὴρ 

ΚΗ ΕῚ ; 2 ᾿Σ “" ᾿ ᾿ ᾿ ᾧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ.. τιμῆς ἀργυρίου 
ἴο ΜΨΏΪΟΩ Ῥουσῃῆξς ΑΡσδῆϑια ΟΥ ὑσίοθ ΟΥ̓ βίϊνοσ 

παρὰ τῶν υἱῶν Ἑμμὼρ ἐν Συχέμ. 
Ῥεβίᾶθ οξίμθ. βδοῦϑ οἔ δβτηοσ ἴθ Ξθθοδοια. 

πασῶν τῶν 
τᾷ 

ὅλον τὸν οἶκον. αὐτοῦ. 
801 ΜΏΟΙ6 [6 ἤιε. οὗ γα. 

ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον 

ΔΟΥΒ 1:10---1Ὸ 

Ῥθοβϑθ ἰβϑιοῦβ οἵ 90- 
ΒΘ 888 50] Ὠΐτη ἰηΐο 
Ἐσὺ. Βα αοα τῶ 
ΜΙ Ὠΐμη, 10 δῃᾶ 6 
ἀδιϊνοσεὰ Ὠἷτὰ οὐδ οὗ 
811 ὨΐϊΒ ὑγὶρυϊαύϊ οι β 
δὰ βάν Ὠΐπὶ ρτϑ- 
ΟἸοιβηθης δηα τ ϑο 
ἴὰ ὕμθ εἰρῃῤ οἵ ῬΏΒτΙ'- 
ΘΟ Κίηρ οὐ Ἐργρύ. 
Δηᾶ 6 δρροϊηϊθα Ὠΐτ 
ἴο: βογοσὰ Ἐρρυνοῦ. δηᾶ 
ὨΪ ΜΏΟΙΘ Πουδβδ. 
11 Βυΐ 8. ἔδχηΐϊῃθ οϑτὴθ 
ὭροΟυΒ 6 ΜΏΟΪα οὗ 
Ἐρυνρὺ δῃρὰ ΟβϑὭβϑῃ, 
ΘΥΘῺ ἃ δφυϑαὺ {{101}18- 
ἴοα; μα. ΟἹ 2ογδ- 
ΣΑΙΒΘΙΒ ΨΟΙΘ ποῦ 
ΤΙ Ρ - δ Ρτονὶ- 
5Βίοιψθβ. 12 Βυῦὺ σὕδοοῦ 
θαχγὰ ἴἤθσο ογὸ ζοοᾶ- 
βία ἰὴ Ἐισνοῦ. δα ΒΘ 
δῦ. ΟἹ ξογθίδυοΥα 
οὐ 6 ἢχθὺ ἀΐχαθ. 
18 Δηᾶ ἀυτίηρ ὑπ 58ο- 
ομᾶ ὑΐτηθ Φοόβθοῦμ ᾿ψ85 
ταϑᾶθ Κηον. ἴο ὯΪ5 
Ὀτγούΐμοθυϑ; δηᾶ {π86 
ἔϑυαλν βύοοκ οὗ σΟΞΘΡΏ 
Ὀδοδῖὰθ τηϑηΐϊξοοῦ τὸ 
ῬΏΘΙΔΟΏ. 1450 090- 
ΒΘΡἢ δβοὴῦ οὔὖῦ 8ῃᾶ 
δρᾶ ὅδοοῦ ἢΐ5. -18- 
ΠΟΙ δῃηα 811: ἱβ σϑ]δ- 
ὑνο5 ἔγοτχ ὑμϑῦ -ὉΪ866, 
1 ῇ8 ΠΌΡΟΣ. οἵ 
δουδηύν -ἶνθ 5ΟΏΪ5, 
15 598000 μοῦ ἄονῃ 
πο Ἐσυρὺ. Απᾷ Ὧ6 . Ὧ6- 
οΘαϑρα; ἃμπαᾶ κβὸ ἀἱὰ 
ὉὉΥ ἔογοίαοχβ, 16 δα 
θυ ψογα ὑγδησίθσγθα 
ἴο ΒΘΌΒΘΙΩ" δηα ΜΟΥ 
Ἰαϊὰ ἴῃ 6. ἑοχὰ ὑμδῦὺ 
ΑΡτϑῆδιῃ δᾶ Ὀουρῦ 
ΤΟΥ 8 Ὀτΐσα τ ἢ δνγον 
ΤΩΟΠΘΥ͂, ΓΟ 6. ΒΟῚΒ 
Οὗ ΗδΎΩΘΟΥ ἴῃ ΘΏΘΌΠΕΘΙ. 

-------.- τ τ΄ “ἐς τ.  Ὁὖ 6 ΟΌϑῸ- Θ6ὉὩ5΄᾽..ὦὁὦὁὦὁὦὁ.᾽ὁ᾽ἪὦἪὦἪΝὁὦὦΝἜΝς.ς.ςςἪ.ὦ.Ἢ.ἪὦἪὉὁὦ.ὁ ὁ ὁὁὅὁὃϑΌἔοπο᾽ 

16. ΘΠ 6’ Ποῖα, “11,18, εἰν Ὁ Ποσά,᾽ - ΒΑ. 



ΑΟῈΞ 12:1}.-24 

1 Καθὼς ᾿᾽δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος 
Αοουναϊο 45 υΐ τῶ Ὠϑδυῖηρ ἴδ [5221 

τῆς ἐπαγγελία ὡμολόγησεν ὁ 
ἀἰς ἐΔΑ ΝΑ 9 ΟἿ ἧς ῊΝ ἐμ νῃ δα ες 186 

θεὸς ᾿ τῷ .. ̓Αβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς. καὶ 
ἀοὰ ἴο δα ᾿ΑΡσδμ δι, . ᾿ΒΥΧΘῚΝ 186 Ῥθορὶθα δῃά 

ἐπληθύνθη ̓  ἐν Αἱ ἰγύπτῳ͵ ...18 ἄχρι 
11 Ὰ5 ὙπαΙριϊθά. ἰχ : , ὉΠ: 

οὗ ἀνέστη βασιλεὺς 
 οὮ. [{{ππ6}] 5ἰοοῦ ὉὃὉΡ ΚΙῺΒ 

Αἴγυτττον, ὃς - οὐκ ἤδει : τὸν 
᾿ Ἐεγοῖ, ψΏΟ οποξ μαᾶ᾿ Κηόοννῃ. {μ6 

19. οὗτος “ κατασοφισάμενος τὸ γένος 
ο 15 (οπ6) δνίηρ υϑοα ογαζύ δαί 8. σᾷςβ 

ἡμῶν. ἐκάκωσεν τοὺς . πατέρας τοῦ 
οὔυξ . .ἰχοαϊραᾶ Ὀϑαϊν.. {μα ἐδίμεουβ. οὗ τὴ6 

ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα. αὐτῶν εἰς τὸ 
το Ὀε ταβκίηρ ἰδ ἰξαοῖς οχροβεα οἱ ἐμπεῖὰ ἰπίο {ῃ6 

μὴ ζωογονεῖσθαι.. 20 “ἐν. οι ὦ 
᾿ .ἴο 1.1: ξέμοτῖος εὔὐνο. πῃ. ὙΈΙΟΕ. 

καιρῷ ννήθη Μωυσῆς, καὶ ἦν. 
διοροϊπίρα ἐϊπλθ δὶ ὙΕακοταῖα οβοϑ, δηᾶ. ΒῈ ψ) 85 

ἀστεῖος". τῷ θεῷ. ὃς ἀνετράφη μῆνας: 
ῬΘΑΌΣΩΙ .-ἴο πὸ αοά; ψΠῸ 

ἕτερος. ἐπ᾽ 
αἰβονυεὴ ὑροῖ 

"Ἰωσήφ. 
Φοβορῇ. 

τρεῖς “ἐν τῷ οἴκῳ -τοῦ πατρός: 
ἴσο ᾿ς. πὰ. ἐδπθ βουθα. 5 οὔίπμο Ταίμοτ; 

21 ἐκτεθέντος:  ΑἈ δὲ. αὐτοῦ. . ἀνείλατο 
Ὠανίπῦ Βοθ ἐχροϑοῦ Βαΐ ΟΥ̓ μα ᾿ ἴοοῖς ἃ 

αὐτὸν. ἡ θυγάτηρ Φαραὼ. καὶ ἀνεθρέψατο 
πὰ ἰδῃ6 ἀδυξηίοσ ΟΥ̓ῬΏΔΥΟΣ ἀραὶ 5806 γϑαγϑα 

αὐτὸν οἐἑαυτῇ εἰς υἱόν. 22 καὶ 
ΜΠ ὰ 1ο ΥΩ πο. 5Βοῖ, Δα 

᾿ ἐπαιδεύθη. Μωυσῆς, πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων, 
785 ον, Μῶόοβοξ.  ἴο 8} φπεάοτα δἰ σνρίΐδηβ, 

ἦν - δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις. 
ἢ νναβ: δα ἴἰο ΝΜ ΌΣΚ5 δὲ Ῥοννο αι ἷἾὮ ψνοταᾶβ 

αὐτοῦ. 
ΟΥ̓ Ὠΐτα. : ἐν . 

: 22. Ὡς; δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ: 
᾿ΑΒ. να τῦδϑ θϑῖ ΕΠΕ11ςα ἴο τὰ 

τεσσερακονταετὴς Χρόνος, ἀνέβη . ἐπὶ τὴν 
ὁξ ξοσίν ἡ εασϑ᾽ ἄταθ, ἐἰξσαῖαθ ἂρ ἀροὰ δα 

ἱαρδίαν᾽ αὐτοῦ. ἐπισκέψασθαι. τοὺς ἀδελφοὺς 
ἐ πραῦς ΟΕ τα Π᾿ ἰο ΙΟΟῸΚ προσ 188 Ῥγχοΐβϑυβ 

αὐτοῦ. τοὺς υἱοὺς ̓ Ισραήλ. 24 καὶ ἰδών 
οὗ τὰ ἐπ ᾿ ϑουβ΄ ΟΕ 15Υ861.᾿ Απᾷ Βανίηδ 5εθα 

᾿πῖνα ἀδικούμενον ἠμύνατο καὶ 
ΒΟΥσΕΟΏ ΘΒ. Ῥεΐπδ ὉΠ ΒΕ. ἰχϑαϊθᾶ .- "Ὧδ ἀεξεηᾶεά ᾿ ̓δῃᾶ 

ἐποίησεν ἐκδίκησιν ο τῷ ᾿καταπονουμένῳ 
αἰὰ νοηξθαησα ἰοὸ [η6 (6) Ῥδϊῃβ δραβοα 

τνᾶ8 τϑεὰ τοηΐῃ5 

ὅθ66 

11 “σαδὺ 48. ἴδ {ἰγη 
85 ϑΌΡτοϑοπίηρ ἔοὺ 
[{]ΠΠρλθηῦ - ΟἹ ὑῃ8 
ὈΓοΟΙλδα ἰαῦ αοά δὰ 
ΟΌΘΏΙΥ αἀδοϊαγθᾶ. ἐρ 
ΑΡτδθια, δ ᾿ῬΘΟΌΙΘ 
ΟΥΘῚ δηλ τ 0116 ἴῃ 
Ἑσγοὺ, 18 το}. ὑῃθ γα 
ΥΌ86. ἃ αἰ ογοηῦ Κίησ 
ΟΥ̓ Ἐργρὺ, ψὯΟ ἀαἱᾷ 
ποῦ ΚΩΟΝ οὗ. ΦΟΞΘΡΉ, 
19 ὙὨΐδ ὁμ6 ἀδθά 5πὐαΐα. 
οΥαξὺ ἀροληβὺ. ΟἿΥ Τϑο6 
ΒΗ, ὙΤΟΙΡΊΘΙν Σογορα 
[186 ἔβύμοιβ, ἰο. ΒΧροβα 
06 1 -ἰξαπύδ, ὑπαὶ 
ὍΠΟΥ πρῦ ποῦ - θ8 
Ῥγοϑοσνθᾶ δἰἶνο. 201ῃ 
παῦ- -Ῥαυ ο Δ Υ.. ἐΐτηθ 
Μόοβ65 ΨῸΒ5. ὈΟΓΏ, δηά 
Ὧ6 Ψδ8 αἰνιηθὶν Ῥϑδαμ- 

ἔα}. Αμᾷ Ὧ6 ψὰ5 πυῦδοὰ 
[Ὥτϑο χωοηζῃβ ἴῃ [15] 

ἐδῦμοι 5. Ὠοτηθ. 21 Βυΐ 
ΨΜΏΘΙ Ὧ6 85 ΘΧΡΟΞΘΩ͂, 

086 ἀδυρηνον -οὗ 
ῬΏΘΙΔΟἢ Ὀ]οΚοά. Ὠΐμη 
ὮΡ 8πα ὑὈσχουρῦ μὰ 
ἪΡ 85 θΥ. οὐ Ξ0ῇ. 
22 ΟΟΠ ΒΘ ΘΝ ΜΜΟϑδ5 
85 ἰποίσποίθα ἴῃ 841] 
{π6. ψίβάοση οὗ ὑ88 
Ἐν ὐΐδηβ. Τὰ ἔϑοῦ, Ὧ8 
ΨΑ5. ῬΟΨΟΓΓᾺΙ ἰῇ ὮΪδ 
ψοχᾶβς δηα ἀθθᾶξ. 

- 323. “ΝΟΣ ΜΘ [ῃ8 
ἔταθ οὗ ἰβ. ξογύϊδι 
γϑῶῦ ψὰβ Ὀϑίῃρ 1.1- 
ΠΙρά, ὁ σϑὴθ [ἰηΐο 

δ Ποασὺ ἴο Τδ6 
8 Ἰηβρθούίου., ΟΣ. ΒΪ5 

Ὀσούμοῦϑ,. (ἢ βοῆβ. οὗ 

5186}. - 24 Αὐὰ σΜΏΡρΩ 

ὯΘ6 σϑαυρῃὺ δἰροῦ - οὗ 

8 ρείδϊῃ -ΟὯ6 θίησ 

πα) βὺν ἐγθαῦθά, Ἢδ 
ἀοέθπηασδᾷ " Ὠἶτπὰ ᾿δπᾷ 

οχθουίθα ψοηβΘΘ 66: ἔοσ 

86. 6. Ὀρίηρ δρυποᾶ 

δ601 ΔΟΥΝ ἢ: 2ὅ---ὃ2 

πατάξας “- τὸν “Αἰγύπτιον. [Ὧν δὐτικίηρ ἔμ Ἐρυρ- 
μανίῃϑ ϑιηϊεΐθῃ ᾿.- : ΠΤ Ἐξυρβ. ἰδ ον 25 Εἶθ. ΔΚ 

25 ἐνόμιζεν ες δὲ - συνιέναι - τοὺς [5ΌΡΡΟΚΙΒρ' ἷα Ὀτοίμοσβ 
- ΕΒ ΨΜ)Ὰ8 ΟΥὨ [88 ορίῃίοαθ. Ραΐϊ ἰο φοαρσοποηά.. 186: που ρυϑθρ ὑμαῦὺ αοα 

ἀδελφοὺς ὅτι ὁ θεὸς διὰ. χειρὸς αὐτοῦ , Ά5. ΒΊν ρ΄, ὕμλθση 881: 
Ῥχοίμευβ - ἐμαὶ. 86 αοα. ἐδχουρῃ. απ οἱ μέτ Ϊ νϑ ο ὍΥ ἰβ Βαηῶᾶ, 

Ὀαΐὺ ὑΐον αἰὰ ποὺ ρτδβρ δίδωσιν. σωτηρίαν αὐτοῖς, ̓  οἱ “. -δὲ οὐ 
ἴ ιν 5. ββινδίου ᾿ ἴο ἐμθῖα, ἐπ (0η65) Ῥαΐ. ποὶ] [10]... 26 Δα, [π6. πόχὶ 

συνῆκαν. ᾿- 26. τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἀδν ΒΘ ἀρρθατβά ο 
οοτρτθ δ οηαθᾶ,.- ὙὩΤοίῃθ δᾶ Ῥείβ ΡΟ αἀδν. ὑθ.; 85... Ον ψ6ῚΘ 

ὥφθη “ “ αὐτοῖ αχομένοι καὶ [ἀΒμμηρ, δηά. μ6 ὑτιθά 
ΠΗ νελάχοα βαϑι. . βὐτοῖς Ἅ ΠΡ μένς . δρᾶ [ἴο Ὀγΐηρ θαι ἰοροίι- 

. συνήλλασσεν . αὐτοὺς. εἰς εἰρήνην. - εἰπών -1 Εἴ. δθαίηῃ ἴῃ Ρβᾶςθ, 
μγαβ τοοοποῖσιβ. ἰβοῖὰ πο ρεδοθ. μανίηρ βαία: ΒΒ, ΜϑΩ, χοῦ 816 

: Άνδρες, :΄ ἀδελφοί ἐστε’ -: ἵνα ᾿ Ὀτούῃουβ. ΝῺΣ ἄο χοῦ 
Μ816 Ῥϑυβοῦβ, Ὀσοίῃμθιβ Ὑοῦ 816; ἰπ οχᾶβδυ ἰδὲ ταὶ ἰγϑαῦ ᾿ϑϑοῖ οὗμος. υὰ- 

- ἀδικεῖτε ἀλλήλους; [5.1.3 271 Βὰῤ 788 οπθ 
816 τοῦ ἰτολθηξ ἀηυρεῖν ζ οὯ6 δοίμοτ  ὑμϑδῦὺ 5 ὑχθϑύϊηρ,. Ὠἱ5 

21] . δὲ -.- ἀδικῶν. -΄ τὸν: πλησίον ὨΘΙΒΏΒΡΟΥ. ὈΠ᾿ ΒΟΙΥ 
ΤῆΘ πε) Ἀατ᾿ ἐτοδεϊηρ ΩΣ εν 6 ἈΕΙ ΒΆΡΟΣ ἐπχαδῦ. Ὠἰτὴ ΤΑΥ͂, δᾶ; - 

»᾿ " Ν 4 

ἀπώσατο αὐτὸν. εἰπών. Τίς :. "σὲ: [ἰπδ,; “ὟὙ2ο:, Δρροϊπίθα 
Ρυβῃοᾶ δυν αν . πὶ Ὥδντης 5δἰά- ΕΝ σοῦ [γοὰ ΤΌΪΟΥ ᾿δπᾶ- υῦσο 

ΟΥ̓́ΕΕ..- 1593... 28 οι. ἀο 
ποὺ -πδοξ -ἰο ἀο ΙΒ 
ψιτὰ ἴθ ἴὰ (6. 5Δ1Ὼ6 
ΧΘΏΏΘΥ ὑπδὺ. γοὰ αἱὰᾶ 
ΘᾺ) ΜΠῊ. 086. ἘργΡ- 

Ἰυἴατ.". γοβίοσαδυ, .ἀ0 
γοι᾽. 29 Αὐ [815 ΒΡΘθοἢ 
Μόοβα ὕοοκ: ἴο. Βίρῃὺ 

κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐπ’. ἡμῶν; 
δρροϊηϊθα ΤΟ θὰ - ᾶὰρθο ροη 57’ 

28 μὴ - ἀνελεῖν με. σὺ θέλεις ὃν τρόπον 
Νοῖ, ἴο ἴδκε ἊΡ ΤᾺ6 γοὺὰ 8.6 ὙΠῈΡ ννϑὶ ΓΩΒΠΏΘΥ 

" ἀνεῖλες ἐχθὲς. ᾿ τὸρλ᾿ Αἰγύπτιον; 
σου ἴοοῖκ ἊΡ ᾿ ψεδίοσαδν Ὁ οι ἴπ6-. ἘΞ Δ 7.. 

29 ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς ἐν. τῷ λόγῳ τούτῳ, 
1.0 ραῖ Ἱ͵οβοβ ἢ ἴδο-: υνοχά. ΔΕ ΐδς 

προ 84 Ὀθαοϑθ. 8. δ᾽ θη καὶ ἐγένετο ᾿᾿ πάροικος. ἐν γῇ - Μαδιάμ; ᾿ 
δηᾶ 88 Ῥαοδισιθ. ἄνγθιϊαν βεβίάθ . ἴθ δαγίῃ οἕ Ἐ Μαῖα, τὸ Μπά. ἀπ. ἴδ Ἰδῃ 

: ΜΝ Φ [ΟΣ ΜΙΔΊ'8ῃ, ΏΘτο Ὧ6 οὗ. - ἐγέννησεν υἱοὺς δύο." : : 
ψΆοτα;, Ἀ6, οποζαῖθα βποασ, ἔννο, τ τ ΠΗς ψ}θϑοδιλθ ὑπθὶ Ταῦ μας οἱ 

. 30 Καὶ... πληρωθέντων ... τ. - ἐτῶν -Ἐὑ)ο ΒΟΏΒ.. ς-- 
τ ΑΒ " μανίηβ Ῥεδὴ Ζυθεα. 1 οἶγοδτσὶ 30 “Απᾶ τ ΏΘα. ζοτῖν 

τεασσεράκοντα᾽ ὥφθη ᾿αὐτῷ ἐν τῇ [,οδσβνο σατο, Ζ1Π|16, 
“ΤΟΥΣ ΒΘ. βεόαῖης βθθῖι. [0 τὰ ΟἿὰ {86 [ΘΙ ΒΌΡΘΕΙΘΑ ὕο Ἀἰτα 

τ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινὰ ἄγγελος ἐν ἴὰ. ἴμ6. ν] οΥΘ 65. οὗ 
ἀρβοϊαίθ [Ρ]866] οὗ με Μουπΐ 5ἴπαὶ 8ΏΒ5Ι ἰὼ  Μουῃὺ 51:᾿πδἱὶ δῇ δΏΡοΙ" 

φλογὶ πυρὸς. .- βάτου ὁ 81 ὁ δὲ ιωυσῆς ἴῃ {8π6: βοτΥ. Βατπδ. οὗ 
βᾶταθ οὗβγθ Οἱ ἐβογῃθριιβῃ; τ ἴῃ Ῥαΐ -ΜΌΒΕΒ “18. ὑδογηρυβῃ. 81 ΝΟΣ 

- ἰδὼν: - τ -ἐθαύμασεν 5 ᾽τὸ ὅραμα: ᾿ ΜΆΘΩ: ΜΌΒ65 βανγ 10 Π6 
Βανί δ 5ΘΘΏ. Β6 τνοπάεγοα' δὶ. τς ᾿ βίεμι;" ΘΙ αὖ “6 βἰσηῦ, 

Βυῦ 845: ἢ6 ψὰ5. 80- 
Ῥγοβοιζηρ: ἴο.- ἰνθϑῦ" 
δαῖθβ, σθθονδἢ᾽ 8" -νοΐθθ 
ΘΔΙΆΘ, 8321 δ 6 αοα 

προσερχομένου δὲ αὐτοῦ: κατανοῆσαι ἐγένετο 
σου ἰουνασὰ Ὀπὶ ΟΥ Πίστη ἴο ταὶ ἄονσα οσοαχτεά" 

φωνὴ Κυρίου 82 Ἐγὼ: δ΄ - θεὸς τῶν -: 
Μοῖοθ ὋΣ τοσὰ - ἐς Τ- μα: (οά οἔ 6’ 

ἜΒΑΟΙ τ, Θδονδῖ' 5. ἌΠΕΟΙ, σ 1,8,1ι-αταίατεῖτε, 30» ΑἸ δήροὶ,. 
31» σομονδῆ' 5, ὅατιδὶ τὴ6 Τιογά᾽ 5, - ΒΑ. 

δα ΘΠΒΟΙ ΟΣ ἴῃ 
᾿ογᾶ, Ὅδυρ, τὐλθιτον ΟΣΩ ΤῸ ὦ 



ΔΟΊΆΊΝΚ ἢ: 38--.-88 

πατέρων σου, ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 
ΤΑΊ ΘΥ5 οἔγοι, ἰβξ6 αοά οἵ Αργδῆεαα δῃὰ 

᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος 
ΟΣ ἴδαβδας δῃᾶ οἵ ὕδοορ. ΑἰἴγθθΙ6 μα Βαν1ὴδ ῬΕοΟοΤ6 

Μωυσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 33 εἶπεν 
Μοβο5 ποῖ ννᾶβ ἄδυϊῃρβ ἴο τχϊπα ἀοννῶ. ΞΈΡΕΙ 

δὲ αὐτῷ ὁ κύριος Λύσον τὸ ὑπόδημα τῶν 
Ῥαΐξ ἰο τα ἰῇ6 Τοτὰ Ιοόϑε 6 5881 οἵ (8 

π᾿ 
ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ 
ἔθϑὶ οΟἔγουῦ, ἰῇ 6 ἔοσ ῬΙΔοΘ. ὕὑρὸθπ ΨΈΙΘΗ 

ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 
γοῦ δδνο βἰοοά φασῖῃ ὮΟΙΚ 15. 

84 ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ 
Ἡδνίηρ βεθὰ [5 ἰδ δᾶ ἰσθαίγαθηῦ οἱ ἰῃ8 

λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ 
Ῥϑορῖθ οὔτηθ οὐ ἰῇ (ὁπ) ἢ Ἐβυρί, . δῃᾷ οἵ ἴῃ 8 

στεναγμοῦ αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην 
ΒΘτοδηϊηςξ οΥἷὐ Ὠδϑιᾶ, δδῃ6 1οϑίηβ ἀνῇ 

ἐξελέσθαι αὐτούς: καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω 
ἰο ἰβκο οὰδ θὰ; δηᾶ πον ἈΙΏΘΥ 1 5}121] βϑῃᾷ οἕξ 

σε εἰς Αἴγυπτον. 385 Τοῦτον τὸν Μωυσῆν, 
ψου ἱπίο Ἐρνρῖ. ἼὨϊ τμ6 ἍΜίοβϑθβ, 

ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες Τίς σὲ 
νοσὶ ὑπὸν ἀϊθοννῃεξα (Οο.65) πανὶ δά ῺΟ γοὰ 

κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν, τοῦτον 
δυροϊμπίρα ΓΆΙΟΣ δρᾶ προ, 1ῃ15 (ο 6) 

ὁ θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν 
ἴα. αοἂὰ εηὦ χυϊοῦ πα ἀδιινοσοσ 85 56 ηἴ ΟΕ 

σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ 
ἰοβείπον τ Βαμα ΟΕ ΔΏΕΘῚ οὗ ἰπ6 (τ 6) 

ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῆῇ βάτῳ. 
Βανὶῃρ Ῥϑσοσιθ βοὴ ἴἰομία ἴθ ἰῇ {δοχηριβῆ. 

36 οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας 
ΤῊΪ5 (ο6) 16 ομέ [361-568] Ὠανίῃρ ἀοὴθ 

τῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν τέρατα καὶ σημεῖα ἐν ἐ 
τὴ86 ἙἘἙρσνοΐ δὰ ἰῇ φῬοχίθηϊβ δηᾶ 5 5τλ5 1Ὰ 

ὅθ68 

οὗ γοῦν ξογϑίδίῃρυς, 
[6 αοά οὗ ΑΡΥΒΏβγῃ 
δ ἃ οἵ Ιδϑδ80 δῃᾷα οἵ 
θοῦ. Θεῖχζοα τὴ 
ποι ρ, Μόβθα. αἰᾷ 
ῃοῦ ἀαγα ἰο ἰηγθϑίὶϊ- 
δϑῖΐθ ἔασον. - 38 σε: 
δονδὴ" 5ϑ]α ἰο δἰην 
ΤΆΚΘ ῃ86 πβδῃᾶβδις 
ΟΠ γον ξαϑὺ, ἴοσ ἴὯβ 
ΡΙδοθ οὔ ΨΜΏΪΟΩ γι 
16 βίϑῃμαΐϊηρ ἰδ πον 
Ῥ»τουῃᾶ, 841 Ὦδνθ ὁθὺ- 
τι} 7 βαθὴ [16 ψτουρ-: 
1 ὑτοαίγαθηῦ οὗ τὴν 
ὍΘΟΘΙΘ ΨἘῺΟ 816. ἰπ 

Ἐσνρῦ, διὰ 1 Ὦδγα 
μραζά ὑῃθῦ ρτοδηϊΐϊησ 
δα ἤδνθ σοχὴθ ἀονῃ 
ἕο αἀεοιίνοσ ὑθθι. Απάὰ 
ΠΟῪ σοχῇθ, 1 ΨΜΠΝ βϑηᾷᾶ 
σοι οὔ ἰο Ἐιργρί, 

30 ΤῊϊΪα. Μόοβθθ, ΨΜΈΏΟΠΙ 

ΏΘΥ ἀϊδομηθα, βϑυϊηρ, 

ἍῸΟ δρροϊηϊθα νοῦ 

ΓΌΙΟΙ δῃα ἡπᾶροθ 9’ τηἰβ 

τηϑὰ Οοα 5βοηῦ οἱ 85 

Ὀούμ τυϊοῦ μά ἀδ]ὶν: 

ΘΥΟΥ ὉΥ μ6 Βεαμᾶ οἱ 
[8 6 ϑδῆρι ὑμαῦὺ 80Ρ- 

ρῬϑαγθα ἰο Ἀἰπὶ ἴῃ [16 

ὨΟΤΏΆΡ5ῃ, 36 1815 

τῶϑὰ Ιεἃ ὑπο δὲ 
αἴζοῦ ἀοίηρ φογίθηϊξβ 

Η ; “ΝΗ Ἁ ΜΝ δὴ 5'ρῶὼϑ ἰῇὰ Ἐσγρὺ 
Ἔρυθ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ : σὸς 
ἐΣω 536α ἢ δ ἴα ἰπ6 ἀεβοιαίε [ρας] 8Ππ4 ἰῇ ὑδ6 Ἐεά Ξθὰ 

ἔτη τεσσεράκοντα δρᾶ ᾿ὰ ἰῃ8 ΨΠαΘΥΤΘκ5 
ΨΘΔΥ5 Τοτίν. ΤΟΥ ΤΟΥ γΕΑΥ5Θ. --ἢ 

1 οὗτός ἐστν ὁ μΜωυσῆς ὁ 371 “ΤὨΙ5 ἰ5 π6 Μὸ: 
ΤὨϊ5 ἰ5 . .88 ΨΩ ΒὴΝ (06) βας ἐπαὶ δία ἰο Ἰμδ 

εἴπα τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραή ροφήτην 1. ᾿Αοάν 
Βανὶπε Ια ἴο 6 βοῦϑ ΟΥ̓Ι5Ι861 Ῥγορδοῖ ΒΟῺΒ οὗ Τ5ΥΘΕΙ, 6Ὁ -Ξ 
ΜΝ ἀναστήσει ὁ θεὸς ἐκ τῶν Μ11 ταῖξ ὺπὸ ἴου γοὸῦ 
ὑμῖν αστήσεί τας τος 

ἴο ἰοὺ ὙΨ11 τάδ κὸ οἰαπά ὉΡ ἰβὸ ἀοά. οὐυξοξ ἰδε ἀν ΔΙΔΟῺΡ ΝΜ 
- - « ».κ ΄ 2 Θ 

ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 38 οὗτός ἐστιν͵ Ὀτούποιθ ἃ ῬΓΟΡΏΘΙ 
ἀασυβρο ἀέτου . οΡ Εν ΤΒΐβ5 ῖ5 [κα ττθ6.᾽ 388 ΤὨϊ5. 5 

38. ΠΘΠόνθι, 7 τπάμθτθ, ΤῊ6 Ιιογᾶ, ΒΑ, 870 αοᾶ, ΒΑνΕ; σαπονδῇ 
ὙΟῦΚ ΟΟά, 01.8,11-14,161τ. ΤῊ Τιοχᾷ αοᾶ, Οβϑυρ, 

δ69 

ὁ ἐν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
δ} 

ὁ 
[6 (ολ6) δΒανίηρ οοπιρ ἴο 6. ἴθ ἰῇ 6 δοοϊθβία 

τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
[16 ἀεβοϊδίβ [Ρ1866] νὰ 6 8861 τῆς (οΠ6) 

λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινὰ καὶ τῶν 
φρεακίῃβ ἴο Βίγα 1π ἰῃξε Μουηΐξ 5:Π81 δπα οἵ ἰῃς 

πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια 
Τα ΕῚ 5 οἔυβ, ΨΆΪΟΩ οπ6. τεοοῖνθα Ιε16 τνοχᾶβ 

ζῶντα δοῦναι ὑμῖν, 39 ᾧ οὐκ 
ἤν 5 ἴἰορῖνα ἰίἴοτου, ἴο ΜΆΘΩ (ομ6) ποὺ 

ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν 
6» 1164 ορραϊρηξ ἰο Ῥδοοχὴθ 6 ξδίμοσγβ ΟΕ τ5 

ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν 
ρας ἴὯϑν ρΡυβῃρα ναῦν δῃᾶὰ ἔδμὸν ἑασμθα Ὀδοῖς ἴῃ 

ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 
ἰπ8 Ἀρασχίβ ΟΥ ἱμπϑὴι ἰπῖο Εδνρΐ, 

40 εἰπόντες τῷ ᾿Ααρών Ποίησον ἡμῖν 
Βδνῖηβ βαϊῦ ἴο 8 ΑΔΙΌᾺ Μαῖα ἴο τ|5 

βεοὺς οἱ προπορεύσονται ἡμῶν ὁ γὰρ 
δοὰ5β ψὸ ΨΜΠ1 βὸ δῃβδα Οὔ; 6 Ζοσ 

Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς 
Μοϑβεβ 115, ΨΏΟ ἰβᾶ οὔξ 53 οὐοῦ δαγίῃ 

Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο 
οὗ Εαυρῖ, ποῖ ΜΑΙ ᾶνθ Κποψὴ μας οςουχτγοα 

αὐτῷ. 41 καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς 
ἰο εἰπ|. Απα μὸν τϑᾶθ οδιὲ 1ῃ 134: 

ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ 
ἀδν5 ποβα δρᾶ ἰδ ν δα ὸπρ βϑουὶᾶςο ἐοὸ 86 

εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς 
40], δορὰ δον ννόχὸ θη 5 νν6}1-ταϊη ρα ἢ ἰῃ6 

ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42 ἔστρεψεν δὲ 
ΜΌΟΓΚΒ οὗ ἴθ Ἀδηᾶβ οὗ ἰῃϑίῃ. Τυγπθα Ρΐ 

ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 
[6 αοὰ δᾶ Βᾶνθ Ὀϑϑίαᾶα μοσὰ 

λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ 
ἰἴο θ6 το σίηρ ΒΟΥ Ωα, βουύνίοο ἰο 6 δύ οὗἕμα 

οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν 
ἄθανθῃ, ΘασοΙα! 5 ἃ8 1 85 Ὀδθὴ ᾿υχιτθῃ ῃ 

Βίβλλῳ τῶν προφητῶν “Μὴ σφάγια καὶ 
ΒΟΟΚ οὗ [8 Ῥτορῃμθὶβ Νο νὶοῦ τη δια 

θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη 
ΞΔΟΙΊΒ 65 χοῦ Ῥοτθ ἰοαγα ἴο τὴ ΨΘΟΥΒ 

τεσσεράκοντα ἐν τῇ - ἐρήμῳ, - οἶκος 
Σοτῖν ἴῃ ἰδθ6 ἁδβοϊαίδ [Ρ]8δ06], - ουβα 

᾿σραήλ; 43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ 
ΟΕ ΒΓ 612 Αμα τοῦ ἰοοκὺρ 6 ες οὗ με 

Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ῬῬομφά, τοὺς 
ΔΙ ἢ δπᾶ ἐθεῈ βίδᾶσ οὔίμε ροᾶ Ἐογπιρῆα, ἐπθ 

τύπους οὺς ἐποιήσατε προσκυνεῖν 
ἰϑὴε5 ΨΈΙΘᾺ χοῦ σηϑαᾶρ ἰο Ἀ6 ΨΨΟΥΒΏΣΡΙΩΣ 

ΑΟΤᾺ Ἵ: 39---48. 

16 ἰῃϑὺ σϑπια ἰο. 6 
ΔΙΔΟῺΡ ὑπ6 σοῃρταρδ- 
ἤοῃ ἴῃ 6 ψ]ΠᾺΘΓΏΘΒ5 
0 ῃ6 8ηρ61 μαῦ 
Β0ΟΚΘ ἰο ἰδ ΟΠ 
μουηῦ 51:8] δῃᾶ πιν 
ΟἿΣ ογοίδύμουβ, δηᾶ 
ἢ6 τϑοοὶνρα τἰνίησ 58- 
οὐρὰ ῬὉτστοποιηοθιηθηῦβ 
ἴο ρὶνα του. 3970 
ἢ ΟἿΣ ζοσγϑδ Υ5 
Τοξαδϑα ἴο ὈΘΟοομθ ΟΌ6- 
αἰθηῦ, Ραὺ μον ὑμσιδὺ 
δΐτ δι5ιὰθ δηᾶ ἰπ ὑΠ 6} 
Ἡραγύβ. ὑμθ ν᾽ ἰυζηθραᾶ 
δὸκ το Ἐργρύ, 40 58γ- 
ἰὼν ἴο Αδύθοῃ, "“Μβῖκθ 
Βοάβ [ἴὉΣ 05 ἴο 0 
ΘΗΘΔα οὗ ι15. ἘῸΣ ὑδίϑ 
οβοϑ, ὯΟ ΙΘα τ5 οὐ 
ΟΥ ὑὴ8 ᾿Ιδῃηᾶ οὗ Ἐργοῦ, 
6 ἀο ῃοὺῦ Κηον πῶδῦὺ 
Ὧδ5 Ὠδρρθηβα ἰο τη, 
4150 ὑμθῦὺ τϑάθ ἃ 
ΟΔΙΣ ἴῃ ὕμοβα αδὺ5 
Θηδ Ὀγουρηῦ ἃ ἃ 
ΒδοΙῆοθ ἰο μ6 ἴᾶο] 
δᾶ Ῥορὴ ἴο Θη]ΟΥ 
ὑπο βοῖνοα ἴθ. ὑπ 
ΟΕ ΟὗἨ πὶ Ὠδηᾶϑ. 
42 Ξο αοἄ ἰυτηδᾶ 8ῃὰᾶ 
Βδηαρθα θη οὐοὺ τὸ 
ΤΘΏΔΘΥ βϑοσθα βούνίοα 
ἴο ὑπ ϑ.ΙῺΡ οἵ Ὦθϑυ- 
Θἢ, δῦ 85 1 ἰ5 ψεὶῦ- 
[6 ἴῃ 6 Ῥοοῖς οὗ 
Ὁη86 Ὀχγορῃοίϑ, Ἰὖ τ ὰ5 
ποῦ ἰὼ τ ἰῃϑὺ Ὑὑοὸῖ 
οἴοσοα νἱούβ δηᾶ 
ΒΔΟΥΙΙΟΘΘ ΤῸΣ ΤΟΣ 

γΘΔΙΒ ἴῃ ἰῃ6 ΨΠᾶΘΥ- 
ὭΘ5ΞΚ, 5 Ὁ, Ο Ποῖ58 

Οὗ Τ5ῦ8612 ἀϑ8 Βα ἰᾧ 
ψ 5. 026. ὑδηῦ οὗ Μο΄'- 
ἸΟοΟἢ πὰ ἴθ πἰδσ 
Οὗ 86 ροάᾶ ἘἙΒΘΌΏ8Ω 
ὑπᾶῦ γὸῦ ἰοοῖς ὉΡ, 

[65 ἔρυτο ΜΏΪΘΩ 

τοῦ χηϑᾶθ ἴο ΜΟΥ ΪΡ 



ὑμᾶς ἐπέκεινα 
Ῥονοῃᾶ ΕΣ 15. 

ρίου - ἦν τοῖς 
ὙὙὰ5. ἴο 18 6 

καθὼς 
}, δούσκαναξ 85 

βωυσῇ 
ἽΜόοβ65 

τύπον ὃν 
ἔγρε ΜΏΪΟΝ 

«εἰ αγον 
᾿εἰσήγαγς ΕΝ 

ἔρες. ἡμῶν. 
: οὔ 

σεε τῶν ἐθνῶν 

ὍΣ 6. Ὡδίου5 

Θεὸς ἀπὸ 
σοᾶὰ. ἔτγογα 

ἕως -- τῶν 
“ὍΛΙΙ τδ8 

“χάριν ἐνώτιον [ 
ἌνΟΣ δὰ 5ιΕπὶ 

ΣΟΙ. 

ἁτοικεῖ" ᾿ 
; ἀπ Ό  ηΡ᾽; 

ει. 48.. Ὁ 
πΠ ΔΕ ΤΏ 

τὐπτοτόδιον 
Τοοϊϑίοοϊ]᾽. 

οἶκον 
ἘΣ ΟΘΒ6 

ες τίς 
οὐ ψΒαῖ 

480 σεμονϑα,: 'σατα τθ6τ8 ἢ 

δ10 

ὕμθα. ΟΟΠΒΘΟΌΘΉν 1 
ἍΜ}1Π ἀσροτῦ στοῦ ἴες 
γοῃᾶ ΒδΌνΙομ. ὅτ 

44 “Οὐ Τοτοῖα με 
δὰ "6 ὑθηῦ οἵ" πε 
1 Ώ655 ἰὼ ὕ86 ψΠΟΒΙΣ 
ὯΘ55, δῦ 88 δ τεῆς 
οΥου5 ΜΆΘΩ 5068 
ἴο Μοβθδβ-. ἕο στηϑῖθ 
ϑοσοταΐϊῃρ ἴο [88 μι: 
ἔθ Ὧθ6 δα - βεδῃ: 

45 Απᾶ οὐ Τοτθίδ μεῖν 
ΨΏΟ βυσοροαθαᾶ. ἐσ 
δῖ5ο Ῥχοαρῃὺ [δ ἴῃ τὰ 
᾿σοβδθαλ ἴηὐο. [86 ΔῚΣ 
Ῥοσϑθοβθᾶ ὈΥ᾽ {π8 ἠὲ 
ἐΐομϑ, ΒΟ ᾿αο 

ἰπσαδὲ οὐδ ἔγοτα" ἴδε: 
ἴογα ΟἿΣ ζοτ δ Ρῃ" 
τα 1Ὁ τειηδὶπραᾶ ὯΔ 

11 [6 ἄδυβ οὗ Πᾶν !4' ἡ 
46 ὸ Τουπαῖ ἔδνοῦ" 
[88 5βίρῃὲ οἵ αοατ αὐ 
ΘΕΚΕὰ ἔοῦ [{π6 ὍΣ 
Ἶθρα ΟἹ] Ῥσονι αι πε τῷ 

Ὠϑοιζαύΐϊοη ἴοτ ΠΣ 
αοἂ οὗ δεαςῦβ. 41 Ἠοτε 
ΘΥΟσ, ΒΟΙΌ ΔΟΣ Ὁ}: 
δ ὨΟὰ56. ΙῸΣ ΠΩ 
48 Ν᾽ ΝΟΥ Π6]6 855," {πὸ 
ἹΜοϑὺ ἨϊΪΡῈ ἄοοα᾽ δ 

ΑὙΘῚ ἢ ΠΟΌΒΟΒ5 ἕηδᾶδ 
ψΊ Ὠδησδ; αδὲ δϑ, 

6 ᾿Ῥσορμϑῦ ΒΥ" 
49 'ΤΗΘ Ὠδάνθη 5 ΤῊ, 
ἰτομθ, δα [πθ΄ ̓ ϑατίεὶ 
5. ΤῊ [οοὐδβίοο!ϊ.- ὙΤΗδΡ 

βοσὶ οἵ Ὠδιβα ΜΠΓ τοῦ. 

Ῥυ 1] ΤΟΥ τχθ2 ΔΕΒΟΣ 

γ8 Ὁ 58 085: ΟΥ ψΠΔΟῚΞ 
{π6 Ῥῖδοα ζὺσ συ ̓ χϑὶῖβ 

1ὴ652 50 ΜΡ Ὠδηά τηδθ᾽ 
811 [658 Ὡμηρει ἔνε 
ἴδ. ποῦ’ 

δῚ1 «Ομδβεηδίε:" τῆδῃ,, 

Ἰδϑῦ. ΠΟΙ ΓΟ τ οἰβθά. 

ἴῃ. πραγίβ δῃὰ :βαῖϑι" 

511 . ΑΟΈΝΒ 7: δ2--οϑ 

τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ: 
χοῦ ΘΙ 5 ἴο τμ6 ἘΞ}. }} 21} τμ8 ΒΟΙΥ. 

ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ 
χοῦ 8416 ἔβι τις εἰϑϑίηϑέ, 85 .ἰῃ6 ἔδίμοῖβ. οὐ γοῦ 8150 

ὑμεῖς. ᾿δ2:- τίνα ᾿ τῶν. προφητῶν οὐκ 
γοῦ, ΨΆΏΙΓΒ. πο) ΟΣ (86 ῬΥορ οὶ ποὲ 

ἐδίωξαν: οἱ πατέρες ὑμῶν;. καὶ ἀπέκτειναν 
ρεινοσαϊοα 6 ἡδίμδυβ ο χοῦ Αμα δον κΚιποα 

τοὺς προκαταγγείλαντας περὶ τῆς 
[16 (ο.65) Βανίηβ δῃηποιιησοα Βοξοσθμ8ηα δρουὲ ἴπδ 

ἐλεύσεως τοῦ δικαίου ες οὗ νῶν 
ἘΠῚ} 5.1. δ . ΟΊ. τσ θουκ (06) οὗ ΠΟ πον 

ὑμεῖς -προδόται καὶ φονεῖς. ἐγένεσθε, 
σοῦ .: Ὀρίχανουβ πα ΙΌΣΑΘΤΟΙ5. τοῦ Ὀθοδίησ, 

ὅδ οἵτινες ἐλάβετε- τὸν νόμον εἰς διαταγὰς 
εὐ 0 τοῦ χεςοῖνοα ἰῇ ἰᾶνν. ἰηΐο ΟΥ̓͂ΘΥΞ 

ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. . , 
οἔϑ56 15, θα ποῖ τοῦ συδτάρα,. 

᾿Β ᾿Ακούοντες τ δὲ 
᾿ ἘΓΘΔΣΙΏΒ εξ 

διετρίοντο 
[1Π6 0 οτα 61:5, σαν ἱπτο ΡὮ 

αὐτῶν καὶ. ἔβρυχον . τοὺς 
οὗ Ὡθ δια ἐμὸν ΘΙ ΒΆΔΒμίησ. τπ6 

ἐπ᾿ αὐτόν. ὅδ ὑπάρχων Δὲ 
ΡΟΣ ἈΜμπῆ. Βοῖηκ 

πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν 
οὗ βρὶσι ΟΡ δανίῃβ 5αΖοα πο ἰθ6 πάνθ 

εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦν-- ἑστῶτα 
6 ΞΔ ΟΊΟΥΥ οὗ σοά διὰ 172}655 δανίηδ βίοοα 

δεξιῶν τοῦ θεοῦ, 'δ6 καὶ 
ουΐ οὗ τσίρῃῦ [ραν ἐ5] οὐ 'ῃ8 αοά,᾿ δηα 

εἶπεν ᾿Ιδοὸὸ. θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς 
με 5814 ἸΟΟΚΙ Σ ἃχὶ Ῥεμοιάπηρ' 88 Ββᾶνθη5 

᾿διήνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ: ἀνθρώπου. 

ὑμεῖς ἀεὶ χοῦ ἃῖθ δἰαγ8. ͵Τ6- 
δἰδύλῃρ, [6 Ποὶν βδρίσιῦ; 
85 Ὑοῦα [ΟΥΟἕ ίοΥ 5 
αϊᾶ, 50. τοῦ. ἅο. 
52 ΜΜΏΪΟΏ-. οὔθ οὗ {π6 
Ῥσορῃμοὶς αἰά σου 
Ζογϑίβ μοΥ 5 ποὺ Ρ6Υ56- 
συΐθ9 Ὑ65, ὑπον Κὶημδὰ 
ἰῇοϑθ ΨῺΟ ταϑᾶθ 88" 
ΒΟΌΠορθηῦ - ἃ δἅ- 
06. σοῃσουηίησ ἢ 6 
οοτῃΐηρ οὗὐἨ μα τἰρῃ- 
ἰθοὺ ΟὨθ, ΨΏοΟΞΘ. Ρ6- 
ἈΥΆΥΘΙΒ 8Ππα ΤΣ ΘΓ 5 
τοῦ ὮδΥΘ ὩΟ ὈΘΟΟΙΏΘ, 
ὄβϑ του. ψῶο γχεοοὶνοαᾶ 
π6 Τ᾿ :- 85 ὑσϑηϑι- 

ἰθὰ ὌΨ ϑῆροῖθι. Ὀυξ 
Βδγθ ποὺ Καρὺ 10. 
Β4Ε1, αὖ. πϑαγίηρσ 

{8856 ἰπϊηρα ὑπο ν. ξο1 

οααὐ ἰο ἰδοῦ ϑαχὶξ 

δια θορδῃ. ἰὼ ΒΏΔΒΩ 
ὑμοῖσ. θοῇ δ ἢἰΐπι. 

δῦ Βαὺ 6, Ῥείη Ζ01} 

ΟΥ ΟΙΨ βοἰ ΓΙ, Βϑζεᾶ 
ἰαΐο θανθη 8πᾶ 

σϑυῦ βἰσηῦ οὗ θα 
ΘΊΟΥΥ δηᾶ ΟΥἨ “ὕεβιι 

βιδηδίησ αὐ αοά᾽β 
τὶρῦ Βαπᾶ, δὅ6 δπᾶ Ὧ6 

βολὰ: “ἼΙΟΟΚΤ Σ ῬεμοΙὰ 
1μ6. ᾿θανθὴβ ορθῃθα 
Ρ.. δηᾶ (μὲ ϑ'όη- οὗ 

ταῦτα " 
ἴδ656. (1165) - 

καρδίαις 
πραγὶβ 

. ὀδόντας 
ἰβοίῃ 

πλήρης 

ταῖς 
ἐο ἰὴ 6 

Βανίωβ Ῥθθα οΡρβῃβᾶ. 8πὰ ἐμῇα ϑὅοῃ. οξίμεα πλδῃ τιδὼ βιδπάϊηρ αὲ Οοά’ 
τς ει κ᾿ "61 8, [61 δ} 

ἐκ .. δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. τἰρμὲ Ἢ λάρον ΒΊ Αἱ 
ουἱ οὐ ἐἐρὶ [ρασίϑ] πανίῃβ βίοοά οἱ ἔπε “οα. ΠΝ ΜΝ 8Ὶ δα οὐ αὶ 
ὅϊ, “ κράξαντες δὲ φωνῇ ᾿βεγάλ 15. Θ᾽ οὔιθα οὰν ἃ 

παύξας πεϊσὰ δαὶ θὰ ἰο νοΐσα ἡ Ῥείοαι ας [ῃ8 ἴορ οὗ ὕμθ νοΐοσβ 

το συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν . 35 Ρὰῦ {πεῖν παπάβ 
ἴον Ἀο]ά ἰοβϑῖμον 88 δαγβ οἕ ἱμϑῖα, δϑά παν τυβμθα [ΟΥ̓Θ ὑεῖ ΘαΥ5. δηά 

ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾿. ᾿ αὐτόν, 58 καὶ Τυβηθά ὉρΟΏ, Εἰπὶ ἡ 
ἘΚα-χαϊ ας αν ὌΡΟΣ Ἡλχα, δῃᾷά 0.6 Δαςοτγᾷ. ὅδ᾽ Απὰ 

58. ΜοΟτΟ ᾿ἰζοσα!ν, Π1π6 1ΔὉΨ ὃἃ5 ἰγϑηβγαϊβδίοηβ. Οὐ δῆροίβ."" σἹ χραᾶϑ: 
“6 1ᾶνν δῖ ἀμ πδηᾶβ ΟὗἩἨ 8Δη}5615.᾽᾿ ΝΕ τοδᾶβ: “Ἴθροζῃ ἰῇ αἰξροβιτῖοπθ (ΤῊ) 
ΔΗΘΘΙΟΤ ΌΤ͵Ω; ἐμ Τῶν ὉΥ {Π6 αἀἰϊδροβιςου “ΟἹ δηρ615.᾽: ΟὉοχήρᾶσο αὶ 
πᾷ ΕΧΧ- ΑΝ Ἄ ΟΠχσοηίοϊας. 23:18,.. ἸΏ ΟΓΟ γέ 565 “ἀἸΒΡΟβι οθτλ᾿ ᾿ς. τθ 
ἰδηβίδίθ “Ὅν ἰμ6 μαηᾷ οἵ 



ΑΟΥΒ 1: ὅθ---ὃ: 4 

ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως 
αν 6]ε οὐρα ουἰδιθ τῇς οἷἿν 

ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες 
ἴον ψοσα ᾿γονίηβ βίοηθ. μὰ ἴδ τυϊῖθ5565 

ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς 
Ῥυΐ οΟΝΥ 16 ουἱου βασσηθηΐ ΟΥ ἰθτα θα ἐδ6 

πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 
ἔφοὲ οὗ γουϑ τϑ Ῥϑίῶρ οδι δὰ Ξδα]. 

59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον 
Αμα ἐδον χοῖθ [χουν βίοι δὲ πὸ ϑίθβρῃϑθῃ 

ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα Κύριε ᾿[ησοῦ, 
ΑΙ σ᾽ ὍΡΟΣᾺ δᾶ ΒΑ ΊΏΒ Ιτιοτὰ Ζ6518, 

60 δέξαι τὸ πνεῦμά μου’ θεὶς δὲ 
Ττϑοοῖνα 16 βρίστὶς οἔχηρ; Βανίῃρ ρα Ὀὺΐ 

τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ. Κύριε 
ἴὴὼ 6 Κῶθεβ ΜΒ οχγϊϑά οὐδ ἰο νοῖϊα ρτϑδΐ Τιοτά, ̓ 

μη στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν 
ποῖ γοὰ 5ῃου Πα γτδῖζο ἴο βίδηςσα ἴο ἐμ θσα 1815 16 

ἁμαρτίαν: καὶ τοῦτο εἰπὼν 
51; δι 1815 (1 6} Βανίηδ 58ιὰ 

ἐκοιμήθη. 
6 6} ρου. 

ἣν Σαῦλος. δὲ 
58 

χ 

ἦν συνευδοκῶν τῇ 
πὶ νὰ π᾿ ηκίηρ ΨΕῚ ἰοβείμοῦ ἴο ἐδ 

ἀναιρέσει αὐτοῦ. ᾿Εγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ξησὰρ οἕμῖμα, Οὐσουχτοά ας 'π ἰμϑὲ ἐδ 

ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ᾿ ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν 
ἀδῦὺ ρογϑϑοιυίίΐοη ρσοαὶ ὥροὴ ἐπ [π ὙΞλ 

τὴνον ἀἐν ᾿Ιεροσολύμοιτ πάντες δὲ 
ἴλ 6 (οΠ6) [19] Φουα ξδίθιι; ὉΠ Ῥαΐ 

διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς ᾿Ιουδαίας 
ἍΕΥΘ ἸανοΝ ἄον ἴπ6 χορίοηβ ΟΣ ἴδ6 ΨΦυᾶσδα 

καὶ αμαρίας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 
Δηα ΘΥΠΘΥΙΆ Ῥοϑιᾶθϑ τ) 6 ΘΡΟΒΕΙ65. 

2. συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες 
Οαγγιεᾶ ἰοβεῖμοσ υδ ἐβὸ Ξίθρηθα. χῆδ16 ῬΡΟυβοὴ5 

εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐτπττ᾽ 
ὙνΕ 1 -ΠοΙ 5 δα ἰμον ταδᾶα Ἰαπιθ θ ο στεοῦ ὌΡΟΣ 

αὐτῷ. ὃ Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν 
Ἀλτῃ. ϑὥϑιϊ Ῥυξ νν85 οιίγαριηρ ἱπμ6 

ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους 
Θοο]οβῖδ ἀον ἢ {μ6 Βοῖ565 

εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ 
Βοϊηῃξ ἴπ, αγδεσῖησ δα ΤᾺΘ]Θ ΡΟΥΘ δηᾶ 

γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 
ὙΨΟΤΆΘῃ Β6 ννὲὰβ εἰν θοϑίαθ ἱπίο Ῥτίβοι. 

4 Οἱ , μὲν οὖν 
ΤῺΘ6 (ΟΠ 65) ᾿ιλδορᾶ Τμοσοξοσα 

------ὕ-Ξ-Ξτ-τπςπς--ἜΦ-Ξ--Φ-.-.-.....----τττ...----ττοὦὦἜὦ-ἝἜἝἜἜὦΦ-«ὦοὃὌ ὁ ὃὅὃ)ὸνΕσοσοὋὁ;ὁ.. ὁ ὁὃ6Γ]ἃ}ἕὅὯὁΔ ..ὉὉὁὉὁὁὉὃϑὃ ὦ. ΘΡ..-᾿---.-. . 

69. Τοπονδῇ, {17.18. 7οχα, ΚΒΑ. 

δ12 

ἴδον ἰῃχομίηρ' -- 
ουὐδίαθ ὑῃ8 ΑΝ ἀκα 
Ῥαεσϑὴ σϑδίηρ - ἴσπος 
δὺ Ὠΐτη. Απᾷ [ῃ6. χῖς. 
ὭΘ65565 Θά . ἀονγῃ ἰῃρὴ 
ΟὐὗδΙ βαγχηθηΐα αἵ. [5.0 
ἔδεὺ οὗ ἃ γουὴρ 
σα] 56. ὅ9᾽ Αηὰ 
ὕθν ψϑηῦ ΟἹ οδϑίὶ 
βίομϑ αὖ ΒΥΘΡΏΘη ὑδς 
ἮθΘ. χηϑδᾶβ ΒΡΌΘΔΙ. δὰ 
βαϊᾶ: “Τοχὰ σ6585, γρ. 
οοίνθ.. ὯΥ ΠΎΕΣΙΝ » 
00 ΤΏΘΩ, Ῥεπαϊΐϊηρ- Ηἰς 
ΚΉΏΘΘ5, ἮΒ οΥἹθά- οπξ 
Μἰ ὁ βίσχοηρ. «γοίοθ: 
“ΦΘΒον Δ, ἀο ἢ οὐ 
ομαῦρα ἰὲδ ἴῃ δροῖθοὶ 
ὑμθηι." ΔΗά δείδυ βἂγ.- 
Δ᾽ 1815. Ὧ6 161} Ἀδἴεο 
[ἴὰ ἀθαίῃ]. 

8 580], ἕο Ὠἰξ΄ ῥαχξ, 
ΜΒ δΡργονίηρ.: "αἱ 

[86 ΤΙ ΓΩ͂ΘΓ οὗ Ὠΐηγ Ὁ 
Οὐ ὑμδαῦ ἀδν στεὰς 

ρουβθουῦϊο 8 0Ο 88 
ρϑῖηβὺ 08. ΘΟΏΡΤΕρΒ- 
τὸ ὑμαῦὺ δῶ. ἰὴ 
σογΌβδΙθτα; 811 δχοθρὲ 
ὑὴ68 ϑδϑροϑὺϊθς ψ6ΓῈ 
βοούἰογεα ὑγουρμουΐ 
δ ΤΘΡΊΟΙΒ . οὗ: “.- 
θα δῃά 58: "ΙΛΘΤ' - 
18. 28Βυΐ τονϑῦϑαΐ 
ΙΏΘ σδΥτϊοα Βθρῃθῆ 
ἰο {δ θα ΣΊΔ]; δᾶ 
ἴπ8ὺ ταδᾶάβ 8' ρτρὰὶ 
1δύθ ΣΟ ΟΥ̓́Σ Ἀΐπα, 
3 5801, ὑμποιρῃ, Ῥερδὴ 
ἴο ἄθὶ οὔὐγαρθοιβ- 
ΙΣ 1 {86 “σΟΏΡΥΘ- 
ϑοϊϊου, Τηνϑάϊηρ - ΟΩ8 
Βοῦθδθ δἵζοσ ᾿δηούδδὲ 
δηᾶ, ἀτερρίηρ “οὖ 
Ῥοΐῃ δὰ 8πη4 ψοχῖν 
δ, ἢ. δου {τ 
ὑπθηλ ΟΥ̓ΘΡ ο ὈυΊβοα. 

ΔΈΉΟΜΘνου, ὑοϑ6 ΜῈ0 

. 
δ718 

διασπαρέντες διῆλθον 
μανίμδ ῬΕθα αἰβρουβοα ννεηΐ ΤΠχουΞὮ 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον. ὅ Φίλιππος 
ἀρ 8 85 Βοοα παν 16 τγογά, ῬΒΠΡ 

δὲ κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν τῆς 
υυὲῪ Βανί Ω 5 βοὴ ἄοννῃ ἰμαΐο ἐπ οἱἐν οΥ ἴῃ 

αρία ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν χριστόν. 
Σαμαρίας 6 85 ὑσεδοβίῃβ τὸ θα ἰῃ6 ΟἼἾ χίθί.- 

β προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς 
Ὅτε αἰϊοη να ας (ῃς6 εὐνάς. ἴο ἴλ6 (165) 

λεγομένοις ὑτὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν 
νεΐῃβ 5814 ὉΥ ἰδμ6 ῬΈΙΠΡ ἘΚΟ6-τϊπθαν ἴῃ 

τῶ ἀκούειν. αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ 
[6 ἰο Ὀ6 πεαυίῃβ πολ δηα ἰο ΡῈ Ἰοοκίῃρ δὲ {μ6 

σημεῖα ἃ ἐποίει: 1 πολλοὶ γὰρ 
οἷσβ ΜΈΪΟΏ 6 ννὰ5 ἀοΐπρ; ΤΑΔΩΚ ξοτ 

τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα 
οἱ ἴ[μ8 (0165) ἈΘνΪΩΒ ΒΌΪΙ5 [Ἐν γ61- 

βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, 
οὐ δου ἴο νοίΐσα βργθαὺ ἔπὸν γοτα σογηϊηξβ ουΐ, 

πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ 
ΤΩΔΏΣΥ μὰ Βανῖῃρ ὈΘΘα ΡΔΥΘΙγΖεᾶ δηὰ δύ 

ἐθεραπεύθησαον- 8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ 
{86 7 ΕΘ οὐχεα; οοσυχτοα Ρὰδ τοὶ 7ΟῸΥ 

ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 
ἰπ τῇ οἷἐν {μδῖ. 

9ῳ ᾿Ανρ δέ 
ἍΜ816 ρεούϑοῦ Ὀαΐ 

προυπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ 
ψ)5 Ὀοΐοσγθ ἰὰῃὰ 6 οἷΐν᾽  ρτυβϑούοιτρ θα δηὰᾶ 

ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρίας, λέγων 
ϑιοπιβίπρ ἴῃ 6 δίϊοθ οὗ ἴῃ 8 ΞΘ ΔΙ, ΒΑΣΙ 

εἶναί τινα: ἑαυτὸν μέγαν, 0 ᾧ 
ἰο θα δΒοχῃθθοαν ὮΙ 5615 ρτϑϑί, ἰο Μ ΒΟΙΩ 

προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ 
ἴδον ΤΟΥ ῬΘΙῺΡ δἰϊθηῦνθ 811 ΤΥΟΥᾺ 51Π1811 (0116) 

ἕως μεγάλου λέγοντες Οὗτός ἐστιν ἡ 
ἘΠῚ ρσγοβδί (Ομ 6) δ ἢ ΤὨ15 (006) β τὰ 

Δύναμις τοῦ θεοῦ καλουμένη ἐβμεγάλη. 
Ῥονο οξίῃε σοῦ εἷς Ῥοίηξ 68}} ατοϑϑί. 

1. οππροσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ - τὸ 
Τὸν χοσο αἰζοιίνα ΕΠ ἴο δία ἐμτουρ ἴῃς 

κανῷ χρόνῳ ταῖς μαγίαις ἐξεστακέναι 
Ξβυδηοϊοης χρόνῳ ἴο 6 ταβϑθῖςδὶ δοῖβ ἰο ἤδνο διηβδβζεα 

ὀνόματι Σίμων τις 
ἴο παῖπδ Κ5ίχοιι ΒΟΙῺΘ 

αὐτούς. 12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ 
δοιὰ." ΜΏΡη. μὰς ἐμὸν Ῥο]ϊενεα ἰοὸ ἐδε 

Φιλίπτπῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς 
ῬΆΠῚΡ ἀδοϊδυιὴβ Βοοῦ πον ϑδρουξ τ 6 

βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος 
Κιησάοτῃ οἔίῃο σαοὰ ϑμᾶ οὐ ίδα δια 

ΔΟΥΒ 8: ὅ--12 

μδαᾶ Ῥϑϑθῃ ϑβοδίξζογϑα 
ψοηΐῦ σου ΡὮ ὑπ Ἰαπᾶ 
ἀδοϊαγίηρ 86. ροοά 
ὩΘΒ οΟὗὐἠ 6 ψοτζγά. 
ὃ ῬΏΪΗΡ, ἴῸΓ οὔθ, ψϑαὶ 
ἄονψῃῃ ἴο 8 οἱἷΐν οὗ 
Ξϑι ΑΤ 18, δηα Ὀδρδα 
ἰο ὈΥΘΔΟᾺ ὑμθ ΟὨσίϑὺ 
ἴο ποι, 6 ΜΙ  οἠ8 
ΔΟσΟΙΑά 86 ογοναβ 
ἍΕΓΘ ρανίηρ αὐξθηῦ!οι 
ἴζο ὑζὼ6 ὑμϊὴρα 5δϊία 
Ὀν ῬΏΪΠΙΡ πῆϊ6 ὑμον 
"ἰδίθηθα πα Ἰοοκοα δ 
[Ὧ6 5 5 Ὧ6 ψὰ5 Ῥ61- 
ζοσταΐηρσ, 7 ἘῸΓ ἰῇοτα 
ὍΟΥΘ. ΤΏΔΩΝ μα δα 
ὉΠΟΙΘδ δρίσίΐσ, δπηᾶ 
ὑμθθθ μοι] οὖν ουὖῦ 
μι 8 Ἰουᾶ γοὶσα ἂμὰ 
σοῦ οἷ. ΜοΓΘΟΨΘΟΥ, 
ΤΆΔ ὑμαὺ 66 Ρ8Γ8- 
ἰνγζβὰ δηᾷά Ιϑθ ΨΟΙΘ 
οὐγθά. 8 50 ὕπουθ σϑιηθ 
ἴο 6. ἃ ρΙδαὺ ἀθϑὶ 
οἵ ον ἰῇ ὑμδὺ οἰΐν. 
ΝΟΥ ἴῃ μα οἱἷἐν 

ῃοτθ ψὰῷ 8ἃ οογίδϊῃ 
ΙΔ. πδιηθα ΘΙΠΊΟΣ, 
ὙΨΏΟ, Ὁχίου ὅο ὑπῖ5, Ὠδα 
Ῥθθὰ γϑούϊοίηρ ζὯ8Ρ- 
ἰφ81 αὐϑ. δῃηᾷ διηδζίηρσ 
ὑ86 ποίϊοῃ οὗ 58. τλδχ'- 
1:8, δανίησ, Ὧ6. Ὠἰχ56 1 ἢ 
ΨᾺ5 Βοιηθθοαν φτϑαῦ. 
10 Αηᾶὰ 8411] οἵ ὑμε, 
ἔσοηὶ 6 ἰδαϑὺ ἴο [6 
ρτθδίθϑυ, νοῦ αὶ Ὁ8γΥ 
αὐξδηύίοῃ ἴο ἷπὶ δῃᾶ 
58: “ἜΠΙ5 8 15. ὑῃ8 
ῬΟΥΘΙ οὗ αοά, ψΏΪΘῊ 
οδ Ὀ6 οδΙ6α ατραῦ." 
11 5ὼὺ μον ψουϊᾶ- ΡῈ. 
αὐνοηθίο ἤο Δ1πΠὶ 
Ὀθοϑαθθα οὗὐ ἢὶ5 δν- 
ἰὴσ ϑιχδζοαᾶ θη] ΖῸΣ 
αὐἰνὸ ἃ ΨΏΣ6 ὮΝ Ὠΐ5 
χαδθῖσδὶ αὐίϑ. 12 Βυΐ 
ΜΏΘΗ μον οι ιν 
ῬΏΪ0, ὴο 5 ἀθ6- 
οἰασίὴρ, 6 βοοᾶῦ δ 5 
οὗ ἴῃ6 κΚίηράομι. οὗ 

αοἄ 8μῃᾷᾶ οὗ 6 Ὡ8Π16 



ΑΟΥᾺ 8:13---20 

᾿Ιησοῦ οὠΧριστοῦ, : ἐβαπτίζοντο 
ΟΥ̓ 7 658 : ΟΕ σίβε,. ὁ“. ἴον ψνοτὸ θείῃ αρ ϊΖοα 

ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 1. ὁ δὲ 
δ ἘῈΠ- ῬΘΥΒΟΙΒ δηθὰ δηά ὙΤΟΣΏΘΏ. το Ῥυΐ 

Σίμων. καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ 
ΘΙΤΟΙ 81. 886 Ῥοηδνεᾷ, διαᾶ 

βαπτισθεὶς ἦν . προσκαρτερῶν 
ἈΔΝΙΏΩΒ Ὀ6θη Ῥδρίϊζροα δ ν 85. Ῥουϑονουη δ 

τῷ φΦιλίππῳ,; θεωρῶν τε σημεῖα καὶ 
ἴο ἴῃ .-. ῬΗΠῈῸ, ῬοποΙάΩ δηᾶ . βρθβ. δῃά 

δυνάμεις ᾿μεγάλας γινομένας 
ῬΟΥΨΘΥΒ - ἔτεδῖ  ϑοσυττίε 

ἐξίστατο. : 
Ἠ6 υήδαβ Ῥϑίῃβ δϑιοῃ μά. 

.14 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἐν ᾿Ιεροσολύμοις 
Ἡδνίὴβ πεασχᾶ.. θὰ ἴῃ ἴῃ δ ΞΈΝΟ 

ἀπόστολοι : ὅτι δέδεκται - Σαμαρία τὸν 
- Δροβέϊθβ ἰδδὲ π85 δοςορίβξα ἀϊς ΔΙΆ ΔΙΊΔ, 3.1: 

λόγον τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς 
μοι. οξίμθ. οὔ, {δὲν βρη ΟΥ̓ ἰονναταὰ -᾿ βεσχη. 

Πέτρον καὶ ᾿Ιωάνην; 15. οἵτινες 
Ῥεῖεσ δῃᾶ “ οΒῇ, ες 780 

καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν 
Ἀανίπρ Βοῦ 6 ἄονγα Ῥτᾶσεα ρους. τὨρῖ 

ὅπως - λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον" 
850 18. ἸΒΘΥ ταϊσμΐ τοσοῖνα βρὶσις ΒοΙν; 

16 - οὐδέπω γὰρ “ἦν - - ἐπ’ οὐδενΐ. αὐτῶν 
ποῖ θα γε ἴοχ ἴδῦνδ5 ὭΡΟΣ ὯῸ οὔθ. οὗ θα 

ἐπιπεπτωκός͵.-. μόνον δὲ: βεβαπτισμένοι. 
Ἀν ἔΆ116Ὰ οὨ, .- οὐὖν : Ραξ Πανίηρ 6 θὴ Ὀερ ϊΖοᾶ 

ὑπῆρχον εἰς. τὸ ὄνομα εὐτοῦ κυρίου ᾿Ἰησοῦ: 
μον εσο ἰηΐο  μ6 Ὡδὴθ. οὔἵμε Ἰοσὰ 

11 τότε : ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας . ἐπ᾽ 
Μὲν ε1- ἵβεσν τοῖο οὐ τῃ6 Ἡδηακ ὌΡΟΣ 

αὐτούς, καὶ -.΄ ἐλάμβανον. πνεῦμα ἅγιον. 
“θη, δμᾶ μον ΘΣΙΕ χοοοίνίη σα  ερὶτὶϊ Πο]ν. 

18. ᾿ ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι. διὰ. 
ἩδνΙῺΒ 566 ῃ- "Ραῖ. 16. σοῃ ἰμαὶ σοι ἢ, 

τῆς ἐπιθέσεως. τῶν χειρῶν τῶν. ἀποστόλων 
ἴθ. ρυἱέηρ ὌΡΟΙ’ οἔἴῃῆθ ἤδη οὐίῇο δροβέϊεβ ᾿ 

- δίδοται τὸ :πνεῦ μα΄ προσήνεγκεν αὐτοῖς 
15 ὍΘΙΩΒ σίνο ἐπα. πρίτες 6 οἴεοσεὰ - ᾿ἰο ἐδοσα- 

χρήματα 19 “λέγων Δότε κἀμοὶ ᾿ τὴν 
ΤΑΟΩΐ65. - : ΒΘ ΊΕ, Εἶνε τοῦ 8150 ἴο Τὴ 8 {δε 

ἐξουσίαν ᾿ ταύτην ἵα Ὁ ᾿ῸῸᾧ ᾿ ἐὰν᾽ 
δα οσι ἐν τι ῖξ Ἰὼ οτᾶον δα ἰὸ ΌΎΝ ἱξανὸσ 

ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα 
Ι 5Βοιι]ᾶ ΡΙδςς [π6. Βαμα Β6 στῆδν χγϑοοίνθ - βρ χε 

ἅγιον. “ ..20 Πέτρος δὲ εἶπεν ἱ πρὸς αὐτόν 
ΒΟΙ͂ν. Ῥοίοσ:- α΄. βαϊᾶ τονατάὰ ἤῖμα 

1086 πϑιλθ 

ὕσβυβ... 

.Δ , 

ΤΩ ΒΒ Πα ΤΣ] Δν ἐδοαϊγό 

ὅ74 

οὐ ὅεθδιβ ΟΠσϊδῦ;: ἔμαγ. 
Ῥτοσθοαθᾶ ἴο᾽ -Ὀ63 Π 1... 
ἀζϑα, Ῥοΐῃ πιθῃ δηᾷ 
ΜΌΣΆΘΏ, 13 ΞΙΧηοΙΣ 
56 αἷξὸ Ὀθόβῃλβ. 48 
ὈΘΙΐανοσῦ, δᾶ, δείοα 
Ῥϑίῃρ Ῥαρυϊζαά, μά 
ΨᾺ5 ἴἢ Οσῃδύδην δὲς 
δηᾶδηοθ ὍΡΟΣ ἘΜ ρἢ 
Πα 6 Ψψ858 δηγϊαξοά 
αὖ ῬΕΒΟΙάϊηΡ -στααᾷ 
ΒΙῺ5 8Πη4 ΡΟΜΕΣδΣι 
ΜΟΥΕΒ ὑβκίηρ᾽- ῬΙδοθῶν 
4 θὰ [μδ΄ ρθε 

6165 ἴῃ ΟΣ ΡΥ Ὶ 
δδαγὰ ὑμπϑὺ 58 1ηδῦ- 
18. 86 δοσθρύθα" (ῃ 
ψοτὰ οἱ Οαοᾶ;: ἀποὺ 
ἀϊδραϊομδα Ῥοίεσ- δα 
19.) ἰο ὑδοῖα; 15: δὴ 
ἼΠ656. ψορΐ ΟΥ̓ 
δα ὑγαγβᾶ ΖῸΓ ἀδείας, 
ἴο μοῦ Βοῖν: πρὶν 

10 ΕἘῪῚῪ ἴὸ Βαά- ποῖ ψεξ 
ΤΔΠ|6ὰ ὌΡΟΩ ἀηνς ̓ οὔξ 
οὗ ἐῆδθιι, Ρυΐ ἐμ 6} παΐ 
ΟὨΪΥ͂ ὈΕ6 π᾿ Βαρυϊζρα  ὴ 

ὍΣ {89 
Τιοτά σεδυδ.. 17 ΤΗΒΗ 
ἴον ψοηῦ ανίηρ: [Ὧ8 

Βδηᾶβ Ροῖ [ΠοιΩ, δ 
ὔοΥ Ὀοσϑῃ.. ὅο τϑοόρίγα 
ἨΟΙΥ͂ βρὶ γι, Ἐεπδο, 9 οἱ 

18 Νὸνν ΒΘ ΠῚ Βῖμλο 
583 ὑδαῦ «ἰπτουβα 
μ6 Ἰαγίῃρ ὁα “ δὲ 
516 παῃᾶβς Νὴ ΟΒᾺ 
ΔΡροβῦ6 5. -[Ὧ6΄᾿ ἘΞΡΙΕΣ 

ἰ ψ85. ρίνεη, πα 

οἵτοσθα ἐμθῦλ": ,πζοτι- 

Εν, 19 βαυ]ηρ: 

ΙΔ6 8150 ΑΝ 

ὑμουὶδν, ὑδαὺ ἀπγοηθ 

ὌΡΟΩ ΠΟ Σ. 

ΠΟΙ͂ βρὲγιν.᾽" - 206 Βαῇ 
ΒοίαΣ 8614 ἰοπἰπαὶ 

δὴ ΑΟΥΝ 8:21---26 

Τὸ ἀργύριόν. σου σὺν “σοὶ εἴη εἰς [“ΜᾺΨ γοὺ βίῖνον ροὺ- 
τὸ νοῦ οἔγου ἰορβείμεν ἢ στοὰ 1εὲ 6. ἰηΐο [ἰθὴ γοὰ, Ὀθοϑτ56 

όλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ [γον ὑπουρηὺ ἰπτουρὰ 
ἀεειτυοίίοι, Ὀβσαῦδε ἰπ8 ΩΝ εἰ οὔθ Οἀοά ἰτηοηον ἰο σοὺ ροββθ5- 

ἐνόμισας. διὰ- χρημάτων κτᾶσθαι. [50 ΟΥἨ ὑπ ἔτθα. ρἱδὺ 
γοῦ Ορμθα. .ἴῃπγουρῃ, ΤΟὨ 165 ἰο δοαυΐγα. ᾿οΥὁ Οαοὔ. 21 οχ Ὥδγο 

μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ ποῖ ογ. ραῦῦ. ποῦ Ιοῦ 
ΝΟ 8 ἰογνοῦ Ρϑῦέ ποῦ Ἰοί ἴθ (88 [1ὴ {185 ταϑι νου, ΤῸΣ 

λόγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ. ἔστιν ᾿γοῦ οασὺ ἰβ ποῦ 
ποτὰ 1μ5, ἴμ8 οσ πδαχὲ. οἔγψοι ποῦ ἰ8 |βἰγαίρῃξ ἴῃ {8 δἰσῃῦ 

εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ. 22 μετανόησον [οὗ αοᾶ. 22 Βοροηΐ, 
πιγαῖσαξ. ἴὰ ἀβϑίμδι ἴα Οοά, ; Ἀερθηΐ ἐμοσϑίοσθ, οἵ. ὑδὶβ 

οὖν. ἀπὸ. τῆς. "κακίας - σου ταύτης, καὶ 1 ὈΔΒΘΠ 655 οὗ γουτϑ, πὰ 
εἀοτθίοσα ἔτολ ἰῃ8 -ἡαάηθβθ οὗ ὦν, οὗ 1815, - δᾶ φρο] σοῖο Φο ον" 

δεή ἤθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί. .[ ὑμαῦ, 12 φοπββίρϊθ, ἐμ 
μρε ισαίς οἔίμε Τιοχά ἰξ ΥΘΘΙν. Ψ11Π0Ὸ Ἰδῖ σῸὸ ΟΕ | ἄργίςθ οἵ 'ΨΟΌΣ Ὠρατὺ 

41 οὐκ ἔστιν - σοι 

σοι ἡ. ἐπίνοια. τῆς καρδίας σου [πιᾶὺ Ὀ6 ζογρίνθῃ γοι; 
ἰογοῦ ἴδε ἀδθνῖοβ οὐ. πρϑαχὶ ἔοι; [28 ΤῸ 1 866. ψΟοῸ ἃ16 

28: εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον [ἃ Ροϊδοῃοι5 5811 8ηᾶ 
ἰαῖο ἔοΣ ὈΠῸ6Ὶ οἐ ὈΣ ΕΣΠΘΘ5 δηᾶ Ἰοϊηὐ- οἰ ἃ. θοηᾷ. οὗ ρτὶρῃ- 

ος - ἀδικίας ὁρῶ ΟσῈ ὄντα. [ἐδοιβηθ55."" 24Τη. 8ῃ- 
οὗ ΣΙ ΒΟ ΒΩ 655 Ζ δὰ ξξοῖηε σοι Ῥείῃρ. ᾿ο Κίηοῃ δαϊα: 

24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν  “Ἧοῦ τθῃ, πιβκα 580- 
τ ΕΔΝΊΩΒ Δηβετεῦ υιξ 6 Κῶοθ. διά ῬΠοαϊΐοη ἴῸΓ τΐθ ἰὸ 

Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ΦομονθρΡ ὑμαῦ πΠΟΩΘ 
Βυρρλῖσεαία ΜΝ ΟνΟΣ πΝ θη ΟΥ̓ ΑΓ 6 “ὌΝ οἵ ἴδε {πίπρο. τοῦ 

ὁπῶ μηδεν ἐπ ἐπ᾽ μὲ : ᾿ 
ὅπος αὐθηης βῃουμά ζοπῖο {5}. ὍΡΟΣ τὰΘ Ὦδνθ 5814 ΤΑΔΥ ΟὐΤῚΘ 

ΟΠ .᾽" ὧν εἰρήκατε. ὍΡΟΙ τὴ 
οἱ ψὨΪο (55) σοὺ ἢᾶνθ βαϊα, 25 ΤὨογοίοστθ, Ψ ΏΘΩ 

ὡς 95 Οἱ . μὲν ς΄. οὖν [88 } πδᾶ γρίνθῃ [86 
ἼΏδ (0165) Ἰμαθεᾷ ἰβογθίοσα ᾿ ΊΌΘ55 ὑποσου Γ 

οὖς διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες [8ηἃ πε βροκθὴ {86 
αν δ Εἴνϑῃ ἐΠΟσΟΌΡη ἱϊῆθθα  αθὰ ανὶὴρ 5ΡΟΚΘα “ΜΟΙ οἵ Φομόον8ῃ,ς 

τὸν. λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον ον τάτηθα Ὅδοῖκ ἰὸ 
6. ψοτά οὔθ Τιοτὰ ἔδμον νοσα τασοίτα Ὅδοκ Ζογυβαίθω, η΄ ἔμεν 
ΝῚ 3- ᾿ 
εἶ Ιεροσόλυμα, πολλάς τε κῶμας τῶν 
τῷ σογακοιετη, ᾿ ΤΩΒΩΜ - 8Π6] νΠδροὸς ΟΥ̓ ἰδ 6 ψοηῦ͵ ἀθοϊασίηρ [88 

βοοῦ ὭΘΥΒ ἴο ΠΊΒΩΥ 

παμαρε τῶν πον όσα τα  γει ον ΠΟ κοοα πον, ὙΠΙΔΕ65. οἵ ἴῃ6 58- 
τος [1ὩΔΓ10[84}8. ᾿ 

ΜΝ " 26 Εονθνοσ, σ68ο- 
γΘ 5 ὅ 8ΏΡΕΙ 5ΡΟΚΘ. ἴο 

᾿ΒΘίησ: “ἜΠ156 

᾿ 836. ἔλγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησεν 
ΧΕΙ : μα οἵ δα προῖξα 

Φίλιππον "λέγων ᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου κατὰ 
ΒΡ βαγίῃβ. ϑίδβηδ ρ δῃὰ 6 βοίπβ ἄονῃ, ῬΏΔΡ, 

ἢ ΠΝ ΜΕῚ “Ωὰ “ον, ἃ ρνο, ἴο 86 βοῇ μεσ ίαν ἐπὶ. τὴν ᾿. ὁδὸν ν ἅπα 80. : 
Ἴμβρ ὍΡΟΙ {π8 νγ8 5 188. (086) ἴο ἴπμ6 τοϑα {μαὺ 

1π86 Ιιοχᾶ, ΒΑ. 345» Τεμοναῃ, 17.8.18 
25ε Τοπονδῃ, 071.8,117,18. Τὴ6 ΤΟΥ, ΚΒ; 

ἴπ6 Ἰιοσχᾶ’ 5, ' ΒΑ. . 

228 σεβονδα, 718; σοᾶ, σήν ρϑυν; 
Ἵδ18. “ἔῃ Τιοχᾶ, ἈΒΑ-: (οᾶ, -ὅυν. 
(σά, Αϑυρ, 2684 Τεπονϑη' 5, 71)8,18,15-δι 



ΑΟΥΒ 8:.23)--..-8 

καταβαίνουσαν ἀπὸ ᾿Ϊερουσαλὴμ εἰς Γάζαν' 
βοῖπα ἄονναὰ δ Φ6}}}  ΘΥΌΒΔΊΙΘΥΩ ἰηῖο 6αδϑ8Ζϑ; 

[4 3 Χ 27 Ἀ 2 Ἃ 

αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 21 καὶ ἀναστὰς 
1} 15 15 ἀεβοϊδίθ [Ρ]8ς6]. Απα Βανίηρ βίοοῦ Ὁ 

ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ 
Ὧ6 νυνϑῃΐ, 8ηά ΙΟΟΚ' τῇδ] ρούβοῦ ΕἰΠΙΟΡίΘ ἢ 

εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης 
δας ἢ τάδ οὐ Ῥο ΟΣ οὐ ζδῆάβοθ [ε151-- οἱ 

Αἰθιότων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης 
οὗ ἙΠϊορίδηϑ, ψῆΟ 8 ΡΟ 81 1ῃὴ6 ἐγχεδϑυῦο 

αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς 
ΟΥ̓ΒΟΥ, ΨὴΟ δᾶ σοχζὴδ βοΐηρ ἴο ουϑῃῖρ 1ΐο 

᾿Ιερουσαλήμ, 28 ἣν δὲ ὑποστρέφων 
Φοταδαίοσα, Ὧφ 59 μυΐ τοι σὴ 5 

καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ 
ΕῸΝ Ἐπ πος 3 ὭΡΟΩ ἰῃ6 ομασχίού οἱ ἴση δῃᾶ 

ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαίαν. 
ἢ νν85 τοδάϊη τὴ8 Ῥχορῃσδι 1ΞΑΙδὮ. 

29 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ φΦιλίππῳ 
δια Ῥιξ [δ6 βοϊ ἴῖο [86 ῬΕΙΗ͂Ρ 

Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἄἅἄρματι 
Οοπλα νοι ἰοννασάᾷ δῃᾶ Ῥ6 βἸ]πρα ἴο 6 ομασγίοί 

τούτῳ. 80 προσδραμὼν δὲ ὁ 
τ 15. Ἡδνίηξ τὰ ἰοννατὰ 

Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος 
ῬΏΠΙΡ ᾿ραχᾶ ΟΥ̓ Ὠϊτα τδαϊηξ 

Ἠσαίαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν ᾽ἾΑρά 
1βϑϊϑἢ τὴ Ῥτορηθρί, Διὰ Ὧθ βαϊᾶάᾶ ΠΟΘΕΝ 

γε γινώσκεις ἃ 
1 ἕδος 81 γοὺ ηοννὶηδ' 

ἀναγινώσκεις; 31 ὁ δὲ εἶπεν Πῶς 
ψΟοὰ 81:6 τϑϑαϊ ΤΏ (οπ6) αὶ 58.1.84 Ἐἔον 

γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις 
0. Πκοῖν 1 νου]ᾶ ὈῈ ΔΌΙΘ ἱξονοσ ϑοΐ ϑογάθουθ 

ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιτιττον 
5 ουα ρβαϊάθ τὴ6 2 Ηδ εηἰγθαϊεα δηᾶ [86 ῬὨΔΡ 

ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 
αν σοῦ ρ' ἴο 5ἰὉ ἄονῃ ἰοβείμον ἢ Ὠΐτα. 

82. ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν 
το ΡΣ φδϑβϑϑθθ οὗ ἴθ βουιρίασα ΜΏΪσἢ 

ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη Ὡς πρόβατον ἐπὶ 
ἢ ννὰ8 τοδάϊῃρ δὰ (Π|5 4,5 ΒΏΘΕΡ ὌΡΟΣ 

σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 
ΒΙΔΌΡΒΗΪΟΥ 6 νν85 ἰοα, ἃ δ5. ᾿ἰϑΡ [1Ὲ δϑϑὶηδί 

τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ 
{πὸ (Ομ 6) ΒΏΘΑΧΙΩΚ πὰ νοΐοθιθθϑ, ἴῃ. ποί 

ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ 38 Ἔν τῇ 
Ὧ6 15 ορθωϊῃβ Ὁ 86 του ΟΥ̓ Εΐτη. Ιῃ ἴμ6 

ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη’ 
Βυχαλδιίίο ἰπμ6 Ἰυάρταθηῦ οὐ ΠῚ 185 Σεα αὐνὰν; 

ᾳα 
ταὶ (1.55) 

δ16 

τ 5 ἀονα ἔτουη δοζῇ. 

βϑίθῃχ ἴο αδζα." ( 
Ϊϊδ 8 ἀεβοσχὶ ΤΟΔα) 
21 ΜΙΆ ὑμαῦ Ἠθ᾽ ἴοσα 
δρᾶ ψϑηῦ, 8ηᾷ, ἸΟΟΚῚ 

δ ἘΠΗϊορίϑη οηὰὸ 
8 8 ἴἢ ῬΟΟΓ ὉΠος 
Οδητἄϑοθ. ἀἄθθη οὗ 
πῃ ΕἸΒΙΟΡ 5, ̓δηὰ 
ΜῈΟ 85. ΟΥ̓́Σ 811 δ᾽ 

σϑάβασθ. Ἐδ δᾶ ροὴβ 
ἰο σογαβθίθῃ ἴο τὸς. 
ΒΏΡ, 2δ᾽)ρυῦ δ᾽ γδβ 
τού] 5 8ηᾶ - ψὰς 
βἰυηρ ἴῃ ὨΪΒ . οματίος 
δια τοϑαΐηρ δἰοιᾷ [8 
Ῥτορῃθῦ 1βαίδῃ. 29. 30 
[6 βριγὶῦδ πᾶ. ἰο 
ΡΕΠΙΡ: “᾿ΑΡΡτοδοῖ 
δηἃ 70 ΨΟΌΓΣΒΘΙΣ ἴἰο 

[115 σμασϊοῦ." 30 ῬΏΣΠΡ 
85 8Ιοηβσδιᾶθ δηὰ 

Βραστὰ πἰμ σχγϑϑδᾶ- 
ἰὰρ δοιὰ Ἰβϑίϑῃ [88 
Ῥσορμδῦ, δη4 μ6 βδἰά: 
“Όο γοὰ βούμβ!ν ΚΠΟΝ 

ψδὺ γοὰ 8.6 τϑδᾶ- 
ἰὴ 5 8186. καϊἱά: 
ΦΏΘΑΠΣ, ΠΟ οομϊὰ 
Ι εὐ ἀο 50, ὕ1685 
ΒΟΙΏΆΘΟΩΘ σα θΩ τ69᾽ 

Αηὰ Ὧθ6 ροηὐῤτααϊρα 

ῬΗΠΡ ἴο σοὺ οἡ δῃὰ 

εἷῦ ἀόχῃ πὶ. Ὠΐ, 

ΝΟ [86 Ὀϑῆϑθδρα 

οἵ ϑονίρίαχσο ἰμαῦ 6 
ψὰ5 τοδαϊῃρ δἱουὰ 

δα ἰῃἶδ: “Δ5 8 Βῆθορ 

ἢ6 ψὰβ Ὀχουρῦ- ἴο 
[86 5ἰδιυρηθοσ, 88 88 

ὃ ἸΔΙῺ ὑμδὺ 18. ψοΐοθ- 

1855 Ὀδίοτθ 1ὑ ΒΏΘΑΙΕΙ, 

80 Ὧ6. ἄοδθϑδ τοῦ. ΟΡΘὮ 

ἶ τῃουτῇ. 8ὃ8θυ- 

ἰῃρ [5 Βα] δΌ 0 

[88 ἡπαριχοηὺ 85 ἰ8Κ- 

8 δ) ἴτοῖὰ ἈΠ. 

571 

ἣν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 
ΜᾺ δομογαίίοῃ οὗ πῖπη ΨὯΟ ΜΠ ΠΟΤΟΌΡΏΙΥ τέϊδίθϑ 

ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ 
Βεοδθδθ ἰ5 ὈΘΙΩΡ ἐξίθα Ρ ἔστοηθ ἴῃ δαγίῃ ἰδμς 

ωὐἡ αὐτοῦ. ᾿ 
ζῶη οὗ Ὠΐτη. 

84 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἘδυΪῈ 5 δ συνεσοα θὰ πὸ οδὐπυςῆ. ἰο ἰδ6 

Φιλίππτῳ εἶπεν Δέομαί σου, περὶ 
ῬΏΠΙΡ δῖ [τ ΞΡ σου οἔ νοι, βδρουΐ 

τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ 
ΜΏΟΙΩ ἴδ Ῥσορῃρὲ ἰ5 βαυίπβ. [15 Ανουΐ 

ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός; 
δἰτηβϑιξ ΟΥ̓ δροιὲ αἰ ξοσοαξ . ΒΟΙΏΘΟΣΘ 

8ὅ ἀνοίξας δὲ ὁ φΦίλιππος τὸ στόμα 
Ἡδνδ ορεθεά ὑρ' θα 6 ῬῃΠῚΡ [86 τπουίῃ 

αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς 
οὐ τα πᾶ πμανῖηρ βἰασίθα ἔτοη ἴθ βογὶίρίατο 

ταύτης εὐηγγελίσατο . αὐτῷ τὸν 
1ῃ15 ἢθ ἀφοϊδγεαᾶ 85 βοοᾷ ὕϑνν8 ἰο Ὠϊτα 

᾿Ιησοῦν. 86 ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν 
ζοβαϑ. Α5 πὲ μὸν Ψεσς βοῖὴρ ἄοννῃ ἐπ6 

ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν 
ΜᾺ, ἴΠῸΡ σας ὉΡΟῚ βοΐὴθ νναΐθυ, 8988 Ξξῶν8 

ὁ εὐνοῦχος ᾿Ιδοὺ ὕδωρ τί κωλύει 
6 δοαυςἢ Τοοκ! ΜΜαΐοσ; ψῇδὶ 15 ὑργονϑηϊίησ 

με βαπτισθῆναι; 38 καὶ ἐκέλευσεν 
Ιγ8 ἴο Ὀ6 ΡδρεϊζΖϑαϑ Απὰᾶ Ὧθ σοτησαδησορα 

στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν 
ἰὸ βίδπα 27 σΒδσίοῖ, δᾶ ἴμεν ννϑΐ ἄοννῃ 

ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ ὅ . τε Φίλιπιος καὶ 
ροίῃ ἰαΐο πὸ ψψαίοσ 6 δὐὰθ ῬΏΙΗΡ δηα 

ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 39 ὅτε 
[6 αὐπιισ, δπα Ἀ6 Ὀδρίϊζεα Ἠΐτα. δ 139. 

δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα 
Ῥῃξ ἴπὸν σα σὉΡ οὐδοξ [π6 νναῖοσ, ϑρίχιί 

Κυρίου ἥρπασεν. - τὸν Φίλιπτον, καὶ οὐκ 
ΟΥΤιοστᾶ βηδίομοα αυνᾶν ἔμπα ῬὨΠΕΙΡ, δηα ποὶ 

εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο 
Βα 588. ἤΐτα ποίας ἰδ δυθυσῦ, 6 )85 βοΐῃδ 

γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 4 Φίλιπττος. 
7 6 Δ) οὗ ἈΜΠῺ το]οϊοίηρ. ῬΏΔΗΡ 

δὲ εὑρέθη εἰς ἔάζωτον, καὶ διερχόμενος 
δαὶ νγ 85 ξουΠά ἱπίο Αβϑμδοᾶ, δπᾶ ρβοίΐηῃρ ἰπγοι ἢ 

εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας 
ἤθ νγαβ ἀθοϊδτίηρ βοοᾶῦ πουῦβ ο ἐμαὸ οἱζίεξ 81 

ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισαρίαν. 
ἈΠῸ πα ἕο τοῦθ ἷ ἰηίΐο Οϑοβαγθᾶ. 

εὐνοῦχος τῷ 

ες πο } τψαῦδῦ, 

ΔΑΟΈΞΒ 8: 84---40 

ὙΏΟ ΜΠ] [611 ὑμ6 Ὧ6- 
ἐβ}15 οὗ Ὠϊσ ρσϑῇργδ- 
ὑΐϊο Βδοϑθα Ὠἱβ 1176 
5 δῖθὴ ΔΔΡ ἔσοηλ 
ῆ6 δασίῃ." 

ϑ41Τὴ δ δ 
ΘΌΠΙΘΙ βαὶα ἰο ῬΆΪΠΡ: 
Δ ερ ψόοὺ, Αβροιιΐ 
ΟΣ ἀοθ5 [6 ὈΓΟΌ ἢ - 
οὗ 586. [1539 Δροαυῦ 
ὮΪΤΏΞΘΙΓ ὉΣ δροιῦ ξοῖηθ 
οἴδϑι τ8}3᾽ 35 ῬΏΣΠΙ 
ΟΡΘΩΘΩ͂ ἰδ. του ἢ 
δηα, πἰαγίϊηρ πὶ 
5 Βοσιρύατο, 6 ἀ6- 
ΟΙασοα ἴο πὶ [86 
Βοοῦ. δῖα δροιῦ 096- 
55. 35 ΝῸΝ 85 μὸν 
ΟΙΘ δΌΪΩΡ ΟΥ̓ΘΣ 6 
τΤοδᾶ, μὸν  οϑθ ἰὸ 
8ἃ σογίδίϊη ὑοᾶν οὗ 

δα ὑπ δὰ- 
ὨΘΟΘΏ Βα: “ΟΟΚΙ Α 
Βοαν οὗ ψαίου; ψῇϑὺ 
Ὀτθυδηΐβ πιὸ ἔγοχῃ 
σουύίΐῃρ Ὀαρ ϊσϑαϑ᾽᾽ 
ΕΥ ν΄ 38 1 ὑμδὺ 
Ὧ6 οομῃηϑηᾶρα {ῃ6 
ομαγίοῦ ἰὼ Ὠδ]ῦύ, δῃᾶὰ 
ΠΟΥ οί ψοηὺ ἄοννα 
ἰηαΐο 86 ψεαῦΐϑυ, Ῥοΐῃ 
ῬΏΠΡ πῃ ὑπ δὰ- 
ἈΌΘΩ; 8Πα ἢ8 Ὀ80- 
ὑἱπθᾶὰ Ὠΐἰ. 39 ΏΘΩ 
πον μαᾶ οοχθ ὑρ 
ουὐνδ οὗ (6. ψαΐοῦ, ὅ6- 
ΒοΥΘὮ ΒΡ βοίσν αὐΐοῖ- 
ΙΥ Ἰρᾷὰ ῬηΠῚΡ δῶν, 
δρᾷ 6 δϑιυμαο ἀϊᾷ 
ὩΟῦ 566 Ὠΐπὶ ΒῺΥ͂ ΤΟΓΘ, 
ἴο Ὧ6 Κορὺ ροϊὰρ ΟἹ 
Ὠΐϊ ΜΒ} τΤο]οϊοϊηρ, 
40 Βαὺ ῬΗΪΡ ΜῸ5 
Σουμα ἴο. 6 ἴῃ ΑΒΠ΄- 
ἀοᾶ, θα ἢ σψϑηῦ 
τχοῦσῃ [6 ὑθυυῖοῦν 
δα Κορὺ οἱ ἀθοϊασῖηρ 
8 σοοῦ πον ἴο 81} 

[86 οἰ165 ὉΠ. Ὧδ σού 
ἴο Οδοβ' 8. γθἃ. 

841. ΤῊΝ γ6γθ8 15. οπα ἰδ ἴῃ 1η6 Ὑγεβίοοίς δπα Ἡοσὲ Εὐθοκ ἰοχί. 80ν 1Τ6- 
ἈΟνΔῊ 5, σ7ι18,16-ὶ., (ῃ6 Τιογᾶ 5, ΒΑ. 405 Α5η ἀοὰ, 717,18: Α΄. Ζο (5, ΒΔ. 



ΔΟΊΒ 9:1-90 δὅ78 

9 Ὁ δὲ Σαῦλος, ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆς καὶ- 
ΤῊΘ Ῥαΐ. ὅδ], γοὲ ὑσθδίῃζηρ ἢ οὗ ἰηγοδὶ δπά 

φόνου . εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου 
ΟΕ Αυτάῖο ἰηΐο ᾿ ἰμ6 αΙΞΟΙ165.. ΟΥ ἴῃς Τιοχὰ, ᾿ 

προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ἠτήσατο 
ΒΘνΊῺΡ οΟχὴθ ἰοννατα ἴο [6 ομλοῖ ουἱθϑί ἡτήσατς 

παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς -εἰς Δαμασκὸν πρὸ 
Ῥεβίαθ οὗ σὰ  Ιοἰΐοσβ ᾿λῖο δϑιηδβοῦβ ἀοτα 

τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας 
ἴ886.. - βΒνῃβδϑοξιθϑ, 80 ἰῃδΐὶ ἸΣ ονεῦ ΕἸ 

εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρα τε 
Ὠ6 ταϊθδΐ μά οἔ τῃ8 ὙΑΥ. Ῥείη, ΤΆΔΙ6 πος δΩΩ͂ 

καὶ γυναῖκας͵ δεδεμένους: ἀγάγῃ 
δοᾶ όχΩΘα, ᾿ανἑηρβ ΡΘθ οι ηδ Ὠ6Τ,ΆΑΙΒΏΐ 168 

εἰς Ιερδυσαλήμ. -. 
ἰπῖο ΘΟ ΙΌΒΔΙΘΙΩ. 

Βυῤ 581], βέμη 
Ὀχραύίηρ ἕμσοαὲ 

8) ΤΌΤΕ δρανοὶ 
186. αἸβοῖρ!ο5 οὗ. ΠῚ 
Τιοτά, ψϑηῦ ἰο (86 
ῬΥΪοεῦ Ζ2 8η4 - δβιζϑᾷ 
Ὠἴχα [ῸΓ Ιδυξασβ ἴο [ἢ 
ΒΥ ΠΘΡΌΡΕΘΒ ἴῃ Ἐδηγ88.. 
οα8, ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ - (πὶ 
ὮὯΘ τρηῦ ὑσίηρ δοχηᾷ 
ἰο ΦΘΓαΒδΊ ΩΣ - 8ὴγ 
ΠΟΙᾺ δ6 ἰουπα΄ ψῃῸ 
ὈΘΙοηροα ὅο ὙΏΘ. Υ8ν, 
ῬΟΙΏ ταθῃ 8πὰ ψοχηρης 

᾿ς 3 ΝΟΥ͂ 8.5. 6. τϑὰ 
ὑσδνθὶϊηρ πὸ δ8ρ.- 
Ῥτοδοηθαὰ διηηδβοὰς, 
ΜΈΉΘΗ δυδαδηϊγ τί 
Ἡραῦ: ἔσο θᾶγοις 
Παβρβθαᾶ δύουσηα Ἤΐη, 
4 ϑυιὰ θ᾽ 61] “ἔα -ἶπα 
Βτουμπα δῃὰ ράσο 
νοΐοθ 50. ἰὸ ἢϊῆῤ 
“581, 581, ΜΕΥ 88 
γοὰ ῬΘΥΒΘΟΌ ΩΡ Π169 

3 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο. αὐτὸν 
ΤᾺ Ῥαϊ {π6. ἴο ΡῈ βοίῃρ ἴΐ οσσυχγρα - τα 

ἐγγίζειν ῇ Δαμασκῷ, ἐξέφν "τε 
ἴο 6 ὩΘΘΥΙΩΒ ιὸ ἴῆε ̓ ὭϑΙδβοῦβ, ΘΝ - ΔΩ, 

αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ΄- τοῦ οὐρανοῦ 
χὰ βαξῆρα διοιπηᾶ πλτς οὐ οῦ πο. ραα 

4 καὶ πεσὼν ἐπὶ ὴ ῆ ἥ Ι : : τὴν γὴν ἤκουσεν 
ΔΩ ΒΑνΙΏΕ 2816 ὑροῦ [ἴῃῇ86 δαγίΐῃ Β6 Πϑατσζᾶ 

φωνὴν - λέγουσαν αὐτῷ Σαούλ Σαούλ, τί 
νοΐοθ ΒΑΣΊΠΕ. ἰἴο Βίχῃ. 581  -588], ΨῈΣ [5 Ηδβ βαῖα: “Ὑ)ΤῚΟ 8.8 
με διώκεις; 5 εἶπεν δέ Τίς [γοὰ, ποτα Ἠδξ ββὶᾶ: 
τη 6 ΓΘ ψοὺ ρϑυβοοιηβ᾽ Ἠδ Ξδαἱα Ὀὰΐϊ ΒΟ[“Ἃ 8ῃηὶ Ψ6β5, ὙΠΟ 

εἶ, κύριε; ὁ δέ ᾿Εγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ᾿γοὰ 816 ᾿Ῥαυβθοιίζηι 
ΔΥΘ ψγοῦ, Πορα ὙΠῸ (οΠ6) Ρῃζ ΖΣ δ81ὴ ἐτης 6 ΝΟΥΣ 616 55, Ἡ 

ὃν σὺ διώκεις" θ ἀλλὰ ἀνάστηθι [8π4 Θοῃΐδῦ ἰηΐο.. ἰη6 
ΜΟΥ, γοῖ . ἀΥΘ Ῥουβοουίηδ; θὰ 5ἰαπμα Ρ γοῦ 

καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί 
Δα εηΐοσ γοῦ- ἰηΐο ἴῃς οἱἷΐν, δηᾷά ἐν} 6 βρόοκθῃ 

εἰν, δηὰ ψμδῦ “ϑοὰ 
ταδὺ ἄἀο Ψ1Π] 6. -ἰοϊὰ 
γου." Νοῦν 8 “τα 

σοι ὅτι σε! δεῖ ποιεῖν. [ὑπαῦ τσ ουχηθσίε 
ἴο ψοι ΜΔ σου 1 15 ἈΘΌΘσϑα τ ἴο Ὧ6 ἀοϊηρ.} ψι Πἰτὰ τοῖο ἐἰδηδι 

7 οἱ δὲ ἄνδρες ε οἷ συνοδεύοντες | ἰΠ8 - ΒΡΘΘΟΒΙΘΕΒ, ΠΘδΙ- 
Ὁ ΤΗΘ Βαϊ ΤΩΔ16 Ῥούβοῦδβ [6 (ο65) Ἰουχη νὴ 1 

αὐτῷ ἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντε ἐν τῆ 
δ εῊ} 6 Πα 5βἰοοά ἀἄυταδ, πο νοαδος μαδενα οἱ ΝᾺ 

φωνῆς μηδένα ᾿ δὲ θεωροῦντες. 8 ἠγέρθη δὲ 
νοῖθοθ Ὥοοπθ' »αΐ Βομοιάϊαμν ἰἴούαν, Ῥαζ 

Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἀνε 3 . ῳγμένων 
581 ἔγοὴ ἴπ6 οαγίῃ, Ἀδν] πη Ῥόκα ὀρεηοά ΌΡ 

δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν“. 
υὲ οὗ π8 Θν 65 ΟΥ τα ποίμιηρ ἨΘ ννγ88 ΒΘ ΘΙ 5; 

χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰ 
Ἰεδαάϊας ΌΡ ἴ 8 βαοαιὰ μὰ πὰ πο ἤρα, 1΄π ἐῶ 

Δαμασκόν. 9 καὶ ἦν ἡμέ ἢ ὴ . μέρας τρεῖ 
ΒδΡλΘΒΟΙΒ. Διὰ δοννὰβ προς ας ἐοὶ 

ἰμβ, ἱπαθϑά, ὑπ βου 
Οὗ 8. νοΐϊσθ, ὑιυὺ ποὺ 

ὈΘΒΟΙαΐὴρ ΔῊ πιδπὶ 
8Βιυ  58.1 σοὶ ᾿ἃΡ 
ἔτοια ὑῃ8 στοχηά, δᾶ 
δουΡῊ. Ἠΐβ οὐδα. πρὸ, 
ΟρΘΩΘα 886 "νγᾶβ βϑϑίῃρ 
ποίμίηρ. 50. ἰμδν 1οᾶ 
Ὠΐτὴ ὉΥ ἐδ δῃᾶ πᾶ 

σοῃαποίθα Ὠϊπὶ ἰηΐσ 

Θδιλδβοιδ. 9 πη Ι͂ῸΣ 
ἴμσθα ἄδυβ 86 ἀϊᾶᾷ πὸ 

819 ΑΟΤΡ 9:10--ἰ6. 

866 δηνίηΐηρ, 8η4 ὯΒ 

ΠΘΙΏΘΥ δθ ΔῸΣ ἄσϑηϊ. 

10 ΤΏΘΓα 85 ἢ 8- 

ΔΘ5Ο 5 8. σογύδ!ὶπ 

αἰδοῖ! ἡϑηιθα Δ΄ 8- 

85, δηἃ μ6 [Ιοτχὰ 

βαϊὰ ἰο. πὶ ἴῃ ἃ σνἱ- 

βίο: “Δ 8.185} 
δ καϊᾶ: “ἜδΓΘ ΣΙ δ, 

Ττοῖά. ΠΡΟ Τιοσγά 

βοἰα ἴο Ὠἰμὰ: “Ἐ56, ΡῸ 

ἰὼ ἰμ6 κἰσθοὺῦ οϑηθρά 

Θυχαϊσῦ, δα δὖ (8 

"οσ56. ΟΥ̓ ὅιαδδδ Ἰοοῖκ 

Ὁ ὃ πιῇ πϑιηρᾶ 

οὐδὲ ἔπιεν. Ἄ Ψ 

“πων, καὶ οὐκ ἔφαγεν 
λεπῶνν ποιμος μ6 ἄγϑηκ. εϑἰ 8», ρα ποῖ ὮΘ δα 

1. Ἢν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ 
Ὧεβ Ρᾳᾷ} 50Ππὶ ἀἰβοῖριθ ἰῇ Ὀδηιδβθοῦβ 

“ματι ᾿Ανανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν 
ὀνομτης Απδηΐδδι, δηᾷὰ βαϊάὰ ἰονγασάα. αἰ ἰῃ 

“ματι ὁ κύριος ὑΑνανία. ὁ δὲ 
ὁραμος {1.0} ΒΑ Απδηΐα. ΤῸ (οπ6) δὑαΐ 

Ἰπιοσ δ, , Ν , 
εν ᾿Ιδού ἐγώ, κύριε. 11 ὁ δὲ κύριος 

εἶπε Τιοοκ! Ι, “ Τοχά. τὴς νὰ ΤΙοτὰ 

πρὸς αὐτόν ᾿Ανάστα πορεύθητι ἐπὶ τὴν 
τον Ὠΐτα. Ξιίδηα ἃρ νοῦ 8ο τρομ ἰδ8 

“πν τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον 

ὀύμην ἔμο Ῥοίηρ σα! θὰ δίχα ϑδηὰᾶ 566 Κ 

ἐν οἰκίᾳ ᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα, 
ἰα ποῦβε οὗ δυάδβ 588} ἴο δῶρ Ταιβίϑῃ, [ΞΘΠ1, ΓΟ ἙΔΥΒΌΒ. 

ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12 καὶ εἶδεν | ΕΓ, ἸΟΟΙΚΙ Π6 ἰ5. ῬΥΑΥ- 

Ἰοοκὶ οσ Ὧ8 15 ῬΣΆΣΊΩΒ, πὰ Ἠ6 580} ἰηρ, 12 δηὰ ἴῃ ἃ ν᾽ ΒΟ 

. ἄνδρα. ἐν ὁράματι ᾿Ανανίαν ὀνόματι  Β8- Πδ5 866. 8. ΠΊ8 

τ816 Ρεσϑοὸῦ ἰπ ν᾿ δϑίοι Απδηΐᾶ ἰο πδίὴθ ᾿ ΠΔΙΘΩα. -ΑΠὩ 8 πὶ. 88 

εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς σοι ἴῃ 8ἃπά ΙΔ. ΔΪδ 

Βδηᾶβ ρὸὰ ἰπι ὑῃϑ8ὺ 

6 τϊρῦ ΤΘΟΟΥ͂ΘΓ 

οἰρῃὺ." 1358υὺ Απ’'8- 

ηἰ 5 ϑηοτοά: “ΠΟΤ, 

Ὶ αν θαγά. ἔτοπι 

ΤΥ ροῦν 15. Δ, 

ΠΟ πιδ ἰμἰ ΣΤ ΟΌ 5 

ὑίηρ 86 ἀϊᾶ ἴο γοῦ 

ΠΟΙ ΟὨΘ65. ἴπ- σοῖαδδ- 

1Ιο. 14 Δῃᾶ ἤθσθ Ὧ 

Ὧδ5 αῦοΥ} ΓΓΟΠῚ 

6 ομϊοῦ ρῥγίθδί ὕο 

ρῬὰῦ ἴῃ Ῥομᾶδ 8}1 [ῃοδθ 

Ἰσϑιησ ὑροὴ ΨγΟῸΓ 

Ὥϑιηθ.᾽᾽ 15. Βυὺ ὑπ 

Ττοτὰ βοἰὰ ἰο ἰμ: 

“Β6 Οἡ γ ΟΣ ΨΥ, Ὀ6- 

μανίῃβ οογὴβ ἰὰ δηὰ “βανίηρ ρα ρου Ὠἰπὶ Ε:. Ὁ} 

εἶἴρας ὅπως ἀναβλέψῃ. 13 ἀπεκρίθη 
χεῖρ 80 ἰμβαὶ δε υὐἱσρῦ ἸΟΟΚ δϑϑίῃ. Αμξννοσθα 

δὲ ᾿Ανανίας Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ 

Βυξ Αμδηΐδα Ἰωοτᾶ, ἵ{πεδγὰ ἔτο ΒΩ δρουξ 

τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ 

ἰμ8 ΤΩΒΙΘ ὈΘΥΒΟῚ 1815, 85 Τϑην δ5 δὰ (ἰμ 185) 

τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ᾽ 

το ([ῆ6 Ποῖν οὔββ οὔγου [8 αἱ ἴῃ , ΦΟΥΌΒΔΙΘΙΖΩ; 

14 καὶ ὧδε ἔχει . ἐξουσίαν παρὰ τῶν 
Πα Βοῖθ [615 λδνὶηρ δΔαϊμοτὶν Ὀαϑιάθ οὗ ἴμ8 

ἀῤχιερέων δῆσαι πάντας. τοὺς 
ΕΝ [1 - 15:1} ᾿ς ἴο ᾿ἐ)δεῖοῖ Δ με (ο 65) 

ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 15 εἶπεν δὲ 
οἰ ἶσ ΡΟΣ 16. Ὡδῖῆβ οἴνου. 5ειῖϊαά ὑπαὶ 

πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος Πορεύου, ὅτι 
ἰονατα δα ἰᾷθὸ ἴιοσάὰ Βα γοῦ ΒΟΙΏ,᾿ Ὀϑοδδα 

σκεῦος ᾿ ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ 
ψ65561.. οὗ σῃοῖσα ͵5 ἴοτὴθ ἰμὶβ (σμ8) οὔίμα 

βαστάσαι τὸ: ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν ᾿ σϑιι88 ἰπἷ5 τῦϑ ἰ86. ἃ 

ἴο σΑΣΥν {6 δ οὗπιθ ἰπ βίσῃξ οἶίμθ]) ροβθῃ ψΌ5561 (0 π8 ἴο 

ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε ᾿Ισραήλ, ῬΘΆΓΙ ΙΩΥ̓ Πδπιθ ἴο [Π6 

ἰδ δον πα «μά δεῖ ἕω οὐ οἔ 5088 δά ὉΕ 15,6], πδίϊοο δϑ' Ψ6Ὶ 85 ἰὸ 

ἐγὼ. γὰρ ὑποδείξω αὑτῷ ὅσα. κίηρβ διὰ ἐπα. βοῖξ οὗ 

ει ἢ 5μονν ἰο Βίτωῃ 85 ῦϑην ((Π 1865) 85 πος 

1 ω ΒΒ] 8 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός ἥου 15τβθὶ. 16 ΕΌΓ 1 518} 

εἴ αὐτὸν ὑπ ῦ , 
{{18 πθόθεβασν πὸ ΟΥ̓ 8. πϑθ ΟΥτιθ ΒΟΥ, Ἀἴπὰ ῬΙαΙηΙν ΠΟΝ 

ΤΒΩΥ ὑμίηρβ Ὧ6 πκυϑὺ 
παθεῖν. ᾿ 

ἴο 5 σ, ἡ ΘΌΡΟΥΙ ΤῸΓ ΙῺΣ Ὠδηλδ." 



ΑΟΥΤΒ 9:17---.0ὼ92 

καὶ 
δια 

11 ’᾿Απῆλθεν δὲ 
 οΩΐ οὗ [181 ΓΘ ΘΕΘΕῚ 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς 
ἢ δηϊογεά ἱπίο 8 δοιβθ, δῃά δβϑνἱηβ ἱσηροξθα 

ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ 
ὍΒΟΙ ἘΪΠῚ {1.01 ΠΈΤΑΙΞΕῚ Ὧ6 Ξϑαιὰ ΞΔᾺΙ 

ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, ᾿Ιησοῦς 
Ὀχοίμβεσ, ἐῶ [1οχὰ Ὧδ5 βοΐ οὔὔὐ᾿ὀ ὀἴτὴβδ, Ζ655 

ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ 
ἔμ (ο 6) βανίηρ ὈΘοοζΘ βθοὴὰ ἴο γοῦ ἰῇ 156 

ἤρχου, ὅπως 
ψοῦ ΕΙΘ ΘΟ 5, 50 δῖ 

ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῆῇς 
ψΟῦ τηϊσ αὐ ἸΘΟ αθϑ τῶ διὰ ψοῦ τοϊβ!ῦ 6 ΒΠ1ορὰ 

πνεύματος ἁγίου. 18 καὶ εὐθέως 
οὗ βριγὶΐ ΠΟΙ͂. ΔΑπᾶ ἐν 228) 6 179 8 7:1} 

ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς 
ἴδον 2161} οὗ οἵ ἰίτποο ἤἔτοηω [86 :- ΘΚ 65 85 

λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς 
508165,| Π6]ΙοοΚεᾶ δϑϑίῃ δηᾶ, δηᾶ αν βίοοα ἃΡ 

ἐβαπτίσθη, 19 καὶ λαβὼν τροφὴν 
ΒΘ ννὰϑ ΡδαρεζΖοα, δηἃ δνῖηξβ τοσαϊνοα Ζοοά 

ἐνισχύθη. 
ἘΦ νν5 βίοι πρηρα τυῖΐμ. 

δὲ μετὰ τῶν 
νρΡιξ 186 

τινάς, 20 καὶ 
ΒΌΓΙΩΘ, δηᾶ 

ἐκήρυσσεν 
ἢδ νν85 ὑσθδοῆῖηθ ἰδ8 

υἱς τοῦ θεοῦ. 
ἘΞ οἱ οΥ ἰῃ6 σοα. 

δὲ πάντες - οἷ 
811} 86 (οὔ 65) 

Οὐχ οὗτός ἐστιν 
1815 }Ε] 

᾿Ιερουσαλὴμ 
δύ" ΣΡ ΕΞ Εγ5) 

“Ανανίας 

ἧ 
ἴῃ νυν ἢ 

ἐν Δαμασκῷ 
ἿὯ Ῥδιηδβοιβ 

εὐθέως ἐν 
ἱσχαταθ αϊδίθν [ἢ 

τὸν ᾿[ησοῦν 
2 6515 

᾿Εγένετο 
Ηθ σϑχὴθ ἰο 6 

μαθητῶν ἡμέρας 
αἰδοῖ 1θ5 ΕΝ] 

ταῖς συναγωγαῖς 
μ6 ΒΔ ΘΟΡΘΞ 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 
ἐμαὶ τὴῖ5 15 126 

21 ἐξίσταντο 
ὕγεσζο Ῥφίηρ δϑιοῃϑῃοα ας 

ἀκούοντες καὶ ἔλεγον 
ὨΘδΥρΡ 826 ἴπὸν ΨΟΙΘ βαρ Νοῖ 

πορθήσας ἐν 
Βανῖηδ Ἰδια νναβίδ 1ὰ 

ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, 
ΟΔΙΠΣΏ ΒΡ ΡΟΏ ΄ᾺτῺ8 Ὡϑῖὴθ 1815, 

τοῦτο ἐληλύθει ἵνα 
1158 6 δα σοσῆθ. ἰπ Ὁγάθυ ἰμδῖ 

δεδεμένους αὐτοὺς ἐπὶ 
Βανί ὈΘο Ρουηᾶ 1ῃ θὰ ὌΡΟΣ 

τοὺς ἀρχιερεῖς; 22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον 
1.8 ΟὨΙΘΕ ῥυἱθϑίϑῦ 5801 ρυϊ ταῖΐθοσ 

ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν 
ἵν 85 ὈΘΙΩΡ̓' ρον ΟΥα δα ἢ 85 σου] 5 

᾿Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν 
{εν τῆ (ο} 65) ΛΆΔΙ 5 ΕΠ 

ὁ 
188 (σῇ 6) 

τοὺς 
186 (οὩ 65) 

καὶ ὧδε εἰς 
δ ποῦ ἰηΐο 

ἀγάγῃ ᾿ 
Ὦφ τϊὶβΐ 1οδὰ 

ὅ80 

1150 ΔῈ 8 τ 88 
ψοηὺ ΟΝ δῃὰ ΘηὐδΓοα 
ἰμΐο ἐμ Βοῦβθ, 304 
Ὧδ 1δϊα μἰὶβ Ὡϑδηῃᾶς τρ.- 
οἡ πὴ δἃῃά κεϊᾷ: 
ΘΔᾺ], Ῥγχούμϑυ,. [8 
Τιοσὰά, 6 σ65115 μαι 
ΒΏΡΘασθα ἴο ψοὰ ἢ 
ἐμ8 τοϑδᾶ ονϑν ψῆῃϊοῃ 
ψοὰ ΜΘΓΘ ΘΟΠΊΣΏΡ, ἢδς 
δοηῦ τὰθ ἔογίῃ, ἴῃ ογ. 
Αγ ὑῃαὺ γοὰ τὴᾶν ἐᾷ- 
ΟΟΥΘΣ 5ίρῃῦ βδηᾶ. μα 
ἘΠΕ τι ΒΟΙΨ βοίτις» 
18 Αῃὰ ἰχατα δ αἸδ ον 
ὕμοῖθ 8681 ΌΙΩ - "ΐᾳ 
δυο 5 ψ δῦ Ἰοοϊζϑα ᾿ἶκ 
508165, δὰ ἨΘ τρ- 
οονεθᾶ βἰρῦ; δηὰ ἢ 
ΤΟ588 Δηα ψγ)ὰβ βαρίϊβά, 
19 δη8 Π6. ἰοοκΚ τοοὰ 
δηὰ ρβἰηδᾶ. βίσθηρίῃ.: 

δ ρμοὺ ἰο Ὀ6. [Ὁχ 
ΒΟΌΙΏΘ ἀδὺ ὙΠῸ {πα 
αἰβοίριθϑ ἴῃ δτηδεουϑ, 
20 δηὰα ἱπισηθάϊδίοιν [ἰὴ 
88 5υβδροσὰθε 8 
Ὀερδὰ ἰο ὈΥθϑοῦ 96- 
5.15, ὑμαῦ ἐπὶ Οπθ. 8 
ἐμ οι οἵ (οᾷ. 21 Βαϊ 
811 [ποϑ6 Ὠθδυϊηρ᾽. Ὠἰτα 
σαν ΜΆ. ἴο διό θῃ-» 
ταθηῦ 8πα ΨΟΙ]α βάν: 
“ΤΡ [ΠῚ5 ποὺ [6 τη 

ὑπδὺ ταναβϑᾶ ὑδμοβα ἰἢ 
σογαβαιθαχ ὍῸ ᾿681} 
ὍΡΟΣ ὑπ15. πϑπγ6, δηὰ 
ἐμεῦ Βαᾷ δοπι μοζά 
ΤΟΥ ὑῃῖ5. νυν ῬυτΡροβθ, 

ἐπα Ὧ6 τϊρὺ “οδά 
ἔπθὰ Ῥομῃᾶ ο {88 
οὨἰοῦ ργίβϑίβϑ᾽ 22 Βυξ 
581] Κορ ἡ 80" 

αὐἰτίηρ ρονδσ 8}} 
ἰὰβὸ τποῖ ἃἂῃᾷ 88 
σομομππαϊηρ ὑμδ6 
σον ὑμαὺ ἀποὺ ἰδ 

ὌΝ, ΤΠ ΉνΝ. 

δ81 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ συνβιβάζων 
1Δ15 15 16 

αμασκῷ 
Δαμ ἡ χηακίηρ ρὸ τὰ ἐμαὶ ῬαιλθΒΟΊ18, 

ιστός. 
ΧΟ τίσι: 

28 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο 
Δ5 εξ ὅγοτο Ὀοὶηβ ΠΙΆ ΠΕ 

συνεβουλεύσαντο οἵ 
σοῃδυϊίρα ἱοσεῖῃου 186 

αὐτόν: ἐγνώσθη 
ὮὨϊχη; 1 Ῥθοβδῖο πονῇ 

ς 
ἡ ἐπιβουλὴ 

τῃ6 σου 561 προα 

34 παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς 
ΤΉΘΥ ὑ,Ο͵Θ ΟἸΟΒΟΙν ΟὈΘΟΥν 15 ῬυΛ 8 -ἰἰδα 

ὕλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς - ὅπως αὐτὸν 
τὸ κα Οὗ ἄᾶὰν δια δηᾶ οὐ πἰρῃξ 50 ἰδ Ὠΐτῃ 

“᾿ἀνέλωσιν᾽" 25 λαβόντες δὲ οἱ 
{πον τσ ἰδ κα πὴ; Βανί ΚΘ ἢ μαΐ . 86 

μαϑηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς -- διὰ τοῦ τείχους 
αἰσοῖρῖοβ οὗ χω οὗ πίσῃξψ ἰσοῦθῃ ἰμ6 Ἅ481 

καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σφυρίδι. 
{πον 1οὲ ἄοψηῃη ϊη μανὶπε]οννεσεᾶ ἴθ Ὀαδϑκοί. 

26 Παραγενόμενος δὲ 
Ἡδνίηξ σοτὴθ ἰο θ6 δ β βία ρυΐ ἰχΐο 

ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς 
ἢ 85 νη ἴἰο 5] ΕἸ ΠΊΒΘΙΣ ἰο 86 

ἐφοβοῦντο αὐτόν, 
ἴον νγοσο ἔαρ Πίτῃ, 

ὅτι ἐστὶν μαθητής. 
ἐμαὶ Π6 15" ἀἱβοῖθιθ. 

ἐπιλαβόμενος 
Ἀδνίὴςξ ἔδκϑη ΠοΙα οὗ 

τοὺς ἀποστόλους, 
ἰὰ6 ΔΡΟΞΒΊΙ65, 

αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ 
ἴο πο ον ἴθ ἰᾷξ6 Ψ ΔΚ 

εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, 
δ βὰν ἰδ6 ΙΤιοτὰά «αὐ ἐμαὶ ἤΘ βροκαο ἴο Ὠΐτῃ, 

καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ 
ἃ ΟΝ ἰὰ ᾿δίπασοῦβ [86 5ΏΟΪῸ ὈΟ]αῚν ἰῃ ἰ[ῃ68 

μετ’ αὐτῶν 
ΜΗ ἰμοσὰ 

ἐκτορευόμενος εἰς 
Βοίηδ ουΐ 1πῖο 

έραι ἡμέρο 
᾿Ιουδαῖοι 
ον 5 

δὲ τῷ 
μυΐ 

ἱκαναί, 
«υὐδοϊοηῦ, 

ἀνελεῖν 
ἰο ἰακ ἃρ 

Σαύλῳ 
588] 

τὸ ἔλα 

αὐτῶν. 
ΟΕ [φ6. 

εἰς 

᾿Ιερουσαλὴμ 
Φουβ θα 

μαθηταῖς: καὶ πάντες 
ἀἰϑοῖθῖθ5; ϑδμηᾶ 481} 

μὴ πιστεύοντες 
ποΐ Ὀοιλονιηδ 

1 Βαρνάβας δὲ 
, Βαιαθδ5 9151} 

ἤγαγεν πρὸς 
ὃ δὰ ἰοννατὰ 

διηγήσατο 
με ἱβοσοῦρῃ!ν σοϊαϊρα 

αὐτὸν 
γα 

διά 

ὀνόματι 
ΠΈΤΟΤΞ 

εἰσπορευόμενος 
Βοῖπρ ἴὰὰ 

᾿Ιησοῦ. 28 καὶ ἦν 
οἔ 9εβι1.5. Αμὰ δὲ ν»δ5 

. καὶ 
δηᾶ 

᾿ [Δ Σ - ΄ 

ἱερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι 
Φουα βδΊθσα, βθδακίηρ οΙαΙν ἴῃ 5 δὰ 

τοῦ κυρίου, 2393. ἐλάλει τε καὶ 
οἱ ἴῃ8 τιοτὰ, πο 85 βρθακίῃβδ.:Ὺ δά δηᾶ 

καὶ 

ΔΟΥῚΘΒ 9: 28--.-.ώ9 

Ὀδιθϑεοιβ 85 Ὧ6 ὑτονθά 
Ἰορίοϑιν ὑμϑὺ (ῃΐθ 15 
1ῃ6 Ομ χίϑὺ. 

28 Νὸ ψ ΏΘΩ 8 ρΟΟά 
ΤΆΒΩΝ ἄδιγς τ γ6 σοτλ- 
ἰηὴρ ἴο 8. οἷοβθ, [Π6 
ον 5 ΟΟΚ ΘΟΊΏ561 ἰο- 
Βοίῆοσ ἰὸ ὧο ἅν 8 
αὶ Ὠΐη, ἘΟΜΘΥΘΥ, 
[ΘΙ οἱοὺ δρεϊηϑὺ ἶσα 
Ῥθοδῆθ Καόον ὕο 
5.81}. 24 Βυὺ ὑπ} Έγα 
ΟἸΟΒΘΙΡ ψοϊοῃΐηρ 8150 
[56 σϑίος Ὀοίῃ ὅδ. 
δα πἰρηξ ἴῃ ογᾶρσ ἴο 
ἀόο δὖὺϑῶὺν νι ὨΪμ, 
25 ϑο 18 αἱ βοῖθ]θ5 
ἴοοκ δίχη δῃηᾶ ἰοὺ 
δὰ ἄοὰὶ Ὁ πἰσῶῦ 
σοῦ δὴ ορϑῃίηρ 
ἴὰ [6 ΨἘ81, ᾿οουῖησ 
ἴα ἴῃ 8. Ὀδδιζοί, 

260 δετὶνὶηρ ἴα 
ΖοΙ 586. Ὠ6 χϑ6δ οἵ- 
Σοτὶβ ἴο οί Ὠἰχηβθιῖ 
ἴο ὑπ ἀϊδβοίΐριθς; Ὀαῦ 
186} ΨψΕΙΘ 8} αἴτγαίϊα 
οἵ Ὠΐπη, Ῥθοϑθθ ον 
αἰά Ὠοὺ Ὀθιθνα 6 
5 ἃ Οἰξοῖριθ, 27 50 
ΒΔΓΏΒ᾽. 8.5 ΟΔΙ6 ἴο Ὧΐ5 
δἰά δῃᾷ θᾶ πἰπὶ ἴο 
ἀῃὴ6 δροβύϊθϑ, δϑῃᾷ ὯΘ 

το] ξοηαι ἰῃ ασίδι! 

ΠΟ ΟἹ ἐῶ τοϑᾶ ἢ 

δᾶ. βοὴ με Τιοσὰ 

δῃᾷ ὑμαὺ μὲ δᾷ βρο- 
Κοὴ ἴο Πΐ, δπᾶ 

ΟΝ ἰῇ Ὀϑηγδϑοῦβ 

Ὧθ6 Ὡϑα βροίζθρῃ ὑο]ά- 

1 '΄ῇ ὑζθ. 816 

οἵ σοθ5. 28 Αηαὰ [8 

σομτϊηυθα τ ὑμθπι, 

ψοϊκίησ ἰῇ δηα οὐ 

δὺ σου πδΊθη), 5065 Κ- 

ἴῃ ὈΟΙΑΙν ἴῃ [ῃ8 θη 

οὗ 8 Τιζγά; 29 δμὰ 

ὯΘ6 5 ἰδἰκίηρ δῃᾶ 



ΑΟΊΝ 9: 80--8ὅ 

συνεζήτει πρὸς τοὺς 'Ἑλληνιστάς: 
6 νν»ὰ5 Ξε 6 πη ἰοροίμοσ ἰοψασὰ δα ἩφΙΠδηϊδίβ; 

οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν 
1π6 (ο} 65) ρΡιξ ννοῖς Ἰδκίῃρ ἰῇ Ὠδηά το δ Κα Ὁ 

αὐτόν. 30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ 
Ἀϊτα. Ἡδνῖὰξ δοσυτζϑῖθιν Κπόονῃ μαυΐ 188 

ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισαρίαν καὶ 
Ὀτοίΐμδου [1εᾶ αοννῃ ἴτὰ. ἰηΐο Οδοϑαῦθα δῃὰ 

ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 
ἴδ ν βεῃΐ οὗ οὐὖύὀ πίττα ἰαΐο ἘὙδυββ. 

81 Ἡ μὲν οὖν 
ΤὴΠ6 ἱπαθοὰ ἐπμούθῦοσα 

ὅλης τῆς Ιουδαίας καὶ 
ἍΟΙΘ 6541: “πάρα τ 8ηᾷ 

Σαμαρίας "- 
ΟΣ διηδτία.. ννὲ5 νη δ 

καὶ πορευομένη τῷ 
δ: ΞΟ ᾿ ἰὸ 86 

τῇ παρακλήσει 
ἴο ἐπα οοχαξοτὶ 

ἐπληθύνετο. 
1 ν)ἷὰκβ Ὀθηρ τ] 0116, 

καθ᾽ 
ἄοννῃ 

καὶ 
δια 

ἐκκλησία 
ΠΙΕΥΕῚ 

Γαλιλαίας 
οΥ 811166 

- εἶχεν 
Ῥοίηρ υἱΠ αρΡ, 

τοῦ κυρίου καὶ 
ΟΥἴθΘ Τοτὰ δῃά 

ἁγίου πνεύματος 
ὮὯΟΙΥ Βρϊσιῖ 

Ῥϑδοθ 

φόβῳ 
ἘἜΘΔΥ 

τοῦ 
οὔίμε. 

Πέτρον διερχόμενον 
Ῥαϑίογ 

32 ᾿Εγένετο δὲ 
Τὸ οσσαττρα μαὲ Ἐσαν συ ϑίηξ 

διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς 
ΤἈΓΟΙΡῊ 8}1} [δ τί8] ἴο σότὴθ ἄοννῃ μα ἴον 8 

ἁγίους “τοὺς κατοικοῦντας - Λύδδα. 
ΠΟΙ (ΟΠ 65) 1τὰ6 (ΟΠ 65) ἀπ εθιβ Τιυναάᾶδ. 

883 εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωτόν τινα ὀνόματι 
Ἐφ ἐουμα υἱὲ ἴθτα ΤΏΔΕ βδοῆθ ἴο δῖη8 

ΝΕ 
ἐτΓι 
ὩΡΟΩ 

Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον 
Αρῆδεβ οὐδοῦ νψϑϑῦβ εἰσμξ Ἰνγίηρ ἀονν 

κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος. 
οοὐ, ΜῈΟ 85 -αντὰβ ὈΘ ΟῚ ῬΔΙΔΙΥ ΖΘΩ͂, 

84 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος Αἰνέα, 
Απᾶ 5814 ἴο τ (ἢ Ῥεῖοσ ἌΘΏΘ85, 

ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς Χριστός: 
15 ρα ϊηρ γος 2655 (μα χίϑί; Ββίδῃα ἃ γοὰ 

καὶ στρῶσον σεαυτῷ: καὶ εὐθέως 
δια ἄο {πὸ 5ρσϑδαάΐϊηῃρ ἴο γουγβοὶ; δπα ἐσημιθα δον 

ἀνέστη. 385 καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες 
ἢ βἰοοά τπιρ. Δηᾶ 5ΒῈΨ ξελνεν 811. 

οἷ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, 
[16 (ΟΠ 65) δ 2} 1 ολλϑογ- ὦ τ ᾶᾶϑ δῃηᾶ ἰῇ ϑβδζοῃ, 

οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. 
ψὯΟ τὰυγρα ὌΡΟΣ. [86 Τιοσᾷ. 

ἀνάστηθι 

εἰρήνην οἰκοδομουμένη, ̓  

ὅδ 

αἰδραύίσ πῖ. [δα 
σθαι κ -ϑρθδκίηρ ὅθν5." 
Βαὺῦ ἰῆδβθ πῖβᾶδ - ες. 
ἰεαρία ἴο ἀο ΓΑ, 
ΜΙ αἷμα, 809 ὙΨΏΘΗ ἰῃς 
ὈΤΟΥΏΘΣΒ ἀούθοϊβα ἰΐρ, 
ὯΘΥ Ὀτουρσῃῦ ΠΝ 
ἄοσψῃ ἰο Οδϑθ5᾽ ἃ ΤᾺ 
ϑαιὰ βθηὺ Ὠΐῃ. ΟἹ ἰὸ 
ΤΆΥ͵Β115. 

31 ΤΏΘρΩ, ᾿ἰηἀροά, [ῃσ 
σοηρτορσδύζοῃ ὑῃγοιρῃ. 
ουῦ ὑμ8 ψΏΟ]8 οὗ σὰ- 
468 δῃηὰ 6811:166 δηᾷά 
58. '"ἸΩΘΙ 1:8 δα οΓδᾷ ἰη.- 
ἴο ἃ Ρογὶοᾶ οὗ Ῥέβοβ, 
Ῥοίῃρ θα ἀρ; πὰ 
85 ὃ ψαιῖκοα ἴὰ ἰῆρ 
681 οὗ σθῃονυδηῦ δηὰ 
ὰ ὑπο σοπιζοτὸ οὗ ἴῃ 
ΠΟΙν ϑρίσιῦ 1 Καρὺ οῃ 
τα ἸΙνίηρ. ; 

2 ΝΟΥ 8δ5 Ῥοίοσ μὰς 
σοϊηρ ΣΟ ΒῺ Δ8]] 
[ρϑυὺϑ] Ὧ6 σϑιὴθ ἀονα 

8150 ἰο 6 ΠΟΙ ΟἿΘ5 

ἰδαὺ ποι ἴῃ γᾶ δ. 
33 ἙΏοῖο πὲ ἔουμᾷ ἃ 

οογίαϊῃ πᾶ Ὠδηιρα 

ΑΘ, πθ΄85, 0 Β8ά 

6 ᾿νίὴρ Παὺ οα Ὠἰ5 

σοὺ οΥ εἰρῃῦ γψθϑΓ5, 

85 Ὧ8. Ψψὰ5 ὈΔΙΔΙγΖΘα: 

84ά Δηά Ῥεδίδυ βαἱὰ -ἴὸ 

ἶσα: “ΑΘ Θ΄ 85; 986- 

515 ΟἸγχίδὺ Π6Ά15 γοῦ: 
ΗΠ δρᾷ τ8κθ ὺὕὉ 
γουΣ Ρεᾶ." Απᾶ Β6 
ΥΤΟ56. ἰδ αϊδίθΙν: 

85 Αῃα 811 [ποββ ΜἘΟ 
ἐἱπμαρινοα ΤΥ 48 

δὰ μὰ [ρ]δῖῃ Οἱ] 
ΞΏΔΙ ΌΠΩΣ 58} ΕἰπΠ), 

δα ὑΐθϑα τατηθά, ἴο 

186 Τιογᾶ, 

2981 1,}ςΈ067ΥᾺ]1ν, 
Βόνδ, 171,8,18,16,16,18.- 

ἤΔ6. ἘΡΙΠΘηϊβίβ. ἡ σ᾿ γσοβδᾶςξ “6. Οχζοοίδη Φοννβ.᾽" 
1πῃ6 Τιοοτᾶ, ΒΑ. 85-: 5,ΔΙΓΌΏ, 

81» 76 
{ππιιδ. Θατοπ, ΒΑ. 

“αν 

δ83 

86 ᾽ν ᾿Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια 
ΙΪἾΏ ΦΖώορρᾳα 0 βϑοῦῶθ. ννᾶὰβ ἔδγλδὶθ αἰβοῖρὶθ 

ὀνόματι Ταβειθά, ἣ διερμηνευομένη 
το ΔΤΩΘ Ταριμ8, νὯο Ῥαοὶπδ ὑταχιβϑ]αίθα 

λέγεται Δορκάς’ αὕτη ἦν πλήρης ἔργων 
5 ῬαΙηΒ 5818 Ῥότγοαθ; {πὶ νν8β ΟΣ ἡνουκ5 

ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 
ξοοὰ δῃὰ κβιξβ ΟΣ ΤὭΏΘΤΟν ΟΣ ΏΙΟΙ 586 νγὲὰϑ ἀοίῃς. 

41 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
τ οὐσσασσοα θὰ ἃ [6 Ἐο56 

ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν. 
μδν 8116 ΒΚ ΘΓ ἴο αἱδᾳ; 

δὲ ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. 
μυξ ἴβενσρὰς ἢ ὌΡΡΘΥ τοοτη. 

οὔσης Λύδδας τῇ ᾿Ιόππῃ οἷ 
φῃοθ ΟΥΙ να. ἴἰο (8 Φορρα 16. αἰϊξξοῖριθβ 

ἀκούσαντες. ὅτι [Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ 
μβανίπα μοασὰ ἰμδὲ Ῥεῖΐοσ 5 μὰ τ 

ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν 
ἐμὸν βεῃΐ οὐ ἰνψο 118316 Ῥούβοῦβ ἰονδτχα Ὁ }ιε 

παρακαλοῦντες ῥιὴ ὀκνήσῃς 
ΠῚ Ἐ Δ γ- 1541: Νοῖ ψουῦ 5Βου]ᾶ 6 πλοίζο 655 

διελθεῖν ἕως ἡμῶν: 39 ἀναστὰς 
ἴο σογὰθ ὭσουΡ ΠῚ} ἰοιϑ; ἈΔν1Ὼ8 βιοοῦ ὑὉ 

δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς" ὃν 
ναΐ Ῥεῖοῦ τυοηΐ ἱᾺ Ἐμοτὰ; ΠΟΣᾺ 

παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ 
μανίηδ᾽ σοχὴξ ἴο Ὀ6 διοηρβίαθ {μὸν ΙσᾶὰΡ ἰαἰο {πα 

ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι 
ὌΡΡΘΣ τοοχῇ, δηα ἰδδν βιοοᾶ ΔΙου σι ἴοὸ Βέτῃ 811 

αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι 
«6. νάονβ τυθορίηξ δῃὰ ΘΧΒΙΡΕΣΩΣΣ 

χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα 
ΠΟΙ Βαστσηθηΐβ θα ουΐοχ βαυσηθιί 85 ΔΩ δ 5 

ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ δορκάς. 
58 Ψ 85 τα δκίης ΜΠ ἔβοὰθ Ρείπς ἴῃ 6 Θόοχοββ. 

4 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ 
Ἡδνίηε ἰχαδί οαὐ ας ουϊδιᾶάθ 811 ([Δ6χᾺ) .μ8 

Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα 
Ῥρίοσ δῃᾶ Βανὶτσ οἰδοοά 1μ6 Κῆθο5 

προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ 
ἢ ὑχαγυϑᾶ, δια πδανίῃρ ἰυτηοα ἰοννατάὰ ἰδ 

σῶμα εἶπεν Ταβειθά, ἀνάστηθι. 
Ῥοᾶν δ 5δἰᾶ ὙΤΔΌΪ 8, βίδῃα ὉρΡ. 

δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
δὰ ορρηθφᾶρ ἰδμα Εγ 65 . 

ἰδοῦσα τὸν 
πανὶλβ ΘΕ ἢ τὰ 6 

4 δοὺς δὲ 
Ἐν πε πῖν θα Ῥΐ 

λούσαντες 
ανίη5 νναϑθα 

38 ἐγγὺς δὲ 
Νϑῶτν ρυΐ 

μαθηταὶ 

ἘΠ6 (οΠ6) 

αὐτῆς, καὶ 
ΟΕ ΘΡ, βδῃᾶ 

Πέτρον 
ῬοίοΣ 516 Ξαΐ πὸ. 

χεῖρα 
Βαμᾶ 

αὐτῇ 
ἴο Π6σ 

ἀνεκάθισεν.᾽ 

ΔΟΊΤΒ 9: 86---41 

6 Βυδ ἰῇ ὕορΡὈ8 
[Πογ6 ψὰὰβ ἃ ορδείδίῃ 
ἀϊβοῖριθ Ὡδιπθα Ὑ80΄11- 

8, ΜΏΣΪΘΩ, ΨΏΘΩ 
Υϑηϑιαὐθα, ΘΠ 8 
ΠοΟΙΌΔ5. ὅ..86 δροιημᾶρα 
ἰῃ ροοά ἄερᾶβ δηᾶ 
αἰ οΟὗὨἨ ΙΏΘΓΟΥ ὑπ 
ΒῺ6 ὰ5 ΓΤΟΠαδυὶηρ, 
δ᾽ Βυὺ ἴῃ ὕμοβο ἀδῦϑ5 
88ὴ6. Παρρθηρᾶ ἰο ἔβδ!} 

510 Κ δηᾶ αἷθ. 50 [6 7 

Ὀαίμραᾶ ΠΟΥ δηά. Ἰϑϊὰ 

ὮΘΥ͂ ἰῇ 8} ὈΡΘΟῚ Ομδ- 

ὍΘΣ. 38 ΝΟΣ 85 χα 8 
ὟὍ5 ΠΘΆΣ 900 8, ΜΏΘΗ 
[86 ἀΐβοῖριθ9 δρατγὰ 

ταῦ Ῥεοΐο 59 ἰῃ 
ἰῃἷϊ αἱ μον ἀαἷ5- 

Ῥαιοηρα ὕνο ἴζϑῃ ἴο 
Βῖσὰ ἴο οηὐγοαῦ [ὨΪΠ11: 
Ἔ]ΘασΘ ἅο ποὺ Ὠθϑὶ- 

ἰδία ἴο σοῦ οὔ 83 [8 Ὁ 

ἃ5 5. 39 Αὐ μεὺ Ῥὲ- 
16 ΤΌΞ6 δᾷᾷ ψοηὺ ψὶνα 

θη. Δῃᾶ ΜΉΘ ἢ 

ιτινοα, πον. 1οα ἢϊπὶ 

ρΡ ἴο (6 ὍΡΟΥ 

ΟὨΒΙΏΩΌΘΥ; δηᾷᾶ 811 [6 

ψίᾶάον 5 Ὀτοδοηΐρα 

μου ϑοῖνοθ ἴο Πϊηλ 

ψΘορίηρ δηἃ ΧΙ - 

ἴὩΡ ἸΏΘΔΩΥ [ΠΠΡῚ ρ87- 
ταθηΐβ 86 ΟΌΘΥ ρ87- 

τυϑαΐα ὑπαὺ ὨΟΓῸΔ5 

υϑοὰ ἴο πᾶκθ ΜΈ 

5ὴ6 ψ5 ψιὰ 61}. 

40 Βιξ Ῥεοίοσ μαΐ 

ονοσνυροᾶν οὐἐβίᾶθ 

δα, ὈὉρθηῃᾶϊΐηρ Ὠϊ5 

Κῆθοϑ, 6. ρεδγϑᾶ, 
δᾶ, (τ ἰοὸ ὑῃ8 

Ῥοάν, δ βία: “18᾽- 

[Ὧ8, τἱ56} 5.6 ορθῃθᾶ 

ΘΙ αὐὸς δῃηα, 85. 586 

σϑρῦ βἰσῦ οὐ Ῥαίεαυ, 

56 5αὺῦ ᾧρ. 416 ἰν- 

ἷἱρ, ΠΟΥ ἢΐθ. Πιϑῃᾶ, 



ΑΟΥΒ 9: 42---1θ: 6 

ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας 
ἢ τάδ βίβπα Ὁ ὮΘΥ, αν βουηαθρᾶ ἔοσ 

τοὺς ἁγίους 
106 ΒΟΙ͂ν (οὔθ5) επα ἰῃῇ6 ψιᾶονν5 

αὐτὴν ζῶσαν. 42 γνωστὸν δὲ 
᾿Ξ Ἰλνῖηρ. ἙΚῆοννα 

ὅλης ᾿Ιόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ 
ΨΏΟΙ8 Ζορρξ, δῃα Ὀειενοα ΤΘΩΥ 

τὸν κύριον. 43 ᾿Εγένετο δὲ 

δὲ [86 ταὶβεά Θ᾽ Ἂρ, 
Ῥαξ} 8 

καὶ τὰς χήρας παρέστησεν ΟὨδ5 δμὰ [6 τϊάρῃς Β6 ργεβθηϊθα [ΕΠ ὈὈτθϑθηϊρα Ἦβ 
ἐγένετο καθ᾽ |81ν8. 42 ΤΏΪ5 Βδοδηα 

ὅ84 

8. οΔ]16α ὕπ᾽ ΒΟΣ 

Ὁυε ἢ Ὀθσασαθ ἄονηῃ ᾿κηονσὶ ὑμγουθΒου 8} 
ἐπὶ ᾿σορῬὍϑδ, 8μᾶ τῆϑὴν μ6. 
ὌΡΟΣ 1 ΟΘ 8 ὈΘΙΘΨΘΥΒ. ΟἿ, [ἢ 

ἡμέρας ἱκανὰς [Τπιοτὰ, 48 ΕῸΣ αὐϊΐθ 
ἐῇ 6 [Ιιοχᾶ. Τὸ οσουχτρα αΐ ἄδγβ υΐβοϊιοῃΐ ἔθ δ Ὧ6 Τϑιλδί δα 

μεῖναι ἐν ᾿Ιόππῃ παρά τινι Σίμωνι | ἰῃ ϑορρα σῇ 8, 66}. 
ἴο τοδὶ [1ἢ ὥορρα Ὀρϑιᾶθ. βοῶ ΞΙΤΩΟΩ (αἰ 5'ΠΟΏ, 8, ὑϑῆῃοι 

βυρσεῖ. : 
ἸΒΩΏΘΥ, 19 ΝΟΥ 1ῃ Οδε8:8- 

κῶς , ᾿ , Θ΄ ποι δ 8 
10 ἀνὴρ δέ τις ἐν [Καισαρίᾳ | οοτέαίπ τάδ ὨΒΙηρα 

Μ816 ρϑύβοπ Ῥπυΐ ΒΟΙᾺΘ 1Ὰ Οδοϑϑθα Ομ Ια ΔΙᾺ ΔΙΤΩΥ 
΄ ΄ Ξε " ᾽ 32 μ 

ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ [οὗδοοῦ οὐ {πῃ 1{6]- 
ἴο 8 η16 . ΟΟΥ̓ΘΙΠ5, σε 0 ἢ οαΐ ΟΣ] 32 ὈΔΩΩ͂, δἃ5 ὦ γᾺΣ 
σπείρης , τῆς καλουμένης ᾿Ιταλικῆς, [68116ἅ, 28 ἀδγους 

μΡεαμπᾶ οὔ Ὧθ (ο6) Ῥοίησ σδ!]θα 18 118}, ΒΩ 88 0.6 ἔβατίησ 

2. εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν αοἅ ἐοροίμοσ ψῆῃ 
Ὑ761]- τον συ 18} δα ΘΑΥΤΒΣ 1μ6 811 δἰβ ΠΟυΞΘΒΟΙ]Α 

θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, [54 Π6 τηβᾶθ ΤΑΒΩΥ͂ ὦ τμ Ν ἣ 
αοὰ ὑτμνν δὰ 8} ΜῊΝ ἀρυνον οἔ Αἴπα, οἰδι5 οἵ Τ16Ὶ ΟΣ ἴο 

ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλᾶς τῷ αῷ  ΚΑαι[ςν 
αοίΐηθ καἰξίβ ΟἿ ΤΆΘΥΟΥ ΤΆΘΩΥ ἰο ἴῃ 6 ρεορῖίὶθ δδϑδὰᾶ [86 ῬΘΟΡΙ 8 δπά χηδήβ 

Ἀ Α ΗΑ ᾿ ΝᾺ ΒΌΡΟΙοαὐϊοαθ τὼ Οοῦ 
δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός, εἰ 1] 
ΞΡ σας οὗίβεο αοὰ ἰμσουῦβῃ δ [{τ6],] ΟΟὨ 18 Υ. 3 σαδὶ 

8. εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ δου ὑπ6 πἰαῦῃ Ὡρὰν 
6 58. Ψ ἴῃ νἰβίοι ταδ λξοϑν δ5} δρουαΐ [οὐ ὑῃθ δ᾽ ὨδΡ βὰΐ 

ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ  ΒΙΔΙΏΙΥ 
αξ8. 

ἷΪἴἷῃ 8. ν᾽βίοα 
ΒΟῸΣ πὶ ΟΥΤΠ6 » ᾿ΔΏΒ6Ὶ Οἵα αοα [32 Δ 8ε1 οἵ αἀοῦ 

εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα ἰοοτὴθ ἴθ ἴο Βἴτη δπὰ 
Ἀν Τα ἾΝ ΝᾺ τονοτά ἈΜᾺ ΑΝ μανίαβ 5ϑ1α 58)» ἰο δία: “Ὅογ- 

αὐτῷ Κορνήλιε. ὁ ἐ ἀτενίσας Π1ῳ}» 
ἴο ἰα Οοτγηρίίαβ. ΤΏΘ (οη6) πᾳ ανίηρ βαζεᾶ ἈΘΙΒΙ 4 ΤῺΘ Ἰὼ 

ΜΝ ΜΝ ΄ , ϑθαζθρᾶ αὖ ἢΐηπ πᾶ, 
αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν . : 
ἴο πὰ δά ἴῶέεας μανίηρ θθοοίχθ μ6 βαϊὰ μαι} Θοοσηρ ἔγὶρ ὐθηθᾶ, 

΄ χ », δα ε ΄ ἹΩ͂ - [ Η Β 

ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ Αἱ προσευχαί 5814: “Ὑγμαῦ 15 ἢ, 
5 Ὁ, Τιοχά Ἐφ καί μα ἴο πὴ ΤΡ Ῥσϑυεῦβ ᾿ζτα᾽" Πρ κβεαϊᾷὰ ἴο 

σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν ] Εἶπ: “ὙΟΟ ὈὈΥΆΜΕΙΒ 
οἔγοιθ δῃά ἰπθ ΒἸΣΙΒ οἔσαβθεσον οὔγοθυ ὑνελῖ ρ ἰ93η4Ὡ ρἱζίβ ΟΥ̓ ΧΊΘΤΟΥ͂ 

εἰς μνημόσυνον ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ [δῦ δϑοθῃᾶαθᾷ δ5. 8 Ά μένον . ᾿ - δὲ [) ἴϑπιθτα ΤΆποΘ ἐν ἰονδχα οἱ Ν , σοᾶ; ΤΟΙΊΘΙΏΡΥΒΠΟΘ Ὀδζοξβ 

καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς ὀττττὴν 
διὰ ὯΟΥ ΕἾΣΤΕ ΤΩΔ16 Ῥούβοὴβ ἰπΐο ϑόορρδ Οοά. ὅ 80 πὰ ΟΥ̓ ῥοηᾷ 
᾿ ΄ ΄ ΄ - Ἐπεὶ 

καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ΘΝ 0 υὐρ Ῥ8. ἢ 
διαάᾶ ΒΘΠΩ,ῖΐ ΒΟΤΟΘ5 ΞΙΟΣ ΒΟΙῺΘ Μ0}0 | ΒΌΧΠΟΩ ἃ ὀογύδίῃ, 51" 

ἐπικαλεῖται Πέτρος: 86 οὗτος [πιορ ΨῊΟ 15 διυσῃθηιθά 
᾿ξ ὉΘ1Ω5 Ξυαχηδτηρα Ῥεῖογ; ἐμῖ5 (οὨ 6) Ῥοίοσ. Θ ΤΩ 88 

ὁ νυφαοραμιυσεννννφασουσηταν ον πρσνοστν κοηττη τ οσ σον πο κκυσωυθπο σμουνπικωρακασκα ρκυσαεμε σαν ἐκ νον μμαι 

ΑΟΥΤΞΒ 10: 7-14 δὅ8 

ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι 156 Ῥοϊῃρ οηξοτίδιηδαᾶ 

ι5 Ὀεἰ:5 ὥραϊεδα ὃ5 βίχδβῃρες μοβϑίᾶθ βοβ 5ΠΏΟΙ ΙὉΥ̓͂ ἃ σογίδϊη ΘΙΔΟΏ, 

σεῖ ᾧ ἐστὶν οἰκία παρὰ θάλασσαν.[8ἃ ἴδημοῦ, πο Ὠ88 

ΑΝ ἴο νοι. ἰ8 ποῦθε μεβίαβ 868. αι Ὠουβ6 ἈΥἿ [π6 588. 

ες δὲ ἀττῇ ὁ ἄ ὄ ΑΒ ΒΟΟῺ 85 88 8ῃ- 
ὅ ὃ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ Ἷ 

1 ὡς δὲ ποῦ αὐνὰν ἰδ ΔΏΆΒΕΙ ἐδ8 (οι) γ᾽] ὑμαῦ β5Ρ0Κ6 ἦο 

ὑτῷ ή Ἧ ἰ Ὠδᾷ 1οεὺ {] 
Ω αὐτῷ φωνήσας δύο ] εἰμὶ , ἃ 

λαλῶν. ἴο Ἠΐτη, Βανίῃβ δου δα ΤοῸΥ νο [ο11061 ὑχο οὐ 815 

μ οἰκετῶν καὶ [Ὡοῦβα ξβϑινδῃῦβ δᾶ 

ΝΗ Βοῦβα βοσνϑηΐβ δὰ 8, ἀδνουῦ ΞΟ αἱ ο συ ττοτα 

᾽ ῆ Ω ἴῇοβθο ΨἷὨ0 
Ὅτ εὖσε! τῶν ΒΥΔΟ 

στροτ ον ν ει ὑσεβὴ οι ΟΣ ἴῃ6 (οὨ 65) ᾿ τοῖα ἴῃ ορηδίδῃ! αἷς 

Ἶ τῷ ὶ ἐ Α ἰϑηᾶθησθ ὉΡΟῺ ἸΏ, 
τερούντων αὐτῷ 8 καὶ ἐξηγησάμενος 

προσ κοῦ τ οριτσ το Ἀϊὰ δα μβανιαρ Ἔχοδίηθα [8 δὴ Ὧδ τοιδῦθά 

τοι ἀττέ ἡτοὺ ἰς  ϑνουνυμίπρ ἴο ὑεῖ 
ἄ τα αὐτοῖ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς ΝᾺ 

ΕΥΡΎῚ το ποις Ὧ6 5ρῃΐ αι ΔΚ ΠΟΤΕ τκίο ᾿δῃη ἀἰδοθιοοα ὑΏΘΙΩ 

τὴν ᾿Ιόππην. 
ἰο ΦορΡῬαΩ. 

[8 ΦοΡρΡβϑ. θΎῪΏΘ ποχὺ ἀΔΥ 85 

9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων |ἔε 7) ψ06ΙΒ ῬαΣΒΌΣΩΡ 

το ἐμο ρμυϊ ΤΊΟΥΤΟΥ, ΤΟΌΣΠΟΣ ΙΩΒ {8 }1 οΟυΓΏΘΥ διὰ 

ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων 1 ΈΣΘ ΘΌΡΙΟΘΟΏΣΠΡ [δ 

οἵ ἴῆοβθ (οὔ 65) δρᾷ ἰἴο {μ8 οἷἷν ΠΈΣΕ ξγΞ| οἷν, Ῥοῖθοε μοῦ ὰἃΡ 

ἐ 3 ἐπὶ ὸ δῶμα [ἴο {88 ποιβοίορ δροὺν 
ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ μ ᾿ Ὁ αὖ 

μοὶ ΠΡΌ Ῥοΐον ὭΡΟΙ {μ8 Βουβεῖορ [88 5ἰχῦ ἢ ΟἿΤΓ 

σεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. [Ῥτᾶγ. 19 Βὰῦὺ πὲ ὑε- 

προς ῬΥΆΥ αροιχΐ ΒΟῸΣ βΒιχίῃ. [σῦλθ ΝΘΓΥ ἈΛΏΡΤΥ 

3 ὲ ὄ 88 ψϑηθα ἴο δϑύ. 
ἐγένετ δὲ πρόσπεινος καὶ . 

" ἨΣ βεδλτιθ μυϊ ΨΥ ΒΌΘῪΥ δᾶ} ΝΜ Ώ1Π6 ον 68 Ῥτος 

ἤθελεν γεύσασθαι: παρασκευαξόντων 1 ῬΆΤΠΩΒ, ὮΘ εἶαι μι 

δ Ψψ88 ΙΠίΩΡ ἰο ἰδϑδὶθ; Ῥτθρδυῖβ ιίἴτασο 1180 κ᾿ 

δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, Ὡριὰ θανθῃ ορθηθα 

μὰς οὔἴμεα οὐουσγοαᾶ ὉΡΟῺᾺ μἰτὰ ροβίϑθϑ, ἰδηα 50πὶ6 δοῖῦ 0 

Ἡ καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν | γε55οὶ ἀδβοθηάϊησ {|Κ 

δρᾶ Ὡς 15 Ῥεῃοιαϊηξ 16 Ὠβᾶνθῃ |Ὼ στϑαῦ ᾿ἴπθῃ βῃθϑὶ 

ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός ᾿ μρίηρ εὐ ἄοψιι Ὁ 

μανίῃβ ὈΘθ ορθεθα ῶρὸ,. δᾶ ΩΝ ον ν6558} ἰ ἴοατ εχύγοιαῖ- 

ἥ ὀθόνην εγάλην τέσσαρσιν ᾿ς: Ὧ6. δάση; 

ΠΝ ὡρ ΠΡῊΝ Ὅῖδοθ μ δτϑαὶ ἴο ουΣ 685 ὕΒΟΒ [86 

ΣρΥαῖ θιέ ἐπὶ τῆς γῆς, 12 ἐν 12 ἴθ ἰὺ ὑξθγα 
καθιέμενον ; ξ 

ἄρχος Ῥεΐῃβ τε ἄονα ὕρὸθ (6 δϑτίῃ, ἴὰ [ [΄ΟΥΘ 811 5βοσγὺβ οὗ 

ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα Ἰοατ-Τοοὐεα. οτγδα το 

ΨΏΙΟΕ νγὰ5 811 τῆς. Ζουτ-ξοοϊεα (55) ] αῃᾷ οσγδορίηρ ὑδ η55 

καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ) οἱ ὑπ δύῃ 88ᾷᾶ 

54 ογρορίῃρ (ἰὨϊπρ5) οὐἴμα βατίῃ δῷ ἰγάβ οἱτὰβ οὗ μϑϑνϑεπη. 

τοῦ οὐρανοῦ. 13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς [13 Απὰ 8 γοΐοθ σϑπιθ 

οὐ ρᾶνϑῃ. Διά πυννΝα ΥΝΝ Ἰουνατα ἰἴὸ πα: “Εἰξθ, Ῥε- 

»ι ᾽ , ; 
ἵ ναστά ἐτρε, ὕσον καὶ 

ἌμΩν παύννο ποσὰ ἀρ, Ῥείσς" βϑουϊθοθ δπά ΠΝ ἀγενα »ὐπα 

Σ ͵ Ἂ αὐ! 
φάγε. 14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν Μηδαμῶς, βϑ0: δ Μη 

βαΐ, τῆ Ρυαὲ Ἐεΐες βαίϊᾷ ΒΚ πὸτηθϑῆβ, 58]6: Νοὺ δὖ 1}, 



ΑΟἸΝΌΊ 10: 1ὅ-.-29} 

κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν 
Τοτά, Ὀϑοδϑιβα ὭΘΨΝΘΥ 1 δῖα ανοσσ τη 

κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον. 15 καὶ φωνὴ πάλιν 
οουο δηᾷ ἨΠΟΊΘΘΏ. Απμαῖ νοϊσθ δέδια 

ἐκ ᾿᾽δευτέρου πρὸς ἀὐτὸν ἽΑ, 
ουξοΐῦ βϑοομπᾶ [{πΏ6] ἰονασάὰ πίω Ῥμδϑί (8185) 

ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ 
188 αοὰ οἰθδηβεαᾶ σου ποὶ 

κοίνου. 16 τοῦτο δὲ ἐγένετο 
Ὀ6 ΚΟ τ ϑισίηρ ΘΟΙΏΤΆΟΏ. ΤΠ19 νυ οσουττοα 

ἐπὶ τρίς, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη 
προ [Ὦτοα ἐἰσηθθ, δὰ ἱτησηθάϊδίοιν Ὑν85 8 ΚΘ ἃ 

τὸν οὐρανόν. 
τὼ 6 Ὠρφάνεη. 

δὲ ἐν 
5}}}} 1 

διηπόρει ὁ Πέτρος τί 
ννὰβ δ ἹποΟΥΟΌΒΙν Ρουθ χε ἰδ6 Ἐροίσ ψνῶδὶ 

ἂν εἴη τὸ ὅραμα δ εἶδεν, ἰδοὺ 
ἯΚΟΙν Μοῦσα Ρ6 ἐῇς ν βίο ΏΪΟΒ Ὠ6 βανν, Ἰοοκ' 

οἷ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι 
[ῃὩ 6 ΤᾺΔῚΘ ΡΘΙΒΟΩΒ ἐπα (00}65) 

ὑπὸ τοῦ 
ὮΥ 168 

διερωτήσαντες : 
ανίηξ ἸΠοτοι ΙΝ αὐδϑιοηοα δροὰῖ 

τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ 
οἔίῃε δΒιίγιοῃ βίοοα ὭΡΟΩ ἰῃ6 Βαεαῖο, 

18 καὶ ᾿φωνήσαντες ἐπύθοντο εἰ Σίμων 
δα δανίηρ βουμᾶθα μὸν ἱπαυϊτεᾶά 1 ΒΟ 

ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε 
Ῥεϊπρ Βυσ ϑγηθαᾶ Ῥείοσ ἴλοσα 

ξενίζεται. .19 Τοῦ δὲ Πέτρου 
15 Ῥεῖῃ δ ἰγεαϊςξα 5 βίη 6 0. Οεἴῃῇς Ρῃὲ Ῥεῖοσ 

διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν 
ϑοϊῃξ [ἈΤΟΌΡΗ ἴῃ τηϊηα ἀροῦξ {π6 ν᾿βίοη 58]1α 

τὸ πνεῦμα ᾿Ιδοὺ ἄνδρες δύο ζητοῦντές 
ἴτμ8 5ΒΌΪαΣ Τοοῖκ! Μϑ816 ρούβοῶβ ἴννο ΒΘΟΚΊΙΩΡ 

σε’ δῇ ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ 
Κοιι; Ῥᾳὰ Βανὶηδ βίοοα ὉὃΡ 5ίθρ γοι ἄοννῃ δπαᾶ 

πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν 
Ὧθ βοϊηξδ τοροίμου νυἱΐἢ ἐμθχῃ ποῖ η 5 

διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα 
ἀουθίίπηρ, Ὀδόβϑιβα Ι Πᾶν βεηΐ οὔ 

αὐτούς. 21 καταβὰς δὲ Πέτρος 
ἴδοχα. Ἑανὶηρ βίερροα ἄοννὰ μαΐξ Ῥοίοσ 

ἄνδρας εἶπεν ᾿ἰδοὺ ἐγώ εἰμι 
ΤΆΘΒΙΘ ὈΘΙΒΟΩΒ 581 ΤΟΟΚΙ ΞϑξΞΣΖ ΕἸ ΟῚ 

εἰς τὸ σκεῦος 
ἰαΐο ἐδ νϑϑ86ὶ 

11 Ὡς ἑαυτῷ 
Α5 ὨΪΏΒ6Ι 

Κορνηλίου 
Οοχροη 

τὴν οἰκίαν 
{π6 δομβθ 

τὸν πυλῶνα, 

δ 
1188 (ο6) 

πρὸς τοὺς 
ἐονατα [88 

19: ΤΏΓΘΟ, ΚΑ υΡ; ἴνο, Β. 

Ὠανίηβ θεοη 5οηΐ οΕξ 

δ86 

ποτα, ρϑοϑῦβθα ἤδν. 
ΕΓ ὮΔΥΘῚ οαΐθη δὴγ- 
ἐπίηρ ἀθΠ]θα δηᾶ υῃ.- 
οἸθδῃ. Ιδαμα ἰὴς 
νοΐ [βΒΡΟΚΘῚ] δρβίη 
ἴο πἷτπα, [86 βδοοῃᾷ 
ὕγηθ: “ἴοι βῦορ 681]. 
ἴπρ; ἀβῇ]θὰ [6 ἰῃϊηρς 
αοά 85 οἰδϑηξρά,"» 
16 ΤῊ οσουγχτθᾷ αὶ 
τὰ {ἰπ186, δα ἰῃ- 
τηθαϊαίοιν ᾧπ6 νψβεβοὶ 
ΨῸ5 ἰδίκθὴ ἋὋΡ ἰηΐο 
ὨθδυύΘΩ. Ν 

11 ΝΟΥ͂ ΜΕ Ῥρίδσ 
ψὰ5 ἴῃ ταῦ ὈΘΓΌΪΟΧχ- 
1ὺν ἸΔΊΑΙ ΟΥ̓́Θ ψῃδὶ 
6 νἱϑίοῃ ἢ δὰ 

5665. τΐϊρηῦ τήθϑῃ, 
Ιοοκ! [6 πῖθῃ. αἱἷς- 
Ραίοῃθα ΨΥ ΟΟΣπα]υ5 
δὰ χηϑᾶθ -αΌΤίο5 
ἴοσ Βίπηοη᾽ 5 ΠΟΌΒ8 
διὰ 5ἰοοά ὕμοῦθ δὲ 
{ὑμ6 ραύθ. 18διυᾷά 
{πον οδιθᾶ ουὖῦ. δῃὰ 
Ἰπααϊγραᾶ ψΏΘίΏΘΣ 51- 
το ΜῇοΟ Μὰ 51- 
παιθα Ῥούοσ ψὰβ 
Ὀοίηῃς οπὐοτῥαϊηβά 
ἰδγθ. 1945 Ῥοίδσ 
ΜῸ5 Βοίηῃρ, ΟΥ̓́ΘΣ. ἰῃ 

μὶθ τα δρουῦ. ἐπε 
νιβίοη, ὑὯ8 βρἱστὶῦ 

βαϊα: “ἼΟΟΚΙ ΤΏγορ᾽ 

ΙΏΘΩ 816 βϑθκίῃρ γοὰ. 
20 ΗΠΟΝΘΥΘΥ, τίϑο, 6ὸ 

ἀονηβαὶ τα δῃᾶᾷ δὲ 
Ο γὼ. ΨΜἈῚ0 ΜΠ 

ἴβοια, ποὺ ἀουδίηξ 

δὺ 811, Ὀθοϑιιβα 

ὨδνῈ ἀϊδβραύομβά 
61. 2150 Ῥοίεσ 

ποὺ ἀονηδίθ!τδ ἰδ 

(886 Ὡθ 8ὥῃ!ᾶ δαϊίά: 
“ἼΟΟΚΙ! 1 8 88 

ὅδ᾽ 

ὃν ζητεῖτε᾽ τίς ἡ αἰτία δι᾽ 
“ποσὶ Ὑοῦ 8716 βεεκίηρ; Ψψηδὶ ἴῃ σδιιβθα ἰπγοῦσῃ 

ἣν πάρεστε; 22 οἱ δὲ εἶπαν 
“ρος τοῦ 816 δου 514 67 ΤῊὯ6 (οῃ65). θὰ βδϊάᾷ 

Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος 
Οονπθ δ σρηασίος, ΤᾺ16 Ῥϑύξοῇ υἱσῆίθοιβ 

καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός 
αἠμὰ Ἐδδταβ ἰᾷ8ὲ Οοά Ῥοΐπρ' 6 5βθα δρουί 

τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ιουδαίων, 
αὰᾶ ὉΥΣ ΨΜΏΟΙΘ ἰῇβα πϑίίοηῃ οἵ ἰμ6 {ενν5, 

ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου 
Μ88 ΟἸΝΊΔΘΙΥ ᾿πιϑίτιιοϊρα Όν 8ΆΒΘΙ ΠΟΙ 

μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ 
ἰο 5θῃ ἃ δοσοββ γου ἰἰο ἴα μοιβὲ οὗ ΐπλ δᾶ 

ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 
ἰο θᾶ - ΒΑΨΊΩΒΒ Ῥεβιάσδ οἔ γου. 

23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς 
Ἡδνὶπεῖ σα! ρα ἢ {πϑυθέοσα [ἢ ἘΞ οοῖ 

ἐξένισεν. 
μ6 ἰχϑαϊθα 85 ΞΔ ΒΕ δ. 

Τῇ. δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς 
Το ἴμ6 Ῥυΐ ΤΑΟΥΤΟΝν Βανίπβ βίοοα ἃΡ 

ἐξῆλθεν. σὺν αὐτοῖς, καί τινες 
Βα ψοΐ οὐὧὐδ ἰοσοίμον Υὴὰ. ἐπμθῃ, δ ϑδοπῖθ 

τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ ᾿Ιόππης 
οὗ ἴῃ 6 ῬὈχοΐμουβ ΟΕ 186 (οη635) ἔτοσα Ζορρα. 

συνῆλθαν αὐτῷ. 24 τῇ δὲ ἐπαύριον 
ψΘοΐ Ὠξτα. το ἴδ 6 Ῥαΐϊ ΤΆ ΟΥτοΥν 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν Κζαισαρίαν" ὁ δὲ 
ἢ6 δηίοσεα ἰπο ἐπε Οδθξατῖθα; ἴδε... Ρυὲ 

Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς 
ΟογπθΙλι5 ἍΝ Δ85 οχρϑοίζη 1πθπὶ 

συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ 
Ἀδνηρ σα] θα ἰοσοῖΐμποσ ἰῃς ΤοΙαῖνοα.. οὗ Εἰσπα δηᾶ 

τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 25 Ὡς δὲ 
186 ὨΘΟΘΒΒΘΥΥ Ζτὶοηα5. Α5 11}. 

ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, 
οὐσυχτοά ΟΥ [68 ἴο επίοσ 6 Ῥείοσ, 

συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν 
Ὀδνηβ ταὶ ἴο τὰ ἰῇ Οονηθιίαβ Βανίηρ ΖΔΊΘῺ 

ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 28 ὁ δὲ 
θροθ ἱἰδμς 1:0} αϊὰ ορείβδβῃςρ. τὴ6 Ῥυϊ 

Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ᾿Ανάστηθι’ καὶ 
Ῥεῖ γσταϊβεᾶωῃΡ πίθ βαϑίηβ ϑίδηα Ρ; δῃᾶ 

ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 21 καὶ 
" Ψ ΦΥ͂ (οΠ6) ΤΩΔΠ, Ι8τ1ὰ. Αμᾶ: 

συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει 
ζοὴν αυβίηρ ἢ Ὠΐτη Π6 δηϊοχρα, δῃᾶ. 6 15 Βπαϊηδ 

ΔΑΟΤΚ 10: 22---2} 

ΟὔΒ τοῦ. 816 βϑοκίηρ, 
ῬΜΒδῦ 15. ᾽Ὅ26 σϑδα ΤῸΣ 
ΨΏΪΙΟΗ σοῦ 816 ὑσεδ- 
οὐ 22 ΤΟΥ 5514: 
“ΟΟΥ̓ΏΘΙΠΙΒ, 80 ΔΙΙΩΥ͂ 

ΟἸἥσΟσ, 8 δῇ Υἱρῃ- 

ἰδοῦβ. δηά ἔθασίπρ 
αοᾶ ἃῃά ψ61 1ὸ- 

Ροτίθα ὮὉΥ ὑβο ΨΜΏΟΙΘ 

Ὠδίΐοη οὐ πα. ὕθξ, 

νὰ σῖνθα αἰνίηθ 1ἴἢ.- 

Βυγ αὐ] 5 ὉΓΥ 8 

ὯΟΙΥ δῆροὶ ἰο βϑῃᾶ 

ΟὉΓΥΓ γοὰ ἴο σδοπλα 

ἴο πὶθϑ Ποι86 δμμᾷ 

ἴο ΘΔ 6 ὑπίηρβ 

γοὰ δύῦθ ἰοὸ 587." 

δῷ ὙΒΟΓΟΙοσο. μ6 ἰπ- 
᾿ψθὰ θὰ ἰθ δηά 

οηΐογίδιβα ὑπο. 

ΤῺ ποχῦ ΟδΥ Ὧδ 

ΤΟΙ δ)ὴὰᾷὰ νοῦ ο 

ψὶ ὑθθσα, δα βΒοῖ6 

ΟΥ̓ ὕ86 ὑτγούμοιβ ὑμαῦ 

ἍΈΥΘ ἔσο σΟΡ 8. ψϑηῦ 

ἉΠῈῊ Ὠἴη, 24 ΟΣ ἰδ8 

ΑΡ οἴνου ὑπαὺ Ὧ86 βῇ- 
ἰογτθὰ ἰΐο Ο865-8- 

6.8. Οοσῃθι δ, οὗ 

ΟΟΌΣ56, Μὰ δχρθοῦ- 

ἵῃῆρ ὑοῦ δηᾶᾷὰ Ὦδά 
σαΙϊοθὰ ὑοροῦμοσ ἢΐ5 

τοιϑυϊννεβ δᾶ ᾿ὐϊτηδὺθ 

ἔτιθηᾶβ. 2545 Ῥοίδσ 
οηϊογοᾶ, ΟΟΥΘΙἐ5 ταθῦ 

Ὦρα, 1611 ἄοψψῃ αὖ Ἠῖ5 
ἔοοὺ δῃᾷ ἀἰάᾷ ονοίϑϑηισθ 

[ο Βίἴπι. 26 Βαδ Ῥεΐεγ 
Εξρα ἶσα Ρ, βδυΐηρ: 

“ἜΪΞ6; 1 ΤΥ5611 881ὶ 

8150 ἃ Τη8}.᾽ 27 Απα 8.5 

ὯθΘ σοῃγθοχεθα 1 Πίσῃ 

Ὧ6 τοῦ 1ἢ δῃᾷ ἔουμα 

22. 785 
πον, 71:8, 

Εῖνθῃ αϊνϊηθ ἰῃδίσυσίίοηβ, ΒΑ; νγὰβ βρίνθῃ ἃ σογζηχηδηᾶ οὗ 16- 



ΑΟΈΒ 10: 28---ῦϑ 

συνεληλυθότας πολλούς, 28 ἔφη τε 
Ἀδνίηδ σοίὴθ ἰοσοίθ 6 Γ ΤΩΘΔΏΨ, βαῖὰ δηᾶ 

πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς 
ἰονναχὰ ἐποπὶ χοῦ ΔΙΘ ΨΜ61] Καονν 15 85 

ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ 
τὐϊαυνῖα] 1015 ἴο 1816 ρεύβοιι εν 

κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι 
ἴο σίπθ ὨἰτΩβΘῊ ΟΥ ἰο 6 οσοτηϊηρ ἰουν γα 

ἀλλοφύλῳ: κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν 
ΟἿ6 Οὗ ΒηοΐῃοΥ 06; δπᾶίοσθθ ἴῇ6 Οαοα 5δοννϑα 

μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν 
ὯΟ ὁπ6 ΟΟΙΊΧΏΟΣ ΟΥ̓ ὉΠ ΟΙΘδα ἴο 6 βασίῃβ 

ἄνθρωπον" 29 διὸ καὶ ἀναντιρήτως 
ὙΏθσοΐοσα απαὰ υυνἱλίμοαΐ σοη γα] ἢ ΤΑΒᾺ; 

ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι 
Ι σατο Βανίηρ θὰ βοιαΐ ΒΟΥΌΚ5. 1 δῇὰ ἱπαυϊνγῖηρ 

οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με. 
Τπογοῖοσο ἴἰο ας Ψψογά σοῦ βοΐ ΔοχΌβ ΠΊ6, 

80 Καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη ᾿Απὸ τετάρτης 
Αμα [16 Οὐγθι βαϊὶὰ ἘΎΟΤΑ Τούττῃ 

ἔρα έχρι ταύτ τῆς ὥρας ἤμην τὴν 
ἐν τ 5 μΕΧΒ Ἰπίσὶ 5 τῆς ὌραΡ τρὶς ἐπα 

προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, 
ῬΓΑΚΊΠΒ ἴῃ ἴθ δοῦξβα οἔτηρ, 

ἀνὴρ ἔστη μου ἐν 
ΤᾺ81Θ Ὀρύβοῦ 5ἰοοῦ ἴῃ 5ίσθῃξ οξτθ 1 

φησι Κορνήλιε, 
Δα Π615 Βα ΟὈΧΏΘΙΪα8, 

προσευχὴ καὶ αἱ 

ἐνάτην 
πἰδτἢ [ΠΟᾺ7] 

καὶ ἰδοὺ 
δῃᾶ Ἰοοῖκί 

ἐσθῆτι λαμπρᾷ 31 καί 
τϑϊταθηξ 2) 7152 1 

εἰσηκούσθη σου ἡ 
τν85 Προγχγὰ να οὗ νουῦ {μ6 ῬΓΙΆΣΕΥ δὰ ἰδ 

ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον 
ΕἸΕΙΒ Οὗ ἸΏΘΤΟΥ οἶνοιυ.. Ὑ6ΙῸῈ ΤΟΥ ΘΙ οσοαά ἴῃ 5βίσῃαξ 

τοῦ θεοῦ 32 πέμψον ᾿Τόπττην 
οὐ ἴ[ῇῺ6 ἀοᾶ; ΕΠ εο ἰούθίοσα ἰηΐο Φορρει 

καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται 
ΔΩ. 6811 ΔΟΥΌΒ5 ΞΟ ΨΜΠῸ [15 ὈΘΙΩΡ̓ Βυσηδιαδα 

Πέτρος: οὗτος. ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ 
Ῥεῖοσ; (δῖ (ομθ) [15 τεδίθᾳ δ5 βίχϑῃθοσ ἰῇ Ὠοιβα 

Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν. 
οὐ Βίχηοι ἸΔΏΠΟΣ Ὀεβίᾶθ 5864. 

ἐνώπιόν 

οὖν εἰς 

832. ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ. 
Δίομοθ ἱμουθῖέοσα ἔϑεῶΐ ἰοννασάὰ σοῦ, γόοὺ 

τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. 
δὰ ΠΏΘΙΝ α1ὰ Βανί σοτηθδ ἰο Ὀ6 δἱοηρϑίαθ. 

νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
Νον μου θίουθ 811 6 ἴὰ βῖίσῃες οἵ 6 σοῦ 

πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ 
818 δἱοῃββίᾶθ ἴο δος 84} {86 (55) 

ὅδ8 

ΠΊΔΏΥ ὍΘΟΡΪΘ δββθῃ- 
Ὀ]ρΡα, 28 δῃᾷἃ Ὧ6 5814 
ἴο ἔπϑαι: “ἕοσυ χ8ῃ 
Κῆοῦ ΠΟΥ͂ ὉΠΙΑΎΨΙ] κὲ 
ἰβ Τοῦ ἃ 96 ἰο᾽ Ἰοίῃ 
ἘΔ Π15915 [0 ΟΥΓ ΒΡΌΤΟΒΟΙ 
8 ΙΔ ΟΥ δῃοίῃαν 
ΥΓδσθ; 8ἃΠ4α γϑὺ αρὰ 
Ὧδι5 ΒΏΟΨΏ Τ16 1 ΒΏΟΙΗ 
0811 0 ΙΏ8Δ ἀ6Π]θα 
ΟΥ̓ ὑροϊθϑῃ. 29 ρῃρο 
Ὶ οϑῆϊθ, τ ϑ]ν ψίζῃ- 

οὔ ορ͵]θοϊζοι, ΨΈΏΘΩ 1 
ΨᾺ5 δεηῦ 10, ΤΏρχο- 

ἴοῖϊθ 1 ἱπαυῖτθο [8 

Τϑασο ὑμαῦ τοῦ Ὦδγα 
ΒΘηῦ ΤοΥ π16.᾿ 

390 Ασσοχάϊηρ]ν Οὐχ. 
ὨΘΙΪὰ5 58: “ἘΌῸΣ ἀδγς5 
ᾶἃθο σοπηὐϊηρ ἔσοχῃ 

ἐμ ΠΟΌΓ 1 85 ὉΓαγ- 
ἴῃ ἴ΄ἴἢ ΤῈ) ὨΟμδ6 δὲ 
{π6 πέρ Βουγ, ψΏβη, 
Ἰοοῖκ! ἃ τα ἴῃ Ὀτῖρης 
τολταθοῦ 5ἰοοα Ὀϑίοσθ 
ΙῺ6 31 δηὰ 56ϊά, “Οογ- 
ὨΘ]15, γοὰΓ ὨΓΆΥΟΥ 

Ὧδ85 Ὀδθὴ ἔθνούδοὶν 
Ὠθαγαὰ δηᾶ ψοὰγ σἱτίς 

ΟΥἨ ΠΊΘΙΟΥ δύ Ρθβδῃ 

ΓΘ οΥΘα Βθἕοτο 
αοάα. 32 Βϑηα, ὑῶθσθ- 

ἔοσθ, ἰο ϑορῬθαβ. δδῃὰ 

08} ἴον 5Ξίτηου, ὅΠπῸὸ 

ἷϊθ. ΒΌΣΠ ΘΙ Θα Ῥοίρσυ. 

ΤῊΪ πῖ8ὴ ἰ5 ὈΘίπ5 

οῃῥοτίϑι θα ἰὼ 8 

Ὠομδα οὗ δίηηοη, 8 

ἐΘΏΠΘΥ, ὉΨ (886 εθ8,᾽ 

33 ὙΒογοίοτθ 1 δὖ 
ΟΠσΘ βδρῶῦ ἴο χοῦ, 

δα γοὰ αἰάὰ ψ6}} 

ἴὰ σογαΐπρ Βοῖο. Αμᾶ 

50 80 [15 {Ἰπ|6ὸ 6 816 

811 Ὀσαδϑηῦ Ὀοίοσο αοά 
ἴο Πθδσ 811 {π8. ὑμίηβ5 

δ89 

κυρίου. : προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ 
Τιογᾶ. μδνηβ ΘΘῺ σομητηδη θα ἰονοὰα ὉΥῪ {πα 

84 ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ 
Ἡδνίὴβοροησα ρ ΡῈ Ῥοδίος ἐπα 

εἶπεν Ἐπ᾿ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι 
“ἃ ὕροῃ ἀγα τὰ Ὶ δὰ σαορίνηβ ἀοῃ ἰπδὲ 

οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός͵, 835 ἀλλ᾽ 
ποῖ 15 ΘΙΚΘΥ Οὗ ἔδοθβ ἰῇς. σοᾶ, Ῥαὲ 

ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν 
ΪΏ Ὄνον παῖϊοῃ (86 (016) ΣΘΑΥΙΛΕΣ ἰτα 

καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ 
δι ὙΧΟΥΚΊΗΘ τὶ θοῦβηθϑβα δοσορίϑ 16. ἴοὸ ὨΪΠῚ 

ἐστίν. 86 τὸν λόγον ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς 
5. Ἐπ6 ψνοστὰῦ δ βρηῖΐ ἔοστίῃ ἰο πὸ βοὴβ 

᾿Ισραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ 
οὗ ἴϑταθὶ ἀεοϊασίης 88 Βοοῦ ἄθνν5 Ῥόδοθ 1 1ε 8 ψ 9}: 152] 

Ἰησοῦ Χριστοῦ: οὗτός ἐστιν πάντων 
Ζ6505 ΟΕ σιϑῖ; 115 15 ΟΣ 811 (61) 

κύριος. 34. ὑμεῖς οἴδατε τὸ 
τιοτᾶ, Υου ᾿ ἢδανε Κηοννῃ ἐμ 

γενόμενον ῥῆμα καθ᾽ ὅλης τῆς 
πανί ΟσουτΥθοα ΞΆΣΨΙΩΒ ἄοννῃ ὙΝΏΟΙΘ ἐπα 

᾿Ιουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 
Φπᾶθδ, (66) βδνὶηβ βίαγίρα ἘΤΟΤᾺ μα 

Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν 
[6 ἘΠΕ ΓΞ δέίοσ τ 6 Ὀδρύσαι ΜΆΘΩ ρχεδοῃϑᾷ 

᾿Ιωάνης, 38 ᾿Ϊησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, 
ΦΖομῃ, 655 [86 (ομ6) ἔγοη Ναζδχϑίῃ, 

ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ 
8858 διῃοϊηἰοα Ὠϊηὶ Ὡς ἀαοᾶ ἰο 5 ἰσὶς Ὠοὶν 

καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν 
δὰ ἰοροννοσ, ον ννϑηΐ σοῦ ἢ νου κί 61] 

καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς 
δῃᾷά ἘΞΉγ:1 811 ἴῃ (οὔ 65) 

καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ. διαβόλου, 
ῬΘΙΩΡ τυ]οα ἄονῃ ὌΝ ἐμ 6 δ ν!, 

ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 39 καὶ 
θεοῦ ἰῇ6 ἄαοῦ Μὰ ΜΠ ΕΝ ἈΑμπᾶ 

ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν 
ΠΩ τυϊθϑθθ5 ΟΕ 841] (55) ΟΥ ψΨΏΪΟΩ 

χώρᾳ τῶν Ιουδαίων 
σουμπίγν ΟΥ̓ τμ6 {ενν8 

ἀνεῖλαν 
ἴδον ἴοοῖκ ἃρ 

στόμα 
τοῦ ἢ 

ἐποίησεν ἔν τε τῇ 
6 αἰᾶ ἴχὰ δηα ἐμ8 

καὶ ᾿ΪΙερουσαλήμ᾽ ὃν καὶ 
δηά ΖοΓΒΊ ηι; ϑνο 8150 

κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 40 τοῦτον ὁ 
Βανίηρ ΒΩ ἙΡΟΣ νοοσᾶ. ΤῊ15 (οΠ6) ἐπ6 

θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν 
αἱ γδιβρα ἃρΡ ἴἰο 6 {πίχα ἀᾶὰν πᾶ ἤδρβδᾶνο 

ΔΟΤΝ 10: 84---40 

γοὰ αῦθ Ῥθθὴ σοχ- 
Ταϑιαθα ὉΡ ρον" 
ἴο 88 ν.᾽ 

ϑ4Αὐ. ἰμἰσ Ῥοῦδσ 
ΟὨΘΩΘΩ͂ ὨΪ5 τηουν ἢ δορά 
δια; “ἘῸΣ 8δ' σοσύδιτὐν 
Ὶ ρΡοοθῖνα ὑπαὺ αοᾶ 
ἰδ Ὡοῦ θδυ81, ὃ5 Ὀαὺ 
ἴῃ ΘΥΟΥῪ Ὡδύϊη ὑῃ8 
ΔΩ ἰπμ8ὺ ἔθϑυβ ΕΙΣ 
δα ψΟΥΚΒ τἱρηύθοι- 
ὮὭΘΟΣ ἰδ δοοθοίβθιθ ἰοὸ 
ἢΐ. 9838 βρηὺ ουῦ 
[886 ψογὰ ἰο 6 50ῺΒ 
ΟΥ ΤΟΥΘ6Ὶ ἴο ἀθοίασθ ἰὸ 
θη 8 ροοᾶ ὩΘῸῪ5 
οἵ ρόϑδοθ σοῦρ 96- 
55 ΟὨσὶδῦ: ὑῃῖὶθ. ΟἿ 
5 ΤοΓα οὗ 811 [οὐ γ5], 
31 γοῦ Καοὸν {86 50- 
ἦ6οῦ ἰμ8 τ ὑδιτοα 
δου ἰ;τοιρῃοαῦ [6 
ΨΏΟΙΘ οὗ δι: α6΄ἃ, 
δὐδυυϊηρ ἔγοσα 811:166 
αιἴϊοσ ἐπ Ῥδρύϊβϑια 
ἀπαῦὺ 9οῃῇ ρτ͵θϑδοῃθδα, 

38 ὩΒΙΏΘΙΥ, ὅθϑθαβ ΨΏΟ 
Ὅ85 ἴσοα ΝδΖ τοί, 
ὯονΝ αοᾶ ϑῃοϊηϊθα ἰτὰ 
ἱὰ ΠΟΙ βρὶτῦ δηά 
ῬΟΨΘΥ, δια Ὧ6 ψϑηῦ 

γΟΡῺ δα Ἰδῃᾷ ἅἄο- 
15 ροοᾷα δΔηα θα] ΐηρσ 
8411 ὑπόοϑ6 Ορργοϑϑθα Ὁ 

Ὁπμ6 ὭΘΥΙ; Ὀθοδῦξα 

οᾶ ψΜὰ5 ἢ Ὠΐηι. 

39 Αῃηἃ ψὲὰ 816 νψἱὶ- 

ΠΟσσΟ5. Οὐ 581} δ 

ἰίησα 6 αἰᾷ Ὀοΐῃ ἴῃ 

86 σον οἵ ἰδμ8 

ὥθγ5 δρᾷ ἰὴ Φοϑδ- 

Ιθτι; Ὀκὺ Π6 Ὺ αἷδὸ αἱ 

ΒΨΜΆΣ ΜΙ Ὠἰπὶ ὍΓΥ 
ΘΏσΙΏΡρ Ὠΐ ΟἹ 8 

δίδκο, 40 σοα τσχϑἰβϑρᾶ 
ἐπ ΟὯΘ ΠΡ οὐ {6 
νᾶ ἀδν δηᾶ στϑηϊθα --“ ΠΡΟ ΡΣ Ὁ Νὴ Ν ΟΣ Φτὸὴν δὲ ΑΡ ᾽ 

38: Τομονδῃ, {11|1|8.. τὴ6 Ιιογᾶ, ΚΒΑνΕ; αοᾶ, Ὀϑνν. 



ΑΟΥἿΞ 10: 41--4} 

αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 41 οὐ παντὶ τῷ 
πὰ τηϑηΐἦοσ ἴο Ρδσοίηε, πο ἴοδ! {πμ6 

λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς 
Ῥθορὶθ ναὶ ἰο νι ββθοβ 18 6 (0165) 

, προκεχειροτονημένοις 
Ἀδνὶηβ ῬΘΘὴ ὑσον] ΟΌΞΙΚ δορροϊηίοθα [Ὅν ὀχίθηαεδα 86] 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ 
ὮΣ ἴδε σοῦ, ἴο Ὧ5, ψΨΏΟ αἴθ οί μεσ δῃᾶ 

συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν 
Με ἀγϑηὶς ἢ Ὠΐτη αἰξίου. 6 ἰο βίαηιδἩ υὕ Βίτι 

ἐκ νεκρῶν: 42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν 
οὐΐοῦ ἀδδὰ (ομθ85); δηαά 6 ογαογοα ἴο ὰ5 

κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι 
ἴο ῬΥΘΘΟῚ ἴο ἴῃ6 Ῥθορὶθ δηᾶ ἴο θαι [ΟΤΟΌΡΗ λα θΞΞ 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος 
ἐμαὶ ἐδιὶς [5 δε (8) δεανίηρ θεὰ ἀδῆηρα 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ 
 ΌΣ ἴἫ΄6 (Οοῦᾶ 7.αδ8 ΟΣ ἰνίὴθ (65) δῃά 

νεκρῶν. 48 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται 
ἀδδᾶ (οπῃ 45). ΤἸὸ (815 οπα 811 6 ῳτορμοῖβ 

μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν 
ΔΓΕ ὈΕΒΣΙΏΡ 1 2655, 1ο ἰὴ ΞΟΟΩΣ οὔϑίῃβ ἰοτεοοῖνα 

διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν 
σοῦ ἰὰς ΠᾶΧΩΘ οὗ σὰ δνούσοῦρ [868 

πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 
Ὀϑιϊονίηθ πο Ἀγ. 

44 "Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ 
» 4:1] ΒΌΘΘΚΙΩΣ ΟΣ ἴπ 6 Ῥεῖοσ {3.1} 

ῥήματα. ταῦτα ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ΒΑΣΙΏΘΒ ἴποϑθθο :ο] ροη ἔβα 5ρὶσιὶ ἰῇ 6 ΠΟΙ͂ 

ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 
ΡΟΣ 81 186 (ογ165) Ἡρδυϊοθ ΄Ἂ΄ 6 Ψοτγά. 

46 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆ μης 
Απα αχο διηϑζϑοα [86 (05.865) οἷξ ΟΣ οἰχουχησίπίοῃ 

πιστοὶ οἱ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι 
ΖΑ 18}. ΨΏΟ οασθ ΠΏ ἴθ Ῥεῖεοσ, Ῥϑοδαδο 

καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ 
δῖδο. Ὡρὸθ ἰᾷβς παίίοηβ {6 ἔχθε τ οὐδ 

πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται" 
Βρἰτιδ Ὁ πῃ 6 ΒΟΙΚ ἢδ5 Ῥθϑῃ ρουγοα οἱ; 

46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων 
ἴδον Ψοσο ὨΘΑΣΙΩΒ ἔοΥ ΟἹ ἴθι ΒΡΘΘΚΙΏΚ 

γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντωἩ τὸν θεόν. 
ἴο ἰοπδίαθ5 δηᾶ ΤΑΘΒΏΣ 5 τῃς8 ᾳαοάᾶ. 

τότε ἀπεκρίθη Πέτρος 47 Μήτι τὸ ὕδωρ 
Τρ δηβινοσθαᾶ Ῥοῖοσ Νοὲ νῃδὲ ἰῃς ννυδίεσ 

δύναται κωλῦσαί τι τοῦ ὴ βαπτισθῆναι 
15 ΔΌ16 5 μῇ Ρ ᾿ ἴο ξογθ]α δῆσομθ οὗ 6 ποΐ ἴο Βα ὈδρεΖοα 

τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαδον 
{8656 ὍΏΟ ἴἢ6 βρης ἰῇῆ6 ΠΟΙ τρορινθα 

ὅ90 

ἈΪτᾺ ἴο ὈΘΟΟμλ6 Ἰηρῃ, 
1οδῦ, 41 ποῦ ἴἰο 81 
ὑδ6 ρϑορίθ, Ρμαΐ ἰο τίς. 
Ὥρϑδοα ΔΡροϊηἰρᾷ Β8. 
ξογθηθϑηα ὉΓΥ αοά, ἰο 
5, ΨΏΟ δ δῃὰ ἄγβεης 
νι Ὠἰσλ αἴξ 
γἱδλθ ἔτοτα ἴῃ ἀβδά. 
43 Α1580, 6 οΥ̓δοσρὰ 
5 ἴο ῬΥΘΘΟῚ ἴο. [ῃβ 
ῬθΟρΙὶΘ δηᾷ ἴἰο ρῆγε 
ἃ ὑμούοιρῃ τϊΐηρβες 
δῦ ὑῃ15 15. 18. Οὐ 
ἀβοθθᾶ ὮΨΡ αοά ἰρ 
Ὀς .ᾶρθ6 οὗ {8 
πνίηρ δηᾶ {6 ἀρδὰ, 
4310. δἰ 811 ἴδ 
Ῥτορμδὺβ ὍΘΔΣ υ]ὲ- 
Ὥθ55, ὑμαῦ θυθυγοηᾷ 
ραθυϊηρ ἔδινῃ ἴῃ 
Εἰπὶ βαύβ ἔογρίγος 
655 ΟΥἨ 5125 ἰΏΣΟΙΡΕ 
Ὠΐϊ6 Ὡϑιη6." ἘΠ Έ.ᾳΕ 

44 ΜῊ116 Ῥαίοσ τδ8 
γοὺῦ βρθακίηρ δου 
0μ8656 πταϑύϊοτα. [88 
ΟΣ βρῦ 61 τῳ- 
ΟἹ 8} [ἴποϑθ Ὦθ87- 
ἴῃ ἰᾷ6 ψοτὰᾶ. 45 διὰ 
Ὁ 6 ἔδινα] ΟἿ 68 
ὑμαὸ παᾶὰ σοπθ 
Ρεῖοσ ψῆο ψεῖθ οἵ 
ποθ αἰτουχηοίβοα 
ΨΘΥΘ Διηδζϑα, ὈδΟδΏ58 

ὅῃ8 ἴτε βἱτὺ οὗ [88 

ΠΟΙΥ βρίσιῦ ψ͵5 Ῥαίῃᾷ 

Ῥουγοά οὐδ 8ἷϑὸ Ὁ- 
ΟΠ ῬΘΟΡΙΘ οὗ ὑδ8 
παδίοσϑ. 46 ΕῸΣΓ {ΠΕ Υ͂ 

Ὠθαχὰ θὰ Ξρ68Κ- 
ἴῆρ ΜΙ ὑοηραδ8 

δα σἹογι νὴ Οαοᾶ, 
ΤΏΘα Ῥδίοσ γϑβρομᾶ- 
οα: 47 “δὴ - ΔΏΨΟΙΘ 
Του ψαΙο 80 --(δί 

μεθα τἱρῦ ποὺ δ6 

Βαοὐϊσοα ὯΟ 878 

τοον θα {Π6 ὨΟΙ͂Σ βρὶ τὴν 

τποσστσσι ποτ τπαΨόθὸ0......ὃ....ϑ.ψΨὺ.................... μων 
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προσέταξεν δὲ αὐτοὺς 
ἘφῤΦ σογτασηδηαρα θὰ {μρῖὰ 

ἐν τῷ ὀνόματι ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. 
Ώ 6. πᾶσχῃξ οὔ οϑθ ΟὨγῖθ ἴο 6 ῬδρέϊζΖϑα. 

τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ΄΄. ἐπιμεῖναι ἡμέρας 
Τρ! ἸΔῈΣ τραυσείθα ἰπὶ ἰο τοσωϑίμ ΡΟ αδν8 

τινάς. 
5011 6. 

11 ρα 
ἀδελφοὶ οἱ 
Ῥτοίθι8 ἴδ (0165) 

ὅτι καὶ τὰ ἔθνη 
(μὲ αἷἰδο ἐμ. πδίϊοῃβ 

ὃς - καὶ ἡμεῖς; 48 
ὁ 8.150 ΨΜ6 

οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 
τὴ6 ΔΡΟΒ[165 δὴ ἴμ6 

ὄντες κατὰ τὴν ᾿Ιουδαίαν 
Ῥοίηῃ ἀονῃ {πμ6 σὰ. ἄδ8 

ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ 
δοοορίεα ἐπ ψοζὰ ΟΣ Π6Ὶ 

ϑεοῦ. Σ “Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς 
αοᾶ: δ, 851-29. Ῥαϊ νυοηΐ ῸΠὉ Ῥείοτγ ἰῃίο 

᾿Ιερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν 
Ζο ΒΑ θα, πνεῖ σομίοπαϊη ἰονατᾶ 5 Ππὶπα 

ες Οἷ "ἐκ περιτομῆς 8. λέγοντες ὅτι 
[86 (Ομ 65) ουοῦῖ οἰτουγαοὶβΊ ΒΑΣΙ 5 ἰδαῖ 

εἰσῆλθεν ᾿ πρὸς ἄνδρας͵ ἀκροβυστίαν 
8 ψεηὶ ἰὰ. ἰοννασᾶ τῆϑ]6 Ρ6οσβοῦβ ἘΠΟΙΣΓΟΌΤΛΟΙΒΙΟᾺ 

ἔχοντας καὶ συνέφαγεν αὐτοῖς. 
δδνὶ δ δᾶ 6 οἷ ἢ Ἰδοτη. 

4 ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο 
Ἡδνὶῃβ βίαγίοα μα Ῥεῖεσ τῦϑϑ βαείπρ οὐἱ 

αὐτοῖς καθεξῆς λέγων᾽ : 
ἰὸ ἵἸεὶ δοοοσαϊηδ ἴο Οσοσ δα τ η5 

ὅ Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ. 
Ὶ ὙᾺ53 Εν οἷν Ζορρβ 

καὶ εἶδον ἐν 
απ 1 58 ἐπε 

καταβαῖνον σκεῦός 
σοτηϊῃ δ ἀο ΝῺ ν6 5561 

᾿μεγάλην τέσσαρσιν 
ΒΟΙΏ8 83 1θα οἶθοα : τοῦ ἰο ἔουτ 

ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
βἰδυίβ οί οὶ ἄοσνῃ οὐΐοῦῖ 6 θανθῶ, πᾶ 

ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 6. εἰς ἣν 
ΟΔΙῺΘ τ} 0} ΤΩΘῚ ἰχῖο ΝΖ εΎ 10) ο 

ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ 
ΒδνΩ βαζοᾶ Ιννδ5 τοϊηδίηρς ἄοννη δηᾶ 15ὰν ἰδ8 

τετράποδα. τῆς γῆς καὶ τὰ 
ξουχ-Σοοίεα ([ 1:55) οὗ ἴῃ 6 -ΕῚ αὐ] 8δηᾶ τε 

θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ 
᾿Πὰ Ὀδασὶβ δορὰ {88 ὉΣΘΟΡΪΩΒ ἰΏ1255 856 π6 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 7 ἤκουσα δὲ καὶ 
Ὀὲγᾶβ οὔθ πδᾶνθῃ; Σ Ὠραστᾶ. μὰ 8150 

φωνῆς λεγούσης μοι ᾿Αναστάς, Πέτρε, 
Οἔνοῖσα βαυίησ ἰοσπα Ηδνίηβ βίοοα πρ, Ῥεῖοσ, 

δὲ 
νυ 

προσευχόμενος 
ὉΤΘΣΊΩΣ 

ἐκστάσει 
Θαβίδϑυ 

τι ὡς ὀθόνην 

ὅραμα, 
νιβιοῦ, 

ΑΟΥΝ 10: .48---11:.1 

ον 85. ἯΕΛΡ ανδῦ 
48 Ψ ἸῺ ὑμδαῦ Ὧ6 οοϊὴ- 
ταϑπαᾶθα ἤθη ἰο 6 
ρδαράσοα 1ὰ 6 ὨΘΙΘ 

οὗὐ 9655 ΟὨχὶσῦ, ΤΏΘΩ 
ἴον χτοαμποϑίθα Ὠΐμα ἴῸ 
ΤΟΙ [ΟΥ̓ 5ΟΠΘ δΥ8. 

11 Νοῦν ὑπ δροβῦοβ 
δα [86 ὈτΤΟΙΏΘΥΞ 

ἰμαὺ ψοῖθ ἴὰ σα 68 
πραγ ὑμαῦ ρϑορὶα οὗ 
ἴθ πδύϊοηβ Δα 8150 
τϑοοιγθα ἴμ6 ψμοσᾷ οὗ 
αοῦ. 250. θη Ῥούδε 
σϑΙῺ5 ὉΡ ὕο. σοΥ 5861, 

8 [ΡΟΥΘ] οὗ 
1 οἰσγοπιοϊβίοῃ Ῥαρσδὰ ἴο 
σοηρηά νι Ὠΐμα, 
ἢ ΒΡ Ὧ6. Ππδᾶ βόοῃθ 
Ιο ἐμ ᾿δοῦβθ οὗ 
ΤΏΘΩ ἰδὲ ψοχθ τοῦ 
οἰτουμλοῖσθα δᾶ δά 
οαΐθη ψῦῇ ὑῃριῃ.: 

4Αὖὐ' [5 ῬοΙΘΥ - οοτὴ- 
᾿ποποοὰ ὅπη προηΐὺ 
ΟὉ ἴο οΘΧρὶϑίὴ [268 

φατύϊουϊασβ ἴο ὕξθα, 
ΒΒΥΙΏΡ: 

δ᾽ “ΜΞ ἴῃ [6 
οἷν οὗ 2ΖορῬὍἈα ῃττϑγυ- 
ἴθ, δῃὰ ἴπ 8 ἰτασσο 
1 58. 8ἃ ν᾽ ϑίοη, ΞΟΙῚΘ 

βου οΟΥἠἨ ἁ νγ6 5561 ἀθ- 

βορῃαΐϊηρ Π1ὸ 8. στϑαῦ 

ΠΏΘη βῃθοὺ Ῥεὶπρ ἰοὺ 

ἀον ὉΥ ἰΐ5. ἴουΣ οχ- 

ὑγρηχίθίθ ἔσοτα ᾿θᾶν- 

δὰ, δῃὰ ἰδ σδλθ ΟἶθαΣ 

ἴο τὴ6. δ ϑϑξηῃσ 1ῃΐο 

ἀῦ,1 τηϑδᾶθ οὐβουνδύϊουβ 

Δηᾶ. 58..)ἷ [1}οπτ-οοϊρα 

ογθαύυσος οὗ 6 δα 

δὰ ψ]ἃ Ῥδαβδὶβ δᾶ 
ογϑορίηρ ἰίηρβ δῃᾶ 

Ὀἰτᾶβπ οὗὐ θαυ. 71 

8150 ὨΘΑσζαα, ἃ. ψΟΙσ8 50 Κ 

ἴο 26, Ἢὖδο, Ῥθύρσ, 



ΑΟΥΝ 11: 8--.18 

φάγε. 8 εἶπον δέ ῥιηδαμῶς, 
δηαᾶ οδί. 15:81 μα ἘΜ ὯΟ ΤΙ 6815, 

κύριε, ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε 
Τογτᾶ, Ὀθοββα ΘΟΙΏΤΏΟΣ ΟΥ̓ ἈΠΟΊΘΔΙ. ὭΘνΟΣ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου. 
Θηϊοσρα ἰηῖϊο ἴβὼ6 τποὰΐ οἶτη6. 

δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τοῦ 
οὗἵ Οἱ δοϑοοπαᾶ [{1π|6] νοϊσθ. ουα οὗ 186 

οὐρανοῦ ἽΑ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν 
ἤφανθπ Ψηαιὶ (55) 6 Οοᾶ οἸοϑηβοα 

10 τοῦτο δὲ σὺ κοίνου. 
ψοὰὺ ποῖ 6 νοῦ στ ίηϑ ΘΟΙΩΧΏΟΏ. ΤῊϊ5 Ῥαΐ 

ἀνεσπάσθη ἐγένετο. ἐπὶ τρίς, καὶ 
ΟΟΟΙΤΕΡΩ͂ Ὁροὴ Ὦγοο ὑῆθθ, δά ννᾷβ ἀγα ΠΡ 

πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. ΠΗ καὶ 
δϑαῖ 81 ((ηη55) [ἰΐο ἔπ Ὠδάνϑῃ. Απὰ 

ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες 
1οοῖκ! ουξς οἵ ἐπϑὲ [ΒΟῸΣ] {292} ...-1: ΤᾺΔ16 ῬΟΥΞΟΓ5 

ἐπέστησαν. ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν. ἧ ἦμεν, 
βιοοα ΡΟ ἴῃ6 Ὠοθθ ἰῇ ΜΏΙΘΏ '᾿)ὰ ᾿νοτα, 

ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρίας πρός 
Βανιὴρ θθθὰ βεηΐ οί ἔγοχα Οἴλθϑασεα ἰοννατά 

με. 12 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι. συνελθεῖν 
Τηβ. ΑΙ ΡὰαΣ ἐξα δρίτ ἰοσὰθ ἴο βῸ ἘΠ 

αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦὦλθον δὲ 
[3 Ὑ 199} ποίῃίηρ Βανίηξρ ἀοαθίθα. σϑγὴθ ῬμΡαΐ 

σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ ἀδελφοὶ οὗτοι, 
τορρίμεσ ἢ τνΘ 86͵5ὸ {ὴ6 δἱκ Ὀσυοίμευθ ἔμεβ, 

καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
δρᾶ νγε δηϊοτεα ἰηΐο {μ6 Βοῦβ6 ΟΥ ἐμ 

ἀνδρός. 
ΤΩΔΙΘ ΡΟ ΞΟΏ. 

13 

θῦσον καὶ 
ἘΕΤΟ ἐλ οζε-} 

9 ἀπεκρίθη 
Δηβυνοχθα 

᾿Απήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν 
Ἠδ τρρογχίθα ὕβοῖκ Ραΐ ἰουβ πον π6 βῶνν [86 

ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ 
ΔΆΒΘῚ ἧπ {86 ἤουβθὸ οὔ πίπὶ παν] βδίοοα δηᾷ 

εἰττόνία “Απόστειλον εἰς ᾿ἰότππην καὶ 
Βενὶηδ 5] 1 ϑοηᾶᾷ νοῦ οσίῃ [ἴηΐο ὥορρε δα 

μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον 
ΒΘ ΔΟΙΌΚ5 ΞΟ {π6 (οΘ6) Ὀρίηρ βαυπδτηρα 

Πέτρον, 14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ 
Ῥοίοσ, ἌΠΟ ΜΠ ΞΡ ΘαΚ πανίηρο ἰοννδσαάῖ ψνοὰ 

ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός 
ἧπ ΜΏϊο ΨΠ1ΌῸΘ Ξανρὰ νοῦ επα 8411 {πΠ6 οι 

σοῦ. 1 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με 
ΟΥ νοῦ. δε Ῥεξ ἴο 8 ἴο βίαγί ΤΩΡ 

λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἴο Ὀ6 δρϑακίῃβ 161 πρὸ ἐθεὸ βρίτς ἐπθὸ ΠΟΙ͂ 

ἐπ᾿ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν 
[5797] Τπδὴλ 8ϑ- ον 8δἰδὸ ὍΡΟΣ 5 1μ} 

δ92 

Βίδθ Ὁ 8646 ροαὲν 

8 ΒΡ ΠΣ βία, “Νροὶ 
αὖ 811, Τιοτά, Ὀθοϑιξα 
8 ἀΘΠΙΘα ΟΥ̓ ὉΠΟΙθΔὴ 
ἀρ Ὧδ5 ΠΟΥΘΓ βῃ. 
ἰοτϑα ἰηὔο τὰν Ἰποιίῃ 
9ΎΏΘ6. δβθοοηᾶα [ΐηγα 
{ὴ8 νοΐοθ ἔγοῖι ἮὮθαγ. 
θη ϑδηβγθα, οι 
ΒΟ. οδΙ Πρ ΘΕ δά 
88 ὑμίηρα Οαοα Ὧδς 
οἰθδηβθα. 10 ΤῊΪΚ, ος- 
οαττοὰ ἴοΓ. ἃ ἰηϊτα 
ἄμηθ, δῃᾶ ᾿θυθσυτῃϊηρ 
να ΡΙΠΘα ἀρ ϑρϑίῃ 
ἰηΐο ἤϑᾶνθῃ. 11 Αἴβο, 
Ιοοκ! δὖ ὑμβαῦ ᾿ηδίδης 
που ΟΙΘ ὑῦγΘα τῃϑῃ 
δίθπαϊῃρσ. αὖ [Ὧ6 Ὠρσπξο 
ἕ ΜΉΘ ψ ψεζο, 
πον Ὡδνίῃρ Ὀ6Θὴ αἷπ- 
Ῥθϊομθα ἔτγοιαι Ἃ865- 
8. Ττοα ἴο πι6. 12 530 
ὑπ6 βρίτιῦὺ ὑοϊα τηδ 
ζο ρΡὸ -ψίὶῇ τῆρῃ, 
ποὺ ἀουρθηρ δ. 81. 
Βιιῦ ἴμϑϑθ βὶχ ὨὈσγοίῃ- 
ΟΥΒ 81.520 ψοηῦ τῇ 
6, δὴὰ ψ͵ῥὸ ρθηϊογοᾶ 
ἴηΐο ὑπ Ὠοσῦθο οὗ 
{86 τλϑη. 

13 “ἫΞς τεροσίθα ἴο 
Ὸ5 ον 6 58} [88 
ΘΏΡΕΙ πδϑηᾶ ἴῃ ὯΪ5 
Ὠοσ56 ρα 580, “Ὡϊ5- 

Ῥαΐσῃ τθ ἰο ϑοῦ Ὀᾶ 

ϑηα 5οῃηῃᾶ ἴοῦ ΘΊΤΩΟΣ 

ὍὯΟ 15 ΒΔ θα Ῥ6- 

ἰοῦ, 148η᾽ἃ 6 Ψ}1"] 

5ΡΘΔΙ ὑμοβθο ὑμΐηρϑ. [0 

γοὰ ὉΥ ΜΉΘ γοιΐ 
δὴ 811 γοὰγ Ποῖ56- 

ΠΟΙΩ͂ τὰν σοὺ βδγβᾶ. 

15 Βιὺ ΨΏΘΩ Σ 5ὐαγίοα 

ἴο ϑ5Ό8ακΚ, ἰδθ ΒΟΙ 
ΒΌΪΤ 16} ρὸὰ ὑπ 

αδῦ 85 1 αἰὰ κ1580 

ὩΡΟῺ ᾧϑ8 ἴῃ [86] 

δ98 

16 ῥήματος ἐμνήσθην δὲ τοῦ 
ΒΑΣΙ Π5 Ι τουλθυυροτθά Ῥὰΐ οὗ ἴμ6 

ἔλεγεν ᾿Ιωάνης μὲν 
ὯΘ ννὰ5 βασὶηβ Β[6) 2} βδεζε τς οὶ 

ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε 
ἴο ναῖον χοῦ Βαξ Ψ1|ΙῸῸ ὈαρἐϊΖοᾶ 

ἁγίῳ. 11 εἰ οὖν τὴν ἴσην 
ὮΟΙΥ. ΙΕ ἰμουθέοσθ ἴῇ8 6418] 

αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν 
ἰοίΐποιη ἰῇ αοά 885. δ15ὺὸ ἰο 8 

ἐπὶ τὸν κύριον ᾿ἰησοῦν 
ὭρΟΣ τὰς τον Ζθϑ5 

τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι 
ΨὰΟ 851 μοννασέμ! ἴο ΕΙΠΩ͂ΘΤ 

ἀρχῇ. 
φεϑίππλ8. 
τοῦ κυρίου ὡς 

οὐἶβαε τοσὰ 85 

ἐβάπτισεν 
μερί ϊΖοα 

ἐν πνεύματι 
ἴὰ Βρὶτιῖ 

δωρεὰν ἔδωκεν 
πρὸ ις ξδνθ 

πιστεύσασιν 
μανίαθὶ Ὀθθνεα 

Χριστόν, ἐγὼ 
ΟἸὨ τ βῖ, Ι 

τὸν θεόν; [ὁ Οοαΐ 

18 ᾿Ακούσαντες 
ἙἩδνίησ ϑασγὰ 

ἡσύχασαν καὶ 
(06. 5οΐ αὐἱεῖ διά 

λέγοντες ἔΑρα 
58 ἸΏ 8 ΕΣ 

θεὸς τὴν μετάνοιαν 
σοά ἴζὼ6 τσερθιαίβῃςα 

19 Οἱ μὲν 
ἘΠ6 (0165) ἰμλαάθοα 

διασπαρέντες ἀπὸ 
μανίθβ ὈΘθὴ αἀἰσρουβεᾶ ΖΥΌΤᾺ 

γενομένης 
Βανίηϑρ οσσυστοαᾶ 

ἕως 
ὉΠῚῚ11 

ὕδατι 

ταῦτα 
ἔδοξθ (1655) 

τὸν θεὸν 
16 αοἄᾶ 

ἔθνεσιν ὁ. 
πδίοῦβ. ἐδ 

δὲ 
μαυΐ 

ἐδόξασαν 
ἔμεν δου θα 

καὶ τοῖς 
αἶἷδο ἴἰο ἴῃ8 

εἰς ζωὴν ἔδωκεν. 
ἀίο {16 ξϑδνϑ. 

οὖν 
ἘΠΘΥΘΟΓΘ 

θλίψεως 
ἐγὶθυ δἰίοι 

Στεφάνῳ 
Ξίθρ θα 

καὶ 
δα 

τῆς 
ἐδε 

ἐπὶ 
ὍΡΟΙ 

Φοινίκης 
ῬΒορηΐοίδ 

μηδενὶ λαλοῦντες 
ἴο Ὸ ὍΘ. θαι 

τῆς 
[π6 (ο.6) 

διῆλθον 
πον ψνειὶ τοιρὰ 

Κύπρου καὶ ᾿Αντιοχείας, 
οὐ Ουρῦυὰβ δῃα οΥ ΑΒΈΊΟΟΙ, 

τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον ᾿ἰουξαίοις. 20 Ἦσαν 
ἰἐβ. ψοζτά ἰξ ποΐ οἷν το ὅενν5. Ἄγεσε 

δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι 
Ὀπξ βοῦῖα οὐζοῦ ἰμχθλ Γ816 ῬΘϑοῦ5. ΟΥ̓ΟΡΙΘῺΒ 

καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ἐλθόντες εἰς 
Δη4 Ονσγθηίβῃβ, ἍΟ Ὠανίπϑ σοῦ ἰπίο 

᾿Αντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς 
Δηθοοι ὍΣΕΙΕ ΒΘ  ΚίΏΒ δἷϑὸ ἰοννδχά [561:} 

Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον 
ει δηἰβίβ, ἀθοϊαυῖην 5 Βοοῦ θα ἴπ6 Τιοχὰ 

᾿Ιησοῦν. 21 καὶ ἦν χερ Κυρίου μετ᾽ 
ζεβαβ. Απμᾶ ΠΣΕῚ Βαμα οΟΥΤοτᾶ δ 5: 

αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας 
ἰλθαω, τ πᾷ πἰπροσ μ6 Βανίησ Ὀεβ!ονϑα 

ΑΟΈΤΝ 11:16--.} 

Ῥορίπίηρ. 16 Αὐ 815 
Ὶ οαθαὰ ἴο υαὐϊλα 88 
βΒοδσ οὗὐ ἰῇ Τιοχᾶ, 
ΟΝ 86 υϑραὰ ἴο 587, 
ΦοΒη, [ῖοΓὦἿΎ ἰδ ρϑτχῦ, 
Ῥαρύϊσοα ψ δ ῖθῦ, 
Ῥαῦ τοῦ ΨΠῚΙ Ὀ6. Ὁ80- 
χοᾶ ἰῇ ΠΟΙ 5ρ1 1. 
1711, ὑμογοίοσθ, αοά 
σαν ἰῃῇ6 βθθ ἔτγθα 
σι ἴο ὑπ δῷ ὯΘ 
8150 ἀἰά ἰο τι ψὯΟ 
Ὦδνθ Βοιονθοα τροῖ 
1τὉ8Ὲ6 Τιοτᾶ Φεξὰβ ΟἸὨτΙβῦ, 
ΨῺΟ νὰ Σ ὑδαὺ ὲ 

ΒῃὨΟΙΪΑ. 06. 8016. ἴο 

Ὠἰηᾶον αοαϑ᾽ 
18 ον ψ θὰ ὑπ 67 

Ὠραχὰάὰ ἰῆθθα ὑ 195, 

ἐῆθν δοαιυϊεβοθα, δηᾶ 

μον ριοχ 84 σοῦ, 

βαγίησ: “0{61, {μθῃ, 

αοαά Βδ5 διϑῃϊθα στϑ- 

ϑϑηΐδϑῃοθ ἔοσ ὑῃ86 ρῬὰτγ- 

ῬΟδΘ οὗ 16 ὅο ὈΘΟΡΙΘ 

οὗ 6 πϑύϊοῃβ 8150." 

ΙθΟομβοαπθηῦ}ν 
οσθ ψῆοὸο 8 ὑθϑθῇ 

βοϑίϊοσρα ὃν 86 ὑ0- 

υἱαύϊζοι ὑπαῦ ΘΙΌΒΘ ΟΥ̓ΘΣ 

ΞΘ ϑαῦ ΓΟῸΡ ἢ 

85 Ι͂Ὁ1 ὃ5 ῬΠΟΘ- οἷ 

τα γε δα Απ- 

ἄοσῃ, αῦὺ βρθακίηρ 

(86Ὲ ψοστὰ ἴἰο ὕὸ ΟἿΒ 

δχοθοὺ ἰο σε ΟὨΪΥ. 

29 Ἠοψνονοσ, οαὐὖ οῖ 

ΡΠ 66 ψ6ΥΘ βοὰθδ 

δῆ οὗ ΟΥ̓Ότι5 δῃᾶ 

ΟΥΤΘῺΘ ὑμπαῦ οδλθ 

ἰοὸ Δηθζοοῦ πα Ὧ6- 

ρα ὑαϊκίηρ ἴο ὑδμ8 

ατοοκ- ΘΚ ρ Ρθ6ο0- 

ΌΙ6, ἀθοϊασίηρ ὑπ6 ροοά 

ὭΘᾺΒ οὗ {ῃ6 Τιογᾶ 

ὥθϑυϑ, 21 ἘΌΥΓΏΘΥΙΏΊΟΥΕ, 

86 ἤϑδηᾶᾷ οὐ 968ο- 

νὰ" ψὰ5 σὺ ὑπο σα, 

ΔΆΔΩΔ 8. συϑδοῦ ΠΕΣΩΡΕΥ 

{πδὺ Ὀοσδτθ ὈΘΙΊΘΥΘΙΕ 
-τττττΠτΠτΠττῤΦὁΠ΄᾽͵᾽᾿᾽᾿᾽᾿᾽᾿᾽᾿͵᾽ιιιι..... τ ᾿.........-.----------- 

21. σοῆονδη, {17.8,18,15-18.. ἐῃ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 



ΑΟΥΝ11: 32---2ῶο8 

ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 
τατῃθα ὌΡΟΣ 1.4} Ιονὰ. 

22 ᾿Ηἰκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς. τὰ ὦτα 
γὰβ ρασιὰ μὰὲ ἰῇ ψοστᾶὰ ἰπΐο ἰᾷὰ8 ΘδΥΒ 

τῆς. ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν 
οὗ ἴδε ΘοοΙοβδίᾷ Ἐπ6 (006) βεῖπν 1π 
᾽;Ἴ λὴ Ἀ 3 “ ᾿ 3 ᾿ 

ἐερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν 
ΒΥ ΤΕΤΥ ΕΙΦΟΝ δοοαΐξ. θη, δηαᾶ “ἐἢον βοῃΐ ΟΕ οὐΐ 

Βαρνάβαν ἕως ᾿Αντιοχείας: 23 ὃς 
ΒΔΥΠΒΌ85 ἘΠῚ: Απθοςῃ;: ΜΏΟ 

παραγενόμενος καὶ ἰδὼν “τὴν 
Βδνὶηξ σοπλθ ἰὸ Ρ6 δἱοηββίαθ δῃηὰ δανίηρ βθεὴ ἐπ 

. χάριν “ τὴν τοῦ θεοῦ 
πλᾶοεοσνεα Κη ηθ55 {πὸ (οΠ6) οΥ [ῃ6 σοῦ 

ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας 
Ὧρ τγο͵]οϊορά ΔΩ [6 νγ»ὰβ ΕΠ σου ΒΞ. 8411 (ἐπ 61} 

τῇ προθέσει τῆς καρδίας 
ἴο ἰὴ 8 Ῥαχροκο οἴῃ Θ Ὠραδαχὲ 

προσμένειν ἐν. τῷ κυρίῳ, 24 ὅτι 
ἴο 6 τϑιπδιλίηρ ἰονγασᾶ ἴὰ πὸ Ἰιοτά, Ῥδοβιδο 

ἦν ἀνὴρ ᾿ἀγαθὸς καὶ πλή 
ὯδΘ νὰ 5 ΤᾺΔΙΘ ῬΘΥΒΟᾺ 8βοοῦ δηᾶ εὐθὴς 

πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη 
οἵ βρίτιὶ ΠΟΙ πᾷ οὐζδιίῃ. δημαᾶ ννᾶβ δάᾶάφρα 

ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 256 ἐξῆλθεν 
ογονὰ βιυξοίθημε ἰἴἰο Θ Τιοτᾶ, Ἐδ νγνοπῖ ουἱἵΐ 

δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ 
Ῥξ ἰἴἰὸ ΤαΥβὰβ ἴο 566 ὼὉΡ 5881, δηᾶ 

εὑρὼν ἤγαγεν εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
Βανί Σουμαᾶ ἱχῖο «Αμζοςῇ. ἢ δὰ 
ΜΡ ΗΑ ΜΙΝ νὸν. ν ΄ 
ἔγενετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον 

ἍΏΟΙΘ 1 οσσυχγθά Ῥὰξ ἰο ἴοι δῃᾶ ΨΘΔΓ 

συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησί καὶ 
ἴο ΡῈ 1εα ἰοβξοίμον ΄Ὰ ἰδδ δροιεείαν δια 

τε διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι 
ἴο ἴδαβοθ ογονὰ βιβοϊθσηί, ἴο βίν]θ αἰνίμοιν δηᾶ 

πρώτως ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς αθητὰ 
ΒΥΞΤΙΝ ἴῃ Απίΐζοσῃ 1161: στ μα ύτος 

Χριστιανούς. 
ΤΟ Υ βΈ 85, 

21] ᾽Εν ταύταις 
ΤᾺ ἴχεϑθ 

κατῆλθον ἀπὸ 
{πδν σδτὴθ ἄοννῃ ἔτγοτχῃ 

εἰς ᾿Αντιόχειαν: 28 
ἴηἴο ΑἸ ΟΟὮ; 

ταῖς 
68 

᾿Ιεροσολύμων προφῆται 
ΒΙΞ ΧΕΕΤῚ [-)οοὴ Ῥτορῃϑῖβξ 

ἀναστὰ δὲ εἷς 
Βανὶὴδ βίοοα Ρ' ΡΣ οὔθ 

ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Αγαβος ἐσήμαινεν 
οὐδοῦ πο ὠἰἰο πϑδίηθ Αβαρις νὰ μρυυ μη 

διὰ τοῦ. πνεύματος λιμὸν εγάλην 
15ε} Χ9}} 524} {321} ΕἸΣ ν ΤῊ Ζαταΐϊῃθ μ πκοαῖ 

δὲ ἔραι 
1.}}}) ἡμέρα 5 

ὅ94 

ὑυσθά ἰο ὑπ6 Τιογὰ, 

2 6 δοσουηΐ 
δροιῦὺ ὑμθηὶ σοῦ ἴο ἐπ 
ΘΩΓΒ Οὗ 8 σοηρτορσας: 
πο ὑμαῦ τψαὰβ ἴῃ σοόγῃ: 
ΒΆΙΘΠα, 86 ὑπο ββὴης 
ουῦ ΒΑΙ 8 ῬΔ5᾽ 88. αν 
85 Απύίοοῃ, 28 Πρ 
Ὧ8 ΔΣΥϊνθαᾶ 8ΔηΩ βὃῃ 
[8 ὑπαθβοσυθα Κίπα. 
ὯΘ55 οὐ Οοᾶ, ΒΒ τῇ. 
Το]σδᾶ δρᾷ Ῥθρδῆ ̓ξ 
ΘΠΘΟῦΤΘΘ6 ὑμαῆι 81 10 
οοἠέΐηθ πὰ {6 Τιοχὰ 
ψὶ ραν ῬΌΤΡΟΞΕ: 
24ἴουῦ Ὧ6 85 8. βορὰ 
τῶι Βα 1 ΟΥ̓ ΠΟΙ] 
ΒΡ ἃῃᾷ οὗ ξεαΐίῃ. 
Αμᾶ 8 ὀομβίἀογϑθία 
οτοναᾷ ψ85 δααρᾶ. τὸ 
ἴ8 Τιοχά, 25.530 Ὧδ 
σοῦ ΟΥ̓ ἰο ΤΆΓΒΏΒ. 0 
ΙΔ ΚΘ. δ΄ ὑμβοσουρῃ 
ΒΕΔΙΟῺ ἴον 5880] 26 δηά, 
ΘΙ Ὧ6 ξουπᾶ Ὠΐτῃ, 
Ὧ6 χουν Ὠΐπχ ἴὸ 
Αῃδίοομ. Τὸ ὑμπ5 οαὐτο 
δρουΐ ἐπδῦ ἔοσ 8. Ό]6 
ΘΓ ὑμοὸν ρσεαὐῃογδᾶ 
φοσούμον ψὶῇ ὑμοὰ ἴα 
ἴῃ οοηῃρτδρσαύίΐου ἀμ 
ὑδαρῃῦ αὐἱδα ἃ. οἴοχᾷ, 
δῃᾷ 1Ἢ 85 Εγβὺ ἰῃ Δἢ- 
ἀϊοοῃ. ὑῃαῦὺ {μ6 ἀἰϑοῖ- 
ῬΙ6Ὲ65 ΨψαῚθ ὉΥ αἰνίμε 
Ῥτονίάρῃοθ σδ1168 
ΟἸ γι βυϊδῃβ. τὴ 

21 ΝΟΥ ἰῃ 658 
ἄδυνβ Ὀτορῃθίς. οδ6 
ἀονῃ ἔσο “6 Γ 5816 1 

ἰο Απίοοῃ, 28 Οὐδ οὗ 

ὑβθὰ Ὡϑιηθα ἈΑρ΄8- 
Ὀὰὼ5 τοθ6 δῃηὰ ὑσο- 

οϑοαρδα ἤο ἰμαϊσδίθ 

Φσοαυρ ἐμ βρὶσὶῦ 
ὑμαῦ ἃ στροὺ ζβιαῖηδ 

δ9ὅ 

ὅλην τὴν 
ἍΏΟ]6 τε 

ἐγένετο ἐπὶ 
οσσαστεῦ ὑροὰ 

καθὼς 
Θοσογαϊ 5 85 

ὥρισαν 
ἴδον ἀθίθσυ θα 

πέμψαι 
ἴο βοᾶ 

, , 
ἰουδαίᾳ 
Τυαάξδα 

ἐποίησαν 
ἴδ ν ἀϊὰ 

ἐφ᾽ 
ὌΡΟΣ 

ἥτις 

ἔσεσθαι μέλλειν 
ἴο 5ὸ ἴο 6 ἰο ΡῈ δρουΐ 

οἰκουμένην" 
Ῥεῖδξὶ ἰμ μα τ οα [ΘΑΡῚΒ]; ὙΏΪΟΘΗ 

Κλαυδίου. 233 τῶν δὲ μαϑητῶν 
Οιαπαϊα, Ομ Ὀυξ αἰ βοῖρ165 

εὐπορεῖτό τις 
«85 δες ΔΒ Ὠχοῦ ἢ ΘῈ δῆνοῦθ 

ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν 
ἘΈΤΟΣ οὗ ποιὰ ἰαΐο βαύνίσα 

τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ 
ἰοὸ ἐδ. (ο1165) δ ΕἼ ἜἼ 1 η} 41:2 ἱὰ (ὰ6 

ἀδελφοῖς: 8 ὃ - καὶ 
ἰο Ὀσοίμευβ; ΨΜΏΙΟΩ ΕΥ̓ΕΩΣ 

ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους 
μανίηβ βοὴ ΟΥ̓ ἰοννδσζά 1.1} ΟἸΟΟΥ ΘῈ 

διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 
ἐτοῦθἢ ἤδη οὗ ΒδΓΏΒΡα5 δῃα 548}. 

1 Κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν 
ΘονσΒ τδαὲ μῬ»ιῖξ ἰῇ δρροϊηίθα {1τὴ6 

ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας 
ἐσυβὲ ὌΡΟΣ Ἡοτοὰ ἰδ κίησ ἐπε δηαᾶβ 

κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 
ἰο ἐτοδὲ Ὀ8ΑΙΥ βοῶ οξίμε ἔτοϊω ἴῇε ἔδςο]εβίβ. 

2 ἀνεῖλεν δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν 
ἘΜ ἴοοῖκ ὉὉ Ῥαΐ ΤΆΤ 8 τὰ 6 ῬὈγοΐποσ 

᾿ΙἸωάνου μαχαίρῃ. 3 ἰδὼν - δὲ ὅτι 
οὗ δοῇῃ ἴο 5 Μοσα. Ἡδνὶπρ βοὴ αΐ τ8δὲ 

ἀρεστόν ἐστιν τοῖς ᾿ἰουδαίοις προσέθετο 

ΡΙοδβίηξ 11 ἰοῖμα 4ενν5 μ8 δαᾶϑαᾶ 

συλλαβεῖν καὶ Πέτρον, ἦσαν δὲ ἡμέραι 
ἴοὸ ἰδῖκὸ ἱῦ δἷϑὸ Ῥείοσ, ὑγογα Καῖ ΠΕΆΣῚ 

ἀζύμων, 4 ὃν καὶ 
ὉΠΙΘαν  πρα (ο8Κ65), ΒΟΤΩ 8150 

πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, 
Βανίπρ Ια]α πο] οὗ Βαραΐῖ ἰπίο ῬΥΐβοη, 

παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις 
Βανί βίνεη Ὀ6ϑἰᾶα το ἔουχ βοϑὶβ ΟΥ ΤοὉΓ 

στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος 
Οὗ Βο] 1 6 185 ἴο Ὀ6 συτάϊηθ Ὠΐπι, δ ΣΙ ΦΈΟΥΞΣ 

μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ 
ΑἸ ἰἴῇ6 Ῥϑϑβϑον ῦ ἴο Ιδϑδὰ ὰρ ἈΠῸ ἴο {μ6 

λαῷ. ὅ ὁ μὲν οὖν Πέτρος 
ῬΕΟΡΙΘ. ΤΏ6 ἱπαθϑα ἐμδογόξοτα Ῥεοίεσ 

ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ" προσευχὴ δὲ 
“85 Βεϊῃςσ ορβεσνβᾶ ἴθ ἰβε Ὀσγίβοῃ; ΌΓΆΨΟΣ θυΐ 

ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 
Ψ85. ᾿πίθηθοῖν Οσσυχεσ. ὈὉΚΥ͂ 168 εὐοϊθδία 

πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ. 
ἰονατᾷ (6 οὐ εαροὺῦδ' Βίπ). 

ΔΟΊΒ 11:29---12: δ 

5 δροὰαῦ ἴο ΟοΙΘ 
ὭὌρΟΩ 6 δηλ ἴῃ- 

Ὠϑρίνοα δαγίῃ; ΨΜΏΙΟΏ, 

ἔοσ ὑπαὺ τχϑύΐορ, αἰα 

ὑβικ ὉΪδοα ἴπ ὑδ6 {1816 

ΟΥ ΟἸΙϑδυαάΐαβ. 2950 

ὑβοβα οὗ ὑμπ αἰδοῖ θα 

ἀοίοστηϊηθα, βοὴ οὗ 

πὰ δοοοσαϊηρ 85 

ΒΏΟΙΘ σου]ᾶ αἰζοτά 

ἢ, ἰο βρῃᾷ 4. τχτεϊίοῖ 

τηϊαἰδυσαύϊοη ἕο. 88 

Ῥχγούῃοιβ ἀμ ρ ἴῃ 

σα ἅθ8;. 30 μὰ 015 

πὸ} αἱά, αἀϊδραίοῃϊηρ' 
10 ἴο [86 οἹαδθυ' τ6 1 

Ὁν ὑμα Ὡῃᾷὰ οἵ Βδζ'- 
Ὧ8. 085 δῃὰ 5.8.}. 

Τ2 ἈΑρουῦ ἐμαὺ ἢ8:- 

τἰσυϊαν ὑχθ ἘῸΙ- 
οὐ πῃ κίῃρ δρρι δα 

Ὧϊβ δια ἴο τἷδ- 

ὑγϑαύηρ βοὰὴθ οὗ ὕοϑα 

οὗ δ σοπρτορδίϊοῃ. 

2ῈΚΞ αἰᾷ νὰν ΜΠ 

ὅδατηθα ὑὯθ τοίου οὗ 

ΟΠ ὮΨΡ ἰῃ 5Μοσᾶ. 

Φ22Α45 ὯΘ6 50} ὖ ψὰ8ὰ5 

ὈΙοαβδίηρ ἴὸ ὑπ 965, 
Ὧ6 ψοηῦ οἱ ἴο δζζοϑῦ 

Ῥοίοσ δ]5ο, (Α5 1 85, 

[σβθ οσο αἀδΥ5 οὗ [88 

πῃξογιηθηὐθα 0855.) 
4 Αμα ᾿Ιανίῃρ δοιὰ οἵ 
δἷπι, Ὧ6 ρΡᾳαῦ Ὠἷι ἰῇ 

ὈΥΐδοῦ, ὑτηΐρ ἴα. 

ΟΥ̓ ἴἤο ἴοὉὉἹ 5} 15 

ΟΥ ἴοΌΣ 0] οΥθ ΘΟ ἢ 

ἴζο ββυαᾶτὰ Πὶπὶ, 85 
Ὧ6 ἰ᾿ἰπἰομαρα ἴοὸ Ὁτο- 
ἄποα Εἰ [ΊῸΓ ὑῃ8 

ῬΘΟΌΪΘ δέου 6 Ῥ855- 

ΟΥ̓́Υ. ὅ ΟΟΒΘαΌΘΩΟΙν 

Ῥοίοσ ψῶβ Ῥοΐηρ ἱκορῦ 

π μα ὑσγίβοη; δῦ 

ὌΓΔΥΟΥ ο Ααοᾶ ἴον Εἰμὶ 

νὰ Ὀθὶαρ οδιτθα ΟἿ 

ἱπίθηΞοῖν ὉΥ 6 σοῶ- 

στοραύοι. 



ΔΟΥῚΒ 19: 6-10 

6 “Ὅτε δὲ ἤμελλεν 
θη ΡΣ πὸ νγὙὰβ ὑθίηρ δρουὲ 

αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν 
Ἀσὰ {88 Ἡοτοῦ, ἰο ἰ[ῶς πὶρῃΐ {πα νν 88 

ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο 
ἔπ 61] Ῥεῖοσ ΒΘ θίηΣ Ὀοθο ἢ ἵψνο 

στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, 
ΒΟΙΊΟΥΒ Βδνῖλσ Ῥθοη ΒουπΠαδ, ἴὸ σἤξ 5 ἔννο, 

φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν 
Ξαδταὰθ δδηᾶ ᾿εΐογ. ἴ1 6 ἄοοτι ΝΕΟΥΟ ΟὔΒουνἱη 

τὴν φυλακήν. 7 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου 
τὴ 8 Ῥχΐβοκ. ᾿ΑΒΩαΐ Ἰοοκ! δῆδοὶ ΟΣ Τιογᾶ 

ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι" 
βίοοα Ὡροῦ, δηᾷά ρῆῤ βῇοῃθδ:Ὺ: ἰὰ ἰῇᾷ6 ἀν ειπρ; 

πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου 
Ἀαντηβ βταϊτΐεσα ας ἰμ6 5146 οξ με Ῥεῖοσ 

ἤγειρεν αὐτὸν λέγων ᾿Ανάστα ἐν τάχει" 
Ὧθδ τϑαϊβϑρᾶ τὖὃῷ Ε 414} ΒΡ ϑϑίδηδ Ὁ ἢ ββίε; 

καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν 
δηα 16} οὐ οὐ τὰ 6 ομδὶηὴβ οὐΐ οῦ {π6 

χειρῶν. 8 εἶπεν δὲ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν 
Ὦδιηαβ. 5εαιῖιὰ μὰ 8 6 δῆβεὶ ἰἰονψασὰ ἢϊτμὰ 

Ζῷῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά 
αἰτὰ θα ὑἱηα πε ἴῃς ΒΑ αΔ15 

ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει 
Ὦδ ατἷὰ Ῥυὲ 1805. Αῃμαὰ. [5 58 15 

Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου 
Ἐῶχον διουηα ἐῃπ6 οὔΐου ρϑυθας οἴνου 

ἀκολούθει μοι’ 8 καὶ 
μα ξοπονῖηξ ἴο τὴς; δᾶ 

ἠκολούθει, καὶ οὐκ ἥ 
6 νγ85 Το] ουνίηρ, δῃά ποῦ Βὸ δα Κῆοῇ ἰδμδί 

ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ 
ἐχὰθ 15 16 (πὸ) οσσυσγίηβ ἰμτοιθ τῃ6 

ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 
ἮὯδ νγ»ὲβ [ἰπκίηρ θὰ νἱδίου ἴο Ὀ6 βθοίωρ. 

διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν 
Ἐν δ ΞΟΩΘ σου Ρπὲ Ἐχεὶ σιδατᾷ 

καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
δηᾷ Βοσομα ἴδον οαῆθ προ ἴῃ 6 σαΐθ τὴ8 

σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις 
ἸτΟΩ [3.05] Ὀθδση ἰπἰο [τὼ 6 οἱΐν, πο 

αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ 
5ϑ:-δοϊησ 85 ορϑηξᾷ Ὁ ἴο [δ πὶ, δηᾷα 

ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ 
Βδν1ὴ8 ξοη6 οὐδ πον νομΐ Σου βίσοοῦς οὔθ, δπᾶ 

᾿ εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος 
ἰγητηθαϊδίεῖν βίἰοοα ΟἹ ἔσογη ἰῃ8 ΔΏ56Ι 

προσαγαγεῖν 
ἴο 1ρεᾶ ξοσίῃ 

σου" 

Οὗ νοι; 

αὐτῷ 
ἴο ἴστω 

καὶ 
δ ηΩ 

ἐξελθὼν 
μανίης βοπε οὔ 

ἤδει ὅτι 

ἀγγέλου, 
ΘΏ.9596], 

19 

Ε} ΕΣ 

ἀτ 
ἔγόση 

5ὅ96 

ΘΟΝΟ ΜΉΘ Ἠρχοὰ 
85 δροαῦ ὕο Ῥγοᾶῃομ 
τα, ὑμδῦὺ ηἰρηῦ Ῥβίᾳς 
Ψψ85 5] θὴρ Ροχηᾷ 
μὰ ὕνο σμϑίηβ. Ὀρ. 
ὕνθθῃ ὕνο βοϊάᾶϊου 
δι βαδγ ας ὈΘέοτθ ἐῃς 
ΑὯΟΟΙ 68 Κοϑθρίηρ 
ὑῺ8 Ῥσγΐδοῃ., Βαϊ 
Ἰοοῖ! σϑῃονθ 5 8ῃ. 
561 βἰοοά ὈΓ, πᾷ 4 
ρὴῦ ΒΏΟΩΘ 1 τ[ῃ8 
ὈΣΙΞΟῚ 06]], 5 Κίηρ 
Ῥοϑίοσ οὐ [ῃ8 βἰᾶθ, ἢ8 
τοιθθα Ἠΐη, βϑϑίηρ: 
“Ἔϊ86. ΌΣΟΙ γ! Απῇ 
Ὠἰ5. ἼΔΩ 6}1 οἵἕ 
ἮὯϊ5 Ὡϑηᾶϑ. 8 ΤῺΘ 8δὴη- 
561 5ϑια ἤο Ἀϊμ: 
“Αἰτὰ γΟΌΓΣΒΘΙΕ δηά 
δὰ ΥγΟῸΓ βϑηᾶβὶο 
οΟὨ." ἘΡ αϊάᾷ κ5ο. Ἐἰ- 
Πδῖν ὯΘ6 βϑιᾶ ἰο Ὠἰν): 
“Ῥιιδ γοὺ Οὐΐοσ ρὰτ- 
τηθῦ Οὐ δηᾶ Κϑθρ 
Το !ονίηρ πι6.᾿" 9 Απᾷ 
δ86 ψϑοὺ ουὖῦδ 8ηά Κορὲ 
ζο]]ονίηρ Ὠΐπ, μα 
ὯὨθ6 αἰᾷ ποὺ ον ὑπαὶ 
ψδὺ Ψὰ5 ὨΔΡΡΘΏ σ᾽ 
γοῦρῺ ὑπ ϑβ8ΏρΡι 

5 Τ08]. Τὴ ἔδοῦ, Ὧδ 
ΒΌΡΡΟΘΘα ΒΘ Ψδ5 566- 

ἴῃ ἃ νἱβίοη, 193 αοίηρ 
ῬΏσοΟασ ὑμ6 ἐἰγϑῦ 

ΒΘΑΠ6Σ συξτα δῃὰ 

ῃ8 βϑοοῃᾷὰ ὑπο σοῦ 
ἰο [8 ἴτοῦ ρναύθ 16δᾶ- 

ἴῃρ ἰἴο ὑμ οἱὐν, δηά 

{5 ορϑθῃθᾷ ἴο ἔθϑα 

οὗ 8. οὟἢ δοσοχᾶ, 

Απα δἕοσς μον ὑϑηῦ 

οὐδ πεν δαάνδμῃορα 

ἄονῆ ΟἿ8 5ὐγθοῦ, 

8η 4 ᾿τγηθα δεν ὑπ8 

ΒΏΡΘΙ ἀρθραχίθα ἔγομλ 

75 σομοναἢ᾽ 5, 91,8,18,15-8.. {η6 ΤιΟΥᾶ᾽ 5, ΒΑ. 
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τοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτρος ἐν. ἑαυτῷ 
αὐτο, ΔΑπαᾶ {88 Ῥφϑίοχ χὰ ΒΙγΆβοΙ 

ενόμενος εἶπεν Νῦν οἶδα 
μανΐε οτος ἴο Ὀ6 Ἠδ 5δἱϊα ΝΟΥ Ι[πᾶνο ΚΟ 

"χῃθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν ὁ κύριος τὸν 

ἀλητῶς 132} δοῃΐ ΟἿ οὔ τὰ8 τογὰ {6 

χένελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς 
ΑΥ̓ΤΟῚ Οὐ ἴα δὰ ἴοοκουΐ τ οὐδ ο  πιδῃά. 

«Ἡρώδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ 

Ἡρορα δὰ ΟΥ81 ἰμβθὸ οχρβοίδιοη οἱ ἐπ 

λαοῦ τῶν Ιουδαίων. 
ρθορὶβ οὗ 1π6 2ἐνν8. 

12 Συνιδῶν τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν 
Ἡανῖμε ΞΘ ἰοσαίμου δα ὯΘ σϑύὰθ ὌΡΟῚ τὰ 8 

᾿ ἴω ΄ -" χ 3 ΄ 

ἰκίαν. τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς ᾿ἰωάνου 
ἄΐσυβα ΜΙΝ ΜδΥΥ 86 ταοίμοσ οὗ ομα 

τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ ἦσαν 
π6 (ομ6) Ῥείηβ βυσδηιθα ἍΜασΚ, ΨΏΘΥΘ ΜΕΥ 

ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ 
ϑυξβοϊοαῖ Βδνίης θα οσονναβα ἰοβοίμοῦ δα 

οσευχόμενοι. 13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ 
τρ ἌΟΥΟΗ Ἡδνίηρ Κηοοκεοαά Ὀμπξ ΟΥ̓ τα 

τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε 
{6 ἄοοῦ ΟΥ ἰμ 6 βϑΐονψαν οβῖδ ἰουννδζα 

παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι 'Ῥόδη, 14 καὶ 
βουνϑῃΐ ΕἸΤῚ ἴο ΟΡῈ ἴο δὰθ Ἀποάᾶβξβ, δρᾶ 

ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ 
μανίας γα σοραϊκθά π6 νοΐίοθ οδίμβε Ῥείεσ ἘγομΣ 

τῆ αρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, 

"" ΧΟρν 9 ποῖ ῃς ορεῆῃεσᾶ ῃὮ!Ρ: 6 ϑδίενψγανψ, 

εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν 
ΠΑ  πρίμτα ἴΏ Βυΐξ 516 τοροτγίθα δος ἴο βίϑβμαᾷ ἐπ6 

Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 15 οἱ δὲ 
Βοῶς Ῥοΐογσθ. 186 ρμβαίενναν. τῺ6 (ο65) αΐ 

πρὸς αὐτὴν εἶταν Μαίνῃ. ἡ δὲ 
ΘΌΟΩ δι 5414 Ὑοῦ 816 ζΤη84. Τμ6 (ὁ 8) Ῥυΐ 

διισχυρίζετο. οὕτως ἔχειν. 
85 ΞΙΣΟΏΒΙΝ ΔΈΞΟΥ ΠΣ Θ᾽ 18 το Ὀ6 βανῖηξ. 

οἱ δὲ ἔλεγον Ὃ ἄγγελός ἐστιν 
Τῆδ (οτ65) Ῥαξ Μοτα βαυίηρ ΤΏς 8ΔΏ561 . 15 

αὐτοῦ. 1 ὁ δὲ Πέτρος ἐπέμενεν 
οὗ πη. ΤῊ νὰ Ῥεῖοσ 885 ΤΟΙΏΘΙΠΙΏΒ ὉὈΡΟΏ 

κρούων᾽ ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν 
Κποοσκίησ; Βανίηρ ὀρεμθα ἃρΡ Ραΐ πον βὰν δἷτὰ 

καὶ ἐξέστησαν. 11 κατασείσας 
δα 'ψΟΓΘ δϑιοηἰϑῃθᾶ. Ἡδνίηρ ταονεᾶ ἀοννανγατα 

δὲ αὐτοῖ τῇ χειρὶ σιγᾷν 
Ὀαῖ ἰο ἐποτὰ το {πε μιδηα ἴο Ἠ6 β]θαΐ 

ΑΟΈΝ 12:11---τὰ 

ἴηι. 11 Δηᾶ Ῥαύοσ, 

σοϊλΐϊὴῆρ ἰὸ Ὠἰη)ϑοῖῖ, 

κοϊᾶ: “ΝΟ 1 δοῦμδ)- 

ΙΥ Καον ἰδδὺ σ968ο- 

νδλ βοΐ ἢΐβ 8861 

Του 8πἃ ἀε)ίνογθα 

6 οὔὐδ οἵ Ἐξ Ιοάβ 

μδῃᾶὰ δὰ ἔτουῃ 8} 

ἐμδὺ μ6 ρβορὶβα οὗ 

μβ6 σον ψοῖθ 6οΧχ- 

ρΡεοίίηρ." 

12 Απμα αἵοτ δ 

σομδίαοτοα ὖ, 88 

ποῦ ἰὼ ὑῃ8 ἢοῦξθ 

οὗὐ ΜΑΣ ὑμ6 ταοῦμοῦ 

οὗ ὥοᾷη 0 Μὰβ 

ΞΌΣμΔΙαΘα ΜδΥ͵ΙΚ, 

πΏετΘο αὐ 84 [6 

ΜοτῸ ρεαύμοσοα ἴο- 

ΘΘΓΏΟΥ δορὰ Ὀγϑυϊῃρ. 

13 ΏΘη Π6 Κιυοοκθᾶ 

αὖ ἴῃ ἄοοσ οὗ ἐδ 

σοΐοναν, 8 βϑογνϑηῦ 511] 

Ὠθιρα Ἐποᾶβ, οδιδ ἴὸ 

αἰζομα ἴο με ΟΒΙ], 

141Δηα, Ὁροὸὰ τϑοοϑ- 

αἰσρ ὑπ νοΐοα οὗ 

Ῥρίοσ, ουὖ οὗ 105 588 

ἀϊᾶ ποὺ ρθῶ ὑπ ρδΐθ, 

Βα τὴ ἰηϑίαθ δηα τὸ- 

φροτίθα ὑπμ8ὺ Ῥοῖθσ 5 

βἰαμάϊησ Ὀδίοσθ [δ6 

σαΐοπαν. 15 ΤΏΕΥ βιὰ 

τὸ ἴθ: “ὙἯοιυ 816 

ταϑα." Βυῦ 8516 Κθορὺ 

ΟἹ 5 ΟΡ Δϑϑου 5 

τ νὰ5 80. ΤΏΡ 6θδπ 

ἰὼ 580: “Ἰὸ ἰ5 δ15 

ΘΈΡΕΙ." 16 ἘΒπὺ Ῥεῖες 

τοηϑὶ 66 ἔμοτθ ἘΠΟΟΚ- 

ἰὴ. θη ὕδον 

ΟΡοηρϑα, 6 Ὁ 581 

Ἡΐ δπα ψοῖθ δϑίθῃ- 

Ἰμδᾶ. 171 Βαὺ Ὧ6 τῶο- 

ἰοηρα ἰο ὑμθῆὶ ψἱᾺ 

Ηἷβ Βδαῃᾷ ἴο Ὅ6. β!ρηῦ 

11. Τομονδῇ, σ1.813.15,.1618, (ρα, Ζ1; 86 Τιοχᾷᾶ, ΒΔ. 



ΑΟΈῈΒ 12: 18---22 

διηγήσατο αὐτοῖς πῶς “ ὁ κύριος Ἀ8 ἐπογοῦδηι!ν σϑἹαϊθα ἴο ἄφησα ον πᾷ ΙΤιοτὰ 
αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν 

δ98 

δηα ἰο!ᾶ ἐμὴ ἴῃ ἄς. 
08} ον Ψοῃονδὴν 
Ὀτουθηῦ Βίἰπλ ουὲ οἱ Βλγὰ ἰεὰ ἔοσα, ουξοῦξ ἐπα. ρχίβοα, πμδβαίαὶ [88 Ῥτίδου, δηᾶ ἢ τε ᾿Απαγγείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ 

δα Ἐδροχὲ γου μβοὶς ἰο ὕδιχθα δηα 
ταῦτα. ἐξελθὼν 

τοῖς ἀδελφοῖς 
ἴο [86 ῬὈχοΐοχβ 1ῃ6 Ὀγοξῃθυβ. Ὁ Πῃ 

5814: “Ἐρροχὲ "ΤῊΝ 
ἐμίηρβ ἴο σβηηθα 8ηᾷ 

ἐπορεύθη |ἐπαὸ 6 πϑηὶ οἂδ᾽ δηή 
καὶ 

ἰμι656 (ἐβέηρ5). Απά ΒΑνΊῺΒ Βοὰθ οὐ. δα ψεπΐ Τουσηθγοᾶ ἰὸ διηοίηρν εἰς ἕτερον τόπον. 
ἴηἴο ἀ!ῥοσοηΐ ῬΙδοΘ. 

18 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος Ἐδνΐῃρβ σοτηθ ἴο ΡῈ θὰ οὗ αἂ᾽ν ννὰ5 ΞῺΓΣ 
οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα 

ῬΙΆ6Θ. 

18 ὙὙῈ11, ψΏθη 1 Ῥα. 
Οδθ δῦ, ἔῆοσο 85 
ὯΟ Δ 16 βεσ ΒΙΏΟΙ, 
8 5οιάϊθυβ ονοὲ ψὮβὲ 
ΤΘΆΙΠΥ ϑᾷ Ὀθοοχηθ. οἱ γμδὲ σϑϑν [ Ῥρέρῦ, 19 Ἡογοά Ταϑᾶβ ὁ: Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρῴδης δὲ ἀΠΠἰρθαῦ -βθασοθ. ἴρ 

ποῦ. 6 ἴθ πὸ ΒΟΙΑΊΘΥΒ, 

πα Ῥείεσ ΔΙῚ ἐσ Ρ6. 
ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ Ἀδν λΒ ΒουΡΗς ὌΡΟΣ τ δηᾶά τρὲ 
ἀνακρίνας τοὺς φύλακας 

Ἐοχοα. 151) Ἀἰπὶ δηάᾶ, ψΏρη ῃρὶ εὑρὼν .|“πάϊηρ Ὠἴτη, ὯὨΘ Θχβϑχῃ- 
ΒΝ ΩΝ ἕουμα  ᾿π6α ἴλ6 σιδγάξ ϑδηὰ 
ἐκέλευσεν | (ΟἸΠΙΠΒηΔΕΩ ὑπθπλ ἰῷ 

μ6 σοισθδηάρα, 88 64 ΟΝ [0 ῬΌΠΙΒΗ- 
ΜΝ “. ΠΘΏΡ]; δὰ Ὧ6 ψρὴΐ ἀπὸ τῆ ς ΠΝ ἴο ΡῈ δᾶ οβὲ, δηᾶ ΒΑΥῺΡ σογαα ἄοτσαι ἔγοχη. 16 ἄονῃ ἔγοτη σὰ ἀθ΄8 ἰο 

αν 5 Θχδυλϊαθα δε. Βαδτὰς 
ἀπαχθῆναι, καὶ ᾿ κατελθὼν 

᾿Ιουδαίας εἰς 
πᾶθα 1μιΐο 

᾿ διέτριβεν. 
ΒΘ γ͵ἃ5 5ρϑησϊηρ, [{ἰχὴ6] ἑῃσοιρῆ. 

29 Ἦν. δὲ θυμομαχῶν 
ἘΓῸ τγὰβ πὲ ΤΩΘ παν Πρμτηρ ἰο Τυτίαῦς δα 

παρῆσαν ἴο Βιαοηίδηθ; ἘΚο-ταϊἄθα!ν μαΐ ἔμαν γνοσα δἱουββῖᾶα 

Σιδωνίοις: ὁμοθυμαδὸν δὲ 

πρὸς. αὐτόν, καὶ πείσαντες ἰοννατὰ Πΐτη, δὴ Πανίηρ ροχϑαδαθα ΒΙαπξαβ 
τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως 86 (0π68) Ὡροὰ ἐπᾷ ῬΘαΟΒΒΙΏΡΕΥ ΟἿ ἐδα Κιὴσ 

Οδθδ᾿ ἃ Θ΄ δηᾷ [}97:) εἴη 
ΒΟΙΩΘ ὑπηθ ἤθγο, 

20 Νον Π6 τᾶβ ἰὴ ἃ 
Ἡρβδίηνσ. τηἡοοᾶ δϑαϊηδὶ 
ἰμῃ86 Ῥβθορῖὶθ οὔ Ὑντο 
854 οἱ 5: ἄοῃ. 5Ξὸ 
ΜΙ Οἠ6 δοςοχὰ ῃὲγ 
ΟΆΙῚΘ ἰο Πΐπλ ΔΠΩ͂, εἵ- 

Καισαρίαν 
Οδθβασθδ 

Τυρίοις καὶ 

Βλάστον[ξ5, τῆο ψδ5 ἴῃ 
ΟΠΘΙΡΘ οὗ μθ Βρά- 
ΟἸΔΙΏΒΡΕΟΥ Οὗ ἐδ Κίπρ; 
[ἢ εἴπ Ῥερϑῃ. 5] Πρ ΤῸΓ ἠτοῦντο ᾿ εἰρήνην διὰ τὸ [Ῥθβοθ, Ὀδοᾶσξθ ἘΗΘΙΡ μα ν ΨΕ;Θ εἰβιτίην Ῥθδοθ ἸΗΣΟΌΡΕ 18 ΟΠ τὰκ ΒΌΡΡΙΠΘα τρέφεσθαι. αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τ ΙΓ ἔοοα ἔτοσῃ ἐμαὶ ἕο Ρ6 βείπηρ ἕεὰ οἱ ἔβγω. πε σουπίσν ἔγζοη ἐδ 

“βασιλικῆς. 21 τακτῇ. δὲ ΚιΕΙν [σομῃέγν]. Το ογάθσχεα μυΐ 

το ΟΣ ἰδ Κίηρ, 21 Βῃϊ ἡμέρᾳ. ὁ ἰορῃ 8 βοῦ ἂν Ἡργοὰ ἈΙΩΕῚ ΤΟ ΟΣ, ἴδ ΟἹ Πρ ὨΠπΒΘΙΡ ΠΗ Ηρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα [τογ8] χαϊαθηξ δᾶ Ἐδχοὰ ΒανῺΞ οἹ]ο δα ΕΙΤΏ561Σ ταϊταθιΐ 5εῦ ἀονα ΡΟ [86 βασιλικὴν καθίσας ἐπὶ τοῦ [πᾶρτηθηξ βϑαΐ δΔη4 Ρ6- ΚΙΠΕῚν ΒΑνΊῺ 5 5αΐ ἀόνυχῃ ὌΡΟΣ 1.1: θϑδη ροἱνὶηρ {ποίη 8 βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς: [Ῥυῦ]Πς δαὐάγοας. 2215 δἴερ ἈΘ νν85 ΡΌΘΠΟΙΝ ΟΥ̓Δ ἰουννασὰ ἐμοί ; 
22 ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει ἴπὸ Ῥὰξ ῬΌΡΙης τναβ ΒΟΠΟΙΠΡ ἸΡΟῚ 

175 “εμονδῃ, “1.8; τὴ6 Σιοσᾶ, ΒΑ. 

ὕχση 6 διδβθιθιδά 
Θεοῦ φωνὴ [ ῬΘορΙΘ Ῥδρϑδῃ 5ῃοαὶ- ΟΥ σα νοΐοβ ἴῃρ: “Α Βοα᾽ " γνοΐςθ, 

-οσ-ποσοκοου ποποννκοκονος 

ὅ99 ΔΟΥΤΞ 12: 38--.18: 8 

ὐ ἀνθρώ ᾿ ῆ ἑ [δηὰ ποῦ ἃ 1:88!" κα ὡς ὀξρέτου, 88 πρρορῦμα δὲ [58 δος 5 δ τ 
ἑπτά ξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ’ [86] οἵ σεῃονθῈ βἰσυοῖς 
ἐπ οίε Ἀσὰ 8,961 ΟΣΤοχά . ἱπιπίθδα Οὗ] χη, Ὀδοϑιϑδα π6 αὶ 

᾿ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ ποὺ ρῖνα 8 βοῦν 
μθΐοῖι {{π|π85) ποῦ ἤρσρανθ πῃ ΒΊΟΣ ἴο ἴ86 ἰἰὸ ΟὐοΩ͂; ιὡπὰ 21 ΒΝ 

θεῷ καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος [8186 Θαύθῃ Ρ ὰ 
ἃ, δηᾶ Βανίμς ΒΘ οοταΘ δαΐβδῃ ὉΡ ὉΣ ΝΟΓΓῚΒ ΨΟΤΙΩΒ 814 ΘΧΡ . 

“ἐξέψυξεν. 24Βυῤ 8 σψοσζὰ οὗ 
μϑ ζεῖ οαΐ 508}. 'ΦοΒβοναῦ ποπξ ΟΣ β ᾿ ᾿ Α , “ ᾽ ἃ ξρτεδᾶς 

δὲ λόγος τοῦ κυρίου ηὔξανεν στον 5 ΒῺ 
3 τε μυξ ΟΥοΡ οὐἴβθο Τοσὰ ννδβ 5ΞΙΌΝΙΩΘ ἴηρ. 

καὶ ἐπληθύνετο.. ᾿ 2545 ἴοῦ ΒᾶγὯδ- ἃ Μα͵Β ΘΙ τα ἰρ] 16, Ρὰ5 δρᾷ 9Ξ'δι], δ, "" ᾿Ν Εν - ς » . . ἃ 25 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν Βανίωρ [0] ΟΔΙΤῚΘ 
"αρνάβας πα δηᾶ 586] τοίατηεα. οὐδ ἔμπα τοϊοῦ ταϊτηδ- 

ἰ ᾿Ιερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν ᾿ἐγαθίου ἴῃ σογιβαίοσω, ξδ Τργασαῖειι Βανὶηβ Ἐ]Π 1166 , ἧδε [ΠῈ τοίυσηθα ἀπά 
διακονίαν, συνπαραλαβόντες ἰωάνην  τροὶς ἀοηρ τ τ ἐμδαὶ βευνίος, μανίπρ ἔδει διοὴβ ἰοσεῖμοσ ϑοδα σοη, ἐπθ οὔ 5- 

τὸν ἐπικληθέντα ἱμάρκον. Ὠϑιηθα ΜΙ. 
ἐμ (ομθ) ανὶπρ ΘΟ Ξυσηϑτσα Μδυκ. 

Σ ᾿ ΐ ὸ ὴ Νον ἰῃ Δηΐὶ- 13 Ἦσαν δὲ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν . 
ὝΕΓΘ ρυλ [1ἴὰ Απίοομ ἄοψη ἰμε| “ ΒοΝ ὑρθῖς οτος 

ἢ ὶ ἤ ΤΟ οβ ΔῊ. αν ἐ ΐ οφῆται καὶ διδάσκαλοι ἢ ἢ ὑπο 
οὖσαι ἐκκλησίαν τροφητς δᾶ ἰξϑο 5 ἴῃ 868 ἴοοϑὶ σοὰ 

: ᾿ς ς 
4 ὶ δ ἧ στορσϑίϊζοη, ΒΑΓ 8 85 ὅ νάβας καὶ Συμεὼν ὁ ἥς 

Ὰ δὰ Βαρνάβας διὰ ϑσύάθσοῦ ἰδ (ομ6) (85 ΜΟΙ 85. ΞσΣα 

ὶ Ί ὃ Ἷ ΟΩ ΜῺΟ ψὰθ οδϑιθᾶ ἕ ΐ καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, [01 ῖ 
καλού παρα Νίγερ, πη Τμιοΐὰβ ἴπαὸ σγυστθηίδα, ΟΝΙΊΡΘΥ, δηᾶ ΓΟ 5. οὗ 

, ᾿ ῦ 4 ΟΥ̓ ΤΘΏΏΘ, δηᾷ Μϑη'- "αή “ τοῦ τετραάρχου ὍΝ 
Μαναήν ὅπα ἐ ρώδου ἴδϑ ἰαίγασοῃ 8. 6 ἢ ΜῺΟ 5 δὰ 

ἡμμυν καὶ Σαῦλος. οοἰθᾶ, ψὶῃ Ἡρδγοά Ὅν 

ΟὯΘ τας δεν δῃά 5881]. αἰδύσιοῦ Τ]ΘΙ, 88 

ὲ τῶ Ἂ τ  ὥὅϑαὶ. 2ΔᾺ5 μον ΜογΘ Ἵ ὲ αὐτῶοὐ τῷ κυρίῳ - ". ἱ 
ἵ ἀειπουργού ΟΣ δὲ οξίμοα ἰοΐμβαε Ιιοταὰ ᾿ὈΌΘΙΪΟΙΝ ταὶ ϊδύθσϊηρ 

ὸ ῦ ὸ ἅ ἴο σδθῃονδῃς δηᾶ ἔβδῦ- ὶ δ ἵἴπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον [ἴἶ δῦ 
ἀρὰ τ ΩΝ ἕσα 18 ϑρίστις. {ἰΠ8. - ΒΟΙ͂ν ἴῃ, 6 ὯΝ δριῖῦ 

᾿Αφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ 58ἰ4: ο: δ᾿: Ῥοτξς Ν 
Πιγηϊ ΟΡ χοῦ δοίην ἴοτηθα ἰῇ ΒΑσΔΡΘ8Β 8πα  οοὐ Βα Δ" Β85 Ὧ 

ῦ ἰ ὸ ἔ ὃ 3 1 αρϑυῦ [Ὁ πιὸ τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι ΠΈΤΗ ; 
Σαῦλον πῶ [120 ῬΎΩ νΒΪ ἢ 1 δνο σ4116α ἰοννδ͵αᾶ ον {π6 τοῦ ἰο ψΏΪΘΗ 

ὑτού ς ὑ ΚΑῚ 1 Ὥδνο οδ]]16 ὑοῦ, αὐτούς. 8. τότε νηστεύσαντες Ι 
Ἐπενα᾽ ΤΏΘΩ Βανί ξαϑίθα ᾿ πα 8 Τπθη ὑμ6} ζαδίθα 

Σ ἱ καὐτιθέ τὰς ΧΕΙρΟς ἃ δῃᾷ Ιαἰά 
προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες χεῖρας πα ῬΓΑγα 
ανίηρ Ρσασοὰ δπμὰ μανίησ ρας πρὸὰ 6 Β8 ἐμοῖς βδηάβ ἀροῖ ἔΠ6ΩΣ 

ὑτοῖ ἀπέλυσαν. ΠΣ σο. 
Ὁ Ια {μὸν τοϊθαβθ, δα Ιοῦ ὑμογ σ᾽ 

8. (Ποῦ, 71,18 Ὑ8,18,15-18. τὃὴο ΤοτΡά, ΒΑ. 240 Τοπονδῃ, σ1.8; ᾿ ΚΑῚ ἔμο τογά, Β. 26 σομοναμ, σήρήβμς Ὧ) (πὸ Τοτά, ἈΒΆ. 



ΑΟΈΤΒ 18: 4--τὸ 

4 Αὐτοὶ 
ὙΠΟν 

μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες 
πάρεὰ ἐμοσθέοσθ πανίξ ΕΘ βεηΐ οαἱ 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς 
ὉΣΨ ἰῇ6ς δΒοΙ͂ν βοὶσις μον νοῦ ἄονν ἰἴπΐο 

Σελευκίαν ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς 
Θθιδιοΐα, ἔτόοτὴ ἴἤοσο δπᾷα {μὸν 58116α αν ἰπἴο 

ἱζύπρον, ὅ καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι 
ΟνΡσαβ, δια Ὡδνὶηξ σογὰθ ἴο ΡῈ [ἢ ΕΟ ΦΕΕῚ 

κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ 
1λ ον οτα ΡΌ 5 ηβ. μα ϑνοτα ΟἿ ἰἢ6 αοα 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ᾿Τουδαίων᾽ 
ἴῃ 188 ΞΘ ΒΟΘΊΙ65 ΣΕ ϑοννδ; 

εἶχον δὲ καὶ ᾿ἰωάνην ὑπηρέτην. 
6. ΤΟΥ Βανί Ρυΐξ 8150 ΖΟΒΩ Βεογαϊηδίο. 

6 Διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον 
Ἡδνὶὴβ ἕο α του ας ΜΏΟΙΘ ἰἴῃζ6 ἰϑἰδη 

ἄχρι Πάφου εὗρον , ἄνδρα τινὰ 
ὍΔ Ῥδροβ ἴδον ἔουπδ Τη816 ὈΘΓΞΟῺ ΞΌΤΩΘ 

μάγον ψευδοττροφήτην ᾿ἰουδαῖον ᾧ 
ΤΡ ἢ Ζδ 156 ὑγορῃθί εν ἴο νοοῖ 

ὄνομα βδαριησοῦς, 7 ὃς ἦν σὺν 
ἌΘΩ Βαδι-όβαβ, ψΟ Ψψ͵᾽ὲὴθ ἰοροίμου 

τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ 
189 ῬΤΟσΟΙ581 ΞΡ ΞΣΙΡΕῚ Ῥϑυϊὰβ ΤᾺΔῚ6 ὈΘΥΒΟΏ 

συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος 
ἰιτοΙη σοῦ, ΤῊ (ο86) ανίηρ σ4116α ἐονν δῖα ΠΙΥΆΞΟΙΕ 

Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον. ἐπεζήτησεν 
ἘΔΥΥΘΘ5 δῇ 5801 Ὧφ βοιρῃΐ ὍΡΟΣ 

ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: 
ἴο Ὦρδν {360} τνοτα οΟΥ τ 6 αοᾶ; 

δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας ὁ μάγος, 
16 τδρίδη, 

8 ἀνθίστατο 
τν85 ορροβίῃρ πὲ ἴο ᾷθσ ἘΠΣΤΩΔ5 

οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
185 ΤΟΥ ἰδ Ῥεΐῃρ ἰχαηϑιαϊθα 6 Ὡδῖὴθ οἱ ὨΪΤΩ, 

ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆ 
βοοκίῃσ ἰοὸ ἕασηι σου ΒῈ 6 ΡὈυοοοῦθῃ! ἔγογῃα {π6 

πίστεως. 9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Πυαοῦλος, 
Σαϊῃ. 5648] Ῥαΐ, 1πΠ᾿ὲὸὲ 4150 ῬδΔαΙ, 

πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας 
αν Ὀ6ρὰ ΠΠ1οᾶ οὗ βρισὶΐ ποῖν πανὶ Βαζοα 

εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν Ὦ πλήρης παντὸς δόλου 
ἰπίΐο πα Βοϑαιᾶ Ὁ 0} Οὗ 81 ἔτγϑυάα 

καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, 
δὰ οἵ ΕΥΟΥΥ ΤΟ ΘΝ ἀοὴθ δοῖ, 500 ΟΥ̓ ἀον!, 

ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ 
ΘΉΘΙΩΝ ΟΣ δ} ΤΙ θουξηθθβ, τοΐ νοὰ ΧΗ] σΘδϑ6 

διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς 
ἰαταΐησ σοῦ 6 νψα8λλοσοβ οὔ ίμο Τιοτὰ {πὸ 
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4 ΛΟΟΟΤΑΪΏΡΙῚν ἰῃδαα 
ΘΙ, βθῃῦ οὐ Ὦν [ἢ 
ΠΟΙ͂ 5ρ1τῦ, ψϑηῦ ἀογψῃ 
ἰο Κ6᾽]Ἰθα οἶδ, δὴηᾷ 
ἔΥΌΩλ ὕΏΘΥΘ ὉΠΘΥ βθ θῇ 
ΜΟΥ ο ΟΥ̓Ῥτὰς 
ὅ Αῃα ΜΏΘΩ (ΠΘΥ μοί 
ἴο ὯὨΒ ἰῇ ΚΔ] 8 Τὴ 
{πὸν Ῥδρϑῃ ΡΟ ΒΗΙηρ 
8 ψοτᾶ οὐ αοἂ ἴῃ 
[88 ΞΥΠΑΡΌΡΊΕΒ οἵὗἁ [ῃβ 
705. ΤΘΥ δᾶ ὕοῆη 
8150 85 8)ὴ αὐθηδης, 

ΘΟ θη ὕμθν δὰ 
ΒοηθΘ γοΟαΡὮ ἐδ 
ὙΈΟ]8 ΒΘ 85. ἔδυ 85 
ῬΑΌΏὨΟΒ, ὑμοΥ τοὺ Ὁ 
ΜΠ ὁ οογίδίη χήδῃ, 
ἃ ΒΟΙΟΒΥΘΥ, ἃ ἔδϊβο 
Ῥτορθῦ, ἃ 6 ΨΜΏΟκΘ 
ὭθαηΘ Ὅ͵ὲ5 ΒΑΓ -σθΒι5, 
πὰ ὯὨ6 ψὰβ ἰῇ 
ὕπ86 ῬτΟσΟ 51} ϑ'ουρίῃ 
ῬϑΌΪΟΚ, 8 ἰδ σης 
τάδ, ΟαΠὴρ ΒΑΓ ὯδΔ- 
ῬὈὰ5 δια 5881 ἴο Ὠΐχῃ, 
[815 ΙΏ8 ΘΘΥΏΘΕΟΙΥ 
Βουρῦ ἴο ὮΘΔΥ ἰὴ 
Μοτα οὗ αοᾶ, 88 
ΕΠ τδΔ5. 6 ΒΌΓΣΟΘΥΟΥ 
(ὑμαῦ, ἰῃ ἔδοῦ, ἰς {16 
ΜΆΥ ὨΪϊΞ Ὠϑῖη6. [15 
ἰγϑιϑιϑῦθα) Ῥθσβδ οΡ- 
φοβίηρ ὑμθῆλ, βροκίηρ 
ἰο ΠῚ ὑῃ6 ῬὈτγοσοΏϑα} 
ΒΘΝΆΝ ἴτοσα 6 ζαίΐζῃ, 
9581, ψὴῸὺ ἰ5 8150 
Ῥϑιαὶ, Ὀθοομιΐηρ ΠΠ6ὰ 
μι ΠΟΙ͂ δρίσγὶ, 
Ἰοοκοᾶ δὖ ἴῃ 1 αὐ ΟΥ 
10δηᾶ 5818: “Ὁ πιδῃ 
11] οὐ δνοῖν βοτὺ οἵ 
ἔχ δηᾶᾷ δυϑσν βου 
οἵ ν]Π]ϑίην, σοὺ βομ οἵ 
[6 ὉΘΥΪ, γοὰ ΘΏΘΙΠΥ͂ 
οἵ δνογυ μην τίρῃ- 

ἰθοιβ, Ψ11 ψοῖὰ ποὺ αυὺ 
ἀἰϊδέοτηρ 6 χτὶρῃὺ 

55 Οἱ δομονδἢϑ᾽ 

105 σΘμόνδῃ, 017.8,18,15-18.. τὴ6 Τιοτᾷ, ΒΑ. 
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ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ 
ς«ἰταὶβηὺ} Δηά ποὺν 1001! Βαπὰ οὐ οσχά ὉΡΟῚ 

σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν 
δηἃ ψου ΨΠΙΡΟ ὈΜΪμα ποῖ ᾿Ἰοοκίηβ αἱ 8 

ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ 
“18 ὉΠΙΗ αρροϊηῖρα Πἴταβ. Ταβίδητιν μα 

ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ 
31 ὕροὴ χὰ {Ὠ1ΟΙ στϊδ δᾶ ἀδγηδϑθ, δὰ 

περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 
βοὶπβ διουμᾷ Ὧ6 Ψὰ5 5ϑϑίη σ᾽ δϑηὰ ἰθϑᾶθυβ. 

12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ 
ΤΏΘΦΩ Βανί βοὴ 86 ΡὈτοσΟ511 {026 (ἰ 155] 

γεγονὸς ἐπίστευσεν 
μανὶηδ᾽ οσσαττοά δ ρεϊδθνεα 

ἐκπληττόμενος τῇ διδαχῇ. 
υοΐπδ βίσαοϊς ουὐὐ (οΥ 15 ψν 115) ΄ι 6 ἐρδοῦϊηϑ 

τοῦ κυρίου. 
οὗ [86 Ττιοτά. 

13 

εὐθείας; 1. καὶ νῦν 

ἐπὶ 
ὉΡΟΩ 

ἀπὸ τῆς Πάφου ᾿Αναχθέντες δὲ 
ῬΒΡΏΟΒ Ἑδνίηρ ΘΘ ἸρσάυρΡ Βα ἔτοη {π6 

οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην 
(86 (ο 65) δροιΐ Ῥϑυὶ δῶρ ἱπίο Ῥοῦϑα 

τῆς Παμφυλίας: ᾿Ιωάνης δὲ ἀποχωρήσας 
Οὗἵπῃ6 ῬΔΙΏΡΏΣ δ; Τοῦ βῬαΐξ πανίηρ νι ταννῃ 

ὑπέστρεψεν εἰς 
τοι γηθα ἰπΐο 

᾿Ιεροσόλυμα. ἀπ᾿ αὐτῶν 
Φου βδΊ θη. ΤΟΤᾺ ἐμοσα 

14 Αὐτοὶ δὲ 
ΤΟΥ ρυΐϊ 

ἀπὸ διελθόντες τῆς 
ΖΥΟΤΩ Βανί ΒοῺ6 ἱπτοΟΌ ΒΡ 18 

Πέργης παρεγένοντο εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
ῬοΥρα ἴδ οδτὴδ ἴοὸ 6 δἱοηρδίαρ ἰπΐο ΔΑπίοο ἢ 

τὴν Πισιδίαν, καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν 
ἰὴ Ῥιβιἀϊδῃ, δηᾶᾷ μανίὴξβ σοῦλθ ἰπίο 86 5νῆδροστιθ 

τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 
ἰο [8 (ΑΔ. οἔἴθ. ββρραΐῃβ {π6ὸν δαὲ ἀουνῃ, 

1ὅ μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ 
Αξίοσυ θὰ {π6 τϑδαϊηϑ οὔθ τὸν δῃὰ 

τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ 
οὗ [λ 8 Ῥτορῇοίβ βΒρηΐ ξοσίῃ 1μ6 

ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες 
ΒΥ ΠΘΘΌΞΌΘ ΓᾺ]ΘΙ5 ἰοννασὰ 1121: ΒΆΧ ΙΩΒ 

Ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τις ἔστιν ἐν 
Μδ16 Ῥϑυύβοῦβ ῬὈσοΐῃουβ, ἰἴξ δὴν 15 Δ 

λόγος παρακλήσεως πρὸς 
ψΜοτὰ οὗ δῃσουχαβοσηθς ἰονψασχά ἰῃ6 

λέγετε. 16 ἀναστὰς δὲ 
Ὀ6 τοῦ βαιψί:δ. Ἡδνίηρ βίοοα ρΡ θὲ 

ὑμῖν 
χοῦ 

λαόν, 
ῬΘΟρΙΘ, 

Παῦλος 
Ῥδυϊ 

Η 
τον 

1132 ΤοΠονδῃ’ 5, 
ἘΒΑν νυν. 

ΔΟΥΒ 18: 11---τὸ 

ΗΠ ΜΕ, μα, ΙΟΟΚ' 
Φομονθ 5 Βδηᾶ 18 
ὭΡΟΣΩ γοὰ, δῃα νοι 
Μ11 86 Ὀϊϊηάᾶ, ποῦ 566- 
ἰὴ. [86 βρης ἔοσ 
δ Ὀογϊοά οἵ ἐϊπι6.᾽" 
Τηβίϑητν ἃ ὑλοῖς ταϊδὺ 
8 ἀΔΥΈΏΘ55 16} πρ- 
ΟὨ Ὠἶτη, δῃηᾷ π ψϑῃῦ 
ΒΟ δεϑοκίηρ τ 
ἰο Ιθοᾶ Ὠἰπι ὮΣΥ 8 
Ὠδηα, 12 ΤΏΡ ἐδ 
ὉΣΟΟΘΟΏΞ1, ὉΡΟῺ βϑοΐηρ 
νύ ϑὰ Βϑρρθηθᾶ, 
Ὀϑοδὴθ ἃ ΘΙ Θυοσ, ἃ 8 
ὯΘ Ψψὰ5 δδιοιαθα δὖ 
8 ἰδδορίηρ οὗὐ 956- 
ὨονδῈ.Ὁ . 

28 Τα τϑῃ, ἰορϑί;- 
ΕΓ ψἱἢ Ῥδ, ΟΝ 
ρα οὔ ο 8568. ἔσοῃι 
ῬαῬΏΟΚ δῃᾷ διτίνοα 
δὺ Ῥεῖρὰ ἴῃ Ῥβϑχ- 
ΡΏΣ11:-ἃ. Βαὺ 9081 
τὰιυπμᾶτεν ἴσο {πθ 
Βα τούσηθα τὸ σ6τὰ- 

Βϑίϑιη, 14 ΤΏΘΥ, μον - 

ΘνΟΡ, ψοοῦ ΟἹ ΖΓΟΙΩ 

Ῥεῖρᾶ δὴ σϑὰθ ἴο 

Αὐὐίοοῃ ἰῷ Ἐ1' 5141: 

ϑοᾶ, ρΡοΐῃρ ἰωΐο [8 

ΞΥΏΠΔΡΟΡῸΘ ΟἹ 8 580- 

Ὀϑύῃ ἅἄδν, ὑΐθν τοοὶς 

8 5θαὺ. 15 ΔΙ͂ΟΣ [88 

ὈΒΌΙΔΟ γτοδαϊὴρ οἵ 

008 18 9ῃᾷ οἵ 8 

Ῥγορμοῖ [88 ρργρϑίά- 

ἴῃὴρ ΟΥ̓ ΟΟΙΒ οἵ ὑπ 

ΞΥΘΡΌρτιΘ βοηῦ οὐὖ- ἴο 

θη, βοϑίθσ: “ΜβθΩ, 

Ὀγοΐηρυβ, 1 ὑπο ἰδ 

ΘᾺ ψΟΣα οὗὐ ΘῃΟΟΌΓ- 

διϑθζηθηῦ ἴοὺσ 6 ρῬϑο- 

16 τοὺ τοῦ ὮϑΥθ, {611 

1. 1650 81 ΤΌΞΘ, 

σ1|16,1118; ΤΡ Τιογά 5, ΒΔ. 12». 9ϑῃονδῃ, “7.8; {πῃ6 Ιιοχᾶ, 
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καὶ  κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν 
8η4 πανίῃρ τονε ἀοννννατᾶ ἰο 6 πα αὶάᾶ 

ἤΆνδρες ᾿Ισραηλεῖται καὶ οἱ 
Μάδ16 ὑβϑύβοχβ Ι5ταθηϊο5 δια {δμ6 (Ομ 65) 

φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. Πὀ ὋὉ θεὸς 
ΙΕ ψϑογ: 6 αοα, πρδσγῦγυου. Τὰ6 αοὰ 

τοῦ λαοῦ τούτου ᾿Ισραὴλ ἐξελέξατο τοὺς 
οὔθ ἤθορὶθ 1815 ΙΞΥΔΘῚ [1] ἐἴο ΕῚῚ 18 

πατέρας ἡμῶν, καὶ 
ξΑΊΆΘΙΒ οἔ85, δηὰᾶ 

τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ 
τὴ. διίθη τοϑίαθησς 1ῃ θδγίῃ 

βραχίονος ὑψηλοῦ 
ΘΙΎῺ 519} 

τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν 
ἴῆ6 Ῥρορῖὶθ ρυὶ μἰρῃ ὰΡ 

Αἰγύπτου, καὶ μετὰ 
ΟΥΕΡνΡρί, εαὐὰ στ 

ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ 
δὲ δὰ οὐδ ἴμοπὶ οὔϊ οὗ 

τεσσερακονταετῆ χρόνον καί, ὡς 
δηᾶ, 85 ΦοΥῖν γΘΑΥΞ {ἸῺ 6 

ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ῬΟΥΘ ὭΒΠΏΘΥΒΟΣ ἴθ ἴθ ἰπμθ αδβοιϊδίθ [01866] 

19 καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῆ 
Βανίηρ ἰδίκθη ἄσνῃ πϑίίους βενεθῶ. ἰὰ θαγίῃ 

Χαναὰν κατεκληρονό ὴ ἢ Γ ὁμήῆσεν τὴν γῆν 
οὗ ὕϑπϑϑὴῃ 6 δβϑίρῃξα 85 ἰ ουϊίδηςθ ἰδ ἈΝ 

αὐτῶν 20 ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ 
ΟΣ ἴθ Δ 5 ἴο γ8 815 ξουγν πυπᾶάχροα διὰ 

πεντήκοντα. 
ἘΣίν. 

Καὶ μετὰ ταῦτα 
Αμα αἴίοσ ἔδοξα (8155) 

Σαμουὴλ προφήτου. 21 κἀκεῖθεν 
Ξδύλθὶ Ῥτορμοί. Απᾶ ἔτγουῃ μότὸ 

ἠτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ 
{πὲν 5 κε ἴὸσ Κίηξ, δι ἃ πὸ βάν ἴο θὰ ἐπ 

θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ 
αοὰ 6 5Ξ8Δ4.1 βοῇ οὗ ΚΊΞΏ, τω816 βϑύβοῇ οὐϊ οὗ 

φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα" 
ΠΡ 6 οὗ Βοη͵αχμΐῃ, ΨΘΔΥ5 ΣοΥῚν; 

22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν 
8η ἃ ὨὨδνὶηξβ δοῦ βοσοθσ τ Ὧ6 ,Γαῖβοα ρΡ ἰμο 

Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ 
Ὁανὶα ἴο ἤθση ἰἱπίο ΚΙΩ," ἴο νΏοΟΙΩ 8150 

εἶπεν μαρτυρήσας Εὖρον Δαυεὶδ 
Ὧθ βαίἃ . αν ὈΟΥΤΘ τνῖζιθ55 Ιξουπά Ὡδνια 

τὸν τοῦ ᾿Ιεσσαΐ, ἄνδρα κατὰ 
186 ἴΞο] οζίῃο {726556, ζτδ]8 Ῥθύβοῃῃ; δοσοζαϊηβ ἴο 

τὴν καρδίαν. μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ. 
1Π6 Βδασὶ οἴτηθ, ῇο ΨΠΙΠ44ο 811 ἐπ 

θελήματά μου 29. τούτου ὁ θεὸς 
«ἰὴ β5 6 ΟΥ̓ τ. ΟΥ̓ [ῃ15 (ο6) ἰβαὸ Οοὰ 

ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
ἔγοσὰθὰ ἰδ βεεὰ δοοοταϊηρ ἰο ῬΓΟΓΆΙΞΒΘ 

αὐτῆς, 18 
1, 

ἔδωκεν κριτὰς ἕως 
ἢ βανθα υᾶρθξ 8 1}1] 

602 

δια τρούϊοηϊη, 
μὶξ πϑιηά, Ὧ6 ΩΝ 

“ΜθΘῃ, 15τ8 6116 5 δηὰ 
χοῦ [οὐ 6.5] ἴδιαι 
ἔθασ αοά, ΠΘδγ, 17 ΤῺ8 
αοαὰ οἱ ὑδ18 μθο. 
ΡΙΘ 5186] σῆοϑθ ον 
ζουθίδιμοσβ, δῃηά. ἢβ 
δχαϊ θα 86 ῬΡῬθΟῃ]β 
ἀασὶηρ ὑΠ 6 ΙΓ 8116 Γ65- 
ἰάθῃοθ ἰῇ ὑπ6 Ἰδηᾶ οἵ 
Εργρὺ δῷα Ῥτγοῦρῃςᾷ 
ὕβοῖα ουὐ οὗὐ 1 ψιῃ 
8 ἘὈΡΠ| 6 ἄγ, 
18 ΑΠα ἴον ἃ ΡῬδσίοα οὐ 
ϑρουῦ ΓΙΟΥΌΝ γΘΑΥΒ. 8 
ρΡᾳξ ὑἢῷ πἰϊ τρὶς 
ΙΑΒΠΏΘΥ οὐ ϑούϊοῃ ἰὴ 
ἢπ6 ψΠάργθεβ. 19 Αἵ. 
ἴογ αρθδύγονιηρ βουθῃ 
Ὡδύϊουϑ ἴῃ (8 84 οἵ 
σϑαϑῃ, Ὧ6. αἰδίσίο- 
πἰοα {Πμ6 Ιᾶπᾶ οὗ ἰποιὴ 
Υ Ιοῦ: 2081 ἰδαὶ 
αἀυτὴρ δρουῦ ἔουχ 
Βυμαάγθα δῃᾶὰ ΣΕΥ 
γΘΔΑΓΒ. . ᾿ 

“ΑΩΔ. αὐ {θα 
ἰηϊηρα Ὧ6 σαν {θη 
πάρος ὙΠῸ] ΘδΠαΡΙ 
[πῃ6- Ῥχσορῆρῦ. 2188 
ἴσοσλ ὕμπθρῃ οἡ δῦ 
ἀοιϑηᾶρα ἃ Κίηρ, δηὰ 
αοα φάγθ μοι 5881 
80ὴ οὗ Κίβη, 8 τῇδ 
ΟἹ 86 ὑγὶρβ6 οἵ Βρῃ-: 
ἡδιηῖῃ, ΤΟΥ ΣΟΥ γΘδΓ5. 
22 Απα δ Ι͂ΟΥ γϑιουὴσ 
Ὠΐγα, ὯΘ ταὶϊβθα Ρ. ἴοῸΥ 
ἴβϑηι ϑυϊὰ 85 Κίηρ, 
Γοβρθούίϊἑθ. ψΏο Π8 
Ῥογα τϊζηθϑϑ δηᾷᾶ 56](, 
Δ Ὠδνθ. Σουμα Ῥανίά 
{88 βοὴὰ Οὗ ὕθϑΈ6, 8 
γαϑῖι ἈΡΥΘΘΔΌΪΘ ἴο ΧΩ 
ραγί, ΜΏΟ ΜΠ] ἄο. 8}} 
[86 ἰῃίηρβ 1 ἀθϑίσο. 
28 ἘΤΟ ὑπ6 ΟΥ̓́ΒΡΤΙΩΒ 
οὗ (ἰδ [81 δοοοχᾶς- 

ἰὰρ ἴο ἷβ ὑσγοχηΐβθ αοά 
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᾿Ιησοῦν, 
265..5, 

πρὸ 
Ῥοέοσα 

βάπτισμα 
Ῥαρτίϑτα. 

σωτῆρα 
Βδνὶοσ 

᾿Ιωάνου 
ες ΟΣ ΖΦ ΌΒΏ 

αὐτοῦ 
ΟΥ τ 

᾿Ισραὴλ κναγεν τῷ 
ἤγον 5186] μ61εᾶ ἰο 88 

94 προκηρύξαντος 
μανὶηβ ὑυθδοῆςξα Ῥϑέοσα 

προσώπου ᾿ τῆς εἰσόδου 
Ζδλο8 οὐ μα ΘΕ 

μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραήλ. 
οὐ ταρϑ; ἴϑῆοθ ἰο 81} 16 φϑορὶθ 157186].΄. 

95 ὡς δὲ ἐπλήρου ᾿Ιωάνης τὸν δρόμον, 
Α5 Ὀυὺ ννὲ5 ξ0]Η]Π1Ὲ5 ΦοΏΩ ἴὰ6 οὄοοὔχϑρ, 

ἔλεγεν Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε. εἶναι; 
Ὧ6 Ῥὲ5 ΒΨ ΙΩΒ Βαὶ τῆρ 816 τοῦ Ξῃρροβίησ ἴὸ Ρ6 ἢ 

ὁκ εἰμὶ ἐγώ: ἀλλ᾽ ἰδοὺ. ἔρχεται μετ᾽ 
οι Αἰ Ὕ μυξ Ιοοκ! οὔϑὶβ σοσηίηϑδ. ΘΕῸΣ 

οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα 
οὐ ΜΏογα ποῖ 1δηὶ ΜΟσΩν ἴπ6 Ὀουπᾶ υηᾶεξ 

ποδῶν λῦσαι. 
Ζθοῖ ἴο Ἰοοβθ;. 

“Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους 
Μδῖθ ρευβόηβ  Ὀχοίῃθυβ, 5005 οὔ ταςθ 

᾿Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι 
οὐ ΑΡταμβαίη δρᾶ ἰπθ (ομ65) ἴῶὰ τοῦ ξοδυὶη δ 

τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας 

ι.8 Οαοά, σὰς ἴπεὰ ψοτάὰ οξίβε βαίνϑιοι 

ταύ ἐξαπεστάλη. 21 οἷ γὰρ 
ἽΝΜΣ 785 βϑοΐ ΟἿ οὐ. ὙΠῸ (0165) ΤΟΥ 

κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες 
᾿πρΔΌΙ 5 Ε1} οΥ 5Ί τα δηᾶ 186 ΤΌΠΘΙΒ 

αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες 
οὐ ἔβογα ἐμπὶβ (οῦ9) Βανίηδ ποῖ ΚΟΥ 

φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς 
γοϊοεβ οδίμθ ὑτορῃβεῖς ἴπ6ὲ (ογ 65) 

σάββατον ἀναγινωσκομένας 
ΒΡ δῖα Ῥεΐηβ τοαὰ 

ἐπλήρωσαν, 28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
ἴμον Σ18}16 4, δ ἃ ποῖ 6 οαβαὸ οἕ ἀρδαίῃ 

εὑρόντες ἠτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι 
Βανίησ ουπα ἴμεν δϑκεᾶ Ῥηδία ἰο Ὠ6 βίῃ Ὁ 

αὐτόν: 29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ 
ΠΩ; 8 Βαϊ δον βηᾶθσα 8]} ἴδε: (55) 

περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, 
δϑουΐ ΒΙᾺ Βανίηρ Ὀξθι υσιϊίθῃ, 

"καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς 
δανίηρ ἰβκθη ἀοννῃ ἔγοσγ {πὸ ᾿νοοῦ ἐμὸν Ρρὰξ ἱπίο 

᾿μνημεῖον.᾿ 889 ὁ -δὲ θεὸς ἤγειρεν 
τλθυοσίδ] ἰοτα. ΤὴΏ6 "μα αοᾶ ταὶβϑα ὑρ 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν: 31 ὃς ὥφθη 
δ οὐδοῦ ἅοδα (οΠ65); “ψὯ)ὸ βοΐ ἰο Ὀ6 566 ῃ 

ἡμέρας πλείους 
ἂν 8 ΤΩ: 

καὶ τὰς 
δ {ῃ6 

κατὰ πᾶν 
ἄονῃ ονοσν 

κρίναντες 
Βανίπρ ᾿υαβεαᾶ 

τοῖς 
ΟΥΘ ἰο μα (Ομ 85) 

ΑΟΤΚΝ 13:24---Ξῷ, 

Ὧ85 ὑὉτουβηῦ ἴο 5188] 
ἃ βατίογ, ὕθϑυβ, 24 δαἷ- 
ΤΣ ΦοΏΏ, ἰῃ ϑάνϑηῃοθ 
ΟΥ ἴδ ον οὐ ῃϑδὺ 
Οὐδ, δᾶ ριϑδοῃθᾶ 
ῬΌΆΡΠΟΙΥ ἰὼ 8411 {δ 
ὭΘΟΘΙΘ οὗὐ Ι57861 {π86 
Ῥδρὔῦβσῃ οΟὗὐὁἨὠ ἁ ὕποβθ τὸς 
ροαϊίηρ. 26 Βαὺ 85 
ὅομῃ ψὰ5 ΓΙ ΠΡ ΔΒ 
σΟΌΓΕΘ, 86 ψουϊα 58}, 
“ΨΩ δὺ ἄο τοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ 
Ὶ 811 Τὸ δἷὰὶ ποὺ Ὧ6. 
Βιΐῦ, ἸΟΟΙ  ! ΟὯ6 15 σοῖα- 
ἴὰσ αἴϊου πὸ 88. 585.- 

ἄδ]ϊ5 οὐ ψῇοθα ἔθοῦ 

Σ τὰ τοῦ ψΟΣΩν ὧο 

016; : ᾿ 

26 “ἽΜΘΦΏ, τού ΠΟΥ, 

σοῦ 5015 ΟἵὁἨ {8 5ύοοκ 

οὗ ΑΡτϑῆϑηι δηα ὕποϑ6 

[οὔθ 15] δοῃρ Ὑ0Ὁ 

ΜΏΟ ἴοϑα αοᾶ, {86 

ψοτα οὐ μὶδ βαϊνϑυϊοῦ 

Ὧδ85 ὈδΘ βοηῦ. ζουὺὮ 

ἰο ;15. 21 ΕῸΣ 86 ἴῃ- 

μαριϊθηΐβ Οὐ σοτθδα- 

Ιθχ δηΩΠ ἐμοῖσ ΤΌΪΘΥΒ 

ἀἰά ποῦ Κῆον ὑῃϊδ 

Ομρ, Ῥαΐ, θη δοῖ- 

ἰὴ 85 πᾶάρεβ, ὕδν 

Ε11 1164 ὑμθ6 ὑμῖηθ5 

νοϊοσρα ὋΡ ὑπὸ Ῥγορῇ- 

οὖβ, ψϑΐοῃ ἰὨΐηρδ 816 

τοδα διουάᾶ δνϑῦν. 580- 

Ῥδί, 28 δῃηα, δου 

ὑμον Του ὯΟ οδυβ88 

ἔῸΥ ἀφαΐῃ, ὑοῦ ἀδ- 

τηϑηᾶοα οἵ Ῥίϊαία. ὑμαῦ 

6 6 οχροουίϊρᾶ, 

20 ΝΘ, πο, ὑδμ8 

ἨΔ ϑδοδορ  ϑηθα 811} 

86 ὑμπΐηρα υϊῦθῃ 
ρον Ὠἰπι, ὑΠ 85 } ἰοοῖκ 

χὰ ἄονχιι. ἔσο ἐμ 

δίδκθο δῃᾷ [1α18Ἢ Ὠΐπὶ 

ἴὴ 8 ΙΔΘΙΟΙΪΔΙ ἰοχὉ. 

0Βυὺ αοα ταϊβϑαᾶ 

πἰ Ὸ0ὉΡ ἔσο ὑδμ86 

ἀοδᾶ; δ᾽ δηὰ ἴον 

ΙΔ αδὺθ 86 Ἀ6- 

σα 6 ΨΙΒΙΌΙΘ ἴὸ ὑοϑθ 
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αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
τὰ ΖγΟΩ {6 [ΕΠΉΡΕΓ 

οἵτινες νῦν εἰσὶ μάρτυρες 
ὝΏΟ ΟΝ ἂἃσχὰ Ὁ ΏΘ5Ξ65 

λαόν. 
ῬΘΟΡΙ͂Θ. 

ἡμεῖς 
ἍΜ 

συναναβᾶσιν 
ανίηβ ομθ Ὁ τυ ἢ 

εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, 
ἰπῖο Φογβδίθχῃ, 

αὐτοῦ πρὸς τὸν 
οὗ τὶ ἰοννασα {δα 

32 Καὶ 
Απμά 

εὐαγγελιζόμεθα 
Ἅ6 ἀγα ἀδοϊδυῖηρ 85 βοοῦ πϑνν5 

΄ 2 ΄ ΄ σ 

πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην 88 ὅτι 
ἐδίπρουβ Ῥτοχηῖβα Ὠανὶηβ σοχῃβ ἰο Β6 ἰδδὶ 

ταύτην ὁ θεὸς ἐκπειτλήρωκεν τοῖς τέκνοις 
[15 16 Οοὐ Μδ85 Ζυ 1816 οὐὐ ἴο [Ὧ6 οὨϊ]άτοῃ 

ἡμῶν ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν, ὡς καὶ 
ΟΣ δανίῃρ τδᾶθ βἰαπα 0 2655, 853 8150 

ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ 
ἰὰ ῇὰα ρβαῖη Σὲ 85 θεὼ ψυιϊίθα ἰο 6 δϑβεςοῃᾶ 

Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 
οι Οὔτῃα χα σγοῦ, ἰοᾶβν ὦδνϑο δεηογαίθα 

σε. 84 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ 
γος. Ἰδαὺ ας δαιδᾶσ βἰδηᾶ Ὁ δῶ οὶ οὗ 

νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν 
ἀρδα (65) ποΐ γού Ὀοίπρ δρουξ ἴἰο Ὀ6 γοϊ στ δ 

εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν 
ἰηΐο σογτυρί οι, 185 ὮΘ [885 581 

Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια 
1 58} σῖνα ἔο τοῦ 16 (1265) Ἰονϊαξῖν κΚιλα 

Δαυεὶδ - τὰ πιστά. 3 διότι 
οὗ Ῥανὶα [86 ((Π1155) 1818 88]. ΤὨΏχουδἢ 0 Ὰ 

καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ δώσεις 
8150 ἰῷ αἰξογθηῦ (ΟΠ 6) Ἠ6 ἰ5 ββισθβ Νοὺ νοῦ 1] εῖνα 

τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν’ 
δε (ο6) ον δὶ οὗ νοι ἴο 566 ΟΟΥΓΌΡ ΠΟΙ; 

96 Δαυεὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ 
θαν!α ᾿λᾶφρα ἔοτ ἴο οὐνῇ [ΞΘ ΎΤΟΣ ἐεποζεο 

ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ 
ἈΑνὶπρ αοἰρα καρβοσάϊῃμδία το 8 οὗ [86 αοᾶ 

βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς 
ΠΟΌΏΞΟΙ 61] δαϑῖθαρῦ δῇ νῶβ δεὐἀαθαά ἰοναταὰ ἰδ 

πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν, 3 ὃν 
Σαίμουθ ΟΣ Εἷῃι δῃα μ6 5δῈ σογγυρίίοῃ, δ" 22 16}.] 

δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 
νμξ ἰὴὰὼθοὸ (αοα ταϊθεα σρῷῇ ποὺ πα δα σογταρίϊοι. 

ὑμᾷ 
[0] τὸν 

πρὸς τοὺς 
6 

τὴν 
ἰονασζα τῃ6 

{πᾶὶ 

88 Γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες 
Κηονὰ ἰμουϑέοτο Ἰοὺ 1 6 ἴο τοῦ, τ816 Ῥθσβοῦ 5 

ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις 
Ὀγχοΐμουβ, {πὶ ἐπτοΡὮ δίς (ο6) ἴο τοῦ [αἰἰίηρ 5ὸ ΟΕ 

ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται, 39. καὶ 
οὗ 5155 15 ΘΙ δ ποι ορα ἀοινῃ, δᾶ 

ὅτι. 

604 

ΨΠΟ δα ΡΌΠΒ ΤῸ Νὴ ἢ 
ὨϊΪηι ἔσγοπλ 6581"}:}68 
ἴο ΦΘΡΌΒΘΙΘΠΙ, ῺΟ 8γ8 
ΠΟΙ͂ Ὠἰ8 ]ῦΏΘαβοβ το 
ῃ8 ὈΘΟΡΙΘ. 

52 “ΑὨά 50 ὍΔ 8γα 
ἀροϊδσίηρ ἰὸ τοῦ ἰῃρ 
Βοοῖ προ 8θομέ 
ἴμ8 Ῥσυόηλῖδθ Τηϑ 8. ἰῸ 
ἐδ ξουϑέθ μοῦβ, δῷ [δὲ 
αοα 85 Θη ον [ῃ]- 
ἘΠΘα ἰὸ ἴο 5 [πρὶν 
σὨΠασθ ἰὰ παῖ ἢρ 
ΤΟϑυ Στ θοίθα ὕ65115; δυ- 
ΘᾺ δῷ ἰὖ 15 ασιθύθῃ ἴῃ 
[886 πβϑοοῃᾷ. 581}, 
“οὰ 8Γ6 ΤΥ β0ῃ, 1 
ὮδνΘ ὈΘΟΟΠΊΘ νοῦν ΒΔ. 
ὕΠ6Ὶ ὑῃϊ5. ἀδὺ. 84 Δηὰ 
ὑμῦ ἴδοὺῦ ἐμαὺ ἢ 
Τοϑαχττθούθα Ὠΐτη ἔσοχῃ 
1Ὁπ6 ἀρβδὰ ἀρϑοα γῸ 
ΙΔΟΤΘ ἰο τϑὺσσῃ ἴο 
σογγαρύϊοη, Ὧ6. Ἠδ5 
δἰαϊθα ἴῃ [Π]5. ψΆΥ, 
Ἵ ΜἘὶ οἶνα τοῦ Ρθο- 
ΌΪ6 ὑπ ἰονϊηρ-Κίηά- 
ὭθαδοΚ ἴο ϑδνία ἐμαὶ 
8.6. ζῚ 011]. 85 Εδησα 
ὯΘ6 δἰδὸ 58 5 ἴὼ δηοίῃ- 
ΕΓ Ὀβϑῖ, ὝὙοι Ψ1 
ποῦ Φ|1Ο ΨΟΙΓ 1Ογαὶ 
ΟἿΘ ἴο 566 οοΥγαρύίοη, 
99 ΕῸΣΓ Ὠδνία, οὐ ἐμ 
ΟὯΘ δῃά, πΒοενϑα 
[86 ΘΟΧΡΥΘΘΚ. ΨἘΗῈῚ οὗ 
αοα ἰῃὰ ἰδ ΟΜ ρ6ῃ- 
ογϑυϊο δηα [611 Δ ΙΘΘΡ 
[1 αδαίῃ] δὃιῃᾷ ψγᾶβ8 
Ιδῖἃ ψῖνῇ ὯΪΐ5 ἔοτα- 
᾿αϊοΥ δὴ αἷᾷ 566 
σου ρθίοῃ, 87 Οἱ. (88 
οἴου Ὡϑῃα, ἢ6. ψΏΟΙ 
Αοῦ ταὶδβοα ὉΡ αἀϊᾶα ποῦ 
566 οογταρίίζοῃ. ἡ - 

38 “οὐ Ὁ. ὑδοτθ- 
ΤοΟΥΘ Ὧ86 Καόνα ἰο τοῦ, 
Ὁσούμοσβ, ὑμϑὺ του σἢ 
[5 ΟἿ ἃ ΣΟΥ 658 

οὗ 5δἷπβ ἰ5. θϑίῃρ ρᾷθ- 
Πβηθα ἴο σου; 39 δῃρὰ 
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ἠδυνήθητε ἐν 
χοῦ ΜΟΙΘ ΔΡ16 ἴῃ 

ὧν οὐκ “πὸ πάντων 
οὗ νψ ὨϊοΒ ποὶ τοῖα 81} (165) 

νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι ἐν τούτῳ 
ἸΔὉ ΟΥ ἴοβ65 ἴἰο Ὀ6 ζυδῆοα ἰὰ {μ15 (ΟΣ 6) 

πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. 
ἘΥΕΣΣΟΙΘ ἴδ6 ῬοιονςΣ ἰ5 Ῥϑίηϑβ 15.186. 

490 βλέπετε οὖν ἐπέλθῃ 
Ἐδ τοῦ Ἰσοκίηῃσ ἰπογοίοσθ τοὶ δου! σοτὴρ ἸΡΟῺ 

τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις 
.π6 (15) Βανίηθ θΈθ βαϊᾷὰ πὰ ἴδα Ῥτορῃοῖβ 

41 “ίδετε, οἱ καταφρονηταΐ, καὶ 
ὅθε τοῦ, 188 ΒΟΟΥΙΏΔΘΥΒ, δρᾶ 

θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον 
ψομδοῦ χοῦ δηα νϑηϊβῃ χοῦ ΑΔΥ, Ὀδοδῦξα ΜΟΥ 

ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον 
τὰ ΜΟΥκίω5 1 ἰῇ {π6 δ οὔγου, νοσῖς 

ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις 
ψὩΐοὰ ποὲ ποῖ τοῦ ψου]α Ὀο] ον ἱξονοσ ΘΏΨΟΩΘ 

ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 
ταῦ τοῖδίο οὐ σοι ἴοὸ τοῦ, . 

42 ᾿Εξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν. 
οἴῃ οαῦ Βα οὗ ἔπϑύ {πδν νοσα θα σθδῖη ν᾽ 

εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς 
ἰηΐο ἰΏ6 θοίνθθῃ βϑρραίῃ ἴο 6 βροκϑῃ ἴο [ποιὰ 

τὰ ῥήματα ταῦτα. 49 λυθείσης 
τπ6 ΒΚ Ρ5 ἴμεβε. Ἡδνῖηβ Ὀθθῶ αἰδβοϊνεα 

δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν 
ουὲ οὗ μθο 5υιδροριιο Ζοϊϊον ρα ΤΑΘΔῸῺΝ οὗἁἨ [86 

᾿Ιουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων 
Φον5 δ ἃ οὐίῃβ νϑηουϑθηβ Ῥτοβθισίαβ 

τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες 
ἴο ἴῃ 6 ῬδαΙ δηἃ οί ΒΑΓΏΒΌΔ5, ἌΠΟ 

προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον 
ΒΌΘΑ ΙΩΒ ἰουν τα ἵοῖα {πὸν ἜΕ 6 θοχβδαϊηρ 

αὐτοὺς προσμένειν τῇ 
ΒΘ σὼ ἴο Ὀ6 τϑιλδίλτηβ ἰουνν Τα 1.6 

χάριτι τοῦ θεοῦ. 
υπάρεετνοᾶ Καλᾶάμοθθ ΟὟ ἴἿβ 6 (οά., 

4 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν 
ἸἨο ἰῇαε Ὀυΐϊ σοχΆΣη δ᾽ ΒΑ δα δἰγαοδὲ 

πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν 
8}1 , 6 οἷν. νναβιοα τορσοίθο ἴο θὰ ἰδ6 

λόγον τοῦ θεοῦ. 48 ἰδόντες δὲ οἱ 
ψοτα οὔθ σἀσοᾶ. Ἐν 5 Βεο Ὅᾳα ἰδ6 

᾿Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου 
Ζονγ8 {6 οστοναβ {πον βοὶ ΒἸ]1ορα οὗ 7θδ]οῦδυ 

καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ 
δ ἔδὸν νοσο σου σϑαϊοίίτ δ τὴς (1655) Ὄν 

ΔΟΤᾺ 18: 40---45 

[:)αῦ ἔτγοῃη 811 8 
5. ἔσο ΜΏΪΟΣΩ 
χοὰ σομ]ᾶ ποὺ Ὅ6 ἀ6- 
οἰαγθαὰ ραλ 55. ὉΥ 
ΙΏΘΘΣ Οὗ (8 ἰὸν οὗ 
ΜΌΚΒΟΚ, νύ ΨΜΏΟ 
Ῥεῖ ἰ5 αἀροϊασθα 
ρα θη ὉΥ Τθϑὴ οἵ 
ἰηἶ. Οηθ. 49 ΤὨετε- 
ἴοτθ 866. ἰὸ ἰὺ ὑδδῦ 
ΜΘ 5 δία ἴὰ 8 
ἘΤΟΡΘῖα ἄοθϑ Ὡοῦ 
σοθ Ὡρορ τοῦ, 
41 'ΒΟΠοΟΙἃ ἰὖ, τοῦ 
ΒΟΟΥΏΘΙΒ, 8ηἃ ΜΟΘΟΒΓ 
εὖ 1ὖ, δηα νη 8 ΔΨΘΥ, 
Ῥϑοϑδθο 1 δῖ ΜῸΙΚ- 
ἴῃ 5 ἃ ΨψΜοΙκ . ἢ ὙΟῈ 
ἄδγβ, ὃ ψΟΥΚκ ἰῃϑὺ 
τοῦ Ψ1ΠΡΆῸ Ὁ 0 168 }}5 
ὈΘΙθνθ ὄὐθ 1} δὴγ- 
ΟἿΘ τοϊδίθα Ὁ ἴο τοῦ 
Σὰ ἀθϑίδὶ," 

42 ΝΟ ΜΘ ὕδμδν 
66 ρΡοΐϊὴρ ουὐὖδ, ὑδ8 
ὈΘΟΌΙΘ Ὀδρϑὴ δαύγθαῦ- 
1ῺΡ ἴὉΓ [0655 τηϑίθουε 
ἴο ὍΘ 5ΡΟΚΘΩ ἴο {ῃθχὴ 
ΟἿ ἴῃ ζοϊονίηρ Ξ80- 
Ῥείη. 438 350 δΐευ [8 
ΞΥΏΒΡΟΡΙΙΘ ΒΘ5ΒΘΙΔΌΙΥ 
5 αἰββοινθᾶ, ἵΔΩΥ 
Οὗ τ2Ὧ86 965 δῃᾷ οἵ 
ἤὍ8 Ὀτοδοινύίοθ ΨῸΟ 
ΟΥΒΏΙΟοα [(94]5 ἴο]- 
Ἰονοαὰ ΔῈ] δῃμᾶ 
ΒΒΓ ΒΘ. ὍΔ5, Μῶῇο [Ι[ἢ 
ΒΌΘαΚισαρ ἴο ποτὰ Ὀ6- 
σα ὉΥρὶὴρ θη ὧἰὸ 
σοηθΐηιθ ἴθ ἰδ υὰ- 
αἀοϑοσνορά Κκιλάσιθϑϑ οἵ 
Οοά. . 

44 ΤΏ Ὡδχύ βαρ ϑίἢ 
ὨΘΑΣΤΙΣ 81. [{π6 οἷΐν 

ϑαϊθγοα ἰοροίμοσ τὸ 
ἮΘΑΓ ὑῇ6 ψογὰ οἵ 536- 
Ὥον8ῃ." 45 ΜΉΘ ὑμ8 
ον σοὺ δἰ οὗ {86 
τον αβ, δ 8 ν ΨΜ6Γ8 

ΠΕ νὰ οϑιοῦϑν 
Δα Ὀοδσα 185- 
ῬΏΘΙΔΟΌΞΙΥ οοηἰγϑαϊοῦ- 
ἰὼν [6 ὑπῖηρα μδίηῃρ 

48. γῆ ψοσβηϊροα (θαυ) αοάᾷ, ὅυρ; ὙἘΠὸῸὸ ρατοᾷ σομόνδϑῃ, 6:8. 
Πον8Ὴ, {17|18ιπατεῖπ. ἐῃ6 Τιογᾷ, δὰ; αοᾶ, Βϑγρ. 
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ΑΟΥΒ 18: 46--ὃ! 

Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντε 
Ῥ8}Ὶ] ἕο ((Ὠΐπρ5) οί ΒΡΟΚΟΩ τε Αγ μον 

46 παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ 
ἘἩνῚ 8 Βροϊςθῃ ὈΟΙΩΙΣ δπα ἢ 6 81] πᾶ ἐπ 

Βαρνάβας εἶπον Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον 
Βδταρθαα ἰπον σα Ττουοῦυ ἔα ΠΟΟΘββδΥΥ 

πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ" 
Εχϑὶ ἴο 6 Βροκοὸῶῦ (6. Ψψογχὰ οξίμο Οοῖῦ; 

ἐπειδδ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους 
βίηῆσθ ὑοῦ ΡΈΌ5Η αννδῦ 1 διὰ ῃἡού ψοσίην 

κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, 
τοῦ 816 Πυαρης βεῖνεβ οὔ ἰῇ δνουϊδϑίηβ 1ἰΐξρ, 

ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη: 41 οὕτω 
Ιοοκ! νν σὲ υγαηβ ἰπΐο {π6 πδίϊοῃϑβ; 1.5 

γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος Τέθεικά 
ΤῸΣ Ὧ85 Θη]οϊποα ἰοῦβ πὸ Τιοστᾷά [δᾶν6 Ρπί 

σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς 
οι ἰηΐίο Ἰἰσῃξ οὔ αϊίομς οδίμο ἰο ρθε σγόοὰ ἰπίο 

σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς ἧς. 
βαινϑίίοη τ} 1αϑὲ [ρα] οὗ {86 ἐὐτν, 

ν τὰ ἔθνη ἔχαιρον 
Ἡρασίησ Ὀπὲ ἰῇς παίΐομβ Ψ6τα σϑ]οϊοΐϊηβ 

καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ 
δηα {πον οσ6 βου νπρ 6. ποτα Οὗ ἐμ αοα, δηᾶ΄ 

48 ᾿Ακούοντα δὲ 

ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι 
ει θνεα 85 Πϑὴν 85 οτο ανίησ Ὀόδὴ αἰΞροβεα 
Η ᾿ ΄ . 

εἰς ζωὴν αἰώνιον" 
ἰχίο Ἠ16 Θνου]αϑίϊη δ; 

48 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ 
νν 85 ΡΘΙη ΒΟΥ 6 σοῦ Ῥυ ἰμς ψοτᾶ οἕ πο 

κυρίου δι᾽ ὅλης τῆς χώρας. 50 οἱ 
τσ ἰἰῃπχοιυσμοαξ ΟΙΘ ἐπα ἄρας Ἐν 41:1 
νὸν. . ΄ Ά : δὲ [Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας 

[6}}}} ον 5 πτρεα οὐ τς νοπουδῖη 

γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους 
ννοθὰ ἰπρ ᾿ς ΤΟΘΡαΐΪΔΡ]ΙΒ. δῃᾶ {π6 ἢγδὶ [χ6}] 

τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν 
οὐ ἴῃ αν Δα ἐμὸν ταὶδϑα ἃρ ΡΟ Ὀουβοου 1 08 

ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν, καὶ 
ὌΡΟΣ; 1τῃ8 Ῥδὺ] δρᾶ ΒΔΙΏΣΌΔ5, δηᾶ 

ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων 
ἴπον ἰτον οαὲ [521-69 ΣΥΌΤᾺ 1τὴ6 Ῥουμᾶδγῖθβ 

αὐτῶν. 51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν 
ΟΕ ΤΏοτα. ἘΠ6 1515} Βανὶηξ Βα θα οὐδ ᾿Ἐδ86 

κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλθον 
ἀυκὶ οὔἵβῇο ἔρος ΡΟ ἴμεπὶ {πον σϑίηθ 
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ΒΌΡΟΚΘΩ Ὁ ῬΒϑῺΠ. 
46 Απμᾶ 50, ῬΑΙΚΊτς 
ΜΊΠ ὈΟΙάη 655, Ῥ8ῃ] 
Θὰ ΒΑΡ ΏΔ᾽' Ὧ85. 5Β8]ὰ-: 
“Ἱὸ ΜᾺΒ ὨΘΟΘΒΒΆΤΎῪ ἴον 
{π6ὸ ψογὰ οὐ ἀοὰ ἰρ 
Ὧ6 βροίκβϑῃ ἢγϑβὲ ἴο γὸϊ 
Βίησθ σοῦ 8.8 Τῃγαξς 
ἴὴρ᾽ 1 ΔΔΥ ἔγοσι τοῦ 
δᾶ ἄο ποὺ ἰπᾶρε 
γοῦγϑοινοα ψόογύην οὐ 
δνουαδίίηρ 1116, ἸΟΟΚΙ 
Ὸ ὕαση ὕἤο {πῃ 
πούίοηβ. 47] 1 ἔρος 
Φεμονυδ" Ὧ885 Ἰαϊά 
σοι δηδτηθηῦ ὉΠΡΟὴ 
5 ἴῃ ὕμπθϑθθ σοσαξ, 
Ὧδνθ δρροϊηὐθα ψνοὰ ἃς 
8 Ἰρὴῦ οἵ πα, ἔον 
γοι ἴο Ὀ6 8 δδϊινϑίίοῃ 
ἴο 6 Θχύσοσαν οἵ ἐῃ8 
οαύίῃ. " ἮΝ 

48 ἜΘ ὑμοϑθ᾿ οἵ 
[786 πδίϊοηβ Ὠρϑγᾶ 
ΦὨἶδ, ὑπὸῦὺ Ῥαρβῃ  ἴὸ 
τ ͵ οῖοθ δηά ὕο δ, ͵ἹοΥ 
ἴὴ6 ψοτά οὗ ϑθθουϑη, 
84 8} ἔποθβθο ψο 
ΟΓΘ. ΓΙΡΏΘΙΥ ἀἰϊδροξδᾷ 
ἴ0Υ νου ϑῦϊηρ ΠΤῸ 
Ῥδοϑῦθ ὈΘΉΙΘΥΘΥΒ, 
49 ἘΠῚ ΠΟΥΊΊΟΤΘ, [Ὧ86 
ψοτα οὗ Φοπῃον 88" 
νοῦ οὐ Ὀθίηρ σΑΥΤ θα 
ἑῃσουρποιῦ [η6. ΨΏΟΪΘ 
ὀοαηΐτν. δθ0 Βα ὑπ 
θν8 δὐἰσοᾶ Ὁ [ῃ6 
ΤΟραῦθ 16 ποσῆθα ΏΟ 
ΜΟΥΒΏΪροα [66οὐ] 
8 Δ ὑπ ὈΣΙΏΟΙΡΔΙ 
6 οὗ {86 οἱν, 
δηαἃ {ον γϑβοᾶ ἃ 
ἃ, Ῥογβοουθίου ἀρϑὶηδῦ 
ῬΡῬᾺΙ] δῃᾷ Βεσ' πδ- 
Ῥὰβ διῃᾷᾶ σον ὑποπὶ 
ουΐδίάθ μος Ῥοιπᾶ- 
Εὐθ5. 51 ΤΏΘΘΘ 5ΠΟΟΙΪΚ 
[86 ἀιπιϑὺ οἔ ὑμοῖν ξεοὺ 

αρεϊπϑῦ ὑπο δηαᾶ θοῦ 

47ν Τοῆονδῃ, 571,8, 
Τοτᾶ, Κανε; 

ὥνν. 
(οά, ΒΌ συ». 

μθ Τιοχᾶ, ΒΑ. ἀβὺ᾽ Τομόνδῆ, 01.8,13,16- Ἰδηναταῖπ. ἘΠ6 
495 Τομονδῆ, 57ι8,18,16-8;, 

δ0ὰ Ἄπὸ ψογβῃηϊροα (ραγϑα) Οοᾶ, ὥυρὶ ψοὸ ἔρασϑᾶ σομονδῇ, -.17.3.18, 
{πμ6 Ιιοσᾶ, ΒΑΕ 

601] 

εἰς ᾿Ικόνιον, ὅ2 οἵ τε μαθηταὶ 
ἱπῖο Ἰοοιίθτη, {π6- διά αἰδοῖ 165 

ἐπληροῦντο. χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 
μοῖο Ὀαίπε Β11οδὦ ΟΕ 7οῸΥ δᾶ ΟΥ σοΐσιξ ΠΟΙΡ. 

1 4 Ἐγένετο δὲ ἐν ᾿Ϊκονίῳῳ κατὰ τὸ 
τι οσουχτεᾶ χὰ} ἰὰ [Ισοηϊῦ ἄονὴ δα 

αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺςἨ εἰς τὴν 
ψΕΙ (155) ἴο δαΐοσ [το ον ἰαίο τὰ 8 

᾿Ιουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως 
Ζεν5 δια ἴο βρθαὶς ἴμυβ 

᾿Ιουδαίΐων τε καὶ Ἑλλήνων 

συναγωγὴν τῶν 
ὁ ΘΟ 6. ΟὟ ἰ86 

ὥστε πιστεῦσαι 
45-8 ἃ ἰο Ὀειθνα οὗ ενβ δῃὰ δῃᾶ οἵ αγθϑκβ 

πολὺ πλῆθος. 2 οἱ -:-δὲ ἀπειθήσαντες 
πὰ ταυλλίμααα. τὴς Ῥὰυ Βανὶηβ αἰδορασεά 

Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς 
205 τουξοᾶ ὉΡ πᾶ ἴδον ὑβάϊν δϑεοίοα. [ῃ8 

ψυχὰς -τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 
80.158. οεξίμε. παίζοθβ. ἀονῃ οα 186. Ὀχγοίξϑσβ. 

8 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν 
ϑυξβοίθαῦ ᾿ἰπαάραᾶ ἱμοσθέοσθ ἰΐϊῶθ ἴδον βρεῃΐ 

παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ - τῷ 
ΒΌΘΑΚΙΩΒ ὈΟΙΑ͂ΙΝ ὭρΡΟΩ [16 1ιοχὰ ἰδ6 (016) 

μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς 
Ὀθαγίηβ λα λ 85 ἴο ἴῃ 8 ψοτὰ οὗ ἰμ8 

χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ 
υπάορογνοά Κἰπάμοϑα οὐ τη, αν! 8 β'θὰβ δὰ 

τέρατα γίνεσθαι διὰ οτῶν χειρῶν 
φοτίβφηῖ ἴο Ὀ6 Οσσυσυϊηβ τοι {πμ6 Ἀδηαβ 

αὐτῶν. 4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς 
οἔ [6 π|. Ὑγ)͵ὰὴ5 βριιὲ νὺξ {πὸ τάς ΟΣ ἰδ6 

πόλεως͵, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν 
οἷν, δδιηᾶ {πὸ (ομδ5) ἰμάθοα Ψψοτα ἰοβείμον ν᾿ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς 
ἴπ6 Ζεν5 ἐπ6 (οπμ65) Ραΐ ἱοροίμοσ ἢ ἰτὰ6 

ἀποστόλοις. ὅ ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν 
8ΡΟΞ5.165. ΑΞ Ὀαυὶΐ οσουγτροα χυβῃϊῃβ ΟΥ ἴῃ 6 

ἐθνῶν τε καὶ ᾿Ιουδαίων σὺν τοῖς 
πδίίοηβ ῃαὰ δπὰ 765 ἰοποίμον ἢ ἐμ6 

ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι 
ΤΏΙ οὗ ἔδοὰ ἰο ουαἴταθο δρᾶ ἴο ΓΟ 5:65 δἷ 

αὐτούς, 6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς 
ἴδρχῃ, ἩδψίΩβ 5εθὴ τ πον Βοα ἀονὰ [ἴπίο 

τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ 
6 οὐῖο5 οὐἴῆε Ζὐγοδοηΐα τ γϑίσα δια 

Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, ἾἼ. κἀκεῖ 
Ῥοσρθο δηᾶ ἐδᾳ σοιηᾶαδρουΐ σουηΐσν, δηᾷ ἴθ σο 

εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν. 
ἀβοϊδυηρ βοοᾶ πονν5 μον 6.6. 

ΑΟΥΒ 18: δ2---14: 

ἴο Τοσο τ πὶ. 52 Δηᾶ 
ἴῃ αἰϑοῖΌ!65 οορυϊη θα 

ἴο Ὀ6 Πρ ἰῇ ἴον 

8Δηα ὨΟΙΝ 5ρϊσὶῦ. 

1 ΝΟ ἴὰ 1’ σοΟΣ τὰ 

ον οηϊοχοα ἴο- 

βού ἴηΐο [6 5υῆ8ᾶ- 

δοραδ οὗ πὸ 56 5 δῃᾶ 

ΒΡΟΚΘ 1 ΒΟ 8. π]8- 

ὯΘΥ ὑμαῦ ἃ στεϑῦ λυ] ΐ- 

{πᾶ οὗ Ῥοΐῃ ὅονβ δᾶ 

σθοῖκ Ὀδοϑίλθ 6 ]1δν- 
ΟΥ5. ΦΒυὺ ἴῃ8 σὕ6 5 

ἰῃαὺ αἰᾷ ποὺ Ὀδιθνα 

᾿Βυ Υ θα ἂρ 8 Πα ΤΟΙΘῚΚ 

ἑ  Ππθηορά 86 5015 οὗ 

ῬθΟΡΙΘ οὗ ὑπ πδίϊοῃβ 
δοδιηθδῦ 6 ὈτΤΟΙΏΘΓΙΒ, 

3 ΤΏΘΥΘΙΟΥΘ ὕπεν βρθηῦ 
σομ βία ΟΥ̓ 016 ὑϊπλ6 

βρθακίὴρ πὶ ὈοΙά- 
ὭΘΕΒ5 ὉΥ͂ ὑδ6 διὐμοῖῖν 

οὗ σοθονδῃ, Ψ}Ο ῬΟΥΘ 

αἰΐθδα ἴο ἴῃ6 ψοτγὰ 

Οὗ πὶ υπμαοϑοσνυθα 
κίηάηθθα ΟΥ̓ τ 5 

ΒΙΡῺ5 δῃᾷ ρῬογύθηϊβ ἴο 

ΟΟΟῸ ὑωτοῦσῃ ὑθθιῦ 
Βδηᾶβ. 4 ονθνοσ, 6 

τὰ θ οὗ Ὁη86 οἰΐν 

Ἅ85 5010, δηά βόοῦλθ 

Μ6ΥΘ ἔοτ ὑπ6 σον 5 Ὀαὺ 

ΟΥΘΥΒ [ῸΓ ὑὯ6 δροβίϊθϑβ. 

δΝΟΥ ΜΏΘΩ ἃ νἱοϊθηῦ 

αὐϊοιιρὺ ὕοοὶς ὈΪδῸ6 ΟΣ 

[86 ρῬατΐ οἵ θοῇ Ῥθο- 

ὉΪ6 οὗ ὕπ6 ϑύϊομϑ δηᾶ 

σον ΜΙ μοὶ ΓΌΙΘΙΒ, 

ἐο ἐσϑδὲ ὕδοῖὰ 1 ϑοϊθῃῦ- 
ἸΥ δηᾷᾶ ρῬεὶὺ θαι ψ] 

5ῦοτϑϑ, 6 θυ, οἡ Ὀδίῃρ 

Ἰγοσζηθα οὗ 1, Β6α το 

[16 οἰδο5. οὐ Το’ 8.0΄- 
Ὧ1:ἃ, [τ δα Ὁ ογ΄ - 

Ὀ6 δηᾶ ἰῇ σου τ 

τουμα δρουαῦ; 78 

{μοστο ὑπον τοῦ οἱ ἀ6- 

οΟἸαχηρ [8 βορὰ ὨΘΎΥ͂Β, 
-.Ψ.-.-- τ᾿. --.-.᾿᾽᾽᾿᾽᾽.-....ς..---.--'--α-ς--.-.----ς-ς- 

8. ΤΟ μόνῃ, σ1.8,1|18. ἐπ6 Τοχά, ΒΑ. 



ΑΟΥΒ 14: 8-ς1Ὁ 

8 Καί 
Δῃὰ 

ἀδύνατος ἐν 
ἁγαροίθηξ [Γ᾿ 

χωλὸς 
Ἰατὴθ 

ἀνὴρ 
ΤΩΒΙΘ ῬΟΥΒΟᾺ 

Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, 
Τἰνϑῖσγα ἰο ἴπ6 ἔθει ΠΘ ννἃ8 βιυρ, 

ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε 
οὐδοῦ οδνὴνγ οἐγλοίῃοσ οἔ γα, ννΟ ὭΘΥΟΥ 

περιεττάτησεν. 8 οὗτος ἤκουεν τοῦ 
ναι κοα δρουῖ. ἼΠ15 (06) ννϑ ϑαχίὶηθ ΟΕ [26 

Παύλου λαλοῦντος: ὃς ἀτενίσας 
ἘΔ11 ΒΡΘΑΚΙΩΡ; ψὯ)Ὸ Βανίηρ Ιοοκοϑᾶ 1 ἰθ Εν 

αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πγίστιν 
ἴο Ὠἴγη δῃα αν Βοθὴ ἐμαὶ [6 15 πανὶ Ὧι: 

τοῦ σωθῆναι 19 εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ 
οὗ [ῃ8 ἕο 6 βανοᾶ δ6 βαϊα ἴο στραῖ νοΐοθ 

᾿Ανάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός: καὶ 
5ίδηῦ Ὁ θο ἰὴ6 Ε1:1.}} οΟΥ νου ογϑοῖ; δηπᾶ 

ἥλατο καὶ περιετάτει. 11 οἵ τε 
ὯΘ 5Ρυϑὴξ ὉΡ δῃᾶ ἢ νγὰϑ γδικίηρ αροσυῖ, Τῇ δῃηᾶ 

ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν Παῦλος 
γον ἂς Βανίπβ βθ ΨΏΪΟΒ αϊά Ῥϑὰϊ 

ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ 
θα ρΡ ἰᾷ6 νοΐοβθ οξίμβοαχ ἰπ Τσοβοηΐθη ΟῚ 6 

τις 
Βολα 

λέγοντες Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες 
ΒΑ ΙΩΒ τῆς Βοάξ μδνῖηβ ΒΘΘὴ Εἰ κοηδα 

ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς, 
ἴο ΤΏ σϑισιθ ἄονντ τοννατα 15, ᾿ 

12 ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν Δία, 
μον ΟΥΘ σϑ!Π!η5 δηα ἰδθ ΒΔΙΏΔΌΔΚ5 Ζρυδ, 

τὸν δὲ Παῦλον ἙἭ ρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ 
τὰ. ῬΡὰξ Ῥδὰὶ Ἐουτθβ 51066 με “85 [86 

ἡγούμενος τοῦ λόγου. 13 ὅ τε ἱερεὺς 
Ἰδδάϊη 5 οῦθ οὔίμβθ τνοχᾶ. ΤΡ δὴ τσῖθϑὲ 

τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως 
οΟΥἴμ6 Ζθυβ ἴπθ (σμ6) Ὀεϊῃηρ Ὀεΐοσε {πὸ οἷν 

ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας 
ὈΜ115 δᾶ ΞΟΙΦΕΙΟΕῚ ΡΟ ἰπ6 Βεῖθ5 

ἐνέγκας ᾿ σὺν τοῖς ὄχλοις 
δανίασ ὑτουεῃϊ ἰοξοίμου τ 1μ6 οτονν ἄξ 

ἤθελεν θύειν. 
τε ἀρ ϑί 5 ἴο Ὅ6 5ϑδουξῆσζαρ. 

14 ᾿Ακούσαντες δὲ οἷ ἀπόστολοι 
Ἑδνίηξ ραστὰ μα 1τῃ68 ΔΌΟΒΕΙ65 

Βαρνάρβρας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ 
ΒΔΥΏΔΡΔΒ5 πᾶ Ῥϑδαμ], Ὠανΐῃ δ ΓΙ ΘΩ͂ {6 

ἱμάτια ἑαυτῶν ἐξεπήδησαν εἰς 
ΟἾἾδΣ σαστηθοΐ ΟΥἩὨ ἰμουιβεῖνεβ ἐμὸν Ἰοαρρα οοὐ ἱἰηΐο 

τὸν ὄχλον, κράζοντες 15 καὶ λέγοντες 
μ8 οστοῦνά, ΟΥ ἰὴ οὐΐ Δ ηα ΞΆΨΊΠΒ 

ἤΑλνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; 
ΝΜῖ816 Ῥϑυύξοῶϑ, ῺΣ ἴῆθεο ({π|ῆρ5) 816 τοῦ ἀοίπστ 
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δΙΝΟΥ͂ ἰθ ᾿υϑ σα 
πεῖ μὰ δἰ 4 
οογίϑίῃ τῇδ ἀἰββ θα 
ἦτ Ὧϊ5. ἐβϑύ, ἰδ Π16 ἔτΌχῃ 
ΔΒ. τού ΘΓ 5 ΟΙΆΌ, 
δὴ ῃ6 δὰ Ὥθδγοῃ 
ΜΑΙ αὖ 811, 9 ΤΗϊς 
τ ΨῸ5 1δἰθηῖηρ ἕο 
ῬΘᾺ σῦεδξ, ψΏΟ, οἡ 
Ἰοοκίπρ' δὺ ἶσα ἰπίθῃς. 
ΙΥ διηα βϑοίῃρ Ὧ6 δά 
ἔϑλτὰ ἴο 6 τῃδαᾶβ Ὑ6]], 
18 5814 ἢ ἃ. Ἰουά 
γοῖσα: “Ξ ΔΩΩ ὮΡ δυθοῖ 
οὔ γοῦν ἔθου." Δηᾶ Ὧθ 
Ιθαρϑαὰ Ὁ δηα Ὀδρδῃ 
ϑϑϊκίησ, 11 Δηᾶ {[ἢὰ 
οτονᾶς, βοῶ ψῆδΐ 
ῬϑᾺ δα ἄοῃθ, σαϊβθῆ 
ὑπμοὶνγ νοΐσϑϑ, βϑυίηρ ἴῃ 

[8 6 Τὐ γα 8 "ο΄ ΐ 8} 
ἰοησιθ: “ἼῺ6. νοῦς 
πᾶν Ῥθοοῖβ τ ἢὰ- 
χάθη δῃηα Παύθ σοΙηβ 
ἄονα ἴο {5} 32 Απά 
86 7 Ψψοπὺ Ο8]11Πὴν 
ΒΔΓ 8. 985 Ζθι5, Βαϊ 
Ῥ811 ΘΓ ΎΊΩΘ5, 566 Ὧδ 
ψ5 ὕπθ οὔθ. ἰδκίησ 
{πὸ Ἰεδα 1 βρϑακίηρ. 
13 Αηα [6 Ὀχίθϑὺ οὗ 
ἄρ, ΨψΏοδα. [θη 16] 
5 Βοίοστθ πὸ οἱ, 

Ῥτοιρῃῦ 1115 δα ρδ- 

δας ἰοὸ 8 ραΐθϑ δηᾶ 

85 αἀδοιγηρ ἴο ΟΥ̓ 

ΒΘΟΥΙΓΙΟΘ πΙῸῺ -6 

ογοναξ. ᾿ 

ἹΔΉονονοσ, ΨΏΘΝ 
[8 δροβὲῖθβ ΒοχὯδ- 

Β85 δῃὰ ῬϑῈ1 ἨὨρδγά 
ΟΥ ἐδ, ὑμδϑν σχἱρρϑά 

ὑμϑὶῦ οὐδοῦ ρϑστηθηβ 

8} 1 Ιραροᾶά οὔῦ ἰπΐο 

ὕχθ σγονψᾶ, σγνὶηρ 

ουοὐ Ιδδηᾷα βδυίϊῃρ: 

ΚΜ ΘΏ, ΨῺ τ Ὑὑοὸῦ 

ἀοϊῃσ ὑμθ56. 1952 
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καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν 
Αἴβο ν6 ΟΥ̓ Κ βυ βου ΜῈῸ ΔΓ ἴο γοῦ 

ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ 
ΤΆΘΩ, ἀθοιδυῖηρ Βοοα ὨΘῸ5 ἴο γχου ἐν ψ9)441 

τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν 
ἔῃεβθ ἰδθ ναῖὶῃ (1855) ἴο ἈῈ ἰυχαϊὰσ ἀροὰ Οοα 

ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
ἀν ΨΜὮΟ χηβαδ ἴ΄1 6 πϑᾶνθῳῃῃὰ δῃᾷ {86 

ἣν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ 
δα δὰ {μ6 588 δὰ 811. ἰδ6 ([μ1π65) 

ἐν αὐτοῖς: 15 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις 
ἴὰ ἰμοχα; 0 ἰδὰ τῆς Ὠδνὶὴβ βοὴ 6 ὉΚ 

γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη 
φοποσα οηθ ΒΘ Ρθυυα θα 8} 16 πϑίϊομιβ 

πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν: 11 καίτοι 
ἰο Ὀ6 Βοίῆι ἰοίΐβεα ψῶγ8 οἶίμοτα; ἘΤ τἢ ὁγ9}} 52] 

οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν 
ποὲ τνιιϊδουΐ ν᾿ 655 ὨἰχΩ561Ὲ ὯΘ εἰ βὸ οὗ 

ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς 
ψοτκίηρ Βοοά, ἔτοχα δανθ ἰο οῦ τϑῖηϑ ΒινΩ5 

καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν 
διἃ δδρροϊηϊθα ᾿165 Εγι - ὈΘΑΥΙΏΒ, ΕΙΠ 5 

τροφῆς καὶ εὐφοσύνης τὰς καρδίας 
ΚΗΝ δῷ οὗ ψνοη- πο ηοθβ [(Π6 ᾿ρασχίβ 

ὑμῶν. 18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις 
οὔ του. Απᾶα {μ656 (155) ΒΑΣΊΏΒ ΒΟΣΧΟΘΙν 

κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους - τοῦ μὴ 
ἰπ8γ τεβίσγϑι θα 1μ6 οτζονν ΟΥ [188 ὩὨοΐ 

θύειν αὐτοῖς. 
ἰο Ὀ6 Βδοσι βοῖηϑ ἴο ὑλθτ. 

1. ᾽Ἐπῆλθαν δὲ 
ΤΉΘΥ σάπια προ Ὀκΐ ἔτοτῃ 

ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ 
Ατἰίοοῦ Δα 

᾿Ικονίου ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς 
Ἰσοηξ τα Ζ1ονν5, δα μανὶπϑ Ρρουβυβαφα ἐπ 

ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον 
γον 5 δά μανίην βἰομϑα 16 Ῥδμ] 

ἔσυρον ἔξω. τῆς πόλεως, 
ἴον ψεσο ἀγαρρίη ουἰξίας οὐ ἴῃ 6 οἷν, - 

νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι: 
[5252 28 821:2 ὨΙῺ ἴο πᾶν ἀϊϑά. 

20 κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν 
Ἡδνίηρ οηςίτοϊοα θὰ οὔθ ἀ5010165 εδ  ο 

ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ 
δΒανίηρ βίοοα ὡὮρ δα φηἰθεσεᾶ ἰθΐο πὸ οαἷΐν. Δηᾶ 

τῇοὀαο ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ 
ἰο [88 ΤΩΟΥΣΟΥ Βα ψεηΐ οαὐ ἑοσοίμον ἢ ἐπα 

Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 
ΒΑΥΠΑΡδ5. ἱπίο Ὁόσθθ. 

21 εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν 
Ἡδνίης ἀφοϊατεὰ βοοᾶ πεν ίο δῃ ἰδ σὴν 

ΑΟΥΘ 14:16--2} 

6. δἷϑθδὸο δῖ ΒυΠΊΒῺΒ 
Βανίῃσ 8 β5ϑδῃῖδ ἴῃ - 
ΠΥΤΑλθα ἃ5Ξ τὸῦ ἅο, 
δὴ δ7ῖ6 ἀδοϊαυϊηρ [86 
Βοοά Ὡοΐ5 ἴο τοῦ, 
ΟΥ̓ χοῦ ἴο ὑπτα ἔχοι 
686 ψναΐῃῃ ὑδίηρα ἴο 
86 Ἰ᾿ἱνίησ αοά, ψ8Ὸ 
τηϑδᾶθ ἴθ Ὠδαυθ πᾶ 
ὴὼ6 δαχίῃ δρᾶ ἰμ6 
5868 δῃηα 811 ὑπ ὑῃϊησ5 
ἴὰ μοῃῃ. 1610. {6 
ραδὺ ροηθγίϊοβ ὯΘ 
Ῥοχχηϊ θα 8} ὑπ Ὧδ- 
ὑοῦ ἴο ΡῸ Οἢ [ἴῃ 
[6] ψαγϑ, 11781- 
ὑποῦρ, ἱμπάρρα, 868 
αἰᾶά ποὺ ᾿Ιφᾶνγε ἰπ- 
561 ψῖϊουῦ τ ἰῶθοϑ 
ἴῃ ῃαὺ Ὧ6 αἰᾶ ροοᾶ, 
οἰνίηρ τοῦ ταὶ: 5 ἔγοσα 

Ὦραυθὴ δὰ ζἔγυῖλ{ι 
ΘΘΘΘΟΏ5, Ἐπίησ τοῦκ 
ρα ἰὁὦ ἰῇ 8} 

ψιῖ ἴοοὰ δῃᾶ ρβοοᾶ 
ΟΠΘεγ. 18 Αῃμά γϑὺ ὉΓ 
ΒΟ ΩΡ ὕχθθβθα ἰδ ρ5 

{7} βοδύοοὶν Γ6- 
βίσαϊηθρᾷ ὑξθ6 οζοναβ 

ἔτσοτλ βϑοσϊτίὶοηρ τὸ 
θυ. 

19 Βιῦ σον αὐσῖνθα 
ἤτοι ΑἸὐοΟ 8η8 
ΤΙ ΟΟΣ πὶ δηα ρεοῦ-- 
βυδᾶαορα ἰῃᾷ6 οτοναάξ, 

δια ἴον 5βἰοπθα Τ8Ὲ] 

διοὰ αἀταρραοα Ὠἰσῃ οἷμὖ- 

Β'ᾶθ 86 οἱΐγ, ἱπ8.61}- 
ΪὩ 5 Ὧ6 “5 αδδᾶ. 

29 ἨἩονονου, ΜΘ ὑπ 

αἰδοίρθιθς. δυχομπαρα 

Ηἶτη, Ὧ6 ΤῸ56 ὋΡ δᾶ 

δῃξογοα ἴὐο ὑμ6 οἷν. 

Αῃὰ οὐ ὑΐβ6 τοχὺ 

ΟΝ Ὧ6 [ἰοὺ ἢ 

ΒΑΓ ΏΔ᾽ ὍΔ5 ἴον 1)6Γ΄ - 

ὍὈ6. 2Ι Διά ἴοι 

δοιαὶ [6 φβοοῦ 

σα. ὦ ἰμϑὺ οαἱΐν 



ΔΟῈΒ 14: 22--- 

ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς 
ἰδὲ βῃα Βδιανίηρ ταϑᾶς ἀἸβοῖριο 5 βυβηςοϊοαΐ (ο1165) 

ὑπέστρεψαν εἰς τὴν ΔΛύστραν καὶ εἰς 
Ἐπὸν τοϊασηθα  ἰπο ἔμ 1 γβῖχα δ ἰπίο 
3 2 ᾿ ΟῚ 3 [4 [κόνιον καὶ εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
Ἰοοιϊυτ δηᾷά ἱκῖο Δπῃίοςοξ, 

22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, 
ΒυτΩΙΣ Θχὶπης 16 5δοὺὶδ. οἔίμθ ἀϊβοὶρ]65, 

“παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ 
ἰόντ γ}}...4 ἴο Ὀ6 ΓΟ ΘΙΠΙΏΡ θὰ ἴῃ6 ξαϊ δῃᾶ 

ὅτι Σἔᾷδιὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ 
δαὶ σουρῃ ΣΏΘΩν ἀὐϊθυϊαίουβ [11 15 ΘΟ σΒΑΥν 

ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
1.5. ἴο Θηΐεοσ ἰπΐο ἴτοὸ ᾿κιίηράουχγ οἱ πο Οοά. 

23 ! χειροτονήσαντες - δὲ 
Ἡδνίηξ δρροϊαἰθὰ [Ὅν εχίθηαϑᾷ μαμὰ αὶ 

αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους 
ἴο ρηλ δοοογαϊὶηρ ἴο ΘΟΟΙ6 5:8 ΟἹΑΘΥ τά ἢ 

προσευξάμενοι μετὰ - νηστειῶν παρέθεντο 
Ἀνὴρ ὑχανϑα ὙΠ᾿ ξαϑίϊηρσε πον ρΡὰ θοϑᾶθ 

αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 
ἴδοι. το ἰῆΘ Τογὰ ἰμπΐο Ψ Πόσα μον δᾶ Ρε]ϊονεά. 

24 Καὶ διελθόντες "τὴν Πισιδίαν 
Απὰ Ἑοΐη δ ΤΟ Ρἢ {πε Ῥ᾿διαϊα 

ἦλθαν εἰς. τὴν Παμφυλίαν, 
ὯΠΟΚ σβτὴθ ἰπΐο 86 ῬΔΙΩΡῺΨ 8, 

5. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον 
ΔηΔ δδνὶηβ ροκοῦ ἃ Ὀευρα 1μ 6 ψνοτὰ 

κατέβησαν εἰς ᾿Ατταλίαν, 
ἴπον βἰθρρβᾶ ἄοννῃ ἰαἴο ΑἸίδ]18, 

26. κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
86 τόσω ἴμαχο ἴδον 58 116 ΟΕ ἰηΐο Αἰτίοςῃ, 

. ὅθεν ἦσαν. παραδεδομένοι 
Ξχοτα, μΘγα πεν Ψοσα. Βανἱὴβ 6 θη βίνθη θεβϑίᾶα 

τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ 
ἴο ἐἰῆς υηᾶεοβεσνϑα Κἰμάηθθ οὐ ῃῇθὸ ΟΑαοά- ἰπίο ἐπ 

ἔργον. ὃ ἐπλήρωσαν. 
ἍΟΣΚ ΨΈΪΟΠ {πῸν ἐ] ἘΠ Πρ. 

21  Παραγενόμενοι δὲ καὶ 
Ἐνὶηδ σΟμ18 ἴο Ὀ6 δοη δία Ῥ»υΐ δηᾶ 

συναγαγόντες τὴν. ἐκκλησίαν 
ανίηρ 1εᾶ ἰοθσείμοσ ἴῃς ᾿Θαοϊοϑία 

ἀνήγγελλον͵ ὅσα ἐποίησεν 
Ἔδπον ὑνόγα τοοουη τ θ 85 τῆϑὴν (65) 85 α1α 

ὁ θεὸς. μετ᾽ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν 
6 αἀοά. ψρ πο δηᾶᾷ ἰμβαξΐ 6 ορθηφᾶ ὰρ 

τοῖς: ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 
ἴο [88 ΠδΕΟΠΒ.. δος ΟΥ̓ ξδίία. 

285 Τομόνδη, σ718)15.16. ἐῃ6 Τιογᾶ, ΒΑ. 2580 νγογά, 
«Π|| γγογὰ ΟΥὨ ἐπ6 Τιοτᾶ, βάν ρϑυν. 
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δ) τηδκίηρ ααἰΐα 4 
ἔθ αἰβΟῚΡ165, ΤῊΣ 
τούυγμθα ἴο “ΙΓ γϑίσα 
δηὰ ὕἤο Τ'ΟΟ΄ὨΣ’ χη 
δηὰ ἰο ΑΔΑπῃύϊλοοσῃ- 
22 βυσθηριμοηληρ ἐμξ 
5015 ΟΥἨ [86 ἀϊδοὶ- 
Ὀ188, ΘησΘΟΌτΣΑρΙηρ, 
ὕπο ἴο τϑηγδῖῃ - ἴῃ 
126 Ζαἢ δ ηα ᾿ἴβδγ.- 
6]: “ὙΜ»9ϑὶὲὴ  σηυδὺ δῃ- 
6 Σ ἰπΐο [μ6 Κίηράοχῃ. 
οὗ αοα ὑΏΓΟΙΡῊ τὴν 
ἸΡῸ δου." 23 Μόογϑ.: 
ΟΥ̓́ΘΡ,᾿. 6Υ δρροξηΐθα.: 
ΟΙΟΘΙ ϑη ἴο οβῆρε 
ἔοσ ὑθια ἴῃ 6 σοῃ-. 
βτορδύΐοῃ δηά, οὔϑυ!ηρ 
ὈΓΑΥΘΥ ἱ ἢ ἐβϑιϊηρι, 
Θ᾽ σοχημ θα -ΤὭρη; 
ἴο Φεβονδὴ ἴθ ψΏο, 
6 Υ ΠΔΩα6 Ὀδοοόΐῃθ ἢ6-ὄ 
1Θν 5. ᾽ς ἔτσι 

24 Αὐπὰ μον σποϑηΐ 
ΤΤΟΌΡῺ ῬΙ- 5141: 8. δᾶ 
οθηθ ἰηΐο. ῬϑΙ ῬΗν],-: 
1ϑ,. 25 δηᾶ, αἴζΐοι 
Βρθακίηρ ἴθ τόοταῦ 
ἴῃ Ῥοῦρα, ἰῆδν- τ ϑηΐ 
ἄοσῃ ἰὼ Αὐ 8.23. 
29 Αηαὰ ἔσο ὑμοῖα 
πον . 5α 16 οΥ͂ ἴοὸσ 
Αμὐϊοσῃ, ΨΏΘΣΘ ὑπ 6Υ. 
84 Ῥθθὴ δηῤγιϑίδα. 
ἴο ὑβᾷὸ υπηδδδοσυθᾶ 
πλάηθϑα οὗ. αοα! “ξοσ, 
6 ΜΌΣΚ μον. δᾶ 
ΣᾺΠῪ Ρογϊογπηθᾶ,  - 

27 ΝΜΏΘΩ μον. μιϑ8ά. 
διτίνεα δῃᾶ δ ρϑίῃ- 
αγθα ὑᾷ8 σοῃρυθθϑίίοῃ. 
ἰοσοίωθσ, {ποῦ .. ὕτο- 
οοραθα ἴο γχρίϑία [π8 
ΤΘῺΥ ὑμπίηρο. αοα Βδᾶ, 
ἄοπθ ὮΥ̓ τηθϑὴ5 οἱ 
ἴζθαι, ἃπᾷ  ἰδμεαῦ. Β6- 
δᾶ ορβηῃβᾷ ἴο ὑπ 88-- 
(ἰοὴ5 ἐμ6 ἄοοτ ἰο ζαϊ,. 

ΒΌ; νοσὰᾶ οὗ Ζϑμουδπ," 

ῃ 
ΐ 

τ 
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οὐκ ὀλίγον δὲ χρόνον 
ποῖ 16 τχαθ 

28 διέτριβον 
ΤΟΣ Ψοτο βροπαϊηρ Ὀθπὲ 

σὺν τοῖς μαϑηταῖς. 
ἰορεῖμεν ΜΠ [88 αἰ 5. 165. 

1 5 Καί τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς 
ΑἸ βοῖθ δανίηϑ σοχὴθ ἄον ἔτολ [δ 

"Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι 
Ζυαᾶφα ἍΘΙΘ ἰθϑοῆϊηρ 116 Ὀτοΐδοσβ ἰμδὶ 

Ἐὰν μὴ ᾿ περιτμηθῆτε τῷ 
ἢ 023 ποΐ τοῦ 5μοιι]ὰ μα οἰγουσηοϊθεά. ἰο 88 

ἔθει τῷ λωυσέως, οὐ δύνασθε 
εὐδίομι ἴο ἐπα (0568) οὗ Μόβθβ, ποΐ ὑοῦ δῖ 8016 

σωθῆναι. 2 γγενομένης δὲ στάσεως 
(ο 6 τονοά, Ἐϊανίηξ οσουγτοα. αΐ οὗ βΒίβ α1 5. 

καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης. τῷ Παύλῳ καὶ 
δ οὗ βεβεκίῃρ. ποῖ πὸ οἰ Ῥδὰ] μῃᾶ 

τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν. 
το 6 Βδύθδραβ ἰονψασά [5 εὙ- 169] 106» δυτϑαιρεα 

ἀναβαίνειν - Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας 
ἰοραροίπθβῦὺρΡ δὰ δῃὰ Βαδυμδοθβ δῃᾶ βόολθ 

ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους 
οἴδοσ οὐξοῦ πολ. ἰοσασάα ἰδ ΔΡΟΘΊΙ65. 

καὶ πρεσβυτέρους εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ περὶ τοῦ 
δὴ ΟἸάΘΥ τθ ἢ ἰηΐο δογιυβαίθη αρουῦΐδ [88 

τήματος τούτου. : ᾿ 
ἄδην βουσῃξ ἰηῖ5. 

8 Οἱ μὲν οὖν 
ΤΏ (ΟΠ 65) Ἰῃμαδρὰ τουοίοσα 

προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας 
μανίῃρ Ῥεθα βεηξ Ῥεξοσα [4 ἴμ6 {- {ΞΕ }| 

διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ 
πον οτ βοίηρ ἰπσοῦθ ἰᾷ6 δῃὰ Ῥῃορηϊοία δηᾶ 

Σαμαρίαν ἐκδιηγούμενοι - τὴν ἐπιστροφὴν 
Θδσοδσία στοϊδεϊῃρ πσουβῆοας {πμ6 ταὶ 5 ὩἸΡΟΙᾺ 

τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐποίουν χαρὰν 
οὗἴμθ.. Ὡδίϊοηβ, δι ἴδον Ψ6 τα τα κίηξ ΟΣ 

μεγάλην ᾿ πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 
τοδὶ ἴο 8}} τὰ 8 Ὀτοίΐίμουβ. 

4 παραγενόμενοι δὲ εἰς ᾿ ἱεροσόλυμα 
Ἡδνίηξ οοτὴθ ἰο θ6 δοηβθίάα ὑπαὶ τχΐο ΘΙΏΞΘΙΘΙΣλ 

παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς 
ἴον ἡγοῦ τεσοϊνοα δΙοηρϑαα ἔτοχὰ τὴς 

ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν 
ὁροϊαϑία 8Δη 6 οἶδμα δροϑίῖθβ 804 οἔἕμΘ 

πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε 
ρεσΡ ἄντ ᾿ ἴδον τοοουῃίρα δα 

ὅσα ὁ θεὸς. ἐποίησεν μετ’ 
85 ΤΆΔ (ἐπ 55) 85 {π8 σοά αἰὰ δ δ 159. 

αὐτῶν. 5 ᾿Εξανέστησαν δέ τινες τῶν 
ἴλουα. 5ἰοοα ἃρ οαὐύ Ρμαξ βοῆβ οὗ ἐῃ8 (0165) 

1 ἴΔ6. αἀϊδβοῖρ]θα. 

ΔΟΊΥΤΒ 14: 238-.͵Ιδ: ὅ 

28 5ο. ὑμὸν ϑρϑηῦ τοῦ 
δ8. Π||16 πὸ στ 

1 ἈΑμπαᾶ οοτίαϊῃ χθ ἢ 

᾿ σᾶ ἀονγῃ ἔτΌσΤ 

ὅπ θα δηα δρᾶ ἰο 
ἔραὸῃ ἐμ ὑσούῃογε: 
“1855 σοῦ ροῦ οἱγ- 

1 σαμοϊβοα δοοογαίΐϊῃρ ἴο 
{86 οσὐδίοια οὗ Μόοβϑ65, 
τοῦ σδηποὺ Ὧ6 δαγθᾶ,᾽" 

2ἘΒα ΜΏΘῺ ὕπο πδᾷ 
ΟΟσαστρα πὸ 016 αϊδ- 

δῖοι δηα ἰδ υηρ 

Ὁ Ῥαὰ] δῃηᾶ. ΒΑΓ Ὠδ- 
Ρᾶὰ5 σι μοι, ΘΥ 

Θιτδησοᾶ οὸΓ ΤῈΣ} 

δρᾶ ΒΑΓ. θ65 δηὰ 
ΒΟΙΏΘ. ΟὗΏΘΓΒ οὐ ὑμθην 
ἰ(ο δου ἃρ ἴο 86 
ϑιροϑῦϊοα πα οἱἹάᾶδε 

ΤΆΘΠ ἴῃ Φρογ σα θσ ΤῸ- 

βαγαΐϊηρσ. ἐῃῖ αἰδραΐθδ. 

8 Ασσοταϊηρῖν, αὔδα σ 

Ῥοίῃρ οοπάιιοίοα Ῥᾶγὺ 

ΨΆΥ. ὉΥ ἰδ οοῃργθ- 

θαύϊοη, ὕμθϑδα 6 ἢ 

σοηὐϊηποα οὐ ΟΠΕΙΓ 

ΨΔΥ ὑξδγουρὴ Ὀοΐῇ 

Ῥῃοθι Ὡἱ οἷδ αὐ 58- 

ταῦ 8, τοϊαύϊηρ ἴἢ 

ἀδίϑι! π6 σοηνογ βίο. 

οὗ. Ῥϑόορῖὶθ οὐ [8 

ῃδίϊουβ, δηα (6 5} 6 ΓΕ 

οϑιιδίηρ βτθαῦ ἴον ἴο 

811 ῃ6 Ὀχούμεγβ. 4 ΟἹ. 
ασϊνίηρ ἴπ δοιξαι! θα 

ἴον ψοῖθ Κἰηαν Γ6- 

οοῖνγθα Ἀγ “86 οοπ- 

στοραύϊοη δῃὰ ὑμ8 

διροβϑῦϊοα δα {π6 ΟἹ6Γ 
θη, 8ῃᾷ ἴον) τοὸ- 

σουηξεᾶ ἐμ δ ῺΥ 

ἰίηρα αοα πο ἄοῃθ 

ὉΥ τθϑὴβ οἵ ἴθηι. 

δ Ὑοὺ, βοχβ οἵ. ὑῇοββ 
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ἀπὸ. τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων [οὐ [μ6 δ5εοῦ οὗ ἴῃ ἔγοσα {0} βεσέ ΟΥ [ῃ8 ῬΏδτβεοβ [ῬΠΔΥΪΒΘΟ5. ὑπαὶ ΡΥ 
πετιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ Ὀθιλθνθα τΌβ8 ἀρ ἔτοχῃ ἈανΙη 8 Ρεϊανεᾶ, ΒΑΥΊΠΒ ἐπὶ ἐ|5 πθοδββασν } ὑπ βϑδίβ δηᾶ 584: 

τε [Ἰὖὸ ἰ5 ΠΘΟΘαθαΙν ἐὺ 
δηᾶ | Οἰγουπχοῖθα [ὩΘΤα δηᾷ 

ΟΠδσρΘ ἴβθηη ἰοὸ οῇ. 
ΒΘΙΥΘ ἴῃ Δ οἱ 
Μοξβθ5.᾽ 

6 Δηᾶ ὑῃθ ΔΡΟΒΌΪας 
δῃᾶ [ῃ8 οἱάθι. ζηρῃ 
ϑαύμογθα ἰορθίηοσ ἰὸ 
566. δου 15. δἰζαὶσ, 

περιτέμνειν 
ἴο Ὀ6 οἰχουχηοι βίη δ 

τηρεῖν τὸν 
ἴο 6 ΟΡβοσνίὴβὀ τὴς 

αὐτοὺς παραγγέλλειν 
ξν ἐΤΞ 9} ἴο 6 σῃμαυρίηδ 

νόμον Μωυσέως. 
ΔΨ ΟΥ Μοβϑϑ. 

θ Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ 
ἵν γε 1εα ἰορείμοσ δῃηὰ πὸ ΔΡΟΒ.165 δρᾶ 

οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 
ἴῃ8 οἹάδθυ θη ἴο 5ε6 δροὰδ ἰῇς ψοτζά 1815. 
7 Πολλῆς δὲ ζητήσεω έ γενομέν 
Οὔτ Ῥυξ οΥ ΑΝ τατον Βανίοβ ἀατρα ΝΟΥ ΜΈΘΩ ΤΑ ΟῚ 
ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς | ἀἰδριυιύίηρ πδὰ ἰβκβθῃ Βανίῃρ βίοου»Ρ» Ῥεΐδσ Βοὰ ἰονασὰ ἐμϑῖὰ [ὈΊ80θ, Ῥαύδι. ΤΌΒ8 δηά 

"Ἄνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι 5814 ἴο ὑπεπι: “Βτοίῃ- ΜΜΑ1Ὲ ρβεχβοὴβ ὑσοίμθσβ, ὑοῦ 876 ΨΕῚ Κηονίωηρ ἐμαὶ [ ΘΥ5, χοῦ ψ6}} Κηον 
ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ |ὑμϑῦ ἔτοπι ΘΑΙῚν ἄδγα Ζτο αδν5 ΟΥΙΒΙΩΔΙ πὰ τοῦ σἤοβα {με οὐ τηϑᾶθ ὑῃ6 ομοίδ 
θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι[ᾶοπρ γοῦ ἰμβι σοά ἴἄσοῦρ ἰῃς τα οἔτηθ ἰομθς {ΧΟΡ ΙῺΥ δι Τ6}}} γε} 
τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ [ ΡΘΟΡῚΒ οὗ ὕε πϑίοῃβ 8 πϑίϊοῃβ ἰξὸ ψοζά οξίῃβεο ρβοοᾶ πθοῶβ: δῃαὶ] 5801 68 {ῃ6 ψογᾷ 
πιστεῦσαι, 8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς Οὗ [πΠ8 βοοᾶ ἡθῶβ δηὰ ἰο ὈδΊίανο, διὰ ἰῃβα πΒρϑαγί-Κποννὴὼς ἀρὰ [Ὀ6]|θνο; 88η4 Οοά, 
ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα] ΏΟ ΚΠΟΥ͂Β ὑὴ8 Ἡθατί, δοὺς 
Ῥοτ ψ]μ 655 ΒρΙτιΣ [ὈΟΤΘ ]ῦΏΘ55. ὮΥΚ αἰνηρ ἴο ποῖ δανίηρβ εἰἴνθη 6 

τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν, 9 καὶ οὐθὲν | ὑπϑπὶ ὑμπ6 ὨΟΙΥ βριὶγιὺ, ἴ88 ΠΟΙ δοσοσάϊηβ αἰ 818ὺὸ ἴο Ὁ5, Διὰ ποίμίηρ 1.ϑὺ 85. ἢ6 ἀϊα ἰο 
διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν͵, 5. 8150, ϑΑηά ἢθ Ἀ8 ἀϊδι ρα βηθα Ὀδένγεθη 8 δηᾷ δῃὰ πε, 846 πΠῸ ἀδίϊποιλοῃ 

τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας | 8ὺ 8} Ὀούψθθη. τ8 δηὰ ἰο 86 ἘΕΤΙ Με Βδνὴδ ΡατΒερά 6 {δὲ Ἡρασίβ ὑπο, ὑαῦ Ρυχί θα 
αὐτῶν. 10 νῦν οὖν τί πειράζετε ὑἰιοῖτ Ὠθαγὺβ ὉΨ ΖΑ]. οὗ ἴῆεπι. Νον ἰμαγθίοσθ ΨΥ ἃζὸ τοῦ ἐϑύηρ, 10 ΝΌΨ, ὑπ υθίοσα, ΨΥ 
τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν [816 Υοῦ τηβκίηρ ἃ ἐμ σοί, ἴο Ρᾳξ πΡΟοᾺ ΝΟΣ ΤῚ ὍροΩ με ἰδϑδὺ οὔ αοά Ὄγ ἐπῃ- 
τράχηλον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ [Ῥοβίῃρ ἀροῦ ἴῃ8 Ὥθοκ ΠΘΟΙΚ ΟΣ [6 αἸβοῖριεβ ὑνρΐομ πρῖμεσ {πὸ οὗ (8 ἀἰδοῖρ]65 8 .).{: 
πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν ὑμδῦ πθῦΠ ον ΟἿ ἔοχθ- Σαίμοσβ.. οὔυβ Π5ΟΓ ΜΕ ὄνοσο βίσοῃρ ΘῃΟ ΡΒ ] βου ὯΟΓ 6 ΜΟΙ 
βαστάσαι; 11 ἀλλὰ διὰ τῆς [οαρδῦ]6 οὐ ρρϑδγίπρ 
ἴο σϑΙΥ 7 Βαΐ ἐπσουρἢ ἴδε 1 ΟΣ [86 σοπύγϑυν, 

χάριτος τοῦ κυρίου Ϊησοῦ ὅἷδ ὑσυιβῦ ἴἰο σοὺ βαγβὰ Ὁπᾶθβεσνοα κΚἰ ηηθθ5 οὗ [ῃ 6 Τιοτὰ Ζεβὰβ. ᾿ΓΤΟΌΡῺ 6 ιἢ86- 
πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾿ ὃν. τρόπον ] 5θτνϑά Κιηάηθοβ οἵ ἴῃ8 ὟΘ 86 θα μονπρ ἰο θὲ βανεᾶὰ ἄοσψῃ ΜΏΪΟΗ τηϑηπον ΤΙΟΤΩάΩ͂ σδβ ἰῃ, ἐδ 

κἀκεῖνοι. β8 ΜΔ, 85. ὑὕμοϑα 
δῖβο ἴμοβα. ῬΘΟΡΙΘ. 8150. .. 

-οτὦ....------.....ὕ 
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12 ᾿Εσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ[ϊ 12 Αὐ ὑπαὺ ἰμ6 6ῃ- 
ΒΘΟΆΤΙΩΘ 5:16 Ῥυδ 841 ἴῃ τημλϊααθ, δηᾶ 1 ἐἶ γα χα τπᾶ6 Ῥοσδια 

ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ] 5! οηῦ, δρᾶ ὕμον Ῥθρϑῃ 
616 ἈΘΔΥΙΩΒ ΟΥ̓ ΒΑγπαθδ5 δηα ΟΥ̓ΡΔᾺῸΙ [ἰο ἸἸἰσίδηῃ ἰὸ Β8. Ὧ8- 

ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ ὰ5 δῃηὰ Ῥϑὰὶ ταεϊϑίθ 
τοί αβ οὐδ 5 την (ἴηι 55) ὃἃ5 αἰὰ ἴδ [6 ΤΏΘῊΥ 5ἰθὴ5 δὰ 

θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν | ροτίοεὐπ͵ ὑμαῦ αοἄ ἀϊά 
αοά ΒβθῺ5. δῃά ρμοχίθηϊβδι͵ὟἙ Δ {ῃ6 πϑίϊοσιβ ἰ [ὨΤΟΌΠΡῺ ὑῃθπὶ 8ΙΟΩΡ 

δι αὐτῶν. 13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι {886 πδίίουβ. 13 Αἴΐον 
{που ἐμ ιη. ΑΕονς Ῥαΐ {π6 ἴο Ῥθοοτηβ 5116} [ἢθν αυϊῷ βρϑβκίηρ, 

αὐτοὺς ἀπεκρίθη ᾿Ιάκωβος λέγων ἴΑνδρες Ιὕϑιλθθ δηϑνψεσθᾶ, 585- 
ἰδεῖ δϑδηβυνεσθα θδτθαβ.. βαυίπθβ ΜΈ18 ΡΘύβουῦβ.[;σ: “Βγούμοσα, δῦ 

ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου. 4 Συμεὼν τῖ6. 14 Βγιηθ Οὴ Πδ5 
ὑτοίμουϑ, μαδῦ τοῦ ΟΕ τΆ6. 5θο ᾿γοΙδῦθα ὑποσοΌΡ ΪΥ 

ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς [πον αοά ἴον {π6 ἢγβὺ 
τοἸδίεα ουξ ϑορφοτάϊπβ 88 ἈΤΒΕΙΝ 188 (οά ἔπι ξπτηρα Ηἰ5 αἰξθα- 

ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ [ἐἴοῃ (οὸ {πὸ πϑίίϊοῃβ 
ἃ προ ἴἰο ἰδ ουἱ οῦ δίϊουβ Ῥθορθ ἴο π6 

ἰοοκθα ἂρ ἰο ἰδκα ουὔὖὺ οὗ πϑῆλ ΜΝ ΩΝ ς , 
νόματι αὐτοῦ. 1ὅ καὶ τούτῳ 
ΤῊΝ οὗ γα. Αμάᾶ ἰο δῖ 1 ἃ ῬΘΟΡΪΘ ἴου Ὠΐθ Π8.16, 

συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, 15 Αμά ψ] ἰδ 15. [ὯΘ 
816 δουπαϊΐϊηξ ἰοροίμοῦ ἐμᾷ86 ϑνοσᾶβ οὐ ἢ6 Ρτορῃοίβ, | ψοτας οὗ ὑπὸ Ῥγορῃδίβ 

καθὼς γέγραπται 16 μετὰ αρύϑρο, ιϑὺ 85 ἰδ ἴ5 
δοσοσγάϊηῃξ ἃ8 ὲ Ὧ85 66 υϊ 6 ΑΕΟΥ πυϊίθη, 16 ΑΣίοσ ἐμ658 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω ρα 1 581} τούτη 
15881} σὴ τρὸ ἃῃἃ [588]1 ΓΕ 1ΠΩ4 

τὴν πεπτωκυῖαν καὶ 
ἴμθ56 ({81π|55) 

Ν ς δια τορυ]α 06 Ῥοοίῃ 
τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ 

οὗ αν ὑμαὺ 5 1811- 
16 1 13941] ΟΥ ανιᾷ ἰπ ἰο 6) Ὠδνίῃξ 8116 δηᾷ ἸΔΗ͂ 

τὰ κατεστραμμένα αὐτῆς δὰ ἄονῃ; ἃπά 1 518 
[6 (] 55) Παντὶ; θεθη ἐγ ηΘα ἄοννα οὔτς [τορι] 15. τα δηᾶ 

ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, Θγοοῦ 1 δραίῃ, 17ΊΩ 
1.588} συ !α δια [1588}1] Ἔγεοῖ δϑϑίῃ 1, Ἰρχγᾶρυ ἐμαῦ ποθ ΨΏΟ 

1 ὅπως ἄν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι |χοιηϑίῃ οἵ ὑπ τπθῇ 
80 μα ἩΚΘΙ͂Ρ βΒῃουϊα 5οοῖκ οὐὐδ ἴῃς Ἰοξίονθυ Οὔ 6 5 ΒΩΒΥ ΘΘΓΏΘΒΟΙΥ 566 58- 

τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἃ : 
οὗ ἴα ταὶ 16 [οτὰ, ὅπ 8᾽΄ {μὲ βΟΥϑΠ," ὑοθθῦμοσ ΜΉ 
ἜΘ ἐφ᾽ οὗς ἐπικέκληται τὸ ῬΘΟΌΙΘ οὗ 811 [π6 28- 
ἔϑν ἐ . 
οὐρα ὑροθ ἉΒΟΙΩΏ 885 θΈθῃ σα ]θα ροὸὰ. {πὶ ὕΙ0ΏΒ, ῬΘΟΌΪΘ ΨὯΟ 816 

ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει Κύριος 8184. Ὁ ΠῚ.) Ὠδπιθ, 
ΒΘ οὔ πῖθ ὌΡΟΣ θαι, ἰβ βα συ ἱη5 Τιοτὰ [58 5 σοῆονθῃ, ΜΏΟ 

ποιῶν ταῦτα 18 γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνος. [ἰ5 ἀοϊηρσ ἔμ658 ὑμίηρθ, 
ἀοίΐῃαα ἴμεβα (185) Καῦν ἔγοπι 868. 18 ΚΩΟΜΏ ἔγοτῃ οἵ οἷά. 

19 διὸ ΜΝ τ Κρινὼ ἐπ 19 Πθτισα τὴν ἀδοϊβίοιυ 

ἀν ὍΝ ς Μ πων ξἰπξ »θνῷ Ϊϊθ. ποῦ ἴο ὑσχοῦθθ 
παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ᾿ 
ἰο Ὀ6 ΤΑΣ ΤΗΡΙ το ἴῃ (ὁπ65) ἔγτοω ἰδ παίΐοῃβ ἴΒοδθ Τροπ ὑμ πᾶ 

ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν, 20 ἀλλὰ οη5 0 816 ὑῃ- 
ἀατη! 5 ὉΡΟΣ ἐπ αοά, Ῥαξὲ ἐἰἰρ ἴἰο αοᾶ, 29» 

11. Φομῃοναῖ, 15..1-|28.. τὴ6. Τιγὰ, βα. 1170 σϑῃονδῇ, {7ι3,-18,320.. τη 
Τογᾶ, ΒΑ. 
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ἴο ἀϊδρϑίοῃ ννοσὰ 

ἀλισγημάτων 

ἴο 6 δρϑίϑδιτηδ 

εἰδώλων καὶ 

ΟΣ ἰὴ βΒίχδηβρα 

υσῆς γὰρ 
τ ΟὕΟΣΥ͂ Βεοπούδίοηδ 

ϑοοοταϊαξ ἴο 

κηρύσσοντας εἰ μἶν 
6 15 αν 

συναγωγαῖς 

ἀναγινωσκόμενος. 

τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖ 
ὙΒΘῺ 1 βθοιχθα ἰο [88 5 ᾿ 

πρεσβυτέροις 
Ὶ ͵ ο ἐοβείδον ἢ 

ἐκλεξαμένους 
; Βανὶὴβ σροβεοα 

αὐτῶν ᾿ πέμψαι 

ΤᾺΒ1Θ ῬΘΥΒΟἢ 5 

᾿Αντιόχειαν 
τοροίμοσν νυν ῇ 

τῷ Παύλῳ .-καὶ -Βαρνάβᾳ, 
δηᾶ ἴο ΒαχθδΌ85, 

καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σίλαν, 
Ῥοίὴρ σ8]]6Ω͂ Τδῖθ ΡΟΣ ΟῚ 5 

ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 2323 γράψαντες 
μανὶηρ νυιτίθῃ 

- ἀπόστολοι πρεσβύτεροι 

᾿Αντιόχειαν 

καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς οἷς 
ἰο ἐπ: (0165) 

Ϊ 24 ᾿Επειδὴ 
ἴο ἨὈ6 τϑ]ἱοϊοίηρ. - 

ἠκούσαμεν ὅτι ἡμῶν ἐτάραξαν 
βογὰῶθ οὐΐοξ 

ὑμᾶς: “λόγοις. ἀνασκευάζοντες 

διεστειλάμεθα, 
6 Εᾶνθ 5 ΣΟ ΣΟῚ 5, 

Ξ ὁμοθυμαδὸν 
Βανίαρ Ρθοοσῆθ Ἰπκ6-τηϊηᾶθα!]ν 

25 ἔδοξεν 

ἐκλεξαμένοις 
Πᾶν 5 Ομοβοα ΤᾺδ16 ὈΘΥΒΟΩΒ 

6141 

ὧο νυιΐξθ ὑμολ ἴἰο 
οὐδ ἴτοση ὑῃϊηρϑ 
Ρομανοᾶ ὉΥ ᾿ἰᾶάο]α δηᾷ 
ἔσοῖλ ἴοτηϊοαϊοηῃ. δηὰ 
ἔσο ψΏδὺ 5 βίσϑῃς- 
516 δῃᾶὰ ἔγοζῃη ὉΪοοά, 
2] ἘῸΣΓ ἴτοὰῖὶ δηοίθης 
{ἰπθὸ5 ΜόΌβΟ5 δ5 Ὠδὰ 
ΪῈ ΟἿ δῇδοσ οἱὺν ὑοβα 
ΜΏΟ Ῥγθδορ έτη, ἢ6- 
οϑῦδα 6 15 τϑοδὰ δοιμά 
Ϊὰ [6 ΞΥΏΘΘΟΡΌΘΕ οἡ 
ΘΟ πα ΌΌδί." - 

22 ΤὭΘΩ. ὑπ6 δροβέϊος 
8πΠᾷ “[δ6 οἹάθυ Ἰήθη 
ἰοσϑύῃμθοσ ψὶῦμ [ἢ8 
ΜΏΟΙΘ οσοηρτοθϑύϊοη Γὰ- 
νοτεα ᾿βοπαϊηρ οἢο- 
586. ἼΣΘΙ [ΤΌΠῚ. ΒΙΏΟΙΡ, 
ἐθ ἴἤἴο ΔηΐδὶοΟἢ 
ΘΙοὴρ ἰϊ Ῥ8Ὲ1 δηά 
ΒΑΓ Ὧ8 085, ἈΘΙΛΘΙΥ; 
συιᾶδ5 ῺΟ νὰ οἁ]]θα 
ΒΔ Βα 085 8Πα 5118, 
ἰβϑηθ ΙΏΘ ἢ ΘΙΠΟΩΡ 
[ὯΘ6. Ὀτούπεασβ; 28 δηᾶ 
Ὁ. [μδῖσ Βδπᾶ ΠΘΥ͂ 
ψτοΐθ: ΤΠ 

ΤΏΘ δροβίϊθ δα 
6. ΟἸΑΘΥ ὈΣΟΙΏΘΙΒ. ἰο 

[ΏΟΒΘ ὈγούΘΓΒ 1. Αἡ- 
ἰἰοο ἢ; δηᾶ ϑυσία δῃά 
ΟἽ οἶδ ΤΟ ὍΘ ἔτοπλ 
[6 ποίϊοῃθ: ἀγθθίς- 
55: 2451πὸ6 "8 
ἤν θα δῦ βότὴθ 
ἔΥΟΙῺ ΘΔΟΏΡ 18 Πδν8 

σϑαβοα τοῦ ὑγοιθ 18 

ΛΠ ΡΘΘΟΏΘα, ὑσίηξ 

ἴο βυργοχί σὑόοῦᾷ 5015; 
ΘΙ ΠοΟΡἢ μὰ αἰάᾷ ποῖ 

Ἰεῖνθ ἔθθλ ΔΩ ἴἰη- 
᾿δἰσυοίίομβ, 25 δ -ΠαΥῦβ 
σοχῦβ ἰο. ἃ ῃδηΐ- 
πιοὰβ δορσοχᾷ. δῃὰ 
Ὦδῦθ ἴδνογθα ᾿“σῃοοϑι 

ἰὴ ἴθθῃ ἴο βοῃᾶ ἰο 

61 

τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν 
ἐμ8 Ἰονεᾶ 5 

ὁμᾶ σὺν 
ὑμᾶς αοφεῖμον τνϊία δα 

Βαρνάβᾳ καὶ -.«Παύλῳ, 26 ἀνθρώποις 
ἰο Βα δ 85 δα ἴο Ῥϑὰ), ἴο τῇθ 

παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ 

μανίαθ Βίνϑη θεβίάβ τς βοὺ]β οὗ ἔβεῖχ ονὰσ ἰπ8 

ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ὩΔΤΩΘ οὐίῃες.ὀ το οὔιυβ 2655 Ομ σιϑί.. 

21 ἀπεστάλκαμεν οὖν ᾿Ιούδαν καὶ 
ἵν ε δνα βθηΐ οὔξ 1μοσοέοτο Τυαᾶδβ δηα 

Σίλαν, καὶ - αὐτοὺς διὰ λόγου 

21185, δῃᾶ 1241) ὁ} Τσοῦρἢ ψνοτὰ 

ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 28 ἔδοξεν 
τορου 5 80 Κ. ἰῃ6 νοῦν (ἰἱπ65). Τὸ βεουθά 

γὰρ τῷ’ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν 
ΤΟΙ ἰο ἴῃ 8 ΒΡ 6 ΒΟΙ͂ν δῃᾷ ἴο 08 ποίη 

πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων 
Ἰῶοτο ἴοραρυΐ ΡΟ του Ρυγάξῃ θεοί μεθα 

τῶν ἐπάναγκες, 23 ἀπέχεσθαι 
(6 (165) ΟΣ Ἀθορϑϑεῖν, ἴο 6 δρβίβδιῃὶηρ ἔσγόσῃ 

καὶ αἵματος καὶ εἰδωλοθύτων. 
οἵ ὈϊΪοοα δηᾶ (65) βϑοσιβςοβᾶ ἰο 1015 δια 

πνικτῶν καὶ πορνείας᾽ ἐξ 

οὗ (ἰϊπ58) βιδηβεα αηὰ οἱ οζωϊοβίίοη; οὔ οὗ 

ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ 

ΜΏΪΟΒ Ἐποσοῦσν ΚΟΘΡΙΩΚ 561ν 65 Ψ61 

πράξετε. Ἔρρωσθε. 
τοῦ ΜΜ11 ροσέοστα Βς τοῦ Ϊῃ βοοῦ Ποϑιῃ. 

30 Οἱ μὲν . οὖν - 
ὙΠῸ (ο;65) πχαροαά 1 ὙΞλκολ κε] 

ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
μανίπϑ Ῥ6 θῇ τϑιθεβεά ϑνελῦ ἄονι ἱπΐο ᾿Απδοςῃ, 

καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος 

δηᾶ Βανίηξ ᾿ἰοϑᾶ ἰοσείμεσ 1ῃ6 ταῦ ααςε 

ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν’ 
ἴδον βᾶνθ ὉΡοᾺ [Β86] {μ6. . ἸοίξοΥ; 

ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ 31 ἀναγνόντες δὲ ἐ 
μ6 ν το͵οϊοεῦ ἀροὰ ἰδ8 Βανὶῃ τεδαὰ δαΐ 

παρακλήσει. 82 ᾿Ιούδας τε καὶ Σίλας, καὶ 
Θηοουχαβοζηθηΐ. υᾶο πᾶ δῃᾷ 51145, 8150 

αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ 
ἴδεν ρσχορμεῖβ. Ῥεΐῃξ, τσοῦρῃ ψνοῖτάὰ το 

παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ. ἐπεστήριξαν’ 
Θησουσαβοα ἔπε Ῥγοίμβεοιξ. δῃᾶ ἰδ. σομβτιτηθά; 

88 ποιήσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν 
Βδυνὶηβ ἄοθμα Ὀαΐ ἔλνεΉ 1) μον Ψ τα τοι αβθᾶ 

μετ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς 
νι λῖ 6866 ΖΥΟΤᾺ, ἐμ 6 Ὀχοίμουϑ ἰοννασά 

τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. 
186 (οΠ 65) Βανίηξ βεηΐ ΟΕ. {6 πι. 

ΑΟΥΞ 15: 26---98 

χοῦ ἰοραίμου ψἱ ΟἿἹΓ 
Βοιογοα Ββϑι 8. 85 
δρᾶ δ], 256 θῇ ὑμδὺ 
Ὧδνο ἀοΙινογοα ἂρ 
ὑπο δοὺϊθ ἴῸΓ 8 
Ὡϑηῖ6 οὗ οὖζ Τ͵Τά 96- 

505 Ομ τίδυ. 21 6 δῖ 
{ῃμογοΐοσο αἰδβραύοῃϊηδ' 

Ζυᾶδ5 δῃᾶ 51165, ὑμαῦ 

μεν δἷ8ο δ τϑροτῦὺ 

(86 βϑῖὰθ ὑμπίηρ ἈΥ͂ 

ψοτα. 28 ΕῸΣ ἰμ6 ὨΟΙΥ 

βρίχὶῦ δἃᾷ ψ οἷϊ- 

βαῖνε ἤδνθ αγογθᾶ 

δἀάϊηρ Ὧ0 ἔασον ὈῈΓ- 
ἄρῃ ἰο τοῦ, οδχοθοῦ 

{π656 ρόθϑϑασν ὑὨΙΠΡ5, 

29 ο Κϑὸρ ΨΟΌΣΒΘΙΥΘΝ 

ἴτοα ἔτοτῃ ὑμὶηρδ 5860- 

τἰπορᾶ ἴο [1ᾶο]5 δῃᾶ 

ἕγοῖὰ Ὀϊοοᾶ δηαᾶ ἔΤΟΙ 

ἰπίηρα βίχϑηρσιθα δηά 

ἔγοα ζογιϊοαίλοα, ΤΊ 

τοῦ ΟΔΥΘΓΌΏΠΙν ΚΘΘΡ 

ψοῦΣΒοΙνο ΠΌση ὍΘ 58 

ἰϊησπ, τοῦ ΨΜ|1 ὑτοβ- 

Ῥδογ.  αοοῦ θαι ἰο 

χοῦ 

89 Δοσογαϊηριν, ΜΏΘΩ 

{1656 τ Ψ6͵γΘ ἰοὺ 60, 

106 }70 νοῦ ἀἄονῃ ἴο 

Αὐὐϊοσῦ, δρᾷ δον 

σοϊμοτοα. ὑμῃθ πιυ- 

ἰᾳὯἄθ ὑορούμοσ δῃᾶά 

μδηᾶρα ὑμθῖι ὑδ6 16ὑ- 

ἰοχ. 31 Αἴΐοῦ σϑϑαϊῃρ 

τ, [6 } ταοϊοϊοθα Ὄγοῦ 

[(86 οιησοιγδθοιμδηῦ. 

32 Δῃᾷ συάδ5 δῃά 5'1- 

185, δ'ποθ ὑπον ὑμπθηλ- 

6 Ινγο5 ψ6ΙΘ 8150 

Ῥσορῃμθῖ, θῃσοουγαροᾶ 

{1{86 Ὀτούμου ψὶ 

ΤΑΘῺΡ ὃ ἀἰδβοοῦτῦδαε 

ΔΩ π5ὐτοηρσυμοηρθαά 

ἐμοα. 3350, ψὯΘΠ 

{πὸν δα ὈῬδϑϑθᾶ βοϊδ 

ἀἰαθ, [6 }ὺ ψόγ ἰθὺ 

οὸ ἰπ ρξεϑὸθ ὉΥ [88 

Ῥγούμοσβ ἴο ὕβοβα ΜῈΟ 

δᾶ βοῶὺ ἰδθλ Οοαΐ. 
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35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας | 34 ᾿ς 85 Ἠονδγορ δὲ β [91:1 δηᾷ ΒΑτΆΔθα5. [Ῥ8] δηᾷ ΒΑΡ Πδ. θα’ 
ἱετριβον. ἐν ᾿Αντιοχείᾳ διδάσκοντες | οοῃςἰ πα 6ᾳ ἢ Ὑγ6 68 5Ρεμαϊηρ [{ἰτ6] ἰῇ ἈΛΈΟΘΗ ἰβδοῃΐη 5 {πο ἰὰ ἈΠΟ ἐοαίμξ 

καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἴπρ δὰ ἀἀδοϊδχίῃρ. ἱ ἀθοϊδσίηε; δ5 ΞοοΩᾶῖ ἤϑυβ ν᾽ 1. 8150 ΨΊΓΗ ΤΆΒΏΥ ΟἾΠΟΓΣ δῖξο, ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. [ὑπ βοοᾶ Ὧθ6 : αἰξοσθαΐ (0565) τῆϑδην {π6 ψνοστά οὗ ἐῆθ Τριά ψοτὰ οὗ ον αμεν ἴδε 
36 Μετὰ δέ τινας ἡμέ Τ ὸ ᾿ 

ς ἡμέρας εἶττεν πρὸ 36 ΝΟΥ͂ δῖδον 50, “Αξίες Ραὶ ΒΟΙῺΘ ὯΔ. 85 βαϊᾷ ΠάΜΟΝΝ δὺ5 ῬΔᾺ] 84 ἐν Βαρνάβαν Παῦλος ᾿Επιστρέψαντες δὴ ΒΑ ὯΔ "θ85: “Ἄθονβ 81] ἈΤΏΆΘΡΩΒ. ῬΔᾺ ἨἩδνίῃξ τεϊασπθὰ οἱ 81] ἰμίπες ὑμίηρβ, δῦ τ. σϑίῃγῃ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν͵ 8πᾶ νἱδὶδ ἐΠ6 Ὀτοίμοις Ἰοῖ Ἂ5 ἸΟΟΚ ὉΡρΟοΩ 16 Ῥχοίδουβ ἄονσῃ οἷν [1 ΟΥΘΙΥ ΟἿ. οὗ Ἐῆ8 πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν Οἰδε5 ἰῇ μὰ ὃν οἱ ΘᾺ να ἴᾳ  ὙΒΙΟΒ. (Οπ65) τγ8 ἀπηουπορα ἄονγα. ἐμ, ΡῈ] 5ΗΘὰ ἴπ6 ψοχὰ μ 
γον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν σοβονδης ἴο βεθ ἢ , ΟΥ̓ τ τὰ οΣ ΠῚ ΠῚ 1ιοτᾷ, Βον ἰδμον δύο μανίηρ.  ὑΘΡ 806." 31 ἘῸΣ Ἡϊς 

Ἠφρνάβας δὲ ἐβούλετο Ῥατέ, ΒΔ᾿ Δ. Βὰ5 ψᾶς ὅπη Νὴ Ραΐ νν 88 ὙνΒῃῖης ] ἀσύθυ τη Σ 64 ἰο ἔβκκο 
συνπαραλαβεῖν καὶ τὸν ᾿[ωάνην τὸ Θοπρ δ15δὸ Φο;π, 

: ὃν Ὥ, ΨῊ ἴο ὍΝ 8Ιοη 5 ἢ 8|5ὸ ἐπ Τομαὶ {Π6 (οη6) [ [3ἷ)ΡδῸ σδ]116 ΜΆΤΙ, καλούμενον Μάρκον: 388 Παῦλος δὲ [38 Βὺῦ ῬΘῺ ἀϊὰ ποὶ 
(λούι ὲ Ὠοῦ Ῥοΐηρ είν Ματῖκ; ῬΔΩΣ Ῥαΐ} ΒΙΩΚ δ ὈΤΌΡΟΓ ἰο Βα ἠξίου, τὸν ἀποστάντα || ἰδ ξίηρ 015. Ομ 8δΙοῃ ὅν85 ὩΠΆΚΊΠΕ ννοχίην, 186 (ο6) Ἀανίηρ βἰοοῦ ον ΜΝ Γ ΒΤ, δαῖτα ἀπ αὐτῶν ἀπὸ [Παμφυλίας καὶ ἡ [ὑμαῦ μ8 Βα ἀθραγίεὰ ἕροσα, οίλοῖι ἄτοτα ῬεαΡασ Ια δπα ὟΝ ἔτοσὴ [Π6πὶ ἔγοτῃ Ῥϑη- συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον ἡ [ὈῬὨΨΓ1 8. δρᾶ Βδᾶ ποὶ Βανίῃβ βολῈ ΠΡ. ἐμποῖη. ἰπίὸ 1Ὲ8 ὍΣ μι ΒῸΠ8. ΜΙ [θη ἰἰὸ ιρυνπαραλαμβάνειν τοῦτον. 839 ἐγένετο [{π8 ΜοΣς. 39 Αἱ ἐπΐς Ὁ Ὀ6 ἰδ δΙοὴρσ' νυ τη 1ῃ15 (006). ΟὐουΣτοα ΘΓ 6 ΟΟΟὨΓΙΓΙΘΩ͂ δὲ παροξυσμὸς Ν ᾿ ῆ ἣ 

ἶ ὥστε ἀποχώρισθ ; Ῥυξ ὈΘΥΟΧΥΞΙΑ 85-8η6 ἴο ὌΧ αν 4 ᾿ εν ἐριδὺ οὗ ΘΏΒΕΣ, 2 " 2 3 2 [4 ’΄ 
ἦ 8, Τὶ 

αὐτοὺς ἅτ ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν (9 Ὧ ἐορατοῖρα Θὰ ἤτοση οὔθ δηοίμοσ, 6 μά Βδύπδθαβ ΤΌΤ. ΘΘΟῊ ΟἰΒεΣ, δηᾷ ᾿ ΓᾺ - " [ 
΄ ᾿ ῖ 

᾿ παραλαβόντα τὸν ἱβμάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς ΒΘΤΉΔ"Ῥδ5 ἰοοῖς Ματκ ΔΝΊΠΡ ἰΔ ΚΘ ΘΙΟῺΡ {πῶ ΡΕΤος ἴο 5811 οὐε ἰπίο ϑιοηθ᾽ δα 58:1 ΤΟΥ Κύπρον. 40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἴο ΟΥ̓Ῥχα8. 40Ῥαὺ 
ΟνΡχι. ῬΔῸ] ῬαΣ Βδανίῃθ βεϊςοίθάὰ ΞΠ85 βϑιθοίθα 511685. δπὰ εἰξῆλθεν ᾿ς παραδοθεὶς τῇ Μεηὺ ΟΥ̓ δἔοσ. μα δᾶ 
6 ννγοηΐ οαὲ Πανὶ θΘθὴ βίνϑῃ δοϑῖδ ἰο ἐμ [ ὅ8βθιι δηὐσιιβίθα Ὦγ ἐῃ8 

χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν; ὈζοΟύμοΓΒ ὅο {π8΄ ὑπ- ἀπάρβεγνϑα κΚιλᾶποοθ οἱ ἐπ Τοτὰ ΌΓΣ ἔπε ἀδϑεσνθα Κίμηθοα οὗ 
ἀδελφῶν, 41 διήρχετο δὲ τὴν “ΒΘ Βονθδῃ. 418Βα Τοΐμουϑ, ἮἈδ νγ)ὲ5 ΒΟΪῺΡ ὨΤΟΌΡΗ Ῥξ 186 1ὴ6. ψοαῤ {μγοῦρ ἢ 
84, ΤΙΣ λΈ56 15. οχη θα ἴῃ 
ον, 8. 1Τὴ6 Τιογχᾷ, ΒΑ: ΝΒΑ; αοα, 5υν, } 

ἐηθ6 Ὑνεβέοοί απᾶ Ἡοσὶ ασθοκ ἰρχί. 
(οΩ͂, ξ'υν, 

4ρ4 Ζομονδῃ, 5171,:8. 

855 σε- 
6. ΤΕΒονϑῇ, 017ι8,11,18.. [ῃ6. Τιογᾷ, 

ἴῃ6 Τιοχᾶ, ΒΑΘΌ; (οῦᾶ, νείο ϑθυν, 
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Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων 
γα δδῃὰ [ῃ68 ΟἰλΙοΐα φοΠῆγτη 5 168 

ἐκκλησίας. 
ΓΟ ΡΥΘ ΒΑ 015. 

16 Κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς 
ἮΦΤ αἰζαίηεαᾳ πὶ δαἷ58ὸο ἰπίο Θεσρο δηὰ ἰἴηΐο 

Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν 
τνϑίσϑ. Απὰ Ἰοοκ! ἀἰβοῖρια ΒοΙλΘ 

ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς 
{86 ΓῈ ἴο Ἄδα ὙΠΩΟΙΏΣ, 505 

"Ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ Ἕλληνος, 
ἰουσα ας Ζαϊίηξαϊ Οὗ ζαῖθοσ Ὀπί ἄτεςκ, 

2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις 
ΜΏΟ ΜἘὴῺΒ νδοββρα ἀροῦῦ Ἣν ἰδ ἴῃ τ ϑίγα 

᾿Ἰκονίῳ ἀδελφῶν: 38. τοῦτον 
Ἰοορῖϊθση Ὀτοίμουϑ; {15 (ο16) 

σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, 
{86 δι] ἰοβρεοίμοῦ ἢ Ὠϊ ἴο 5ὸ οὔΐ, 

λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸνφ διὰ 
μανίῃθ ἴδκθὴ [ αἰσουχηοῖβοα πῇ ἰὨχουρἢ 

καὶ 
δοιὰ 

ὁ [Παῦλος 

ψιΠρα 

καὶ 

[340] 

᾿Ιουδαίους τοὺς Ξ 
765 τ 8. (0165) Ῥοίῃβ ἃ δα ῬΊΔΟΘ5 

ἐκείνοις, ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι 
1μοδ6, [μον δᾶ κΚαοννῃ ΤΟΥ͂ 8} 

“Ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
ατθεὶ 1561} ξαίλοσ ΟΥ̓ τα ἍΝ 85. Δ5Ξ 

δὲ διεττορεύοντο τὰς ὅλ 
ρμαΐϊ τον νετὰ βοίῃβ Ἰγο ΡῈ τῃς8 οἰ[165, 

παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν 
[86 616 είν! Ὀεβίαθ ἴο ἔβοσα. ἰο 6 βυδγαϊηρ, 

δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν 
ἄβδοῦθοβ {868 Βανί θα ἡ αροα Όν 

ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν 
ΔΌΟΚΞΟ65 δῃηᾶ ΟΙἸαΘΣ᾿ σαθ τὰς (ΟΠ 65) 

᾿Ιεροσολύμοις. ὅ Αἱ μὲν οὖν 
Φογβϑίθτα. ὙΠ6 ἐπαςρά 

ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει 
ΘΟΟΊΘΒΙΔ5 Ὑγο 6 Ὀοϑίηρ τυϑαρ ποιὰ ἰο {π6 

καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ 
88 . πον ἡ τα δρουπαϊΐηβ ἴο (8 ὨΌΣΩΡΘΧ 

καθ᾽ ἡμέραν. 
δοσοτγαάϊηβ ἴοὸ αδνυ. 

β Διῆλθον δὲ τὴν ς 
ΤΠὸν οὴΐ σου θὰ [68 Ῥηγνθὶα 

Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες 
ϑιδίϊδα σοιμῖχν, αν ὈΘ6ΕῺ ξοσριϑάθῃ 

ἠθέλησεν | ἀοδῖτε 

ἐδογεῖοσς ] ΕἸΥ ΤΩ, 

ΑΟΥΒΘ 16:1-.- 

τὰς [5υτῖθ δῃᾶ ΟἹ 1} οἷα, 
Βυτ θη οΐηρ [π8 
{019} 41: τ ἘΣ Ἰ ΘΣΕᾺ 

ΞΟ Π6 δὐγίνθα δὐ 
ΕΓ 6 δῃᾶ 8180 

δὶ Τυϑῦχα. Απᾶ, Ἰοοκ! 
8, οογίδίη αἰβοϊθῖθ 85 
{οτο ὉγΥ ὑὴ6 Ὡδχηδ οὗ 

5. ΤΟ ἑΉν, [π6 βὸὰ οὗ 
γυναικος] 8 ΒεοΙονὴρ σον 5 
ΟΣ ΨΟΧΩΒᾺ [ πχοχήδὴὴ Ραΐ ΟὗὨἨ ἃ τα 

ΣαΏΘΥ, 2 δᾶ 6 ΨΑΒ 
Ἧ6: γτορογίθα οὐ ΚΣ 
16 Ῥσχοίῃου ἰῇ [ωΚ}5'- 
ἰσχὰ δα ΤΟ Ϊ: 11}. 
Φ'Ῥδχὰϊ εὌχργοϑβεαᾶ ὑῃα 

ΤῸΣ ὑἷδ τῆϑιὶ ἴο 
δὼ οὔὐὖὺν τι Ὠϊπ, δηᾶ 
ὯδΘ ἴοοϊκ Ὠΐπὰ δηαᾶ οἷτ- 

Δηαᾶ  ΟἸἸτΟἰδοα Ὠἰτλ Ὀθοδ58 
τοὺς [οὗ [88 ὅοῖνβ ὑπαῦ ΨῈΥΘ 

Ϊῃ ὉὉμο86 ρίδοθϑ, ἔοσ 
ὄντας ἐν τοῖς τόποις 8 8Πα. 811 Κτιθῦ, ὑμδὺ 

ὨἰΪβα ἔαΐμο 9 8 
ΟὙΘΟΚ. Δ ΝΟῸΝ 85 {88} 

ταδὶ | ὑσαγθιθὰ οὐ {μου 
ὑπῆρχεν. 4 Ὡς ὧδ8. οΙδ65. ὑπὲν ψοιμᾶ 

ἀοιίνοσ ὅο ὕξοϑβϑθ 

πόλεις, [Π66 ΙῸΓ ΟὈΒΘυδΟ8 
ῃ6 ἄθογθος ὑπϑὺ δᾶ 

τὰ [665 ἀθοϊάθα ὌΡΟᾺ 
{πῃ [ὉΓΥ πῃ δροβῦϊθα δηᾶ 

ΟἹΑ͂ΘΙ 6 η ΨῺΟ ΜΟΙ 
{δ [ἰἢ ρου ϑδίθιῃ. ὅ ΤΏοτο- 

ξοτθ, ἱπάρθα, {μ8 

ἴῃ ᾿ σοηρτορσαύίοης σοηὐη- 
ἤζο 6 πιϑδᾶθ 
ἴῃ ὑῇ6 ξαϊῦῃ 

᾿ΟΣΘδΒ6 ἰπ 

ποὰ 

δα ἴἰο 

Φαϊΐ ΠΌΣΟΙ ἴσοι αδὺν ἴοὸ 

ἄδν. 

6 Μούθουϑῦ, ὑμδν 
ψοηὺ ὑπτουρ ῬΏγνσ'- 
8. δηἃ 6 οσουηΐγν 

Φρυγίαν καὶ [οὗ αϑ'.184΄01:8, Ὀ6- 

δᾶ σαιῖθθ ΤΟΥ ψοῖῈ ἴοτ- 
ὑπὸ | ἱδᾶθη ὉΥ ὑπ ὯΟΙΪΥ 
Ὦν [5ρῖσὶῦ ἴὸ 5ρθὰκ [μὰ 

τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν] “οτ ἴπ ἴμθ [αϊδύχ!οῦ 
Αδβ5ῖα. 1ἙΞἙύυιτῖ- 18 ΠΟΥ βρισὶῦ ἴο 506 δ Κ ἰ(ἢὼ6. ψΜοτά [π|[08] 

τῇ ᾿Ασίᾳ, 7 ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἰδ ϑτ, ΨαΘὰ βούνϊηρ 
ἰῇὰα Αδῖ8, Βανίηρ οοσῆα πα ἀἄονῃ ἰμ6 νβία ἀοχ ἴο ΜΥ5΄ 18 



ΑΟΥΒΚΒ 16: 8---14 

εἰς τὴν 
ἰπτο 16 

εἴασεν αὐτοὺς 
ῬΘττηϊρδα πο πὶ 

παρελθόντες 
ΒΑνΊΟΚ ξοῦθ διοηρϑίᾶα 

κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. 
ἴδον βίεαρρϑοα ἄἀουνσῃ ἰπίο Ύτοε. 

χ διὰ νυκτὸὸ τῷ Παύλῳ 
Δρᾶ νἱϑίοη σοῦ πἰσης, ἰἴἰο (8 Ῥϑὰ 

ὥφθη, : ἀνὴρ ῥλακεδών ετιῖς ἦν 
85 566, τῇδ]6 ὑοσθοὸγχ Μδοραοηϊϑη ΞΟΙῺΘ ἵν 85 

ἑστὼς. καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων 
πανί βίοοα δηα. δηϊσχαδίίης ΒΒ 8πα βαϑληθ 

τοῦτ Διαβὰς εἰς μακεδονίαν 
Ἡδνίης βίερρϑα ἰσοῦρῃ 1χΐο Μεαοράομία 

βοήθησον ἡμῖν. 1 ὡς δὲ τὸ ὅραμα 
Βῖνθ γοῦ 6]!)ἡ» ἴουβι. 59 ΑΞ Ῥυΐ τμ8 ΜΊΒΊΟΝ 

εἶδεν, - εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν. εἰς 
Β6 5ΘΥΨ, Ζτητηαθαϊαίον. ψεβουρσῆς ἰοροοῦς ἰἴπηΐο 

ἐμακεδονίαν, συνβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται 
Μϑοράοῃϊα, τηβκίηρ ρὸ ΜΙᾺ ἰμαΐ 85 σϑ]]εα ἰοννϑτα 

ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 
τΞ Ἧπὸ Οαοἂ ἴοαθροϊατο σοοῦ πενε ἰο ἰποιη.: 

11. ᾿’Αναχθέντες οὖν ἀπὸ Τρῳάδος 
᾿Ἤδνϊηρ ὈΘΘα 1δα ἃ ἐπεγοΐοσο ἔχουσα Ττοδβ 

εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ 
ν6 τδῃ βίγαι ἢ σοσθθο ἰηΐο Ξαγαοίῆγδορ, ἔο ἐπ 

δὲ ᾿ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν, 
πὲ βΒιασσοραϊηρ [αἀδ8.] ἕπιτο Νεϑδ ῬΟΙ 5, 

12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίπτππους, ἥτις ἐστὶν 
δα ΠΌσΤα ἴμοσθ [ἰπΐο ῬΈΜΙΡΡΙ, δ 2 2}. 6] ΕΝ 

πρώτη τῆς μερίδος Μιαακεδονίας πόλις, 
Ἐγβὶ ΟΥ̓ τῇῆ6 Ῥαγὶ ΟΥ Μεδοράοηϊα αλἶν,- 

κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει 
ςοΙον. ΟὟ  οῖ νὲ Ξ-π 1815 [521: οἷν 

διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 13. τῇ τε 
ΒΡΘΠαΙ ΩΡ “δ. 85 ΞΌΤΩΘ., 509 Τὸ ἔδπ6 δπὰ 

ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς 
ὅᾺν οξίμε. “βϑδρδίῃβξε τὺβ τνεηΐ οἵδ ουΐδιας ἐπ 

πύλης ᾿ παρὰ ποταμὸν ἐνομίζομεν 
Ξαίθ - Ῥεβιάβ τῖνου ἵν6 ΨΟΙΥΘ ΟΡἸΏΙΠ 

προσευχὴν εἶναι," καθίσαντες ᾿. 
ὌΓΒΨΟΣ ἴο Β6,᾿ Βανίμξ βδαίθα 5εῖνῈβ 

ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις 
6 ΟΥΘ 5 δ κὶπ δ ἕο τη 6 ΒΑν1ῺΒ σοσὴθ ἱοσείμοῦ 

γυναιξίν. 14 καί τις γυνὴ ὀνόματι 
ὙΜΟΤΆΘ.. Δηα Βοζὴβ δ. 19): οὶ ἴο δα 

Λυδία, πορφυρόπωλις -πόλεως Θυατείρων 
Τιγαϊΐα, ΞΘΙΟΙ ΟΣ ΡΌΧΣΡΙΘ ΟΣ οἷν ἐν ἐλ 

ἐπείραξζον 
ΠΟΥ Ψνεσα δὐϊουαρ ϊη 

πορευθῆναι καὶ οὐκ 
ἴο 5ῸὉ διὰ ποῖ 

πνεῦμα ᾿[Ιησοῦ: 8 
βρὶσις ΟΥ̓ Φοβαϑ; 

τὴν Μυσίαν 
114] Μυξῖα 

9. καὶ ὅραμα 

τὸ 
{μ8 

δὲ 

" 

Όυ 

ΞΘΤΟ 

καὶ 
δ. 

Ῥυξ 
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Βιθυνίαν [ὑμεγ ταϑᾶθ εδἰἴογίε:. 
Βιιαγπία [ρῸ ἰπίο Βὲ᾽ ἰγηΊ: 

Ὀὰὺ 0886 5ργῦ. οὗ Ὁ 
515 αἀἰά ποῦ Ῥργχῆε 
ὑπθηι. 8 50 ὕπ6 ν᾽ Ῥϑδβρὰ 
ΜΥ51:8 ὉΡ δ Πα οϑηϊο 
ἄονῃ ἴο ὙΓΟΆ5, 9 Απὰ 
ἀυγ]ηρ -8 ηἰρῆξ. 4 
ΨΊΒΊΟῺ ᾿ΘΡΡΘΑΥΘα [ὸ 
ῬδᾺ]: ἃ σοί Μβο. 
Θ᾽ ἀΟὮ δὴ 8 τγὰς 
βἰδιαϊηρ δᾶ δηξγϑαῖ. 
Ϊὴρ Ὠΐτπὶ δῃᾶ ϑϑϑ ηρ: 
“Θ6Ρ οΥ̓Οσ ἰηΐο Μϑὸ. 
Θ᾽ ἀο΄ 1:8 δἃπα Β6]ρ 
5. 10 Νον 85. “βοῦῃ 
85. Ὧ6 δα 566 {ῆε 
νἱβίοη, 6 βουρηξ: ἰο 
80ὸ ἴογτίῃ ἰηΐο Μϑο- 
δ΄ ἀΟ'8, ἀγανίηρ ἴῃ 
οΟμΟοΙδίου ἰῃαῦ. σὰ 
θα διαμτη Θα 5. ἴὸ 
ἀθοίαῦθ ὑῃ6 ροοῦ δῦ 
ἰο ὑπϑτη. ᾿ 

11 ὙΠΘΙΘΙΟΓΘ τ μὰΐ 
οὐ ἰο 568. ἔγοῖχ ὙΊΟΒΣ 
δη σϑὴθ τ ἰῇ 8 
αἰσσ ν σὰ ἰο ᾿ϑϑην- 
οἷἴγϑδοθ, Ραὺ οἡ {8 
ξο]Ποίηρ ἀδὺ ἴο Νδὶ 
ΒΡ ΟἼ115, 12 Δ) ΖΓΟΠῚ 
[Ποτ6 ἰο ῬΏΙ ΠΡΌΪΙ, ἃ 
σοΙοην, ΨΏΪΟΗ ἰδ. 86 
ὈΤΙΠΟΙΡΆΙῚ οἷν οἵ (86 
αἰδύσιοῦ οὐ Μϑο- δ’ αο'- 
8. Ὕ}ὰ οοπύϊημπιδα 
ἴῃ ὑΠ185 οἱΐν, βροπά- 
ἸῺ 5οΙλθ ἄδνϑ. 13 πὰ 
Οὐ ἰδ βϑρϑίῃ. ἀΔΥ 
ψα στοῦ Του οἱ - 
δίαθ ἰῇ. ραΐθ Ῥδβίᾶβ 
8 Υἶνοῦ, ὙΏΘΙΘ Μὰ 
ΟΥΘ ὑρϊηκίηρ (ῃ6 78 
5 ἃ, ὈΙΔ 66 οὗ ὈΥΆΥΘΥ; 
ϑηα  ψὲ 5δὺ ἀονῃ 
8η4 Ὀθρδὴ ϑΌΘΔΚΙΩΡ 
ἴο ὋΠ6. ψοχηθη.. ὑπδὲ 
δα δεϑοιηθ]οα, 14 Απὰ 
8 σογίϑὶη ΜοΙ88 
Πϑιηθα υυγα11:8, 8, 5611- 
ΟΥ ΟΥὗἨ ΡύγθΙΟ, οὗ ὑδ8 

ΟΙἿἿΥ οὗ ΤὨν 8118 

619 

ομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ᾽ 
σεβομτος [8 αοά, 5 ΒδαυΠ 8, οὗ νου ἰμ8 

ἡριο διήνοιξεν τὴν καρδίαν 
κύρ α» οΡεηϑα ψίας 188 Πρασὲ 

προσέχειν τοῖς λαλουμένοις 
οί ΞΒΡΟΚΘα ἰο 6 Ῥασίῃει αἰξο οι ἴοὸ ἐμ ([μ1η85}) 

καὶ ὑπὸ Παύλου. 15. ὡς δὲ ἐβαπτίσθη 
ΠΣ Ῥδα!. Α8 δυΐ 586 ψν 85 δι Ζεϑα δδᾶ 

ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα 
[πὸ Πουβαμοιᾶ.. οἔοτ, 586 δῃἰτοδίεα ΒΑΣΙ 5. 

ἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ 

εἰ τοῦ μανσε ἡμάθσεᾶ τὴβ Ζδιῖ 1} ἴομθ ΙΤοσᾶ 

ναὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου 

εἶ Ρ6, μανίῃβ επίοτθά ἰπΐο ἴβ86 Βοιβθ ΟΕ͵ΩΒ 

ἔνετε" καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 
με τοῦ τϑιλϑίη δ; δᾶ 816 οομπβίγαϊπ δα 118. 

16. ᾿Εγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς 
τ Ιξοσουχτεα ὈῈΐ . ΘΟ ουβ ἰπίο 

ἣν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν 
Ὧν ΡΟΝ νοὶ 5οσνδὴέ ΕΙΣῚ 5ΟΙῺᾺΘ Ἀδνὶ 

πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις 
βοΐ οὐ νυ ίβοῃ ᾿ς ἐρ τηρϑΐ ἴο 18, δ 2600] 

«ἐργασίαν πολλὴν ᾿ παρεῖχεν - τοῖς 

ΜΟΥ 5 [ΡΓΟΒΙ] δε τοι εὶ ὑν85 ἘαΤ ἰσπίη5 ἰο [8 

ἴοι αὐτῆς. μαντευομένη 1Π αὕτη 
ρας 5 οἱ ΠΡ αἰντηϊηβ; {15 [611] 

κατακολουθοῦσα. τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν 

ΖΟΙΟΜΊΩΒ ΔέίοΣ ἴο ἴῃ 8 Ῥαιὶ διὰ ἴοτβ 

΄ κ᾿ τ 

ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ 
8:6 ")ἷἅὲ5 οὐλὴ οὐδ 5. Υ ὯΔΕ; ἘΝ 4151} 1τμ8 

ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου᾽ 

τῇ ΠΩ αν οὐδε ὅοά. ἰᾷς Μοὶ ΗἸβῈ 

εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν 
ἴδον ᾶἃᾶῖε, 0 86 δαθουποίηρ ἀοννῃ ἰο τοῦ ΨὙ8Υ 

“ Ἂ 2 ΄ 5 ΝῚ 

σωτηρίας. 18 τοῦτο δὲ ἐποίει. ἐπὶ 
πριρις Ῥαὰΐ. 5886 ΨΜὲ5 οἱ β ὕὃρὸὰ 

οὗ βαϊναἰΐοι. Τὴὶ5 

πολλὰ ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ 
πεμνὰς ἡμέρας Ἡδνίηβ θη ψψογῖιθα Ῥαΐ 

Παῦλος. καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι 
ΡΑᾺ δὴ Βανίηρ ἰυτηθα προῖ ἴο [86 Βρισὶὶ 

εἶπεν Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι. ᾿Ιησοῦ 

8 5αϊᾷ 1ϑῖὰ ομδυρίηρ ἰο γοὰ ἴθ Ὠδχαθ οὗ ὅς55 

Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς: καὶ 

᾿ 8).} 21} ἰο σοτὴρ οἂϊ ἔτότα Δδτ; δα 

ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 
1 ὅϑὴθ οὐὐδό ἰο νοῦν (86 Πουτ. 
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οὐήᾶὰ 8. ΟΥΒΏΪΡΟΥ οὗ 

αοᾶ, νψὰ8 ᾿ἰβύθηϊῃρ, 

8δηα ὕοθονδα οροπθαᾶ 

ὯΙ ρατὺ ψ]ᾶθ ἴο ΡῈ. 

αὐδοιύίοη ἴο τὴ8 ὑίηρ5 

δίῃ Βροῖζθ ΌὉΥ Ῥ8Ὰ]. 

15. Νον ψΏΘα 516 δᾶ 

ΘΙ Ππουβομοιὰ μοῦ 

ρδαρὑϊσοα,. 8)ὴ6 Βδϊα 

αἰ οαὐτοαῦύν: “1 

χοῦ ἴθ δδνε ἡπᾶρϑοαᾶ 

Ὼ8 ἴο Ὀ6 ζαϊηζα! ἴο 

σοθονβῃ, δηΐοσ ἰηΐο 

ΤΥ Ὠοιδ8 δῇ 5.8 )." 

Αμᾶ 586. δὲ τιδᾶθ τ5 

ΠΟΙΆΘ. 

16 Απᾶ. Ὁ ὨΔρρθηθαᾶ 

ἐμδὺ δ5  ψοα ρὸ- 

ἰὴρ ὕο μ᾽ ρίϑδος. οὗ 

ὈΓΆΧΨΟΥ, 8. σοτίϑίη 560" 
νϑηῦ οἷα ἢ ἃ βρ τὶ, 

3 ἀοῦομ οἱ αἰἱνιῶθδ- 

ἴοι; πιο τι5. 5.6. υϑοὰᾶ 

ἰο ξαγηϊϑ ΠΕῚ Πιδ5- 

(615 ΠῚ τοῦ σαΐῃ 

ὉΥ Ῥτϑουοίηρ (8 σὺ 

οὗ φτσγραϊούίοῃ. 17 ΤὩϊϑ 

[ΡἰΣ11 Κορὺ οΠοσ ην 

ῬΔῺῸΪ δηὰ 5 δϑηα ΟΥΥ- 

ἰὼν οὐυὐῦ ν ἰδ “ὑμ8 
ΜΟΤαάΘ: “ὙΠΘ65Θ. ΤῺ 
16 βίαν οἵ [6 Μοβὺ 

ἘΠΡῚ αοῦ, ψῇο 818 

Ῥυβίηρ ἴο χοῦ [δ8 

ΨῸΥ οἵ κπδινδύϊοι, 

18 ΤῊϊΪ5 δὴ Κορὺ ἀο- 

Ώ5 ΤΟΥ ΙΘΩν αδυ5. 

ἘΠΏΆΔΦΙν. ῬΡῬΘᾺΙ μοῦ 

εἰσθα οὗ ἰῦ δᾶ ὑυτηθᾶ 

δᾶ 55εἰ ἴἤο ὑπ 

σρίσιθ: Ἵ οτγᾶθ σοῦ 

ἴὰ ἴθ ἤδὴθ οὗ 98- 

Ἔρα5. ΟὨτδῦ ἴο σομλθ 

οὗν οὗ ἢν." Αμᾶ [ἷὖ 

δὴ οὖν ἰδδῦ ὙΘΙΥ 

ὩΟΏΪ. 

Ἐπ ΠπΠΠποΠπΠΠῤ᾿ἷ͵᾿΄ἷ᾿ἷὖῤ Λ΄. -.-----ο--'---.οος--ςςς-- 

145 Τοπόνδῃ, σ971.81τ18. 1ηὴ6 Ἰιοτᾶ, ΒΑ. 155 σεβοναῖ, 5708; 1π6 ΤΟΓᾷ, 

ΒΑ; αοἄ, Ὁ. 
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19 ᾿Ιδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι| 19 7ῶΕῈ1, ψΈΏΘΗ Ἡδνίηβ βθορ θὰὲ [86 ἰομάσ. οἔμορ {μεὶ τηδείθσα βὰν ἐπδὲ ἰὸς 
ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν |ὯΟρΡ6 οὗ ραίη δά [δε ςϑιια οὐδ ἰπ6 πορῈ οὔίμθ ψοχσκίηρ [τ 6 Ὲ] ΟΥ̓ ἔθ 

' ᾿ ; ΠΟΥ 1614 ΠοΙά οἵ Βδῃ! 
ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν 8. 51185 δηᾶ ἄγδρρϑῃ Βαν πεῖ ἰδίκθη μοΙα οὐ {πὸ Ῥϑὰὶ διά ἴῃ6 51185 1 Ὥρχγχ ἰπΐο {Π6 τηϑῦκος 

εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς Ρίδοβ ἴο (ῃ8. τυϊοχς 1πδ ν᾽ ἀτασροαά ἱπίΐο ἐπ ταδυκοίριδοθ ὑροὸὰ ἰδμ6 [9 8ηα, Ιοδαϊηρσ [πθῃ 
ἄρχοντας, 20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς ᾧρ ἰο ἐπ6 οἱγἢ ΙηϑΕ- ΤΌΙΘΓΒ, δᾶ Βανί 1εα ἰονγαγὰ ἔπθῖλ ἰδύταίθϑ, μὸν βϑιίᾷ: 
τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι οἱ |“Ἴμ886. Ἰηθῃ αὐθ αἰ. ἴο ἰχ6 Ῥτδρίοσβ 1μὸν βϑια ΚΦ ΞΕ ΤῚ [88 [ἐγ ηρ ΟἿσ οἷΐν ΘΙ 
ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν [ὰσἢ, μον Ῥδίης ΤΆ δΧΘ δρι δείϊησ οαέ ΟΥ̓ΕΤΕ (88 1 ὅδτϑ, 21 δα πὸ ν δγὰ 
πόλιν ᾿Ιουδαΐοι ὑπάρχοντες, 21 καὶ [ΡΒ Βμίηρ σαβίοχης ΟἿἿΣ εν οχιϑίϊῃρ, δα [ἐὺ ἰδ ἰ5 πο Ἰαὰ- 
καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν [Ὁ] Ι͂ὉΓ ἃ5 ἰο ἐβκ8 ἴπον δῃποιῶσα ἄοννῃ οὐυπίοχωης Ὁ ῃΐοῃ πο 115 Ἰαυν ὰ] ἊἋΡ ΟΥὐ Ὀγϑοίίζοθ 366. , - ς -“ ᾿ Ἀ - ἡ ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν [ἰπὲ 6 δ΄6. ΒΟΪΏΘΩ5."» ἴο 8 ἴο ΡῈ δοοερίϊηνσ δοῃσϑίαᾶθ:- ὯΔ ἰοθα ἀοίπε 22 Αηᾶ ἰδ6 οτομψα ΤΌΒ8 
Ρωμαίοις οὖσιν. 22 καὶ συνεπέστη ὁ [0 ἰορθίῃεσ δρβίηρε Ἐογαβιβ Ῥείη. Αμάᾶ 5ἰοοῦ ἂρ ἰοροΐμοσ {πὸ πο; ϑδῃα ἐδ οἷν! 
ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ πιᾶϑὶπύχαῦδθ, δέ ; δῷ σον ἄονῃη οθ. ἔπεα, απ ἐδ Ῥταθίουβ [ὑθδυῖηρ [86 οὐΐδν 881- 
περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια Ιλθηΐβ ΟἿ ὑῆθιη, ρᾷάγα Βανίηρ ἴοσῃ οἱ οὗ [μϑῃλ ἐδ οαΐευ βαστηθηΐβ [6 ΘΟΙΏΤΊΔΠα ἰὼ μδαὲ 

ἐκέλευον ῥαβδίζειν, ὑμπθὶ ΜΙ χοᾶ, {πον όσα σοχζηχη δ ηατηρ᾽ 

28 πολλὰς δὲ 
τάδ 

ἔβαλον 

ἴο Ὀ6 Ὀϑϑέϊηρ νη τοᾶϑβ, 

ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰ 
Ῥαξ Βενίπε αροβθα ἴο ἐμοηλ ὑϊεὺς ὃ 

εἰς φυλακήν, παραγγείλαντε 
ἐπον τον 1πίο ῬΥΙΒΟΏ, ΄ ΥΑΡ ΑΝ ὡ 
τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶ τηρεῖν 

ἴο ἰῇ 6 ριδτζγα οὗ Βοπηα ομδ5 Βασι τοι» ἴο Β6 ὙΜΉΝ 
αὐτούς: 24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην 
ἔμοσα; Ν 2400] [ ἘΤγ τ σησμι 

“λαβὼν, ἔβαλεν αὐτοὺς 
μανίηρ τρορίνρα δ ἰἤχσον 1 τα 

ἐσωτέραν φυλακὴν τοὺς 
1ΛΏΘΥ͂ ῬΙΙΒΟΙᾺ 18 

ἠσφαλίσατο αὐτῶν ξύλον. 
Β6 χηϑᾶθ βθοῦσεθ οὗ ἐῃϑὴγ ψχοοῦ, 

25 Κατὰ δὲ τὸ 
ον πὲ ἰδ6 

Σίλας προσευχόμενοι 

28 ΑΥΟΥ (πον Πδᾷ ἰῃ- 
Ἠϊοϊθα ΘΙ βυγῖροα 
ἸΡΟῺ μοι, πον ἐῆταν 
θα ἰηΐο ὈΓΙβοι, οΥ- 
ἀστὴρ ἰῆθ 78 116 ἰὼ 
Κααὲρ ὑῃ8ηὶ θοῦ ΓοΙν, 
24 Βδοδιθδβθ 6. ροὶ 
ΒΌΓΗ δὴ οΟγάδσ, ἘὯ8 

τὴν ΓΘ, θὰ ἰπίο ἐῃ6 
ἐῃ6 ['ΠΏΘΙ ὨΣΊΒΟΙ 8ΔΠ6 χηδαᾶθ 

πόδας ] ὑμοῖν ἔδϑὺῦ ἔαβὺ ἴῃ μ6 
ξδθὺ |βίοοῖϊζκϑ, 

25 Βαὺ δροιμί. ἐῃ6 
τοϊαα]6. οὐ (86 ηἰρῃὶ 
ῬΘᾺΙ δηὰ 5185 ψοτα 
ῬΥΑΥΪΏσ Δα ῥγϑίὶβ- 
ἴὴὼρ Οοά ψ1 βοηρ; 

εἰς 
Ιηΐο 

καὶ 
δηᾶ 

εἰς τὸ 
ἰχΐο ἐδ 

μεσονύκτιον Παῦλος καὶ 
τ ἀμ σης Ῥϑμὶ δηᾶ 

ὕμνουν 
5185 ὈΧΆΨΙῺΚ ὝΕΙΘ ᾿Τ αἰ βὶηβ᾽ Ί Ἀν τπ 5 
τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ [735 ὖ Ὧ6 ρείβοι- 
88 αοα, ψμέεζε ϑδυίηρ ἄροθ Ραξ οἔ ἐβδῖα {86 [615 ΨΟΙΘ Ἀδδυΐηρ δέσμιοι: 26. ἄφνω δὲ σεισμὸ ὕμοιι. 26 Βυ δάση! 
Βοτπαᾶ (0165) ; 5 ΏΙν [.}}1} [βαυτ]αῦακα [ἃ ρυθοὺῦ θατίμαιθκα 
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ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ [οοσσυγγτοα, 50 ὑμδῖ 
οοουττοᾶ Βτεϑαὶ 85-8ηά ἴο ΡῈ ββικθῃᾳ {86 1 6 ξουηδεοίίοης οὗ 

θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, [1μ8 811 ΘΙ ΒΏΔ ΘΗ. 
του Δ 1008 οὗ [86 ΡΊδοα οὐ Ρουμᾶ ΟὔΕ5, ΜΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, 811 6 

ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι] ἄοογβ: ψΕΙ6 ᾿ωδύθ Ὁ 
ψ61τ6 ορεπμθᾶ ρ. Ὀαΐ 1 τν 16 αοοῦβ ἰορϑθῃρθᾶ, 83)ηἃ {δδ 

πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. Ῥοῃμᾶβ ΟΥὗἨ 81] ψοδ 
81}, Ἔ οἔ 81] ΗΝ νὰν 885 16εἰ βὸ ἀρ. Ἰοοβοηρᾷά. 27 ΤῊ 7411- 

21 ξζυπνος ξε γενόμενος [. " 
Αννακρηθὰ οὐ Οὗ 5815 ρΡ Ρυϊ Βανίηβ θοοσὴθ {δ6 ετ, Ὀθίαρ ἀνδκθηθὰ 

δεσμοφύλαξ καὶ ἰδν αὐ Οὗ 5160Ρ δηὰ 
ευδτά οὗ Ῥουχῃὰ π68 δηὰᾶ Βανΐῃρ βρεὰ [59 61 ὑμ6 ὈΤΊΒΟΙ 

ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἄοοτβ ΨΕΥΘ ΟΡΘΏ, 
μανὶπε Ὀ6θἢ ορεπεᾶὰ ἴῃ 6 ἄοοιβ: οὐίῃθ ρχίβοηῃη [αΥΘ ἢἰθσ 5"Μοσά δηᾶ 

σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ᾿ἰψβ δου ἴο ἀο 
μανίῃξβ ἄχαννα 188 βυνοσάᾶ 6 νγὰβ Δροῦ σαν αἰ ὨἰτηοΙ, 

ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς | ̓χηαρτοΐϊηρ ὑπὸ {88 
ΒΙΙΏΞΕΙ͂Σ ἴἰο 6 ἰδκίηξ πὰρ, ορί πρὶ ἰο ανο βεα οὐὐ {πα 

δεσμίους. 28 ἐφώνησεν δὲ Παῦλος μεγάλῃ 
Ῥουπα ΟἾΘ5. ϑΞουηαρα οὐὐδ Ὀὺΐ Ῥδὰὶ ἴο στοαῖ 

φωνῇ λέγων μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ 
νοΐσθ βδδϑίὴβ Νοίῃίῃβ γψοῖ 5ῃομ α ἀο ἰο ψΟΊΓΒΘΙΕ 

κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 
ρμϑὰ (15), 8}} ΤΟΥ τε ἃῖῸ 1 Ὦθσυδ. 

29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ 
Ἡδνίηδ αϑκρὰ ξὸσ πὲ Ἡρηΐα ΒΘ Ἰραρρα ἴῃ, δπὰ 

ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ 
ΡΟ μι μανῖὴρ Ὀφοοτὴθ Ὦθφ Ζ6}} ἐονν ασὰ 18 

Παύλῳ καὶ Σίλᾳ, 80 καὶ προαγαγὼν 
Ῥϑμ] δα 51188, δ ηαΔ παν] ὴ5 ᾿οα ξΣοσνψασζᾶ 

αὐτοὺς ἔξω ἔφη Κύριοι, τί με 
ἴλ 6 πὶ ουΐδᾶθ 6 βαϊὰ Τιοχᾶβ, ΜΏΔς πλδ 

δεῖ ποιεῖν ἵνα 
1015 ὨΘΟΘσσϑυν ἴο Ὀ6 ἀοΐῃξ 1ῃ οτάφχ ἰμδὲ 

σωθῶ; 31 οἱ δὲ εἶπαν 
ΙΞΒου]α Ὀ6 βανεαϑ ὙΏ6 (ΟΠ 65) αὶ 5814 

καὶ Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον ᾿[Ιησοῦν, 
ἜΘΙΙΘν ὭΡΟΩ ἰῃ8 Τιοτὰ 7655, Δα 

σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. 
γοῖ Ψ1Π 6 βανϑα νοὶ δηα ἰῇ ΟυΞΟΒΟΙΩα οἔνοι. 

ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ " 
Απᾶ ἴδον βροκθ ἰομπα [6 ψοῖὰ οἔίμε 88 ΨΜΟΙΩ͂ ΟΥ 86 Πὸ 

θεοῦ σὺν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ γϑ" ἴο Ἀϊὰ ἰοροίῃ- 
ῦ , ᾿ : 

ρα τορεοίμου ΨῈ. 411 ἐπ (οὴ65) ἴω {πὸ Βουβο 7 ΜΠ 8} ὑμοβθ 
ΜΝ ς ς ἴῃ . 38 Απᾶ 

αὐτοῦ. 38 καὶ παραλαβὼν ἴὰ δἰ ποῦδθ. ὃ5 ΑὮ 
οὗ Ηΐτη. Αμᾷ Βανίηξ ἰδκεὴ δἴοηρ ἰδθὸὰ ἴῃ 86 ὕοοξ ὑξϑὴ ΘΙΟΩΡ 
ΟΣ - δ ΝΥ 3» ᾽.. α ΐ ἕ 
ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ ἵπ ὕδμαῦ Ὠοὰτ οἵ [με 
ἔβα {πὸ οὰχσ οξίβο ηἰσῃξ πὲ θεϊίμεα ἤτοι [Ὡϊσῦ δῃᾶ Ὀδύμϑα 

ὈΓΙΒΟΏΘΥ5 8 οϑοϑηδᾷ. 

28 Βιύ Ῥϑὰὶ οδ]ϑᾶ 

οαῦδ πιῇ 8 1Ἰουᾶ 

νοΐσθ, βαυίηρ: “0 

ποῦ Ὠπγὺ ψοιγϑϑιῖ, 

ἔογΥ ΜΘ 816. 811} Ὠθυθ!" 

2950 ἢ6 διϑκθᾶ ἴῸΣ 
σα δηα ἸΘΔΌΘα 

ἴῃ δηᾶ, ερίζε ἃ ψἱ ἢ 

ὈΥΘΙ Ὁ] Ρ, ἢ 161] 

ἀον Ῥεΐοτο δὶ] 

ϑδηὰ 51165. 80 Απμαᾶ 

ὯΘ Ὀχουρῶῦ ὑθ οἷὖῦ- 

5'άᾶθ δῃᾶ βαϊᾶ: “ΘΙΥ5, 

ψδὺ τηυῦδῦ Σ ἄο ἴο 

Βοὺ βανϑᾶϑ᾽ 391 ΤΟΥ 

ϑοα: “ΒοΙονο οὐ 6 

ΣΟ σ651ι5 δηᾷ γνοῖ 

ΜῈ σοῦ βανβᾶ, νοὰ 

8δηαἃ ψγΟῸΣ ὨΟΙΒΘὨΟΙΑ.᾽ 

ΔΑ ὑῃθν 5Ρ0Ρ0Κ8 
82 καὶ 

αὐτοὺς ἐν 

82) Φομόνδῃ, 01.8,.1,18, 1η6. Τιογᾷ, ῬΦΑΌΘΨΡΒΥυν; αοά, δΒ. 
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τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ 
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ΠΤΏΘΙΣ ΒΕΣΙΡΘΒ; δια, Οὴς 1μ6 Ὀον5, δηὰ Βα ψ85 Ὀδρίϊοα Ὧ6 ϑηᾶ | 5η4 811, 6 δηῇῆ ς 
Οὐ" ᾿ 

16 (0165) οὗ Ὠΐγῃ ᾿δίδητ])ν, 

αὐτοῦ ἅπαντες παραχρῆμα, 
81 ὶ 

ΈΧΘ ὈΘρυΖθα λίποι, 
ἀθῖαγ. 84 Απὰ ΕΒ. 84 ἀναγαγών - τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον | Ὀτοιρῃΐ ἔθη ἑηΐο Βὶς ΒανίηΒ Ια ρΡ. δα {πιο ἴαΐϊο {ῃ6 Βουδε οι δηὰ βού ἃ ἐϑ]β 

παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο | Βεΐοτα ὕΏθμλ, δα. Ἢ 
δῇ ᾿ 

ΒΘ ρυΐ δοηρβίαθ [Δ}016, - ἢ6 χα 
πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ. 

ΜΙΆ 811 βοῦδα δΒανίωρ δ ονθα ἴο τὰ6 ἀοσοα. 

35 Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν ΟΣ ἅὰν Ὀυὲ Βανπβ οσουγτοα δειὲ οδ 

τ ]οῖσεα συοϑῦν ψΠὴ 
811 Πὶβ ὨΟΙΞΘΠΟΙ]ά πὸν 
τα 6: δᾶ ὈΘΙΙθνρα 
αοά. ᾿ " 

35 γΒθη. Ὁ ᾿Ῥθοδπη οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους᾽ λέγοντες | ἄδγ, πα Οἱν1] τηδρὶς- 188 Ῥχαρίοσβ. ἐμ8 τοῦ Ῥφδύϑυβ . ΒΘΣΙῺΞ |ὑγαΐθα αἰβραισῃρα [8 ᾿Απόλυσον. τοὺς ἀνθρῴπους ἐκείνους. | ὁΟἸΠ 5.8 Ὁ16 5. ὅο 5βγ: ΘΙ ΣΉ ἐμ6 ΤΏΘΗ ἴμοβα. “ἜΘ θδθθ ὑμοβα χηϑῃ.» 6 ἀ ἤγγειλεν δὲ ὁ. δεσμοφύλαξ΄᾿ τοὺς 36 50 {6 18.116 Ὁ ΟΤΒ- Ἐδροσγίρα θδοῖς αὶ ἐῃ6 βυδτὰ ΟΕ ΡομΠα οθ5. ἐμα Ῥογχίβα ὑμοὶν ψογαᾶβ ἴο λόγους πρὸς τὸν [ηαῦλον, ὅτι ᾿Απέσταλκαν , Ῥθ.1: “ΤῊΒ ΟἾΝΠ τηαρ-. ψοταβ ἰἐοννατὰ ἐπα ῬδᾺ], ἐμδαΐ Ἐᾶᾷδνθ ξοηΐ οὔ ἰβύγσαίθβδι ἤδνθ ἀϊς- ο.. στρατηγοὶ ἵνα ῬΘθομ δά. θη ὑμδὲ 16 Ῥτχδδίουβ ᾿ὴ ογάᾶδσ ἔπαι  γοῦ [ἔψο] ΤΑΙ 6 ἀπολυθῆτε- νῦν οὖν [Το]θαϑθᾶ, ΝΟ, ἰῃοχα- τοῦ ΒΒοι)ᾶ 6 τοϊβεϑά; ὩΟῪ ἴλοσεῖοσθ | ἔΌγθ, σοχὴθ οπὲ διὰ ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 37 ὁ 80 ὕόῦξ ΨΆΥ ἴῃ ρθδςβ," Ἀδνίαρ οοχαθ ὰξς βθὲ ροΐῆρ ἴῃ ΡἈδβσϑ. ΤῊ | 87 Βυ - ΘᾺ] 5818 ἰὸ δὲ. Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτοὺς Δείραντες ἰδθι: “ὙΠοΥ Πορροὰ Ὀμ δὰ] κβαϊα ἰονψασὰ {δε ἨδνΊηΒ Βανθα [ ῸΒ ὈῈΌΙΠΟΙΥ Ὀποόῃ- 
ἀβη)ηθά, ΤἸη6 ἢ ΏΟ δζ8 
ἘΟΙΏΒΗ5, 864 [γον 5 
ἴαΐο ῥγίβοῃ; δη8 δἃζγϑ 
9} πον Ῥσοσίησ 

Ἰηᾶθθα! Ρὰξ 1δὲ ἐμθῖὰ 
σοι ὑμοιηγβοῖνος δηῇ 
Ὀυϊὴρσ τ οὐ. 38 50 

ἡμᾶς. δημοσίᾳ. ἀκατακρίτους, ὯΞ ἴο ΡαΡΙς [Ρ18ς66] ὉΠ σΟΠ στ ηθί, 
ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν ΙΏΘΗ Ἐοχηδηβ εχ ϑέϊηδ, ἴδον τῆτονν 
εἰς φυλακήν. καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς [15 ουν ΒΘογουϊγ ΝΟ, ζαίο Ῥτίξου; διὰ ὩΟΝ ΒΘοσο τιν τ5 

ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ μον σα ἐμχοννίηρ οἱ Νοῖ ἔογ, Ῥυϊ- 
ἐλθόντες - αὐτοὶ ἡμᾶς - ἐξαγαγέτωσαν. Βδνίηβ οσοπΘ. ἐπὸν τ5 1οῖ ἰβϑίὴ 1ϑδᾶ ουῖ. 

38 ἀπήγγειλαν. δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ Ἐδροσγίθα Ὅδοκ ρα ἕο τς ὈΤδΘίουβ τὴ8 
ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα- ἐφοβήθησαν Τοῦ ὈΕΘΓΘΣΞ 1Π6 ᾿βασίηρϑ. ον 656; ἐμὸν ξΊανν ἔθασϑα] 
δὲ ἀκούσαντες ὅτι - Ῥωμαῖοί εἶσιν, . 89 καὶ Βυΐ -Βανίηρ βεαχὰ ἐμῆδὲ Ἐοχηδηϑ 16 ν ἃσο, 8ΠΩ͂ 
ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ Ἀδνὶτ δ᾽ σοχὴθ εἰ δον ραἰσθαίθα ἴθ, διῃᾷ 

ἐξαγαγόντες . ἠρώτων ἀπελθεῖν Βανίηρ 1οα οαξ ἐδον ψψοσο τϑαιϊιθϑίζσ ἴο δὼ ΟΕ 
ἀπὸ τῆς πόλεως. 40 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ Ζγοτῃ ἰδ αἷΐν. Ἐδνίηβ σοτὴθ οξ Ραΐ. ἔτοτα 

8 οσσηῃβύαθ]θα. στϑ- 
Ρογίεα ἔπεβα βδαψγίηρϑ 
ἴο. ὑπ οἶνὶ] ταϑ15- 
ὑγοΐθα. ΤΏθϑα . ΊΘΥ 
ἔβα! ψΏΘη. ΠΟΥ 
Ὠθαγάῖ ὑμαῦ [8 ζχωθῃ 
ΜΈΓ ἘομΊ8η5. 39 σοη- 
ΒΘαΌΘΏΝΙΥ μον οϑιο 
ϑηἃ οηῃὐγοαίθα {ριη 
δπά, ἀξίου Ὀσϊηρσίπα 
ἔβοὰῦ. οὐδ, ἔπὸὺ τὰ- 
ααθδίθα θην ἰο ἀφρατγὶ 
σοχὰ (μὰ οἱΐγ. 40 Βαυὶ 
ΘΥ σδὴθ ουΐ «Οἱ 

ΟΜ, ΝΒ 

823 ΑΟἿΞΒ 17:1--- 

φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, 2 [88 Ῥυΐβοῃ δῃηὰ τϑοῦ ἴο 
ΝΙΝ Ῥτίβοι . ἴμον ννθαΐη ἰοννασάᾶ ἱπαὶ Ἰγάϊΐϊα, [[ὴ6 Βομηθ οἵ 1.541: 8, 

΄ ν Ι] ΑῚ πον 58] 
1 ἰδό παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς | ἃ ΜΈΘΩ 

Καὶ μεδόντες ὅταν δαζουταροά ἴῇὰ86 Ῥχοίδϑθιβ [086 ὈΓΟΙΏΘΙΒ ὑπῸν οα- 
δ᾽ : οουγαρσοα ἰδθη δηᾶ ὶ ἐξῆλθαν. 
Καὶ εἰὐξῆλθα οί, . ορατιοα, σαι: 

ἤ ᾿ τ δὲ ὴ ΕΥ̓ ΠΟῪ Ἰουγ- οδεύσαντε : δὲ τὴν ι 
17 Ἠανίμβ Διο ἘΆΘΙΣ αν ΚὨΓΟῸΡἪ αὶ [86 17 Ὡδγοᾶ ἰὩσοΙΡ 

Ν { υ Ὁ: ἢ δῃηᾶ ΑὉ- ἀρδῆροις ἐας ὥς ΛΑροβοωαν αδρνιος οἱ Ἴσημ α ἀηὰ φάτο 
εἰς Θεσσαλονίκην ̓ : ποις . τνηιοθοῦ να ρα ας ΟΝ εὖ 

τῶν ᾿Ιουδαίων.. 2 Αδοσγαϊην ἴο ναὶ ἴθ ἀδίηε) θα ΖΒ. βοσοσάϊηρ, ἴο 

ὐοθῦδα, οἷος δα ὸ μα σ ΟἿ, ἰσφόδι παῖδ ἴο. ἔποῖι, αδὰ 
ΐ ξ ἴοῦ ἴπτθο βαρρδίῃβ Β6 τοὺ ὶ ὶ σάββατα τρία διελέξατο Ὁ δ 

αὐτο ἀπὰ ἐπὶ σάββατο ἀμτες Π6 σεδβοῃθᾶ  γβδβοῦθα ὑπ ὑπο 1ὰε ᾿ ς 
φ Ἂ το ἰδ6 ΘΟΧΙΡΌΌΧΣΟΒ, αὐτοῖ ἀπὸ τῶν . αφῶν͵ ἱ ; 

ἴο ΤΟΙΣ ᾿ τοῖς ες ἢ 486 - οὐαρύανς 3. ὀχρῃ]δίηΐαρ 5πᾶ Ῥτονς 

3 διανοΐγων καὶ παρατιθέμενος [128 ὉΥ͂ ΣΕξΕΓΘΠΟΕΒ. ηδ 
ΟΌΘΏΪΩΒ ἊΡ ΓΒΟΓΟΌΡὮΙΨ δὰ Ῥυϊεηρ δ᾽]οη βίο ἢ 85 ἜΘΟΘΑΘΘΣΣ τ 

ὅτι τὸν. χριστὸν ες ἔδει ο παθεῖν καὶ [86 ἐαεῖδὶ ΗΝ ἷ β τος 
ἰπδὲ [Ὡς- Ομτῖθε. ἰξννδβ Ὠφοθδβαυν ἴο βυθοσ δηᾶ] 8 Ο Τἶὶδα 

: Ν ὶ ὅ δὃτός] ἀθϑᾶ, διὰ [5ϑυ)ιησ 7: ἦ ῆ ἐ νεκρῶν καὶ ὅτι οὗτός ᾿ξ ξ 
τ οἰαπα αν σαΐ οἱ ἄθδα ἔατο, 8Δη8 {παῖ ἐπϊ5 Ὡαρς 15 ὑπο αἱ πτΙδῦ, 

ἐστιν ὁ οχριστός, ὁ ᾿Ιησοῦς ὃν ἐγὼ |815 9658 νν ἄρον 
τ τὴς ᾿Ομχίσ, ἰθ δε ψῇοὰ Σ [ὈΌΡΙΒΐηρ ἴο ἣΝ 

ὑμῖν. 4 καί. τινες -ἐξ. αὐτῶν 4.Δ45. 8. ταδα!ῦ βογῆθ. ὁ 
αταγγέλλο ἴο γου. Ἀπα βοιὴθ οὔ ἰθθτα ποτα Ὀδοδταο ὈΘΉΘΥΟΣΣ 

ὶ τε κ ϑαιᾶ. διϑβοοίδ, 6-- ἐγγεί καὶ προσεκληρώθησαν Ὧα. 8,550 : 
ψοτα ίσθησον διά ἐμόδ υνοξα αἰδϑίρηθα Ὁν οἱ 1 56 ῖν 65 ΠΏ Ῥ801 πᾶ 

ὶ ὮΝ ί δ Θ1845, δὴὰ ἃ φρυρδῦ Ὁ - ᾿ καὶ. τῷ.  Σίλᾳ, τῶν τέ ᾿ 
ΣΝ Παύλῳ ἃπᾶαὰ ἰοΐῃθ. 5165, οὔτέ β8πὰ πα! πο οὐ ΩΡ 

σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν ἜΑ τὴν δυνὴ Η νῶν 
Τονοσεποο 5. ασοοκβθ ται πᾶρ το, ΟΥὁὨ Μψοσσφα [ τΝ ΩΝ μῃ ἃ ἦθι 

τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. Β ο τ ΤΠΙΒΟΙΡ | 
διὰ οὔὖἕμθ βτθὶ (ομῈ65) ὑοί ξεν. ᾿ δ ̓ ΝΣ ΝΑ σδπα, βοὶ- 

ὅ ὥσαντε!: τ δὲ οἱ - ᾿Ιουδαῖοι] - 9 Βὶ ;: 
᾿ παν λώσαν, ἸαδΙσας Ῥαξ . τὴ6 Ζενν8 ὑἴη θα ΟΝ, τοῖς ἰαΐο 

καὶ προσλαβόμενοι - , τῶν ᾿ ὑδδῖτ σοΏΡΒΩΥ δὲ τς 
διά Βανίηςρ ἰβίκθα ἰοννατζὰ ἐμεπιθεῖνα. ὀ οἕίδα πϊοκοᾶ ταθᾺ : αι 

δ ὺ ἡ παδυκούςριδορ... ἀ ΐ ἄνδ τινὰς πονηροὺς καὶ : 
τα κα Ἰοῦς χαϑὶθ τρυεδῃο ΒΟΙΏΘ ψὶοκοα δά τα ζορπιοα 8. ποῦ τά 

᾿ 5 , ΤΙ ἐ 

ὀ ή ἐθορύβουν . Ῥτοσθθάθα ἴο [Ὦτ 
εόχλοτι ΟΕ ἴδον νοσο ἱπσοῦνῖηξ ἰΐο ὈΡΤΟΔΥ Σ ἐμῖο ϑΣ ΠΑΡ μας 

4 5 οἰκί ΘΥ͂ 8.55 ὴ ἦ ὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ ιν ' 
ΜΝ πτόλιν ᾿ ἀπὰ Βανί βἰοοῦ ροθ μα. Βουβα Ὠσαδα Ε οἵ κῶν ΟΝ ρα 

ἦ Ἶ ἦν  ΘΩ ᾽1ά ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν ᾿ 56 Ε: ͵ 
ἐδ ρου ἴον ἐξήτουν πος τῆλ ἰο Ι68 ἑοσίῃ 1 ὑ6 πὶ Ὀσουσῦ ἔοσγύῃ. 



ΔΟΈΝ 1}: 6-.1:2 

εἰς τὸν δῆμον: 6 μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς 
Χο {86 ρμυθιο; ποῖ πενίῃ ξουμαά ΡῈ {μοπλ 

ἔσυρον ᾿Ιάσονα καί τινας 
μηδ ν ννοσο ἀσαρδίηδ ὥβϑοῖι δπᾶ ΒΟΙΏΘ 

ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες 
Ὀτοΐμευβ Ὡρὸὰ 88 ΘΟ ΣΑΣ ἢ 5, ΟΥΨΙΏΒ δ᾽οιά 

ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην 
ἑμαῖ ὙΠ6 (οΠ65) 1ῃμ8 1 ΌΙἰοα (ΘΑΣ ἢ) 

ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε 
ἈΑν]ΠΒ αρϑοῖ 186 Ξ8 8150 ἴω, ἤΘΥα 

πάρεισιν, 7 οὗς ὑποδέδεκται 
8.16 δἰοηββίάθ, ἉΈΏΟΙΩ ἢδ5 τϑορῖνϑα ππᾶθγ [ΤΟΣ] 

᾿Ιάσων: καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν 
Φαβοῆ; δῃῦῆ. ἐῆπθβα 811 ἰὰ ορροβίξίο ἰο [86 

δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα 
ἄθοσθοβ οὗ Οβόβϑσ ΘΙΘ ἀοῖηξ, Κιὴσ 

ἕτερον λέγοντες εἶναι ᾿Ιησοῦν. 
αἰξέοσεης ΒΆΨΊΩΣ ἴο Ρ6 ὥεβαξ. 

8 ᾿ ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ . τοὺς 
᾿ ΤΟΥ δβιἰαἰεα Βὰξ ἐπ6 σχοννα δὴ 1ῃ8 

πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα, 9. καὶ 
ῬοΙαΥοἢ5 ἩθδυΐΩ δ 1.656 (8165), διὰ 

λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ 
Βανὶηρ κθὴ {π6 κι δοϊοπὲ (5) Ὀεδίαθ οὗ {ῃ6 

᾿Ιάσονος καὶ τῶν λοιττῶν ἀπέλυσαν 
ϑαβϑοχ 

αὐτούς. 
1Βεπι. 

10 Οἱ 
ΜΝ ν} 41} 

νυκτὸς 
τιδηῖ 

Σίλαν 
51185 

Δα οὔποθ Ἰοξίονοσ (65) ἴδον γϑιθαβεα 

δὲ εὐθέως διὰ 
Ῥεΐ ᾿ταταθαϊείοιν τὨΣΟΌΡΗ 

ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν 
δον βεπὶ οὧὖὐ 86 δῃᾶ Ῥϑδμ] δια {88 

εἰς Βέροιαν, οἵτινες 
ἰπίο Βότορϑδ, Ν 22.) 

᾿ παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν 
Βανὶηβ οοΥὰβ ἰο 6 δἱοηρϑίαάθ ἰπίΐο ἴῇ 6 βνπεαροσια 

τῶν Ιουδαίων ἀπήεσαν: 11 οὗτοι δὲ 
οΥ μ6 ὧονν5 ἐδπον τνεὰΐ ΟΕ; ἰῆθϑθ με 

ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν 
δ. -] ΟΣ θϑίϊοσ γϑοβ οὗ 6 (ΟΠ 65) 1 

Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον 
ΤὨρβϑϑιοηΐσεξ, νΏΟ τεςοαίνεα 16 τνοχὰ 

μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ᾽ ἡμέραν 
δ 2 ιεἶ 811 ΤΩΘΏΪΔΙ γοϑαϊηθδο, πὸ ἄοννῃ αδν 

ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι 
[35. ΦῈ εν ἐδ. 12 ἐπα Θουρίασχο 1 [ἐου]ᾶ Βᾶνο 

ταῦτα οὕτως. 12 πτ᾿ολλοὶ μὲν οὖν 
ἴλοβϑ (ἰὴ 55) ἐμ. Μδὴν ἱπαθορα ἰπούεξοτο 

ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων 
οὐδ οΥ ἐμαί Βϑιθνοά, δηῃα οὐἵμπθ ἄαἀγεοῖδα 

ἀδελφοὶ 
Ὀχοίπμουβ 

624 

ἴο {88 ΓΆΡΌΙΘ. 8 ὙγΏρῃ 
ὑπὸν αἰά ποὺ πὰ ἴβδχῃ 
8} αἀταθρθά σδβοῃ 
᾿ϑλ ἃ σογίαίη ὈΓΟύΠοΥΩ 
ἴο πῃ οὐἷδὺ στῦϊοῦα 
οὐγίπθ οὐδ: “ΤΉδρα 
Ιθ ὑμαὺ Ὦδνβ ονργ.- 
ὑπθα [86 ᾿ΠΠδΡ θα 
θα 816. Ὀυδεθὴς 
ὮΘΥΘ 4180, 7 8η8ἃ 948’. 
5805 Ὧδ5 τϑορίγρᾳ 
ὕθι λυ Ὠοβρ δεν, 
Δηά 81 [686 [1260] 
δοῦ ἴῃ ορροβίψίοῃ ἰὸ 
86 ἄθοσθοβ οἵ Οβ6β8γ, 
βϑὴρ ὕμοσα ἴθ. ϑηοίῃ- 
ΕΣ Κίῃρ,, 76 5115.᾽ 8 ΤΥ 
ἰπαθρά δριαιίθα [ῃ8 
στοὰ δηᾶ ἰῃ8. οὐ 
ΓΌΙΕΙΒ ΜΉΘ ἢν 
Ἀργὰ ὑμθβθ ὑῃίηρϑ; 
9δηάᾶ ἢχδβὺ δέου (δ ῖ- 
ἰῃρ ΒΒ. οῖθῦ βθσι- 
Γἰν ἴτοτυ ὕϑ βοὴ δηᾶ 
6 οὔθ ον [δὲ 
ΤΠ 6 50. 

10 ΠὨπ δαϊδύθιν ὃγΚ 
ῃἰρηῦ ῃῇ6 ὈΓΟΥΏΘΥΒ 
βρη Ῥοίῃ ΘῈ] μὰ 
585. οὐδ ἰο ΒΘ΄ ΤΌΘ, 
Δα ἴμθδθ,. Ὡροὴ 8ἃΓ- 

Γἰνησ, τψοὴΐ ἱἰπΐο 
[886 βυδδρορίθ: οὐ [88 
ὥθυβ. 11 ΝῸΝ μα Ιαὔ- 
ἐδ. ΨΟΥΓΘ. ΤΌΣΟ. ὨΟΌΙ6- 
τηϊη ρα δὴ ἐδμοβα 

ἴῃ ἸὮΘ5. 58.10.1 68, 

ΟΡ μον τϑοοὶγρα {π6 

οι, Μὰ {6 στραὺ- 

Θϑῦὺ δδθθουτθοθ οὗ τἱηά, 

ΟΔΥΘΕΌΙΠΙΨ οκϑιητηΐηρ 

ἴῃ 6 βογίρίυσος ἀδὶ- 

ΙΥ δὲ ἴο ψΈΘΙΏΘΡ 

ἴμοσθ ὑμπίηρβ ΨΌΙΘ 80. 

12 ΤΠΟΥοἕοσα ΓΘ Ὼ οἵ 

[θυ Ῥθσθηλδ ὈΒΙΘΥΘΙΒ, 

ΒΠΩ 80 αἸἃ ποὺ ἃ ἔθ 

οὗ [86 τορυυύθ]6 ατσεοῖς 

[...] 

τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν 
οὔ ἴβε τορυϊαθῖθ δἰ5ο οὗ 816 ΡῈσβοῦβ 

13 Ὥς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς 
Α5 Ρυΐ κηεν 16 ἔγοτῃ ἴδθ 

᾿Ιουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ 
765 δὶ 8150 ἰῷ ἰῃ 6. Βϑσοϑα 

ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ 
ῬῬϑαὰῚ ἰῃς νψοζὰ οἵ [8 

ϑεοῦ, - ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ 
αοᾶ, μὸν σϑῶθ ϑδιᾶίμοσα βμακίησ αρ. 8η6 

άσσοντες τοὺς ὄχλους. 14 εὐθέως δὲ 
ταρ ἰδίηρ 5 .ὰ6 οτοναβ. Τραταθϊδίοιν Ῥαΐ 

τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ 

εα. 1886 Ῥβϑ βοῃΐ ΟΕ οὔϊ ἔθ ῬὈσοΐῃϑυξ 

πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν’ 
ἰὸ 6 βοΐϊπδ ὉΠ: ΠΡΟ [μ8 568; ᾿ 

ὑπέμεινάν τε ὅ τε Σίλας 
τοδί δα Ὀθ μα δρᾶ ἴῃ δὴ 85:185 

Τιμόθεος ἐκεῖ. 15. οἷ 

τοίην ἴδ οτο. ΤΏ (0065) 

θιστάνοντε: τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως 
καὶ παποίας ὼ τ} 8 Ῥϑ8ὶ τμον ἰρά ὈΠ8ΠῺ] 

᾿Αθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν 
ΑἸΏΘΩΏΒ, δρᾶ Βανί τοοοὶνεα οοτητηδηατχηθας 

πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα 
ΡΝ [δὲ 5185 διὰ τᾷὰ6 Τιταοίην ἴῃ οσάεῦ ῃπαὶ 

τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν 
ταοβξὶ ααἱ ον {86} 5ῃου]α οοῦλα ἰονατά ἢἷτὶ 

γυναικῶν 

ὍΟΤΆΘΤΙ 

ΜΕ 
οὐκ ὀλίγοι. 
ποῖ Ζον. 

Θεσσαλονίκης 
ΓὈΞΞΕΙΤΟΣΦΣ Το] 

ατηγγέλη 
ας ΡΟ Βμεα ὉΡ ἔμπα 

καὶ ὁ 
δά τὰ6 

δὲ 
Ῥαΐ 

ὡς 
85 

ἐξήεσαν. 
ἴον ψψϑοηῦ οὐ. 

16 Ἐν δὲ 
δ] Ῥαΐ 

αὐτοὺς τοῦ. Παύλου, 
ἴθτα οὗ 86 ῬϑΌΙ, 

πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον 
ΠΗ ΟΥ ἴω θὰ Ὠἰτα Ῥοδοϊᾶΐϊηρ. 111] οὗ 4015 

οὖσαν τὴν πόλιν. 17 διελέγετο, μὲν 
θείη {ῃ6 αἷἵν. δ νν85 τεραβδοηΐῃβ ἰμαδθα 

οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς ᾿ἰουδαίοις 
ἰποοῖοσα ἰὰ ἰβα βυπαροθὰθ ἰο [6 7ενν5 

καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν 
δηᾷᾶ 186 (0265) Πε 25) ἀπ) Ὁ 21:1 δια 1ῃ 

ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν 
ταδυϊςοίριαςσθ ἄονγαι ἜΥΟΥν ἄδν 

τοὺς παρατυγχάνοντας., 
ἴ[ῆ6 (οὔ 65) Βαρρθηϊηξ (ἴο Ρ6) δου ϑἰᾶςδ, 

δὲ καὶ τῶν ᾿Ἐπικουρίων καὶ 
θὰξ εἴδὸ οξίβα Ἐρισυτεδι δῃᾶ 

φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, 
ῬῃϊΠοβορῆθτ ΨΜογΘ ἰμσον 8 ἰοβο με. ἴο Ὠΐπ, 

ἐκδεχομένου 
Αἰἴμρὴϑ τγϑλτιὴβ ἔΟΥ 

παρωξύνετο τὸ 
τναϑ Βεὶηρ συ αἰθα [ῃ6 

᾿Αθήναις ταῖς 
{π6 

τῇ 
126 

πρὸς 
ἰοννατὰ 

18 τινὲς 
ΞοΙὴ6 

Στωικῶν 
5ῖοῖς 

καί 
τα 
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ΜΌΣΘ 8048 οὗ [68 
τάθῃ. 18 Βα ψΏΘ ὑῃ6 
σον ἴσοι ΤΏΘ5: 58. 1Ὸ- 

πη οἃ Ιδαγηθᾶ ὑμαῦ [16 

ψοχγὰ οἵ αοα ψ85 ρὰὈ- 

δα 8150 ἰὴ Βε- τοθ ἃ 

ΕΥ͂. Ῥδ1, ὑλον οϑιῃθ 

ἰθοσθ αἷϑοὸ ἰὸ ἰμοὶϊΐα 

ϑιια ρὶἰαὺθ ῃ8. π1855- 

65. 14 Του ὑπὸ Ὀτγοίῃ- 

ΕΙ5 ἱπιτηθαϊδίθν ποῦ 

ῬϑᾺ1 οΥ̓ ἴο. ΡῸ 85 [8 Σ 

85 ἰδ 568; Ὀαὺ Ὀοΐῃ 

51185 δ ΤΠΏΟΓΩΥ τ6- 

ταϑὶ θα θα {6 Γ6. 

15 Ηον ον οσ, ὑμοϑα 

σοπμαποίΐησ Ῥϑ8ὺ!] 

Ὀσουρῦ Ὠἰπ 8ἃ5 [ΔΓ 

85 Αὐμθηβ δῃᾶ, δἵνοῦ 

τοοοϊγίηρ ἃ σοπιιϑηᾶ 

ἔοσ 51155 82πᾷ ΤΊ Ὧν 

ἰο ὅσο ἴἰο Ὦΐῃ) 885 

ΔἸΟΚΙΥ 85. ῬΟΒΒΙΌΙΘ, 

{μον ἀθρατίβά. 

16 Νοὸν ΜΏ1ΠῸ Ῥδαὶ 

ψ5 ψολξϊὰρ ἴοσ ὑζθυα 

ἷἴὰ Δίδρϑηβ, 5 βρίσιῦ 

αἰλμϊῃ Ηἰπὶ σϑλ8 

ἰ(ο 6 ἰτγγίαίοα δὖ 

ὈϑμοΙϊαΐηρ ὑμαὺ {πμ6 

οἷὐν ν5 {11 οὐ Ἰάο]15. 

11 Οσοηϑοαῦθην ἢ8 

Ὀαρδὴ ἴο τεᾶβοὰ ἴῃ 

[186 5νῃβροσιιθ ψ ἢ 

ἐπ δον διὰ ᾧδ8 

οΥΘΙ Ῥθορῖὶθα Ψὃπο 

σοσβϊροα [αοα] δῃᾶ 

ΘΥΟν ἅᾶδν ἴῃ ὑδμ6 

τοδσκοὶ ρῖδοθα ψ Ὁ} 

ἐποϑθ ψὯΟ ὨΔΡΡΘΙΘα 

ἰο Ὧ6 οὐ Βαῃᾷ, 18 Βυΐ 

οογίδί οὔδθ οὐ Βοίῃ 

(886 ἘΡ 1 σα το δηᾶ 

{86 5οῖς ρΡῬῃϊϊοδο- 

ῬΏΘΥ5. ἴοοκ ἴο οοῃ- 

νούβίησ νι αἰτὰ 

σοΟΩ ΤΟΥ Υβ᾽ 8} 1γ, δηά 
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τινες ἔλεγον Τί ἂν θέλοι, ὁ 
βοὼθ ψψόσο βαυΐθ ναὶ ἰκοὶν νου] (μα 

σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ, 
Βαρα ἱστὸν 1Ώ15 ἴο δὰ γαϑΔΕ7 ἼῈ6 (0165) ναξ, 

Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς 
ΟΕ ἔοσεὶβθῃ ἀδιλοῦβ ἘὯΘ 15 ΒΘΘυὶ Π5 ῬΟΡΒΉΘΥ 

εἶναι" ὅτι τὸν ᾿ΪΙησοῦν - καὶ τὴν 
ἴο Ὀς; Ὀθοδιιβα 1868 Ζ65:15 δηᾶ 1868 

ἀνάστασιν “ εὐηγγελίζετο. 
ΤΟΣ οθὉ ἢ ννυ»8δ58 ἐδ Αε ων 85 5οοῦ Ὡθν75. 

19 ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ. τὸν 
Ἡδνὶηδβ ἰδ ο μΠοΙ θὰ οὔ Ὡρὸὰ [88 

"Ἄρειον Πάγον ἤγαγον, λέγοντες Δυνάμεθα 
Ἄτεβῃ. ῬΑΘῸΚΒ δὺ 16 ἃ ΞΑΚΜΙΔΒ Ατὸ να 80᾽|6 

γνῶναι. τίς ἡ καινὴ. αὕτη ἡ . ὑπὸ σοῦ 
ἴο πον ψηδὶ ἰδὲ πον 1815. ἴθ Κ»σΨ σοῦ 

λαλουμένη . διδαχή; 20 ξενίζοντα 
Ὀθίπρ ΞΒΡΟΚΘΕᾺ, ἐρδοβίη δῦ Βεῖηβ βίσϑδηξο (8155) 

γάρ- τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς. 
οῦ βοΐθὰθ. ψοῖ 816 ἱτηρουίς ἰΐο ἰζθ. θαυ ηρβ 

ἡμῶν" βουλόμεθα οὖν γνῶναι 
ΟΣ 5; ἵν6 8τ6 ΊΞΏΪΩΒ [52 {π| χε Ὴ} Ὁ ἴο ΚΠΟΥ 

- τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 
δὲ (15) 15 ΨΏΠΙΩΣ {δ6β8ε ({Ἀ1τ|65) ἴο Ὀ6. 

21 ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες 
ΔΑἸΠμρδὴσ πὲ 811 856 ἰδ6 ΒΟΖΟΌΧΙΩς 

᾿ ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον 
ΦΟΥΘΙΞΏΘΥΞ ἰαῖο ΠΟίΒΙΩΒ ἀϊξξέοτοηΐξ 

᾿ ηὐκαίρουν ἢ λέγειν 
πον δα Ἰδίβυχο ἔπαθ. 188 ἴο 6 ϑασὶηβ 

τι ἢ ἀκούειν τὶ καινότερον. 
ΒοΙ ΘΙ ΙΩΒ ΟΥ ἴἰο 6 Παδυίηρ βοχμοί ὭΘΨΟΥΙ. 

22 σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ 
Ἐδλνὴρ 5οοῦ πὶ ῬΔᾺΙ] ἴὰ ταὶ ]86. ΟΥ̓ 1π6 

᾿Αρείου Πάγου ἔφη 
Ατδδὰ ῬΆΒΟ5 Ὦ6 58] τον 

Ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς 
ἄοννῃ 811 (ἐμ 55) 85 

θεωρῶ- 

Μ816 ὑῬοσβοὴβ Αἰμθη 5, 

δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς - 
ΤΆοτΘ ἀρχηοπ- ἀχϑδαϊηρ χοῦ 1 χὰ ῬΕοΙάϊηρ; 

28 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν. τὰ 
Ἑοϊη σου ἿἋοΣ δὴ Ῥϑβδοϊαϊησ υρ. ἴδα 

. σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν. ἐν 
ΟὈ͵Θοῖξ οὗ νοπηοτγεϊίοῃ οὗ χοῦ 1 ΣοΟυΠα 8150 δἰ ἴα 

ᾧ ἐπεγέγραπτο ᾿Αγνώστῳ. Θεῷ. 
ΒΕῸΝΝ τι δᾶ δε ᾿χιίθη προ ΤῸ σΚονΝα (οά. 

ὃ οὖν . ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, 
ὙΜΏΪΓ; ἐμπογοΐοσο Ὀφίηβ ᾿σθοχϑαΐ ὙΟΥ ΔΙῸ ΝΘ ΠΟΥ Δ ΙΩΒ, 
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ΒΟΘ ΜΟΙΣΪα 587 
ἭΝ 15 1’ ΠΗ 
ομαύνογαεσ που] Ιἶκο 
ἴο [6119 ΟΥΠΒΟΙΒ: “δ 
ΒΟΘΩ ἴὼ Ὀ6 ἃ Ρυῇ.- 
ΙΒ ΟΥ Τογοῖρτι ὅδ: 
0165. ὙΠῚ15 δ, 8ἅἶὄδξεΗ 
Ὀδθοϑαθθ ὩὨ6 ΨΜᾺ5 66. 
οἰδυίηρ μ6 βοοῦ Ὥθδνβ 
οὗ ὕθ55 δῃὰ [Π6 ζχα- 
αὐτϑοϊζοηῃ, 19 5Ὸὸ [ῃεγ 
Ια μοϊᾶ οὗ τα βηὴ 
ἐγτ|ὸ] ἘΠᾺ ἴο 86 ᾿Αὐ. 
Θ.ΟΡ΄ 8 65, βϑγίηρ: 
“85. ψὲ σοῦ ἰο Κπον 
ψΏδὺ πὶ ὩΘῪ [ΘΔΟῺ- 
ἴῃ. 1α ΨΏΪΟΒ ἴδ. Ξρο- 
Κοὴ ΡΥ γοὰ 20 ΕῸΡ 
χοῦ δῖ [ἰηἰτοαποὶηρ 
Βοιῆθ ὑμπίηρα ὑμαὺ 818 
βίσδῦρο ἴ0Ὁ ΟἿἹ Θδγὲ, 
ὙΏΘΥΘΙΟΥΘ ψ͵ὸ ἀσρίτο 
ἰο σοῦ ἰο ΚΠΟΩ ψΒαὶ 
0656. ὑῃίηρα ῬΤΡρους 
ἴο 6." Ζ21Τῇὴ ἔδοϊ 
811 Αὐπμοηΐβηβ δῃα [Ὧ6 
ΣΟΓΘΙΡΏΘΥΒ ΒΟ] ΟυΓΐηρ 
ἰθτθ ψουἹᾶ ϑροπὰ 
ὑοῦ Ἰοίβαστο ὑῖθ δἱ 
πούμίησ Ὀὰαὺ ὑθ] ἔην 
βοιιθῦϊὴρ οΥὉὨΎ 1ἰβίδθηϊησ 
ἴο ϑβοπιϑύμίηρ ποῦ. 
22 ῬΔᾺ ὩΟΝ δβἰοοᾶ - ἴῃ 
6 τηϊάδὺ οὗ {π6 ΑΥ6- 
ΟΡ 6115 δῃᾶ βαϊᾶ: 
ΜΡ οὗ Δίμρηκβ, 1 
ὈΘροᾶ (μαῦὺ ἴθ 8 
ἰηρθ χοῦ βϑϑχι. (ὅ 
Ὅ6 πλοῖο σίνθῃ ἴο. [88 
θα οὔ 8 ἀδιθοϑ, 
8 οΟΥ̓ΠΒΘΟΥ͂ 816, 
238 ἘῸΓ ἰηδίδησθ, ΨΏ18 
Ὀϑϑϑίηρ ἃ᾽οῦρ διὰ 
ὈΒΥΘΙΆΙΥ οΟὈΒοΥν ηξ 
ὙΌσᾺ ΟὈ]θοὺ οἵ ἀ6- 
νου 1 δἴ5οὸ ἰουπά 
δὰ 88. οὐ ψΏΪΟΣ 
μδά Ῥθθὴὺὴ ἰηβοσιρεᾶ 
“ΤῸ 8 Κη αδά᾽ 
ὙΒογθίοσθ ψῃαῦ τοῦ 
8316. ὈΠΚΏΟΜΙΏΡΙΥ οἷν 
16 ΒΟΟΣ ἀσγνούϊου ὧδ, 

225 δεισιδαιμονεστέρους (ἀδὶ- 51. ἀαὶν την 6.8 Θ γΟν5), ΒΑ; 
Ὄθσαοτβ νοῦ ἐπουρῆΐ το Ὅ6 .ἀρἴτῖθ5, ποῖ ᾿Διβοουσίθουδιν, " δι ΟΥ̓Θ8, ΝΕ. 

81: Ὁ 67..81}- 1:0: 
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μῖν. 24 Ὁ καταγγέλλω 
ΤῆΘ 

τοῦτο ἐγὰ 
δῖ δῃποιιοίης ον ἢ ιῷ νὐναῇ (15 (Ἰ]Ώ5) ΘὃΞϑξὲ 

θεὸς Ο ποιήσας τὸν κόσμον καὶ 
αοὰ ἴδε ί(οπμ6) δανίῃβτϑᾶθ 6 ννόοσὰ δμὰ 

πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ 
841 ἰδα (55) θ {ἃ, μῃ5 (Οπ6) οὗ ἤξανθῃ 

καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν 
εὐ οὗ φασί ῃ [-5 ΦΕ) Ζὲ 61: Τιοτὰ ποὺ “1ἢἢ 

εἰροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ 
Βαπαχαδαᾶςρ. αἰνῖσπα Ὠδολΐβ τη 5 5 ᾿ππδ λα σ 

25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων 
ΠΟΙ͂ Όν Βαμα Ὠμτηδα 

θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, 
15 ὈΘΙ 8 δἰϊθμαδα ἰο μανλὴρ ΣΟΧΊΏΘΙ Ὠδρα οὗ δηνίίης, 

αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ 
Ὧ6 Ξινῖλθ. ἴο 81] 116 δηὴ ἃ Ὀγχοαίῃ διά 

τὰ πάντα 26 ἐποίησέν τε ἐξ 
186 (1165) 811; πο δῦ 8: οἱ οὗ 

ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ 
ὉΠ ΘΥΘΙΥ Ὠδίοη Οὗ τάθῃ ἴο 6 ἀννελ!ηβ ὌΡΟΣ 

παντὸς προσώπου. τῆς γῆς, ὁρίσας . 
81 Ζδοθ ΟΕ ἕδθ. φαγῇ, δανίὴρ ἀςδῆηςα 

προστεταγμένους καιροὺς καὶ. τὰς 
Βᾶνμθ θΘθα 5οῖ ἰονγασὰ ἀρροϊπίρα ἴσαθ δημὰ. ἐμ8 

ὁροθεσίας. τῆς κατοικίας αὐτῶν, 
χα 85. Οὗ ἐπα ἀνθ! οὗ ἴθι, 

21 ξητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε 
ἴο 6 βερκίῃρς. ἰῇ. αοὰῦ ἴξ σαϑῈν 1 ξϑοῖ 

᾿ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ “εὕροιεν, 
πον σὶρ ΕΤῸΡΘ ἔὸ᾽ ὨΜᾺ δια ἴδ ν ταϊσῃΐ μπᾶ, 

καὶ γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου 
Δα ἴῃ ἕδαοὶ ποῦ Ἰἰοὴρ ἴνν8γ7} ἔσοσῃ ὁ 6 [ΞΕ ΤΩ οἹ 

ἡμῶν ὑπάρχοντα. 28 ἐν αὐτῷ γὰρ 
οἔυϑβ.- εχιϑιίηρ. Ιῃ 1}.4} ἘΟΥ 

ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς 
ΜΘ ΦΥΘ Ἰἰνίπε δῃα γα 8:6 τονίηξ δὰ ΜῈ 8ΥΘ, ὃἃ5 

καί τινες τῶν καϑ᾽’ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν 
8.530 βοὴβ οὗ ἄοννῃ τοὺ Ῥοοίβξ Βδνθ δαία 

Τοῦ. . γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
ΟΣ τς (οπ 6) ΤΟΥΣ 8450 σὺ ΜῈ δζο.. 

29. γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ 
66 δὈλεσαέοσα εχϊϑης οξίῃμε αοα τοί 

ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ 
ΜῸ ᾶἃσο οὐὐνηρ ἴο 6 ορίπϊηρ ἰο βοϊὰ ΟΥ {0 5Ξ:Ινο τ ΟΥ 

λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ 
ἴο βίοσα,. ἴο βου!ρίανοα (186) οὗ αὶ δηα 

ἐνθυμήσεως ᾿ἀνθρώπόυ, τὸ θεῖον εἶναι 
Οὗ σοηίγίναισθ οὔθ, (με αϊνίπο [ΡΠ 5] ἴο 6 

μὲν οὖν ὅμοιον. 80 τοὺς 
ἰηᾶάθοϑα {μπουθίοσθ κρ. ἘΒ8 

χρόνους τῆς 
- πο. οὔ ἕμα 

ΔΟΈῈΝ 17: 24---.-80 

ΏΙ5Γ 1 τ ΡΠ] 5 ϊὴρ; 
ἴο χοῦ. 2άΤΏ6 Οοῦ 
ὑπαῦ. ϑάθ 6 νοχ]άᾶ 
84 811: ἰὴ ἐΐηρβ ἴῃ 
10, Ῥοίηρ, 85 ὑῃϊ5 Οὐδ 
15, Τιοτὰ οὗ  δαγθ 
δηἃ ροαγίῃ, ἄοοϑ τοὶ 
αν] ἢ Ἐβηδχηθαδ 
ἰθιΏ]65, 25 Ὡρϑὶῦοσ ἰς 
Ὧ6 αὐϊθῃάθαά ἰο Ὃν 
Ἀθη δᾶ 85 ἰξ 
Ὧ6 πϑοᾶξα ϑδησνίίηρ, 
Ὀδθοδῖιδθ Ὧ6. ὨΪΙΏ56ΙΣ 
σῖνοβ ὅο 81} [ΡΘΥΒΟΙ5] 
1116. δῃὰ ὑὈγχεαύῃ δῃὰᾶ 
811 .ῃϊηρ5.. 26 Απμὰ Ὧ6 
ταϑᾶθ. οὐὖὖ Οὗ οὔδ 
[πϊ]8}}} ΘΟΥΟΥΥ δύῃ οὗ 
θη, ἴο. ἀν} ὉΡΟῺ 
ἴδ δῃὐϊνγο βυσίδοθ. οὗ 
886 φαγί, δῃὰ ἢ 
ἀδογϑοα μ6 δρροϊη θα 
ΒΘΘ ΘΟ δα 6 βοὺ 
ἡχὶΐα. οἱ ἰῇ ἀμ ηρ 
ΟΣ [16], 271 ἴοσ ὑμει 
ἴο 5660 Κ ἀοά, 1 ὯδγΥ 
χηϊσηῦ στόρο ἔοῦ Ὠἷπὰ 
8η4Δ τῶ]ν ἥπμα Ϊμ, 
Δἰὐουρ, ἴῃ ἴδοι, Ὧ6 
ἷ5. ποῦ ἴα ΟἿ. ἔτοτα 
ΘΔΟὮ ΟἿΘ6 οὗ ι.5. 28 ΕῸΣ 
ὮΥ Πἰμ ὸ δνο 1116 
διηα. χοῦν δρᾶ οχιβῦ, 
ΟΥΘῺ 85 σογίδίη ΟἿΘ5 
ΟΥ 6 ρορίβ. δλοησ 
γοὸὰῦ Ὦδνθ βαϊα, “ΕἘῸΣ 
6 816 8150. .(Ὦ15. Ῥχτοθ- ξην" . 

29 “5Ξροίηρ, ὑμβοσθ- 

ἔοτθ, ἰαῦὺ ψὸ 816 

108 χορῶν οἱ αοῦᾶ, 

6 οὐρῃῦ ποὺ ἴο᾽ ἴτὰ- 
δρῖῆο ὑπῦ ὑῃ6 Ὀϊνὶπα 
Βαῖηρ ἰβ 1 ροϊὰ οὐ 
ΒΊΟΥ ΟΥ̓ βίοπθ, {1 
βογχθί πίη βουρίατρα 

ὮΡ ἰ86 αχὖῦ δρᾶ. οσομύτὶ- 

ν 06 Οὗ τηϑῃ. 30 ΤτΌθ, 
αοὰά 85 ογϑυϊοοκοα 
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ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεὸς τὰ 
Ἰριηοτάποβ Βαν1β ονου]Ἱοοκοα ἐῃ6 Οοὐ. [{μ6 ([πϊπ 855) 

νῦν ἀπαγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας 
ΠΟ ἨΘ 15 τθρουζίης ἴο ἴῃ 8 ΤΏΡ 811 ([861}}} 

πανταχοῦ μετανοεῖν, 31 καθότι 
νου οσθ ἰο 6 χρυ, ηΡ, δοσοοταϊηρ ἴοὸ ΣΟΙ 

ἔστησεν ἡμέραν ἐν ἣ μέλλει 
Ἠ6 τλδαᾶςδ βίδῃα ΟΔΥ ΐπ ΜΏΗΪΟΏ Β6 15 ερουΐ 

κρίνεν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ 
ἴο ὈΘ υάξίηβκ ἴῃ6 αἰ ρα [ϑασίῃ] ἰὰ τσ ΘοῦΞΩΘΘ5 

ἐν ἀνδρὶ Ν ὥρισεν, πίστιν 
1χ ΤΩ816 ὈΘΙΒΟΣ ἴο ΟΠ Ὧ6 ἀεφβηρᾶ, ΒΕ 129] 

παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας 
Βδνίηβ ξαΓᾺἸΒὨ ΘΩ͂ ἴο 81] Ἀδνῖῃξβ ταϑᾶθ βίδηα ΠὮὃὉΡ 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
δ οἷ οὲ ἀοδα (0065). 

32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν 
Ἡδνίηβ ποασὰ αΐϊ τεβυχχοοίίζοῃ οὗ ἀσδα (Ὅτ 65) 

οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ 
[86 (οὔ65) ἰηᾶεθοᾶ ννοσο τοσκίηρ ἐπ (ομ65) Ραϊ 

εἶπαν ᾿Ακουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ 
ἘΟΤΟΙ γε 5881] βεῶσ οὔνψοι δρουΐ {115 8150 

πάλιν. 38 οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ 
δῖ. ΤῊ ἐῃ8 Ῥδμυὶ τηϑᾶθ οχὶλ ουΐ οὗ 

μέσου αὐτῶν: τινὲς δὲ ἄνδρες 
γα α 16 ΟὟ ἐποχὴ; 5ΒΟΙΩΘ Ρυῖ ΤᾺΔ1Θ ῬΘΥΒΟΣΒ 

κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, 84 ἐν 
Ἀδνίπρ θΕ δὴ β]πραά ἴο Βῖσα ἴδον Ρεϊονςα, ΕΕῸῚ 

οἷς καὶ Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης καὶ 
ΜΉ 8150 Τϊοην βία. ἐπα Δτροραρὶΐθ δηᾶ 

γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι 
ἍΟΙΏΔΩ ἴο Ὡδ1ι6 Θδτατὶβ δηᾶ αἰ οσοηΐ (ο. 65) 

σὺν αὐτοῖς. 
ἰορϑίῃοσ ἢ ἴβθσα. 

18 Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς 
ΑΥ̓͂ ἰδμόβα ([Π1}855} Βδνΐίῃ θ᾽ θοῇ βοραγδιθα 

ἐκ “τῶν ᾿Αθηνῶν. ἦλθεν εἰς Κόρινθον. 
οἴ οὗ πε ΔΑἰμθηβ Ὧ6 σεὴθ ἱπίο Οουητῃ. 

2 καὶ εὑρών τινα ᾿Ιουδαῖον ὀνόματι 
Δηά Ὠδνιὴρ Σου μα δβοζὴδ εν ἴο παίπθ 

᾿Ακύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως 
Δαῦῖ]α, Ῥοπίϊβῃ ἴο τὰ 8 Τϑςσο, ΤΟΟΘΏΤΙν 

ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας καὶ Πρίσκιλλαν 
μανιηξ σοθ ἔσοπὶ ἐδὸ 1ῖ8]ν δηᾶ δ ἘΕΙΘΕΕΕῚ 

γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι 
ὝΜΟΓΩΒΕ οὔ τὰ {πγοῦ ἢ ἐῃς ἴο δνθ ογσγάοσγθα 

Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς 
Οἰδαυαϊαβ ἰο ΡῈ βοραυβίῃβ μοσάβεῖνοϑ 8 18 

᾿Ιουδαΐους ἀπὸ τῆς Ρώμης, προσῆλθεν 
Ζε 5 Ζγογὰ τδ6 ἙἘοτΙηΘ, ἢε σδτὴθ ἰοννασχὰ 
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ὑπ6 ὑΐπηθθ οὐ βῃρῃ 
ἸθΏοσΔΏςΘ, γοῦ ΟΣ "Ν 
1ϊβ. ὑθι]ῖὴρ ΤΑΒῺΚίηᾷ 
ἰμ8ὺ ἔθ 5Βου]ᾶ 
ΘΟ ΏΘΓΘ ΤΘΡΘὴης 
31 Βδοδιδθ 6 Ὧδ5 δὲ 
8 ΟἫΔΥἨ ἰῇ ΜΏΪΘΗ Ὧβ 
ῬΌΓΡΟΒΕΒ ἰο πάρ ἰὴ 
᾿ΠΒΘΡΙΘΩά, δα ἰῃ 
ΤΙ ΘΟυΒη 655. ὉΡ ἃ 
δὰ ΜΏΟΣΣ Π6 ἢδς 
ΔΡΡοϊῃΐθα, δ Ὧθ Ὧδ5 
ΓΒ Θα 8. αθγϑηΐοα 
ἰο 8} τὴ ἴῃ δαὶ 
ὯΘ 85 τοβΌγτοίρα 
Ἀἶτὰ ἔχοι [6 ἀθβᾷ," 

32 Ἅ611, ψΏθΩ ἰλ2 1} 
ὨΘδσὰά οὗ ἃ τϑβυσσεο- 
ὑϊοῦ οὗ 6 ἀθϑᾷ, βοζὴβ 
Ῥαρδῇ ἴο ΙὩΟΟΚ, ψΏ1Π6 
ΟἰΘΙΒ βδία: “)7ἅὲ σὲ] 
ὮΘΑΥ γοὰ δροχῦ ἐπ 5 
ΘΥΘῺ ΘΟ ἐϊπη6."» 
8 ὙΠῸ5 Ῥ8Ὰ] πρηΐ 
οαὐ ἔσο ὑῃθ τ τηϊᾶβὶ, 
Ὀτπὺ βοηλβ σθ ἰοϊηρα 
ὑπθιβθῖγοσ ἴο ἨἩἰΐπι 
Βα ὈΘοδ6. ὈΘΙΊΘΨΟΙΒ, 
84 ιηθηρ ΜΏΟΣῚ 8180 
οτθ ὉΣ'Ο ὨΥΒΊ15,. ἃ 
ὰᾶρθὸ οἵὗὐ ἰμ6 οουτὶ 
οὗ [8 ΑΥ̓ἹΘΟΡ΄ 815, 
8 Πἃ ἃ ψοχάδ Ὠδϑηηγθᾶ 
θα τἶδ, δα ΟΥΠΘΥΒ 
Ὀοϑίαθα ὑπό. 

1 ὃ ΑΥ̓οΣ ἔῶθβο ὑῃίηρϑ 
Ὧδ6 ἀθραχγίθα ἔγοια 

ΑΙΏΘΩΒ ϑηα σδπια ἰὸ 
Οοτϊηίη. 2ΖΑμάᾶ. δ6 
ἔοι ἃ οογίϑίῃ ΤΟ 
Πδηιθᾶ Ααπ1:18; 8 Ὧ)8- 
ἄνα οὐ Ῥοηΐιβ ψῈὯῸ 
ὨδΔΑ͂ ΤΘΟΘΩΟΙΥ ΟΟΠῖθ 
ἔτογυα Τύϑιν, δηᾶ Ῥυΐδ- 

Οἰ1186 Ὠΐϊ5. ψ 16, Ὀθοδιϑ8 

Οὗ {π8 ἔδοῦ ὑμδὺ ΟἸδα- 
αἰὰ5 86 ογάδσγϑα 811 88 

σον ἴο αἀδρατύ ἔτσοια 

Ἐχαθ. 50 6 ψϑηὺ ἰο 

6029 

καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι 
Δηά. [Ὠσοῦρ ἰμ6 5.ΣᾺ116ὺ ἴσα ἕο Ὀ8 

παρ᾽ αὐτοῖς ᾿ καὶ 
1: Ἐ}}6{| 16 1ὶ δῃάᾶ 

ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ 
μον ψαῖθ ἔοσγ {πὴ 2 2λ 9 5}. 45] 

διελέγετο δὲ ἐν τῇ 
δ ννἃ5 σθδϑοηϊῃ δι ἰὰ πὸ 

κατὰ πᾶν σάββατον, 
ον ΘνΟΥν ΒΑ δίῃ, 

τε ᾿Ιουδαίους καὶ Ἕλληνας. 
ὅενν8 8η8Ἢ Οἀτεοῖϑ. 

ἀπὸ τῆς 
μον ψοηΐ ον ἔγοχα 1161} 

τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, 
δι ἰῇ Τιρμοίῃν, 

τῷ λόγῳ ὁ 
ν85 Βοιάϊηρ Ὠλι56}Ὲ ἰοσοίθμοῦ ἴο 86 νογτὰ ῃ8 

Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ᾿ἰουδαίοις 
Ῥϑμ}, ἘΒΟΥΟΌΡ ὮΙ νὐἱοϑϑίησ ἰο [86 7 ον 5 

εἶναι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 6. ἀντιτασσομένων 
ἰοῦ (Φᾷἃ6 Οβγῖβί Φοβαβ, ΟΣ (οπ 65) ορροβίῃβ 

δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος 

αὐτοῖς, 3 
{μοτὰ, 

ἔμενεν 
86 Μδ8 τειη δῖ η1)᾽ 

ἠργάζοντο, 
πὸ} 616 τυουκίηρ, 

τῇ τέχνῃ. 4 
ιο 886 ἐἔγϑάβ. 

συναγωγῇ 
ΞΥ ὨΔΕΟΒᾺΘ 

ἔπειθέν 
μ6 ᾿ννλ3ὼ5 Ῥευβυδαϊηβ δηάᾶ 

δ Ὡς δὲ 
Ἀ5 [5}»}} 

Μακεδονίας ὅ 
Μεαοεάομίαϑι ἰῃ6 δῃὰ Κ511865 

συνείχετο 

κατῆλθον 

νυΐ οΥ ἐμβεὰ δῃᾷ θ1δθρηθαίηθθ πδν ηβ βῆδκρα ουΐ 

τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς Τὸ 
[Ξμὼ6 ουΐοει ραγγαθηΐβ μ6 βε:ἃ ἰονασά πο ὙΠ6 

αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν’ 
μοοά οἔτοῦυ ὕροπ 6321: ᾿οϑδὰᾶ οἔγου; 

καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη 
οἰθδπ 1, στοὰ ἰῇ6 πον ἰπΐο [86 ὩΘΏΟΏΒ 

πορεύσομαι. 7 καὶ μεταβὰς 
1 5}8]11] βο. Δηᾶ Βαντὰξβ ΒίθρΘα ΔΟΙῸΞΒ5 

ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς 
ἔγοτῷ ἴθ χ6 Ὧ6 σϑπλθ ληΐο Βου56 οὗ βοσῆθοπθ 

ὀνόματι Τιτίου ᾿Ιούστου σεβομένου τὸν θεόν, 
ἴο δῖα ΤΙ15 υπίιβ νηοί, [δ6 σοῦ, 

οὗ ἡ οἰκία ἦν ᾿συνομοροῦσα τῇ 
ΜΏΟΘΘ ἰδ6 οι ννα5. μανίαρ Ἰοἰπὶ Βουπᾶδσν ἰο {88 

συναγωγῇ. 8 Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος 
ΒΥ ΔΞΌΡΊΙΘ. Οτῖθραβ "ὑπὸ [2Ὡ6 5 ΠΘΒΟΡῺΘ ΓΌΪΘΙ 

ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ 
Ῥεπονεᾶ ἴἰο 86 τιοτὰ ἰοποίμεσ ἢ ὙῈΟΙς 

τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν 
ᾳ-6 Βοῦβο (Ὠο]4) οὔ μῖπι, μη ΤΑΒΩΥ οἵ ἴα 

Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ 
(ον θη 5 ἘΣ Τα εἶτ τ το ΒΟ νὴ δα 

ἐβαπτίζοντο. 9 Εἶπεν δὲ ὁ κύριος 
ἴδον ψοτα Ῥοϑίπρ θαρ ϊΖρά. σαίά Ὅὰσὲ 6 Ιιοτᾶ 

ἐν νυκτὶ δι’ ὁράματος τῷ Παύλῳ “Μὴ 
ἰπ Ὡῖρς ἰπσουθ ἢ νἱδῖοιι ἰοῦ Ῥᾷ1 ΝΙοΐ 

Ὠθαάᾶϑ. 

ΔΟΊΤΒ 18: ὅ-9 

ΤΠ θλ δοπμα ΟἹ 80- 
σουσῃΐξ οὗ Ῥοίηρ οἵ ὑῃπ6 
β8 16 ἰγϑᾶθ Ὧ6 βἰαγρᾶ 
δῦ ὑπο] δοηρ, δῃᾶ 
[Π6Υ ψογκρά, ἔοσ πον 
ἍΟΓΟ ἰδ χηα κοῦ ὉΥ 

ἰτοάθ. ἀπ ονονοῦ, ὯθΘ 
ΜΟῦΪα ον ἃ ἰθ1κ ἰἴὰ 
1706. ϑυπαροσῦθ ΟΥΘΙΥ 
θα ἃῃὰ πομᾶ 
Ῥούβιδὰθ σὸν 5 δῃᾶ 
ατθοῖπ. 

ὅ ΝΏΘΩ, ον, Ῥοίῃ 
5115 δῃὰ τἰοῦαν 
οΆ16 ον ἔσότῃ Μῖ80- 
Θ- ἀΟΣ:8, 81 Ὀδρθη 
ἴο 6 ἰηύθηβειν οὐοὰ- 
Ρἰεαὰ πιῇ 6 ψοτᾶ, 

ψιπδοδίὴρ ἴο π6 σαν 
ἰο Ῥγύόνα ὑμαῦὺ 9655 15 
ἐμ6 ΟὨγχίϑὺ. 6 Βυὲ αἴδον 
ὑμον Κορῦὺ οὔ ορροβίῃδ 

8.4 5ρρακίωρ δραβῖνε- 

Ιν, Ὧἢ6 5ῇοοκ οὐδ ἢΪβ5 

σαυτηθηΐβ δηα βϑαϊά ἴο 

Ὁϑλ: “Τοῦ τόοῦκ Ὀἱοοά 
Ὅ6. Ὅροη Ὑοῦα ΟΜ 

1 8: ΟΙθδῃ. 

ἘΊΟΠΙ ΠΟΝ ΟὨΣΙ ΜΠ βῸ 

ἴο δορὶ οἵ ὑῃ6 :8- 
(105. 7. ΔΟΟΟΤΟΙΏΡῚΥ 

Ὧ6 ὑτϑηϑίουσοα ἔτγουα 

πεῖ δῃὰ ψϑΐ ἰηΐο 

[86 οῦϑδα οὗὔ ἃ δῇ 

Ὡϑιηθα τις σιῦθϑ, 
8 ΟΥΒΏΪΌΟΙ οὗὐ Οοᾶ, 

ΜΏΟΞΘ ΒΟοΒ6 5 δᾶ- 

Ἰοϊῃῖϊηρ [6 ΒΥΠΔΡΌΡΈΘ. 

8 Βυΐ ΟΥΒΡῸ5 86 ὑτθ- 

5ἰαϊηρ ΟΠἾΟΟΥ οἵὗὐ ὑπ 

ΒΥ ηΔρορῦθ Ὀδοϑθ 8 

ὈΘΙΙΟνΟσ ἴῃ ὑπ Τιογά, 

ϑΘη ὦ 50 αἰᾶά 811 5 

ἨΟυ ΞΟ οἱ, Απηα ΚΔῺΥ 

ΟΥὁ 6 ΟοΥ ΔῊ 5 

ὑμαὺ πορασὰ Ὀεσδὴ ἴο 

ον δηᾶ 6. ὈΔ0- 
ἐϊλζχθα. 9 Μούϑδονοι, ὈΓΥ͂ 

εἰσ 6 Τιοτᾷ κ5αἱα 
ἴο Ῥϑὰϊ ἰτουρῃ 8 
νἱβδίοῃ: “Ἧαδνοὸ ἢ0 
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φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ ἡ [ἴἷΘᾶγ, υὺ Κερρ. ..} ἐρασίπβ, μυΐ Ἐς βρεδκίῖῃηβε:. δπᾶ μὴ βρθδκίῃρ δυᾶ ἀ0. τ 
σιωπήσῃς 10. διότι ἐγώ εἰμι [ΚΘαρ βιθηΐ, 10 σοι 5ΒΒοι]α Ρ6 βΠεπέ, ΤΒΤΟΌΡῊ νΒ  οἢ ν ἴα Ι ΩΝ δ τὴν γοα πδὸ 

μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ [πὸ τιδὰ σΠὶ νΠ γσψοὰ δηα Ὧο οῶε 11 5εῖ Ὡροὴ ψοι οὔ το γοιὶ 50 85 ἴο ἀν γαῖ 
κακῶσαί -σε,. διότι λαός ἐστί ἰπλαγν; ΙἴὉΓ 1 ἴο ἐγθδὲ Ῥ8α]ν γοῖ, ὰχουθῃ ὑνοὴ Ῥεορὶθ 15. [ΤὭΔΩΥ ὨΘΟΡΙΘ ἰὴ ἔδνο 

μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.  οἱδν." 1150 δὲ δίθγρα ἴο τη 8 ΤΟΣ 1ὰ ἐμ εἷἷν {π|5. [οῦ ἰῆθσε ἃ ΥΘΆΓ διδὰ 
11 ᾿Εκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ [|5]Χ ΙΛΟΏ 5, ῥθδοηῃϊηρ ἘΦ βαΐῖ ἄοννῃ Ὀμὲ ψΘ8Γ διὰ τιοηΐῆβ 51 ΘτΟΩρ ὑῃθη ἐῃ8 Ψοσὰ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. [οἵ αοά. ἰοδορη. ἰπ πογα τὰς. νοτάὰ οξέίμε (οά. 1 Νο - ᾿ 

12 ᾿ ΜΝ Μ Μ ΝΑ : Οὐ ΨΜΠ216 (41. Γαλλίωνος δὲ. ἀνθυπάτου ὄντος τῆς 110 ψῶ5 Ῥχοοροηριῇ οἵ Οὐ ϑισ Ῥυξ ργοσοῦβ Ὀεβίῃβ οὐ ἐπε ΑἸ ΟΠΔ8΄186, ἐπα σοῖς 
Αχαίας "κατετέστησαν οἱ ᾿Ιουδαῖοι [το ὡἃρ' ΜΙ Οὴθ ομδίδ Ββίιοοα ἄοννὰ Ὡροα ἴθ ὅενν5 ΔΟΟΟΙά δρδίῃβε " Ῥβῃ 
ὁμοθυμαδὸν τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν [πα 16 Ὠϊΐπὶ ἴο. ἐῃ8 ἨΚΘ-ταϊλαθαϊν ἰο ἴἢ6Ὲ Ῥ8Ὰ]. δπᾶ πον 164 Πἰπὶ Τιᾶρτηθπξ βϑϑὶ, 13 58. 
ἐπὶ τὸ βῆμα, 18 λέγοντες ὅτι [ἰὩβ5: “ΟὈΠ ΓΑ ἴο ἐπῆρ ὍΡΟΣ 1ῃΘ ᾿Βίερ, 5ΒΣ ΤΩΡ Βα} 1ϑὺν [Π15 ῬΘΙΒΟῚ 688 Παρὰ ᾿τὸν. νόμον ἀναπείθει. οὗτος [τΏθ ἴο ὩΠΟΐΠΘΣ. ροὲ- ΑἸοη ϑιᾶθ ἐμ Δ 15 ῬΟυβ δα ΩΡ ΠΡ {815 (016) ϑυβϑίο ἴῃ. ΨΌΓΒΗΪΡἱηρ 
τοῦς ἀνθρώπους. σέβεσθαι τὸν θεόν. αοα." 14 Βαδ᾿ 85 Ῥ)ϑῃὶ [3.0 ΤΘᾺ ᾿ ἴο Ὀ6 νϑῃθσϑίίη ἐπα (οῦ, ψὰ5 δβοϊῃρ ἴο ΟΡΘἢ 
14 μέλλοντος δὲ : τοῦ Παύλου ] Εἰ. παοα, Ο8111:Ὸ Βεὶπρ' δροὰξ μυξ οΥ μα ῬδᾺΣ ἰβαϊᾶὰ τὸ [πὴ σοτβ' ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων͵ “ἼΣ 1 ψψ6Γ6, ἱπάβρή, ἴο ὈΘ᾽ ΟΡΘΏΣΩΒ ἋΡ ἴῃΏ6 τποιτἢ βαία {πὸ Οδηἶο ἰςοπῖρ ΨΥΟΗσ ἰύνδον 
πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους Εἰ μὲν ἦν |πὶοκοᾶ δοῖ Σ᾽ ᾿- ἰοννατὰ .ἰ88 Ὁ Ζρον5 ΤΕ ἱπαρεὰ τἶἶγαο ΔΊΣ, Ο σον ΕΝ 

ἀδίκημά ...- τι ἢ ῥαδιούργημα [Μου]ᾶὰ τ ΙΓ - τόββόῃ ὉΣΣ σοι ΤΏ ηρ 5ΟΠΊΘ - ΟΥ̓ τ αν ἀοηθ ννουκ 
πονηρόν, ὦ ᾿Ιουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν γίοκεα, Ὁ 72εγ8, Δοσογάϊηδ ἰο ννογᾶ - ἸΠΚΘΙ͂ν 

ἀνεσχόμην ὑμῶν: 15 εἰ δὲ Τα Ῥυϊηρ ἂρ ψ ΠΏ : ἔνω ; 1 μαΐ 
ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομά ᾿ [ ατῶν ΤΠΊΏΡΒ βουσὶ 1015 δρουὲ ποκα δῃᾶ βέμανν 

καὶ νόμου τοῦ - καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε ϑδηᾶ δ ΟοΥτδΘ Δοζςοχάϊηξ ἴο προ που ΚΙΣ 566 
αὐτοί: - κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ ΝΕΥΥ (ὁ 65);. πᾶσ. ΟΕΞξΒ ξἐῚὲ ΟΕ ἴθ (1655) ποῖ 

βούλομαι ᾿᾿ εἶναι. 16 καὶ ἀπήλασεν - αὐτοὺ Ομς . αὐτου Τ τὴ νι βίηρ ἰο 6. ἈΑμα. 6 ἴσους ΟΕ. πον 
: βήματος. 17 ἐπιλαβόμενοι 

᾿5ΐἴερ. ᾿ Ἐνῖὰδ [ΚΘ ΒΟ] ΟΣ 

Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον 
ϑοβίμεῃηοβ ἴθ 5ΞσΏΒΔΡΟΡῸΘ ΣΌ]ΟΥ 

Ῥαδ ἋΡ Ρῥδὐθηθν 1 
χοῦ. 15 Βυὺ 1165. {{΄ 9 
ΟΟΣΟΥΟΥΘΥΒΙΘ 5. ΟΥ̓ΟΥῚ 
ΒΌΘΘΟ 8Πα ὨΔΙΏΘ5 
8 ἃ (ῃ6 δὰ πο 
χοτῖ, τοῦ ΨΟΌΓΒΘΙν 5 
Ιηυδὺ 5686 ἴο {1 
αο ποῖ τ ϊθὴ ἰο- Ὧ86 
δ8. πᾶρεα οὐ 658 
ὑπῖησβ." 16 ὙΠ ἐμδὺ 
6 ἄγον ὑῃοίη αὐ αῦ 
ἔσοσθ ὑπ ἡπαρτηθηΐ 
δεδύ. 17 50 ὑῆῈῪ 84]} 
ἸαΪά ΒοΙὰ οὐ Ξοβίμο-: 
ὯΘ5 ὑὴ ὑγοϑιαϊηρ οδἢ- δὲ πάντες 
ΟΟΥ Οὗ 8 ΒυῃθρΟρΊθ 

θ᾽ 8} ({Π60} 

ον  ΟΝΝΝΒΒΝΝΜΟΝΝ 

πα ποσιοέΨΕο«ο νὕ....Ὅὦν0νῳοωςς 

ΠΡ ΡΝΌΒΒΟΝΝ 

ΕΝΟΝΟΝΜΕΝΒΕΝΟΝΟΝΝΒΒΝΌΝΟΝ 

681 ΑΟΈΒΞ 18: 18.--23 

ἔτυπτον ἔμπροσθεν .τοῦ βήματος" [8πηἃ ψερῦ ἰο Ὀοδίϊηρ 
{πον Ψεσα θεδίης ἴῃ ἑγοὴηΐ οΥ [8 δίδβρ; Ὠἰτὰ ἰῃὰ ἴτοηῦ οὗ ἐμ8 
καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ᾿αάθταθηὶ βϑαὺ. Βυΐ 
αηὖ ποίμίῃρ οὗ ἐῆεβθ (ἐπ 55) ἰο ἴΠ8 σι [68111.0 Δομα ποὺ 

ἔμελ ΘΟΠΟΘΓῺ ὨΪΏ5617 αὖ 81} 
ΔΜ κα ψὶῦ ὑμ658 ὑπίηρϑ, 

μω ᾿ ᾿ Ν Ε ᾿ 18 ον νοῦ, δ. Σ 
18 Ὁ. . δὲ Παῦλος - ἔτι βἰασίης απἰδδ 5ΟΠῚ6 

ΤΙΘ , Ῥὰϊ , Ῥϑαὶ . γεῖ ἀΔΥ5 ἸοΏροΡ, ῬϑᾺ] βαἱα 
προσμειῖινας ἡμέρας ἱκανας τοῖς ἰρφοοά-Ὦν ἴἰο [6 ὈΓΟΥΏΘΥΒ 

πᾶν ἔατ τ 61" τοτη δἰ Πϑά ἄδν5 βυξῆσῖοης ἴο ἔμ6 δα γτοοθθᾶθα ἴο 581] 

ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει ΘΝΆΝ ἴοι ϑυτία, δηᾶ 
Ῥγοίθοβ αν 56 ὨΙΧΏ561 ΟἿ ΠῸ ν͵ϑ βϑὶ Ππρ οαὐΐ ΜΙΓῺ Ὠΐη Ῥυὶδ- 1 118 

εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ εηὰά Δατ θα, ἃ5. Β6 
ἱπῖο ἰδ6 ὥνσϊδ, ἃιὰ ἰορσοίμου ἢ Ἐ6}} 84 ἔπεα παῖς. οἵ Ἡϊΐξ 

Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας, κειράμενος ἐν μεδᾶ οἸἱρρεᾶ βμογὲ ἴῃ 
Ῥτίϑο δ δα ἈΑαπϊδ, Βδνὶπβ ΒΠΟΧῚᾺ ἴπ|} Πρ ὮγΘ- 88, ἴῸΥ ὯΒ 

Κενχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ μεαά 8 νον. 19 50 {ΠῸῈ} 
σρθσῆγοδο ἴδ 68, Β6 ψε5 βάν οτ ᾿υγῖνοα δἱ ΕἘΡΗ 8508, 

εὐχήν. 1 κατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον; [ὡῆὰ με δ ὑξθαι 
νον. ὙΤῊῸν αἰϊδίλεα ἄοόννὰὶ Ὅπΐ [πΐὸ ἘΡὮθΘβα, (ἢθγα: θα Ὧ6 Ηἰχαβοὶῦ 

κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ ᾿φῃηίοτοα ἰηΐο ὑπ6 Ξγῃ- 
δηᾶ ἰῇοβα., Δ θέ ἄἀοσψαὰ ἴῃ [μδ΄ ΡΙδςθ, ἢ Ἀαπΐ ΘΡορΘ πα γρϑϑβοπθᾶ 

εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο [τΐ ἐπδ σον. 20 ΑἹ- 
ἮὯΘ ΤΕΟΒΟ ΘΩ͂ 

δὲ αὐτῶν 
Ῥὰας οξέμοσηῃ 

μεῖναι οὐκ 
ἴο σου δίῃ ποῦ 

ἀποταξάμενος 
Ἀδνὶηρ 56ῖ ὨΙΤΆΒΟΙ ΟΕ 

ἀνακάμψω πρὸς 
Ι 588}} Ρεμλᾶ Ῥ8δοκ ἐοναχα 

ἀνήχθη ἀπὸ 
6 ννὰ5 16 ὉὋΡ ἔσγοχῃ 

κατελθὼν “εἰς 
Βανί σογὴς ἄονσα. ἰηὶο 

ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος 
Βαν 8 βίθρροα ρ δηα μανίηρ ρυθοίρα 

κατέβη εἰς ᾿Αντιόχειαν, 

ἰβοαρη ὕμον Κορὺ 
τοαμοϑύϊηρ εἰμὶ ἰο 18- 
-τοϑίὴ ἴῖἴοΓ. ἃ ἸΟΏΘΟΥ 

᾿ ἰπηθ, 6 Ψψοιμα ποῦ 
οοηδοηῦ ΖιΡαῦ. 581 
Βοοᾶ-Ὀ δῃᾶ {οϊά 
ὑμολ: “Ἵ Ψ11 τούσσῃ 
ἴο τοῦ ἃρδίῃ, 1 56- 
Β͵ονϑὴ " 85 ψ1Π1ηρ.᾽ 
Δῃμᾶ Ὠ6 ρΡυΐ ου ἴο 568 
ἔτοια ΕΡΏ Β:815 22 πᾶ 
σϑὴθ ἄονῃ ἰοὸ Οβ865- 
δ᾽ Το. Απᾶ πὸ ψϑοηΐ 
ὋΡ δῃᾷ ρτϑοίθα {μ6 
σοηρττορδύϊοη, δηᾶ 
ψοηῦ ἀον ἴο Απὐίοο!. 

δανίηβ εὐἰεσεαᾶ ἰηΐο ἰπ6 ϑβυπαβορὰβ 

τοῖς Ιουδαίοις. 20 ἐρωτώντων 
ἰοὸ ἴπ 6 ἴονγ5. ΕΣ ΤΟ δ ὑ- ΕΊΣ 21:4 

ἐπὶ πλείονα χρόνον 
προχ ΤΟΥ͂Θ {τὴ 

2 ΄ 21 2 Ἄ 

ἐπένευσεν, ἀλλὰ 
86 ὅᾶνε ποᾶ Ὅροι, 1 

καὶ εἰπών Πάλιν 
δα αν ηβ 5818 Αρβδὶῃ 

ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος 
τοῦ. οὐπε αοα ΜΠΠΠΝ 

τῆς ᾿Εφέσου, 22 καὶ 
τὴ8 ἘρΏΆθϑιιβ, δρᾶ 

Καισαρίαν, 
δθβϑαγθᾶ, 

τὴν ἐκκλησίαν, 
1.16 φοοϊοβδία, πὸ βίερρϑα ἄοψῃ ἰπἴο ΔΙΈΟΟΏ, 23 ΑἹ ΜΏΘΗ " 6 Βδά 

28 καὶ. ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν͵,. ᾿ρα55θ6α βοιῖθ ὑΐπιδ 
84 μανὶπε τηδάθ ἰθ βούὴβ Β6 ὑεῃΐ ουΐ, ᾿Ιργο 6 ἀθραγίβα δῃὰ 

διερχόμενος καθεξῆς τὴν ψοηῦ το ΡΙ8 66. ἴο 
Ῥαββίαρ ἰγοῦσ ἢ δοοογάϊλδ ἴο Βα Ὀβθαῦθησα 1Π6 [Ὅ18 σα ὑβτοῦσἢ ὑπ 

Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, στηρίζων [ΟΌΔΌΥΥ οὗ 68 .18' - 
(ὐδιδίϑῃ σου δηα ῬΗσνεία, Ἴομβυγηδ} 1.4 8ΔἋ ῬΏΓΣΥΡΊ ἃ, 

πάντας τοὺς μαθητάς. βύσθηρ πε πίηρ; 811 {88 

81} τὰς ἀἰβοίριοβ. αἰ ΞΟΣΌ16 5, 

211 Τοπονδὴ, σ1; αοᾶ, ΒΑν σΞυ». 



ΔΑΟΈΒ 18: 234---19:1 

᾿Απολλὼς ὀνόματι, 
ἌΡΟΙΙΟΞ ἰἴο Ὠδηθρ, 

ἀνὴρ λόγιος, 
ταϑἾθ ρούδοῖι οἱοαμρηΐ, 

δυνατὸς ὧν 
Ῥον θα! Ῥρϑίηδ 

24 ᾿Ιουδαῖος δέ 
“εν μυΐ 

᾿Αλεξανδρεὺς τῷ 
ΑἸοχϑημαγίδῃ ἰο {πῸ 

κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, 
ἢ αἰξδιηεα ἄονψα ἱπίο Ἐρἤαβαβ, 

ἐν ταῖς γραφαῖς. 2ὃ οὗτος ἦν 
ΕΠ] ἴμ6 Βογίρίιγοο. ὙΤὮῚ5 (ΟΠ 6) ὙΜΔ5 

. κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ 
Ἀδνῖηβ Ῥθοη ἐδυρῃξ Ὁν δομο ἄονψῃ {π6 ΔΆ, οὗ ἰῆθ 

κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει 
Τοτὰ, πᾶ Ῥοϊπηρ ἰο ἰδ 6 ΒΡίχι δ ν 88 Βρεδκίηρ 

καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ 
Δα Π6 νγδὰβ ἐβϑοηλης, δοσυταίειν ἰῃ6 (ἐπίῃ ρ5) δροαΐ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ 
ἐῃ8 655, Ῥ6ΙΡ βοᾳπεϊηῖρα ἢ 81θπθ. {πὸ 

βάπτισμα ᾿Ιωάνου. 26 οὗτός τε 
Ῥαρ βγη ΟΥ̓ ΖοΒῃ. Ὼ15 (οὨ 6) Δηα 

ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ: 
βιατίθα ἴο ΡῈ βρθακίηρ Ὀο]Ω͂Ιν ἴῃ {8 5) ΏΔΡΟΡΙΘ; 

ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας 
Βανίηβ ποασᾷ Ραΐ οὗ πίτπηη Ῥχίϑοαθ δᾶ Ααρ118 

προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ 

τις 
ΞΟΙῺΘ 

γένει, 
Γδοθ, 

ἸοΟΙ ΔΙΟῺ ΚΡ Ἀϊὰ. δρᾶ ΙΆΟΤΕ βοσιγδίθιν [Ὸ Ὠἰπὶ 

ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ. 
λον θχροπηᾶρα 16 ΑΝ οΟΥ {πα αοά. 

27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν 
ΜΙ ΩΡ Ῥαΐ οὗ Βίτη ἴο ξὸ ἐβσοῦσῃ ἱπίο ἐπὸ 

᾿Αχαίαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ 
ΑΌἤΒ δῖα. Πᾶν] ρ ἰυχηδα ξοτυνετα ἴδο Ῥτγοίουβ 

ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν. 
νυτοίθ ἴο 8 8 αϊβοῖρὶεβ. ἴο χϑορῖνο οἱ Βῖτγα; 

ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ 
νᾺΟ Βανίῃρ' σοτὴθ ἰο ΡῈ δ᾽οῃσβίαε δ6 ὨΘΙρεᾶ τς ῃ 

ἐπιστευκόσιν διὰ τῆς τοῖς 
ἴο {π6 (00) 65) Βανὶηρ ΒΘ θνϑᾶ ἐπτοι 1τη6 

χάριτος᾽ 28 εὐτόνως γὰρ τοῖς 
τἰηαρβοτνοά Κιηδηθβο; 1 ϑοῖν, ΤΟΥ ἴο 1π 8 

᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο 
2ενν5 Ὦθ νν8β ᾿πογουσὮ!ν ὑτονίηβ 

δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν 
ἴο ῬΌΡΙς [Ρ]866] Βμονντηρ ξουίῃ [92 ζο 1} 1τ| ε 118 

γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 
Βουιρίασοα ἴο ρθε. ἐπα [6᾽ἘΦΕῚΣ Ζ6588. 

} ΄ Ἀ 2 Ἐγένετο δὲ ἐν 
τἰ οσσυγτοα μὲ 1ὴ 

Παῦλον 
ῬϑῺΙ 

τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν 
16 6 Αροῖοβ ἴοβε ἰῇ 

διελθόντα 
Πανὶ Βοὴς ΤΟ ΡὮ 

19 
Κορίνθῳ 
Οοσϊητῃ 

τὰ 
6 

255 Τοπονϑῃ, 11.8,18,15,16.. ἐῃ 8 Τιογᾷ, ΒΑ. 
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24Νον ἃ σδγύϑιῃ 
ώϑινν πϑδῃχρὰ Δ ΡΟ]Ίος, 
8, αύνα οὗ ΑἸθχϑη, 8 
8 οἰοαιθηῦ Ἰήϑη, γ᾽ 
γίνοα ἰῇ ἘΠΡΏ“8: 585: 
δια ΗΘ ψὰ5 61] ΣΙ 
ἴχθ 86 ΒοΡΙΡίαχρα 
25 ΤὨΪΒ [Ἰ18}} δα 
ὈΘΘὴ ΟΥ̓ΔΙΪΡ Ἰηδίσιοι 
ἴὰ 8 ΨΥ οἵ 2600. 
γϑῺ" διηᾶ, ἃ5. ὯΘ ψᾷς 
ΒΡΊΟΝ ΓῺ ἐμμ6 βρίτις 
Ὧ8 ψϑαῦ βρϑβκίῃρ βῃς 
ἐδδοιῖϊηρ ΊῊ σοζτρος- 
Ὧ655. ὕ8 ὑῃίηρβ δρουὶ 
ὥώθδιδ, θὰ} Ὀθίηρ 8.- 
απϑὶηθα τ] ΟὨ]Υ 
ῥὯ8. Ὀωρυϊβηῃ οὗ Ζοῃῃ, 
2ΘΑμα {Ὠϊ5 [Π|8}} 
βπὐδυίθα ὅο βρϑαξκ ΒΟΙΑΙΚ 
ΪῺ ὑμ8 5ϑυηῆδρορβῃε, 
θη Ῥ.ὶβ᾽ 6118. δηὰ 
Δαιλ16 Ποϑτζᾶ Ἀΐχη, 
πον ὕοοις ἢΐπὶ ἰηίΐο 
[ΘΓ σοχρϑαν Θη Ἐχ- 
ῬΡουπηᾶθα ἐῃῇ6 ψ8ν οἱ 
Ασοα ΠΟΤ ΟΟΥΤΘΟΙΙΥ ἰοὸ 
τα. 27 ἘΠ ΠΟΥ, Ἀ8- 
οδαδα 6 νγὰ5 ἀθδβίσίησ 
ἴζο ὸὼ β8όγοϑθα ἰηΐο 
Α΄ ΟΠ8183, [Π6 Ὀτοίμοῦς 
ψεοῦύα {Π8 αἸΒΟΙΡΙΘ5, οχ- 
Βοτύσησ ῆθπι ἰο χϑ- 
σον Ὠἰπὶ Κίηαδιν, 50 
ΜΏΘη Π6 σοῦ ὑθϑζθ, Ὠ8 
ΕΥΘΘΟΥ ὨοΙροα ἐμός 
ΨΜΏΟ 84 ὈδΠονεᾶ οἢ 
δοοουῃῦ οὗ σοῦ ὰῃ- 
ἀδθβϑουνεῶ Κἰηᾶηθββ᾽ 
Ὡ8δῖοσ ψιῦ ἰὨὐΘΩΒ 
Ὧ6 ὑπουόοιρΏγ Ὀτονρᾶ 
6 ὕενγε ἕο Ρ6. στοῦ 
ΘΏΘΙΙΟΙΥ, ΜΏΐΪ6 6 
ἀθιλοηδίχοϊθα. Ὁν ἐμ8 
ΒοΟΥΙΟΓΟΘ. ὑποὺ Φ6588 
ψ85 ὑβ Οηγίθι, .., 
1 ΙΤῚ δ. σοῦΓϑθ 

Οἱ ονρηΐβ, ΨΏ118 
ΔΙΡΟΙΊΟ5 38 ἱἷπ 
Οογίπίῃ, ῬδΔὰ1] ψορΐ 
σουρ ὑπ ἰη]δηᾶ 

" 
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ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ 
ἌΡΡΘΓ ρῬαγίβ ἰο σοῦθ ἱἰπΐο ΕρΏρϑθιιβΒ δῃᾶ 

εὑρεῖν τινὰς μαθητάς, 2 εἶπέν τε πρὸς 
ἰοβῃᾶ βοίῦβ αἰἰβοὶρ1θβ, Ὦς 588 δῃᾶ ἰονγασα 

αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε 
6 1ὰ τ ΒΡΙΣῚΪ ΠοΙν χοῦ ταοεαϊνοᾷ 

πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν 
ἼΤῊ6 (ΟΠ 65) μανίμε μοι θνϑαῦ ρΡὰὰξ ἰοννασάὰ τὰ 

᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 
Βυξς ποὺ 1’ πριίτι ΠΟΙ͂Ρ 15 76 Ὠρδσά. 

4. εἶπέν τε Εἰς τί οὖν 
Ἠςξ 5αϊα Δ.Ω͂ Τλΐο ἢ δξ [π 21} χύολ ες} 

ἐβαπτίσθητε; οἷ δὲ εἶπαν Εἰς τὸ 
Ἅ616 γοῦ ὈΔΡ Ζοα} ὙΠ (065) Ῥαΐῤ βαία [Ἷαΐο 1Π6 

᾿Ιωάνου βάπτισμα. 4 εἶπεν δὲ [Παῦλος 
οὗ “0 Π Ὀδρά5ιλ. Ξβ ὑαΐ Ῥϑαὶ 

᾿ωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, 
Φομπ Ῥαρεϊζεα Ῥαρ  ϑυα οὗ τορρηΐδηοθ, 

τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον 
ἰο ἴὯἢ6 Ῥϑορῖίθ βαυίῃρβ ἰῃΐο ἰδ (οὔθ) σογηἑ η 5 

ετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ 
Αἵ ἷἰπὶ ἴῃ οταᾶθρυ πδὺ ἰπον 5ῃουᾶ Ὀοιθνθ, {Π15 

ἔστιν εἰς τὸν ᾿[Ιησοῦν. ὅ ἀκούσαντες δὲ 
Ϊβ ἀπο [186 ὅθβα8. Ἡδνίηβ μοαστὰ ὑᾳῃΐ 

ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου 
[Ὡὸν ετα Ῥαρἐϊζοα ἰπίο 6 ἤϑῆθ οὔ ἷῇῆς Τιοσά 

᾿Ιησοῦ’ 6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ 
ΦεΒΌΒ; πα Βανίηνρ ἰτροβοα ἰο ρα οὗ ἐμ6 

Παύλου χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ 
Ῥϑαῦὶ Ὠδμᾶξ οϑὴβ ἰβ6α βρισ ἰῇ ΠΟΙ͂ ὍΡΟΣ 

αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ 
{μοχα, ἴπον ννοῖο βρθδηρ δῃα ἴο ἰορθ5 διπᾶ 

ἐπροφήτευον. 1 ἦσαν δὲ οἱ πάντες 
λον νοοῖ ὑσορ αν 5. Ὕγοτθ Ρυΐ ἐμ 811 

ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. 
ΤΏΔΙΘ ῬΟΥΒΟΩΒ 851} ἵψεῖνε. 

8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν 
Ἡδνιὴδβ απο θὰ ἰηΐο ἐπ ΒΥΏΒΡΟΡῸΘ 

ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς 
6 85 ΒΌΘ δ ίης ΡΟ]Ω͂Ιν ὭΡΟΣΒ το ἴσχεο 

διαλεγόμενος καὶ πείθων περὶ τῆς 
ΓΟΒΒΟΏΙΩΕ δΔηἃ ΡΡοϑυβυδαϊηβ «ροῦῖ τὴ 

βασιλείας τοῦ θεοῦ 9. ὡς δέ τινες 
Κιηράοχῃ οὗ [8 (οά. ΑΞ Βυξ βοχὰρ 

ἐσκληρύνοντο καὶ 
ΟΙΘ δ τα ποι ϑοῖνοβ δα 

ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν 
ἴλον ὑγοσο αἰδοῖ 58 ἢ Ὀδα 16. δ. 

ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾽ 
ἴῃ ϑ'σῃξ οὔίῃμθ σαυεττπᾶρθ, Παντῃρ βίοοα οὔὔ Ζγοτῃ 

ΔΑΟΊΘ 19: 3---9 

Ῥϑεΐβ δῃᾶ οϑὴθ ἀΟ 
ἴο ΕΡΒ 6.515, δπᾶ 
Το δοτλθ αἰ βοῖθ]65; 
2 ἢ6 5δ8ῖϊα ἴο 
οι: “ἃ νοὺ τὸ- 
οοῖὶνθ ὨΟΙΪν βριίσιὶύ 
ΜΉΘ τοῦ Ὀδοδιὴθ Ὀ6- 
ἸΘνΟ 59 ὙΏΘΥ κβαϊα τὸ 
μα: “ΜῺΣ, χὰ Ὧδνϑ 
ὭΘΥΘΙ Ὠδαχὰ ψΏΘΙΠΟΥ 
ὕΏΘΥΘ 15. ἃ ΠΟΙΥ͂ δρῖγὶῦ.᾽" 
ΦΑΙΠΩ Ὧδ6 κβαϊᾶ: “ἢ 
ΜΏΘὺ, ἤθη, χοῦ τοῦ 
θϑρύλσοα}᾽ ΤΏΘΥ 58ἰα: 
ἍΩ ΨΧΟΏΩ 5» Ὀδρύβηλ.᾽" 
ἀ ῬΔᾺΙ 5914: ““9ὋΠ)Π 
Ὀδρῦρα πὶ ὕδθ θα Ρ- 
ἄδα [1 ΒΥΤΏΌΟΙ] οὗ 
τορϑηΐβδηῃοθ, 6] 1ρ ὑπ. 6 
ῬΘΌΟΡΙΘ ἴο Ὀδίῖονα ἴῃ 
508 οὔθ οογχΐησ δου 
Ὠΐγα, ὑμαῦὺ ἴβ, ἴθ 69}6- 
505. δΟη. Ὠδδχϊηρ 
[η15, ἴον ροὺ ὑδῃ- 
{|Ζρὰ ἴῃ 6 δὴ οὗ 
[86 Τιοοτᾷ σροϑθαβ. 6 Αηᾶ 
ΜΏΘΩηΩ 8ΔῺῈ1 δὰ Ὧϊ 
Ὠδηάακβ ΡΟῸΠ ὑῃθχῃ, 
[08 ὨΟΙΥ 5010 σϑιὴξδ 
ὍΡΟΩ πο, δὴ μον 
Ῥορθ βρϑεακίηρ ἢ 
τοησθ δ 4 Ὀτορὰ- 
Θϑυῖηρ. 7.411 ὑοροίοΥ, 
ποθ ψοῦΘ δῇροιῦ 
ὑνθῖνθ χρη. 

8 πη ουηρ ᾿ἴο [6 
ΒΥΠΘΘΟΡΊΙΘ, ὯΘ6. ΒΌΟΚΘ 
ΜΙ ὈοΙαάη 655 οῖ 
ῬΏΤΘΘ το, ρσὶν- 
ἴὴρ ὑθὶκβ δπα τίη 

ρΡούδιδδίοη Ο08- 

οΟΥΐὴρσ ὑπ κΚ'ῃρ- 
οι οἱ αοά. 9880 
ΨΜΏΘΩ δο6 θη ΟἹ 
μγαδηϊηρ ὑμθίβοῖνοα 
ΔῈ ἃ ἢοὺ Ὀεδιιθνὶηρ, 
ΒΌΘΑΚΙΩΡ ἸΏ] ΓΙ ΟΌΒΙΥ 
δρομὺ ΤῺ ΨΥ Ρ6- 

ἔοσα Ἂἢπ86 ταὰυ]υϊᾶδ, 

Ὧ6 1 ΓΘῚ ἔΥΟΙΩ 
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αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, καθ᾽ ἡμέραν 
ἴβθῖὰ [6 Ἰἐπηῖέθα οὐ ἐπ ἀϊβοίρ!θβ, ἀοινῃ ΚΕΝ 

διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 
ΤΟ ΔΒΟΏΙΩ Μὰ τε 5Ὸῆοοὶ ΟΥ ΤΥΥΔΠΠΙ5. 

10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε 
Τὴ αΐξ οςουχτεᾶ. ὩΡΟΙ. ψγοδσ5 ἔνο, 85-8ηα 

πάντας τοὺς, κατοικοῦντας τὴν ᾿Ασίαν ἀκοῦσαι 
8} {Ὁ} ᾿λϑολέλης 6 Αβίϑ ἴο Ὦθδαγ 

τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ᾿Ιουδαίους τε καὶ 
ες νοστά οὐίῃθο [Τιογ, ὅενν5 δα δῃὰ 

Ἕλληνας." 
ατϑθῖβ. 

11 Δυνάμεις τε οὐ τὰς στυχούσας ὁ 
ΟῬοοῦβ δηῃᾶ το ἰῃ6 δνίηρ ὨΘρρεηΘα ἐπα 

θεὸς ἐποίει διὰ -τῶν χειρῶν Παύλου, 
οὰ ννὰ5 ἀοπ δ ἰπτοῦρ 6 παπᾶ. οΕῬΔΕΙ, 

12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας 
ϑ-ϑηᾶ αἴδο. Ὡροὰ ἐπε (0165) Ῥεὶῃς δἷοκ 

ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια 
ἴο Ὀ6 ὈοστΘ ΟΕ ἔγοτη 6 βκῖχ ΟΥ̓ Ὠϊτὰ ϑυγοδῖ οἹο 5 

ἤ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν 
ΟἹ ϑβϑρσοῦβϑ δῃάᾶ ἴἰο Ὀ6 σῇ Ρ,Π5 ΡΙΔῸΘ ἔσο. ἐμοη 

Ἂ ᾿ ΄ ΄ Ὰ ΄ 

τὰς νόσους, τὰ τε πνεύματα. τὰ πονηρα 
ἴὰὼ6 αἰδβοδδοβ, ἐπ δὰ ΒΌΙΣΙΙ5 τ1ἢ6 νυ ὶοκοὰ 

ἐκπορεύεσθαι. 13 ᾿Επεχείρησαν δὲ τινες 
ἴο Ὀ6 σοπιῖὴρ ουξ. ἸοΟΙκ ἴῃ δὴ Ὀεαΐ βοὴ 

καὶ ὀ τῶν περιερχομένων ᾿ἰουδαίων 
8150 ΟΕ ἴπ6 (Ομ 65) : δοίη αρομὲ ὥονν5. 

ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς. “ἔχοντας 
Θχοχοῖθίθ ἴο Βὲ πδιιίηρ ΡΟ ἐπ (065) δνὶη 5 

τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα ᾿ τοῦ 
τὰ 6 ΒΡ. ἷῖῃὼ6 ψΙοκοα ἰῃ6 Ὡδὴθ οὗ ἰδ 

κυρίου ᾿ ᾿[ησοῦ - λέγοντες “Ορκίζω 
Τιοτὰ Φ6515 ΕΡΑ ΦΉ τῇ Ι δὰ ρα υπᾶθν οαίῃ 

ὑμᾶς τὸν ᾿Ιηπσοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει. 
τοῦ ἧς 42165.5. Ὁ ΒΟΙᾺ ῬϑᾺ] 15 Ὀσθδοβίη. 

14 ἧσαν. δέ τινος Σκευᾷ ᾿Ιουδαίου 
Ωγ Μὰ -οξϑβοζηθ 5οσνᾷ ον 5} 

ἀρχιερέως. ἑπτὰ υἱοὺ «τοῦτο ποιοῦντες. 
ἈΙΡῊ ῥσὶοϑὲ β5θνθὴθ 50Ω5 ταῖς ἀοίπα. 

150 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν 
ἘΑΝῚΩΒ αηδιυνοτεάᾶ ας 6 βδριτ ἴῃ6 νι ]οϊκοα 

εἶπεν αὐτοῖς Τὸν μὲν ᾿Ιησοῦν γινώσκω, 
βαϊά ἰο μοῦλ ὙηῸ ἱπᾶάορεα ϑεβὰβ [Γῶατὴ ΚΟ ΙΠΒ 

καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς δὲ 
δοα 186 ῬᾶῚ Τᾶχὰ δοαμπϑίηξεα ΜΙ, Ἡξιο Ῥυξ 

τίνες ἐστέ; 16 καὶ ἐφαλόμενος. . “ὁ 
ΨΏΟ 8.γδ στοῦ τς ἈΠ πανὶ Ισφαρρὰ προ ἰδ 6 

ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα 
ΤΆ8. ἜΡΟΩ πο ἰὰ ΨΏΟΙΩ τγὙἕὲδβ ἰῇ6 βρὶσγιξ 

684 

πο -ἃηαᾶ βθρδγδίβα 

[6 ἀϊβοῖρ᾽θ8θ ἔτοῃῃ 
ὑμθ, ΟΔΠΡ. σἰνίη 

ἴθ κ5 ἴῃ ὑπ6 ϑβοδορὶ 
[δια οῦ 1} οὗ ᾿ 
τα 5. 10 ΤῊΙΒ. ἴορζ 
ΡΙδοθ ἔογ ὑχο Υ̓͂ΘΘΣα, 
50 ὑῃδῦ 811 ὑβοβα ἴῃ. 
ἈΔΡΙαρ π6 [αϊθ σοι 

ΟἹ Αδία Ὠβθδζά ἰὴ 
Μοτὰ οὗὐἠ ἁ Ἀπ .Τιοσὰ 
Ῥοίῃ σεΐϑ δηα ΟἼὝΘΘΚς, 

11 Αηὰ Οοάᾶ ΄ Κρορρι 
ῬΟΣΙοστϊηρ οχύγϑους 
ΟΙΏΒΙΥ ΨΜΟΣΚ5. οὗ βου: 
ΘΓ ὑΠΤΟΌΡΗ (6 δπᾷᾶς 
οὗ 881, 1250 ἰδαὶ 
δνθὴ ΟΙΟΥΙ ΚΒ. ῃηά 
ΔΌΤΟΩΒ ΨΟΤΘ ῬΟΣΠΒ 
ἔγοπι Ὠϊ5 ΒΟΑΥ͂ 9 ῃ8 
Δ1Π ρ΄. ΟΘΟΡΙΘ, Δηα ἐπὸ 
ἀἰδθαϑθ 16 δ [Πρ , 
8ηα 6 Ὑ]ἱοΚρα δορί σίβ 
σϑθ οὖ. 18 Βαὺ σεγ- 
ὑαῖὶπ ΟἸΘ5 ΟΥ̓ ἐπ 
τονίηρ ὅοτδ5.. χῆὸ 
Ῥγδούϊορα: 6 οδ5ὲ- 
πὰ ουὺ οἵ ἀοιηοὴς 
8130 ππαστγύοοκ -ἴο 
Ὥϑ6 6 Ὡβχὴθ. οἵ 
[πὸ Τογὰ σθσα ΟΥ̓́Σ 
[1056 δνῖηρ 88 
ὙΊΟΚΟα βρὶγιΐβ, . 58 }- 
15: “ὮΙ ΒΟΙΘΙΏΩΙ 
ΠδΙρθ. γοῦ ἈΥ͂ 6515 
ΟΣ ΔῈ] ὈΓΘΘΟΏ 65." 
14ΝΟΝ ὑἤεσθ ΨΟΤΒ 
ΒΟΥΘΏ 8005 ΟὗὨ 8. 661- 
ἰαῖῃ ΞοΘΎβ, ἃ. “ον 5 ἢ 
οὨϊοΥ ὑσἱθϑῦ, ἀοίηρ' ὑ 18. 
15 Βυὺῦ ἴῃ δῆϑνοσ ὑπ 
ψ]οκοα βρίσὶῦ. σϑ1α. ἰο 

ἰμλθῖ: “Ἵ Κπον “6885 
ΒΔ 1 8. ϑοαυδίηίοα 
νὰ ΤῈ]; μα 80 

816 Ὑουϑῦ᾽ 168 
ἐμδῦ {π6 τῇδ ἴῃ Βοτὰ 
86 σι ιοκοα δρ σεῦ 
ψ 5 Ιϑαρρα ὩΡΟῺ ὑδ 61}, 

.-..........................5.ντ50θ050ΌΓΧΓΓὌὕ00ὲς...ο..............ὄ...... ..--.---.-..-... 

πα ΝΝΕΝΕΝΝΝΟΝΟΟΟΝΝΝΟΟΝΕΝΝΟΝΟΟ ΝΌΟΝ ΝΑ ΡΝΉΝΝ 

θ8ὅ 

ὁ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων 
τ τ νιοκοά πδνίπα 5οὲ ἴδ τιδϑίεσν ὀ οἱ Ῥοία 

ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς 
εχοτίοα βιγερσῖθβ ἄονμῃ Οἢ μοὰ, δ5-δὴᾶὰ Ὠδκεᾶ 

ὶ “τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ 
κα μανίηρ θεὰ ψουπαεα ἴο δα οὐΐοξ τῃ8 

οἴκου ἐκείνου. 17 τοῦτο. δὲ ἐγένετο γνωστὸν 
μοῦδ8 τλδῖ. ΓΒ Βαΐ Ῥβοᾶῖιθ. Κῆοόν 

πᾶσιν ᾿ἰουδαίοις τε καὶ “ξλλησιν τοῖς 
ἰὸ 81 εν5 δηᾶἃὰ δή ἄσεακβ {π8 (0065) 

κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος 
ἱπδαριρ [88 ἘῬβθβυβ, διά 2611 ΠΡΟ ἔθδυ 

ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ 
ὥοη 81 (θτη, ἢ δηα ννὰβ Ὀ6Ιη 5 ταϑρηθεᾶ [86 

ὄνομα. τοῦ κυρίον ᾿Ιησοῦ, 18 πολλοί τε 

6 ΟΥὗΐβθ Τογά Φεβαβ. Μϑδην - δῃὰ 

τῶν πεπιστευκότων . ἤρχοντο 

οἱ [85 (οτ165) μανία Ὀθιανοα ἍΜ ΟΥΘ ΠΟ 5 

ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες. - τὰς 
ςοποβϑϑίαρ οαἱ δηᾶ δῃοιοί Ρ ῸΡ τὰε 

πράξεις αὐτῶν. 19. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ 
δοἱβο οἱ ἰἤθτ. συρηοϊοαί αΐ ΟΥ {π6 (0η65) [868 

; . ες - ἢ 
περίεργα πραζάντων συνενέγκαντες 

ΠΕΡ οπεῖοα πανίηρ Ὀχδοιϊοορα Ἀανὶὴβ Ὀχτουρθί ἰοσοίῃοῦ 

τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον 
ἐ. Ῥοοκβ πον οσθ Ρασγηΐηε ἄοννα ἴῃ 5βἰρδϊ 

πάντων: καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν 
οὔ δ}; δορὰ σοχηρο θα [1886 φυΐοθβ. οἵ [πρηὶ 

καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 

ἃ ἃ ἐμὸν ἐουπᾶ οὗ Ξ'Ίν υ ΤΑντΊδαβ ᾿ Ἄνο. 

30 Οὕτως. κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος 
Τοσᾷ ἴμε νογᾶ 

Ὄ,5 ἀἄονα ταϊσὶ Οὗ π6 

ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 
νὰ στοίηρ δπᾶ- 1 νν88 ΘΧΘΥ ΠΕ 5 γο ΡΊ. 

1 Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο 
τ Ἂς. Βαξ τνὰ5 186 {π656 (1265), Ῥυΐ΄ 

ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι .- διελθὼν 
ΞΘ δὰ ἰπὰ [π6 βρι. αν] πη ΒῸΠΘ {ὨΧΟΌΡΉ 

τὴν βακεδονίαν καὶ ᾿Αχαίαν πορεύεσθαι εἰς 
«6 Μερορᾶοηίαδ δῃᾷ δομβαῖδουὀ ἴο ΡῈ ΒΟΪΠΕ 1ηΐο 

Ιεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι 
ΦΖουύαβαίοση, μάντη 5814 ἰμδὶ Δείοσ τὴ ἴο οοχθ ἴο 6 

με. ἐκεῖ - δεῖ με καὶ Ῥώμην. ἰδεῖν. 
ἴδ. ἸΏ6γ6. -1} 15 ΔΘ ΘΘΘΑΣν ΔΘ. 815 Βοϊὴθ ἰο 566. 

2 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν ἡμακεδονίαν δύο 
Ἡδνίηβ βοΐ οὐἕ Ραΐ ἰμἴο {π6 ΜϑοἊοεαάομία ἔνο 

τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ 
βουνὶησ ἴο ἴσα, τιον δῃᾶ οὗ [Ὡς (ΟΠ 65) 

ΔΟΊΒ 19:1}---292 

θοῦ 6 ταϑϑίθυν οἱ 
ὉΏΘ 81{6  [τἢ86 ΟΥ̓ΘΥ, 
Δα ὑσγδνϑθα δραϊηδῦ 
μοσα, 50 ὑδαῦ ὑθῦ 
Ηρα πδκρᾶ δηᾶ ψουπᾶ- 
ρα ουδ οὗ ὑδαὺ ὨοΙ156. 

17 ΤῊΪΣ Ὀθοϑθ ΚΠΟΨῺ 
10 811, Ρούῃ [8 6} })8 
δ᾽. ὕπο ατϑοῖζε ὑμαῦ 
ἅνμοῖὶὶ ἴῃ. ἘΡΏΈ 5085; 
ΘΔ 8. θ8Ὶ 611 ὉΡΟῺ 
ἴθ 8117, δὰ [86 
ὭδΔὴ6 Οὗ ἰῇ Ζοτᾶ 
ὅοθυ ψοηῦ ο Ὀθίηθ 
τηϑρη 116 ἃ. 18 Απὰ 
ΙΏΔΗΥ Οὐ ἰζοδα ΨΏΟ 
Βᾶ.- Βϑοοθ 9] θνεσβ 
ψοι]ᾶ οοἴὴθ δηα οοὩ- 
ἔρο5 δῃᾷᾶ τϑροτῦὺ ὑπεὶσ 

ρτϑούϊοθβ ΟΡΘΏΥ. 

19 το, απἰΐα. ἃ 

ΠΤΩΡΘΥ. οἵ ἰἤοθθ ΨΠπῸ 

Ῥχϑούοβα τϑϑῖοϑὶ δυὺβ 

Ὀτουσῦ ὑθ  ῬΟΟΚβ 

ἰορϑίμεσ δῃὰ Ὀυγθαᾶ 

ἰθαι ὉΌ Ὀθίοσθ θνοῦγ- 

μοᾶγ. Απα [0 681- 

ουἹοϊξα ἰορϑίῃο ὑμ8 

Ὀτῖὶοο οὗ μοι δῃᾶ 

ξουμα. βοὴ ψογίῇ - 

ΕΠ ὑμουξαηᾷᾶ τἶθοθα 

Οὗ 5γόγ. 22 Τῆὰ5. ἰῃ 
Θ ΚΑΙ ΜῸΣ [88 

ψοτὰ οἵ σομονδ 

καρὺ στόοσίρ δηα ὑΧσθ- 

γαλῺΡ. ᾿ 

21 ΝΟ ψΏΘΩ 688 

ὑὨϊηρα δα Ὀθϑὴ οοηῃν- 

ῬΙοῖθα, Ῥϑὰὶ ρισροβεᾶ 

ἴὰ Ὠἰκ. βοτιῦ ἰηδύ, δἴ- 

[61  βοίῃρ ὑμγουΡᾺ 

Μϑδο: 6: ἄοηϊ ἃ δῃᾶ 

Α΄ οδ΄, πμ6. Μουα 
ἸοΌΣΘΥ ἴο σογυβδ θυ, 

βοδίηρ: “Αἰδεσ 1 βεὺ 

ἘΏΘΥΘΙ χτηϊιϑῦ 8150 5686 

Ἑοταθ." 22. 5οὸ Ὧ6 ἀϊ5- 

ρΡεϊομῃρᾶ ἰο Μίϑο' 6: ἀο΄- 

ὯΪϊ8 ὕνο οὗὐ ἰῇοϑθ 

ὍΏΟ ηἰηϊἰδίοτθα τὸ 

πὰ, Ὑπηοῦν θα 

20: Τοποναῆ, σηβηβηστῖθ, [ῃ6 Τιοχὰ, ΒΑ; αοὰ, ΕΞν». 
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τὴν [ἘΠ τ δ πι5, θὰ 6 
1Π6 1561} ἀθίαγϑα ἔου 

Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰ ς 
Ἐγαβίαβ, Δ8 ἀεϊασνβα [22 241:] ἰῃῖο 

᾿Ασίαν. 
Αϑβί8. 

28 ᾿Εγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν 
1 οοσασσοαά ας ἀἄονὰ ἰδ 

ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ 
μηδὲ δϑιταῖϊοι, Ὠού 111||6 δροὰξ τῇς τναν. 

24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, 
δηθύγίιβ ΖῸΓ ΕἾ97991:) ἴο Ὡϑζῆθ, 

3 ΄ ζοῖ ΝῚ ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς 
ΒΙΪνΥΒΥΏ, ΤΑΔΊ ΠΝ αἰνίηθ ΒαριϊαιοΩ5 

ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος παρείχετο τοῖς ΟΥ ΒΙνοσ οὗ Ασίθηβ νν 85 ἔσἸΒμΡ ἰο ἰῃ6 
τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν, 2ὅ οὗς ΑΥ σα β ποὶ ΠΕ6 ὍΜΟΥΚίηρΡ Ὀχοβέ, δ 24 10}56] 

συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ Βανί στον θα ἰοσοίποσ 8150 {ῃ6 δρομε {ῃὴ6 
τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν ἔΑλνδρε ΒΈσἢ πίη ρσ5 ὝΝΟΥΚΟΙΞ Ὧδ βαϊᾶ Μδ816 ρεχβοίς, 

ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτ τῇ τοῦ 8.6 Ψ6}} Καονν δ μας ουὲοἔ ΝᾺ 5 τμ 
ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῖν ἐστίν, 26 καὶ ΜΟΥΚηρΡ ἰμ6 Ῥτοδρουιῖν ἴἰο 1.8 15. δηᾷ 

θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ ΧΟΤΙ ΑΥΘ θα δο]άϊηρ δὰ γοῦ ἃγὸ Πραυίπρ ἰβαΐ ποῖ 
μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης 
οὐἷν ΟἿ ΕρΡβοβαβ μα ΠΘΘΙΙ͂ν οἵ δ} 

ΕΣ ΄ -“ Ασίας ὁ Παῦλος οὗτος 
Αϑίᾷ [3415] Ῥδ1] ἐπι15 

μετέστησεν ἱκανὸν 
τλδᾶθ ἴο σβδηρο βίδπα βυρβοϊοηξ 

οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἷ 
Ε: 10} 816 ξἙοὰβ ἰδ (065) 

γινόμενοι. 1 οὐ 
σοΙ ΠΕ ἰο Ὀ6. Νοῖ 

“κινδυνεύει τὸ 
15 τι ἀβδῆ σοῦ Ἰπ 8 Ῥϑχι 

ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς 
ἴο σοῦαθ, μὰ αἴβο ἐῆθ οἵ {ῃ68 

᾿Αρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν 
Αυίογηῖβ οὶ 1ηΐο ποίῃΐης 

μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι ἴο ῬΘ δροὰῦξ δῃῇῃᾷ αἴδο ίοθβο ἐβίξβῃ ἄονῃ 
μεγαλειότητος αὐτῆς,Ἠ ἣν ὅλη 
ΤΑΒΘΕΙΠσρησΘ ΟΥ̓ΒΟΥῦ, ΨΏολ ΨΜΏΟ]6 ἐπ 

καὶ οἰκουμένη 
δρᾶ Ῥϑῖηδ᾽ ᾿ἸὩΠδολθα [φαγί] 

ὄχλον, λέγων 

διὰ 
72} Χο} 150} 

μόνον δὲ 
ΟΠΙν Ρμεξ 

-ἡμῖν μέρος 
ἴο 5 ἰηΐο 

Ετοδῖ 

{π6 

πείσας 
Βαν ὴβ Ρουβιδᾶςα 

᾿Αδίδ 

σέβεται. 

ΔΡΡοΟΙ δα {ἰπι6 

τῆς ὁδοῦ. 

ὅτι 
Ογοννα, βαυὶὴρ ἰῃδΐ 

χειρῶν 
Ἀδηαᾶς 

τοῦτο 
{815 

εἰς ἀπελεγμὸν 
αἸβτθραΐα 

μεγάλης θεᾶς 
Βοάαᾶδθβεβ 

λογισθῆναι, 
ἴο 6 ταϊθα, 

τῆς 
ΟΥ ἐπα 

23: ΤῊΘ Ὑγαγ, ΚΒΑ; 
νρῶιχεῖμο, ΟἹοπλοπί 86) ; 

ΦοΏονα 5 ννᾶν, 711,18. 

[886 γνγὰν οὗ αοάᾶ, 9», 
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Ὦΐχη. 
Ε Ε ΒΌΤΣΩΘ ὑϊηθ πὰ ἐπ 

ΟἿ] Αδ5ϊ8, [αἰδαῖοι 
23 Αὖ' δαὶ ρϑδχίς: 

ΠΔῚ {ἰτὴ6 ἐμοτο ταν 
ὯῸ 1{00]16 αἰδίατθαηρε 
ΟΟΠΟΘΙἷρ ΤΏΘ᾽ γὰγα 
ΑῬῸΙ ἃ οοτίϑίτ Ἰηλῃ 

δτΑΘα ὨΘ΄ ΠΙΘΎΓ "15, 
ΒΙνοΥβυ ἢ, ὉΚ γα Κη 
ΒΊΟΥ ΒΏΤΙ ΠΟ. Οὗ Αγς- 
ὑθ τη ΠΣ ΘΗΡΩ͂ ἐδ 
ΟΥ̓ βθη ὯῸ 1016 
ΕΘ η; 2 δῃηα δ6 σαβίῃ. 
ἐτραᾶ ἔβθηι 8ηα ἔῆοξε 
ΠΟ ΨΟΥΚΘα αὐ ΒΌΘΗ 
ἰὴ ρ5 δηᾶ 5814: “θη, χοῦ ΜῈ] Κηον 
[δὺ ἔγοτχ (δ ΐ5 Ὀιιοὶ- 
ΠΟ Ὸ δύῦδθ οἷ 
Ῥτοδροσιίν. 26 ΑΙ50, 
Υοῦ ΒΘΠΟΙὰ 8ῃηᾶά ἤθδν 
ΠΟ ποῖ ΟἾὨΪγ. ἴῃ 
ἘΕΡΠΗΒ- 55 θα ἴῃ ραν. 
ΙΥ 81 ἰὰβ [Γαϊβίτίοι 
ΟἹ Απἷἰα {πϊξ Ῥϑῃ 
Ὧδ5 Ρογβαδαρθα 8, φοῃ- 
Βἰἀδσϑθῖθ οτοψᾶ δπᾷ 
ἰυσπεα ἰμθαλ ἰο 8πη- 
ΟΥΘΡ ογρϊηΐοῃ, 58 γ- 
ἴῃ ἰμαῦ δ. οχδα 
ὑπαῦ ὃἃ΄δὸ. χηδᾶβ ἘΥ 
ἢδηάβ δῖ ποῦ δοάϑ. 
2Ὶ ΜΜοΟΥβονθυ, ἐῆβ ἄδλη- 
ΒΘΓ εχίδίβ ποῦ ΟἿΪΥ 
ὑμαῦ ὑμ 15 [οσσιρϑίϊου 
ΟΥ ΟὟΣ5 ΨΜ11 σοπῖρ ἰηΐο 
αἰδσθραύβ θα 8150 
ὑμβαῦ ἰῃ6 ἐθρι οἵ 
116] 
ΑΓΊΘ' τα ὉΠῚ 6 68- 
ὑθθιηθὰ 85 ΔΟΙΏΪηΡ 
δια δὐθὴ ΠΕΡ χηδρ- 
ΠΙΠοθηορ ΨΉΪΟΝ ἐπα 
ΜΈΉΏΟΙΘ [ἀϊσύτιος ΟἿ] 

᾿Ασία | Αϑῖα,. δηᾶ ὑπ ἐηη80- 
θᾶ δασγίῃ ᾿ψουβῃΐρϑ ἰ8 
δροιῦ ἰο Ῥ6 Ὀτουρμί 

15 νϑρουϑέίησ.  ἀο ἰὸ πού ρ.᾽ 

δτθαῦ ροάδάᾶθεβ 

ἴ86 νὰν οὐ [18 Τιογᾶ, 
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48 ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι 
Ἡδνῖηδβ ρασγὰ Ὀὰΐ δηᾶ δανίῃρ θεοῖο 1.1] 

λέγοντες ιεγάλη ἔκραζον 
ΒΆΣΊΩΒ τοδὶ μον οστα οὐσὶηβ ουἱ 

᾿Εφεσίων. 
οὗ ΕἸΡθβϑίβϑῃδ. 

θυμοῦ 
οὗ ΘΏΒΕΤ 
ἡ "Ἄρτεμις 

.:6. ΑΥθΙσ 

29 καὶ 
Δηᾶ 

συγχύσεως, 
σομ τ ιδίοῃ, 

εἶ τὸ 
ξ τ 6 

Γαῖον καὶ ᾿Αρίσταρχον 
ααὶὰβ δῃᾶ Αὐἰβίδτοδιβ 

συνεκδήμους Παύλου. 
ττανθῖουβ ἰοροῖμοῦ οἔ Ῥϑῃὶ). 

βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν 
ὙΙἸ5ΏΙΘ ἴο βδαΐοῦ ἴο [δ 

εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί: 
Ὅ616 Ῥουσωὶ ἶηρ πὰ {μ6 αἰβοίριεβ; 

δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, 
γνυὶ αἷδὸ οὔίῃθεο ἊἈϑίδαγοῃβ, Ῥϑίῃβ ἰὸ Ὠίγη ἔσγίθησβ, 

πέμψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν. Ὶ 
Βανί βεῶΐ ἐονναεὰ τὰ μὸν οσο δηἰσεδίησ ποῖ 

πόλις τῆς 
εἷΐν οἵ Δ 

τε ὁμοθυμαδὸν 
δηᾶ 1 ΚΘ-ταἸ 6 α]ν 

συναρπάσαντες 
ΒΑνΒ βηδίςῃεα τ ἐοροίμου 

μλακεδόνας, 
ῬΜδοραοῃίβϑῃβ, 

30 Παύλου δὲ 
ΟΥ̓ΡᾺ υΐ 

δῆμον οὐκ 
ρας Ὡοΐ 

31 τινὲς 
ΞΟΙῺΘ 

ἐπλήσθη 
Ῥαδοδηλθ ΠΙ]1ρά 

ὥρμησάν 
{8 6Υ σιιβῃ θα 

θέατρον 
ἰμοαΐοσ 

{6 

δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. 32 ἄλλοι 
ἰο οῖνθ ὨΪΤΒΕΙΣ ἱπίο 6 ἐμποϑδίοσ. ΟἰοΥ5 

μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον, 
ἐπαρεα ΤΠΟΥΘέΟσΘ ΟἾΠΘΥ βουθίῃίηρ ἵνοτα οὐδ οαΐ, 
35 »Ὶ Δ. ΄ , 

ν γὰρ ἡ ἐκκλησία συνκεχυμένη 
δ Φ ὙΟΡ ἴῃε ΘροΙθϑὶᾶ ΒδνΊηδ᾽ 66 ἢ οηξίξοα, 

καὶ οἱ πλείους οὐκ ἥδεισαν τίνος 
δΔηἃ ἴῃ σῆοσχϑ (Οη65.) τοὺ δα κον ΟΥ̓ ΜΨΒδὶ 

ἕνεκα συνεληλύθεισαν. 33. ἐκ 
ἢ δοοοιιλΐ ΟΣ ἐμπον Παδᾶ σοχὴθ. τορσείῃοσ, Ουαὐΐ οὗ 

δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν 
Βυϊ οΥ [88 ογονα ἴον ἰορσοῖίῃοσ χαϑᾶθ 5Ὸὸ 

᾿Αλέξανδρον προβαλόντων αὐτὸν τῶν 
ΑἸοχδπάθυ Βανὶησ (ταδί ξουνναὰ πὰ οἕίμο 

᾿Ιουδαίων, ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος 
76νν5, {8 Ρυΐ ες ΑἸΙΘΧΘΙΘΘΥ 

κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν 
ΒΑνὶη5 με ἄονὴ ἰπ6 ΒδηΩα Ὧθ ν»δβ ψ Πηρ 

ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 
ἴο Ὅς ἀφθησῖηρ Ἀἰσλ56 ἴο ἴμ6 ῬΌΙΟ. 

84. ἐπιγνόντες δὲ ὅτι ᾿ἰουδαῖός ἐστιν 
Ἡδενίηβ τοοορηϊζοα Ρὰΐϊ ἰῃ8ὲ ον ἮΘ 5 

φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων 
γοΐσα οσσιγγοα [2241 ουΐ οὗ 8 

ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων 
885 1 ὍΡΟΣ ΠΟΌΓΒ ὕνο οΥνῖηρ οὐὐ 

πλήρεις [28 Ἡδαχίηρ {5 

ΔΟΥΒ 19: 38---84 

8 
Ῥθοοχηΐῃρ 11] οὗ 8ῃ- 
ΒΕΓ, πα 65 Ῥδθρϑὴ 
ΟΥσίρ Οαδ, δβϑαυίηρ: 
“Κτγοαῦ 15. Ατ ὑθ- τὶβ οὗ 
Ὧ6 ἘΠ ΠΘ ΒΔ 5}᾽) 

29 5ὸ 6 οἷν Ρ6- 
οϑὴθ ΠΟ τὶ σου- 
Γυβίου, δηαἃ Ὑ] ἢ ΟἿΘ 
ΒοσοΤάᾶ, {ποὺ χυβῃρᾶ 
Ἰαΐο ὑὯθ ὑπϑϑαίθρ, ἰδ] - 
ἴῃρ; ΣΟΓΟΙΌΙΨ δ᾽ τρ ἢ 
πρὰ αδτιϑ δῃηα Αὐ- 
15. - ΑΙ Όυ5, Μ8ο6- 6. ἅο’- 
Ὠΐ 8.15, ὑσαθηρ σομλ- 
ῬΘΏΪΟΙΒ οὗ ΤῈ]. 30 ΕἘΥ 
ὯΪΒ Ὀδιὺ, 81} τἃ5 
ΜΙ ρ ἰο Ρὸ ἰπδίαθ ἴὸ 
76 ῥῬεξορίθ, ρυῦὺ {88 
αἸἰβοῖριθ ψουᾶὰ ποὺ 
Ραστηϊῦ Ὠΐγη. 81 Ἐνθὴ 
ΒΟΙΩΘ ΟΥ̓ [6 οογημῃλίδ- 
ΒΙΟΏΘΙΒ ΟΥἨ ϑ ἔρδύϊνα δ 
ΘΩ͂ σδιίθθ, ΧΟ ΨΘΓῈ 
ἐγιθ αν τὸ Ὠἰπὶ, βδοηῦ 

ἴο ἰῆὶ δηα Ὀθρϑὴ 
ὈΙΟααϊηρ ἴοΥ Ὠἰγὰ ποῦ 
ἴο ΤΊΒΙς ὨἰΤΊΒΘΙΕ ἴ 1Ὲ8 
ὑμπρϑαύογ, 32 ΤΏ6 ἔδοῦ 15, 
ΒοΙὴρ ΟΥΘ. οὐγὴρ οὐὖὐ 
ΟἿ. ὑΒϊὴσ δῃάᾶ ΟΥ̓ΘΥΒ 
ϑιούμου; Ι͂ῸΓ 886 85- 
ΒΘ 5 ἴῃ σορἤι- 
βίοι, δα [6 ΤᾺ ΊΟΥΙΌΝ 
ΟΥ̓ θα αἰ ποὺ ΚΠΟΝ 
08 ΤΟΘΞΟ ΜΨῺΥ ὕπϑυ 
8 σοπθ ὑοφϑύμογ. 
3 50 ἰορείμοσ {πον 
Ῥγτουσῃῦ ΑἸοχϑάθυ οὐὖ 
οὗ [26 ογονᾶ, 6 σον 
ἀητιδύϊΐη ὨΪϊπ| ὉΡ 
ἐγοηῦ; 8δη8 ΑἸΟΧϑΩαοΥ 
γτιοὐύϊοημθρα ἱὺ ὯΪ15 
Ὠϑηᾶ δηᾷᾶ ψ85 νϑηϊηρ 
ἴο τβῖο ἶβ ἀδΐθῃβα 
ἴο 6 φρϑόορῖθ. 84 Βυῦὺ 
ΜΏΘΩ πον στϑοοργϊζΖοα 
τϑῦ Ὧ6 ΨψῈ5 ἃ 56}. 7, ΟἿΘ 
ΟΥΥ ΘΙΌΒΟ το ὑθλ 
811 85 μὸν βῃοιπίθα 
ἴοῦ. δρουῦ ὕνψο ὨοιΓΒ: 
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μεγάλη ἡ ;ἽἌ ᾿ ί ᾿ ρτεμις Ἐφεσίων. [“ατραῦ 5. Ατἴθ: Ἷ “ἜΣ, 188 Ασίθτἱβ ΟΕ ΕΡΒδϑίϑηϑβ,  ἐῃ6 ἘΠ Ρεθμυς ταὶς ἀ 
35 Καταστείλαι ὲ ὸν ὄχλον ῦ 

( ς δὲ τὸν Ο λον ὁ 8ὅ ΜΆΘΩ, ΕΓ , Ἠανῖηλβ βοΐ ἄουσι μὰ ἰῃ6 οονα 86. οἱὖγ τοούγάον μδὲ 
γραμματεύς φησιν Ανδρε ᾿Εφέσιοι, [αυἱούοα ἐμ6 ὀτονο ᾿᾿β0χῖθο 15 Ββασίῃ δ Μδϑδ]6 ΠΑΝ Ἐρπκαίαον 5814: “θῇ οὗ Ἐρεδὸ τὶς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει | 5118, ΜῈΟ ΓΘΘΙΙΥ ἰ5 {ΠΥ ΒΟ. ἔοσ 15 ΟΕ θα. 8Ο ποὶ 15 Κπουίπρ Οὗ χηδηκίηα [δι ἄορ, ὧς οεξβδίους τίν ὠπεῆκ όθον,, οὖσαν ορ μον ἐμοῦ ἐδ οἷς οἷϊῆς βῷρως, ᾿Αρπξδος, καὶ τοῦ ων ἔπος παρ Κῦρον, οἱ τεῖος ἔοι λεὺς ἦν ρεαυσ δή ον, αι ϑῦνς, ἀπε ΟΣ, ἀπο ιάσρες ἀκίρα, οε μας Πίος οϑέῆν, ἐξτν ὑμᾶς δὲ Ταοτοίοτο δίηος 

Βαῦδια δοινϑραν ἀοῖνο, αν, καὶ μηδὲν {δα ομῖο, αἰ δδοσαιας ττροπτετὲς πράσσειν. 
: 

31 ἠγάγετε γὰρ τοὺς [ 88ἃ ποὺ δοὲ χα ΤΆΒΠ ἴο ΒῈ ρουξουχωΐηρ, ἴου 1Ιεὰ ἼΡ ἥνω ἴγ. 87 ἘῸΓ του δς ἄνδρας τούτους οὔτε Ι ὕ ι θ 
ἰ ἱεροσύλου του ποθ Ὅλα] 8 λαοὶ ἴῆ85θ (οὔ 65) ποῖῖθοσΣ ἑδιιρῖς ΑΝ ὝΟ 8Δ΄ΙΘ ΠΟΙΓΠΟΣ ὅπ οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῷ {{ἢεῖ8 οὐ ὁ 5. Ὡς 

) μῶν. 388 εἰ ΘΙΙΡΙ65. ἢ ἈοΣ . ὈΙΒΒΡΒδσ,. ἰμῈ ροάᾶθθα ΟΕ τ5. 1 [ὈΙΒΒΡΗΘΠΊοΙ5. Οὗ ὍΣΣ μὲν οὖν Δημήτριὸο ξοάάεξε, 88 ὙΒοζοῖοι . ΘΓ ἰμᾶάδθοα ἐδμουθέοσο ΜΉ ταμΩ 1 ΘΘ᾽ΩΘ Στ ὑνάν σὺν. αὐτῷ τεχνῖται 88 ογδζίβιηθῃ τῇ τορείμοσ ἰδῶ Βῖχα ἀχξέναιια ὍΤΕ Πανΐηα ἰονγαγα | Ὠΐπλ ὧἀο ἤδγα αὶ τας αἶνος λόγον, -ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ | ϑδδΙΠδὲ ΒΟΠΊΘΟΠΘ, οουτί ἀπ Ὸ ψοτα, οχύτη [ἀ8.5] 8τὰ βεῖηρ Ιθὰ αδμαὶ] ΟδΥ5 8Γδ . Β6Ι4. αμᾶ ἀνθύπατοί εἶσιν, ἐγκαλείτωσαν ἀθτθ ἃτθ Ῥγοσοηδαβ; νν Χο, 1εΐ ἐμεθπι Ὀσὶηρ' σματροβ αραϊπβὲ ] δ. [θη ὈΓΙΠΡ σΒαΓρας «ἀλλήλοις. 89 εἰ δέ τι περαιτέρω ἀΒΘιηδῦ ΟὯΘ6 5ΠΟΕΠΒΓ, ι το 1Ὲ Ῥυΐ ᾿δηνίῃίηρ τάοσγο Ῥϑυόμα [89 Τῇ, ὑοιρῺ, γόδ᾽ δῖ ἐπιζητεῖτε, ἕν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ | ϑθϑτΟΒίηρ ἴον δηγίησ 

- 
ἢ 

ε 
καὶ Οἱ 

8 [6 (ο65) 

ἔχουσιν πρός 

τοῦ ΙΝ ΝΗ ἌΡΟΏ, ἴθ {π6 ϑυν}] εροϊεβία  ῬΟ ΟΠα {πμαῦ, δ χηπδὶ 
«“ἐπιλυθήσεται. 40 καὶ Ὀ6 ἀβοιάθα ἰπὶ 8. σϑριι- 1 1 ΡῈ Ἰοοβαπιθὰ Ὁροα. Απά ῸΣ (8 ἈΒΒΘΙΡΙν. 40 ἕῶς 

κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι ἍἭἬἜ ΔΓΘ ΓΘΔΙΠΨ ἴῃ ἀ8η- 
ἍῈ 8ΔΓ6 ἴῃ ἀδῆρογ. -ἴο ΒῈ Βδσμε σμαγββαᾶ τὰ [ΒΓ οὗὐἠἨ Ὀοίηρ Ὁδδχροά 

οπμκαι, ἦταν ὡς ἦλυ σὔμερον αδονὸς ΔΝ, τρια, οναῖ τς 
αυδυ ολλην,͵Θ. περὶ οὗ οὐ ταπός, οαιδίηρ ἐμαὶ 
νον ὲ αϑῖο ἐπ θυοῦναι λόγον περὶ τῆς ὅδ᾽ ἃ Ττόλαρῃ το εὐδαίεποβοίδον τοῖα, Αι κοῖς. ταῦτας [ἐμὰ ἀο αμες, κὰ εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. αἰδβυλββθα:. ἔπ6 δι8561}- Βδνη 5 Βα ἃ [6 Ἰοοβϑα ΟΗ ἰμ6 ΘΟοΙϊθϑία. ΕΌΙΥ. . - 
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τὸν θόρυβον 
τὴϑδ ὩΡΤΌΒΓ 

9Ηῃ Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι 
“ἰ 

Παῦλος τοὺς 
6 

Αἴ Ῥυΐ [δ6 ἴο σϑᾶ86 

μεταπεμψάμενος ὃ 
μανίπϑ 56 δέζεσ (ἴο Ηΐἶτα) 186 Ῥβϑὰ] 

μαθητὰς καὶ παρακαλέσας ἀσπασάμενος 
ἀἰϑοῖριε8θ δηὰ δανὶπθ Θποουγχεθεὰ Πανὶ δτθείεα 

ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μιαακεδονίαν. 
μ ψεπῖουΐ ἴο Ἀ6 βοΐῃρ μαΐο Μασοραομίδ, 

2 διελθὼν 
Ἡδνὶδβ βοὴ 6 ἐπσουβῃ Ῥὰϊ {π6 Ῥαγὶβ 

παρακαλέσας - αὐτοὺς λόγῳ 
μανίπϑ δ σουτεβοα Τμϑτῃ. ἴο ΜοτχΩ͂ 

18οξα δᾶ 

ΤΑΌΘΗ 

ἄλθεν. εἷς τὴν Ἑλλάδα, ᾿. 8 ποιήσας τε 
μ οαῖῖβ ἰπίο 8 ἄὕὔβξεςα, 

μῆνας τρεῖς γενομένης 
τὩοπῖ5 ἴθχεθ. μανῖηξ Οοσσυττοά ΟΥὮ οΙοί 

ὑπὸ τῶν ᾿[ουδαίων. μέλλοντι ἀνάγεσθαι 
Ὁ ἴδε ΔΙ Σ 

εἰς. τὴν Συρίαν. ἐγένετο οὙνώ τοῦ 
ἰαῖὸ π6. ϑυτία 

ὑποστρέφειν διὰ ς 
το 6 τοϊσ . 96 ῦ γ9 11:22] Μδοβάοῃϊδ. 

ᾷ συνείπετο δὲ αὐτῷ ᾿Σώπατρος 
. 785 Το! Πονν τσ τὰ Ρὰὺς ἴο Ηἰπν ΘΟΡΘΙΘΥ 

Πύρρου Βεροιαῖος, Θθεσσαλονικέων᾽ 
ΟἽ ῬΥ ΓΥΒΙΒ Βοτθϑα, "οὗ ΤῊ ΞΘ ΟὨ18}5. ὁ 

᾿Αρίσταρχος καὶ. Σέκουνδος, καὶ Γαῖος 
Ατὐιβίδσομυβ ΕΥοτοὶ 5εαοση 5, δηὰᾶ Οἰαϊὰβ 

ΑΟΥΝΚΝ 20:1-.--Ὁ 

9290 Νον δέεσ ῃ8 
ὌΡΓΤΟΒΙ δα 500- 

βἰαθά, Ῥδὰ] βοηὺ ἔοσ [86 
αἰδοῖ θϑ, δα ΜΆΘΩ ὯΘ6 
δᾶ. ϑῃσουγαροαᾶ ὕθπὶ 
δηᾶ Ὀἰάάρῃ [θπι ἔαγο- 
Ἅ61, Ὧ6 ψοηῦ τού τὸ 
ΟΣ ἰηΐο. Μδο-6- 
ἀοξϊ, 8. 2 ΑΥ̓ΟΥ ροΐϊηρ 

δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα. καὶ 1 τοῦθ ὕμοθθ Ῥαγίβ 
ϑηα ᾽ ΘῃσοΙσδρίηρ ὑπ 

πολλῷ [0165 ὕμοσα τὴ ἸΒΩΥ 
ἃ Μογα, 6 σϑῦθ. ἰμίο 
ατϑοθοο 8 Αηᾶ ψΏΘΩ 

Βανίηρ ἄοθθ δμᾶ ᾿ 6. δὰ βρεὴῦ ὕῃσθθ 

ἐπιβουλῆς αὐτῷ | τΔομδΩ5 ἔποσγθ, Ὀθοδῖδ6 
ἴο ἴταὰ [8 Ροῦ νᾶ. δίοῃθά 

αϑσϑϊηδῦ πὶ ὉΓΥ [86 

Ῥείη δροιὲ ἰο 6 Ῥεΐῃβ 1 ὰρ| Φ6 5 85 ὯὨ6. ψὰ5 δρουΐ 
ἴο 5βαὺ 5811} ἴον ϑ'υσίβ, Ὠ8 

δ Ὀδοβδῖὴθ οὗ ἘΡΟΟΙΔΙ νῖονν ΟΣ {π6 ταδαθ ΠΡ ἶἷ5 χηϊηα τὸ 
Μακεδονίας. | τοῦτα. ὑΒΤΟΌΡ. -Μδο- 

Θ΄ ἀΟ 1: ἃ. 4 ΤΏΘΣΘ ΨΟΥΘ 
δΟσΟΙΘηγὶηρ Ὠἰμλ 

ΞΟΡ ΘΟ ὑπ βοὴ οἵ 
δὲ. ἘΥΓΎΒΙΒ οἵ ΒΘ-ΤΟΘ, 
ΡΣ ΓΑΣ 15 ὑατ  Οπὰ 5 δᾶ 

ΞΘ σα ὅπ5 ΟΥἹὨ ὑμὲ 
ἼΠΟ5᾿ 58. ΟΣ 8115, απα ́  

Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, ᾿Ασιανοὶ δὲ Τύχικος ἃ 8΄118 οὐ ὈθΓ’ΡΘ, 
Αβιδὴς Ὀεσθαθδη δρᾶ Ὑπηοίΐην, 

προσελθόντες. καὶ Τρόφιμας: ὅ. οὗτοι -δὲ 
διὰ Ττορῃίμιιβ; 

“ἔμενον. 
ἍΘΙΕ ΣΟΙΊΔΙΠΙΣΘ ΟΥ τὰ ἴθ ὙΓΤΟΔΞ; 

ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν 
56 116 οὐ ΔΙ͂ΟΣ τ΄ 6 Ὁ ΟΝΣῚ 

᾿ ἀζύμων ἀπὸ 
απεσχηαθηξθα [8 κΚ65] ἔσο ῬΆΣΠΙΡΡΙ, 

πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν 
ὉΔῚ] ἀδν5 ἰοννατάᾶ με ἰπίο ἴῃς ΤΟΔΒ 

πέντε, οὗ διετρίψαμεν 
ἔνθ, τ Ώοχο. ψὸ βροηΐ ἐὨΤΟΌΒΕ .". ἀδν5 

-ἴ Ἐν δὲ - τῇὟῪ μιᾷ τῶν σαββάτων 
ΒΕ Ῥυΐ ἴα. οὐδ΄ ΟΥ [6 ΒΑ δ 5 

συνηγμένων . ἡμῶν κλάσαι ἄρτον 

νυ Τνοβίουβ δα ΤΙ οΟΙΆν,. 8Π8 
ἔγοῖα 86. [αἰδύχιοῦ 01 

656. ὰξ μανίηρβ σοτὴς ἐονναζὰ ] Αϑῖῶ ΤὙΎΘΠ 1 65. 83πα 

ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι: 6 ἡμεῖς :δὲ | ΤΤΟΡΏΠ “τη 5. ὅ ΤΏΘΒΘ 
τα. Ραι}) ψοηῦ -οπἢ- ἃ ΜΈΓ 

τναϊυηρ ἴον τ.5 πὶ Ὑτο'- 
ΟΣ ἴμ6 [ δ; δρυῦ ψὸ ρυὺ ουὖὖὐ 

Φιλίττπων, καὶ ἤλθομεν [ὕο 566. ἔτοτι ῬΒΪ ΠΡ Ῥὶ 
δια νὰ σδυλο  οἴευ ὑπ6 ἄδυα οὗ ὕῃ8 

Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν απ οΥΙη Θεά ΟΔΚΘ5, 
ἐὺ δη4α ψὸ6 σαπλα ἴο ὑζθυα 

ἡμέρας ἑπτά. ] ἴῃ. Ὑτοδ5. ψιηΐῃ ἢνα 
βονθῃ.  ἄδνϑ5; δηα ὑμεσθ᾽ 6 

δρϑῃῦ βϑνϑὴ εαν8." 

ἼΟῺ [μὰ ἢγχϑὺ: αν 
ὁ [οὗ 6 ψϑοκ, ψθπ 8 

δανίηρ ΔΝ ἰεα ἰοροῖμπον οὗ ὯΒ ἰο ὕστε Ὀτοϑδὰ ἔδμε  ΜΟτα σα μου θα ᾿ορ ΘΓ 

Παῦλος διελέγετο. αὐτοῖς, μέλλων 
Ῥδὰ τῦδϑ αἰποουσϑίο ἰο ποτα, 

ἐξιέναι τῇ 
ἴο θ6 ποίῃρ οὔξ ᾿ ἴο τῇ 6 ΤΩΟΥΤΟΥΨ, 

Ῥείηρ δροιῖ ΟΡ ἢ 

ἴο Ὧδνα ἃ 188], Ῥϑδὰὶ 
αἸἰβοουσϑίηρ ἴο 

ἐπαύριον͵ [ ὑμῖν, ἃ5. μ᾿ 5 ΒοΪ:ρ 
ἰο ἀδραγὺ 1ὴ)6 ποχὺ ἄδν; 



ΔΟΥΝ 20: ὃ--14 

έχρι ἔγτῃ 
« ΝῚ 

ἱκαναι 

λόγον παρέτεινέν τε τὸν 
τνοσά Ἀ6 οχιθηᾶρα δἱοπσβί ὅθ δῃᾷ (6 

μεσονυκτίου. 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες , 
ταὶ ἀρ . ἵνοταε Ρυῖ ἸΔΙῺΏ5 ΕἸ Αγ 13) ὁ1η 

ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν 
1 τλ6 ὌΡΌΘΥ σΠϑΙ ΘΓ, ΜΈΏΘΓΥΘ ΨΕ ΜΝ ΟΥΘ 

συνηγμένοι’ 9 καθεζόμενος δέ 
Ἀανίηξ Ῥ6 οι 16 ἰοσείμογ; βιτης Ῥεΐ 

τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ 
ΒΟ. νου 8 ἴο Ὥβὴρ Ἐπ ΟτΙ5 

θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ 
υγχιᾶονν, Ῥείη Ροσὴθ ἄοννῃ ἴο 5166Ὁ ἄθορ 

διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, 
ἀἰβοοτι 5 οί. δὰ ὍΡΟΣ ΙΔΟΥΘ {{ΠΠῚ 6], 

κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν 
Βανὶηβ Ὅθοα θοὰς ἄονψῃ ἔτοση ἰῇθ6 516 Ρ 86 611 

ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη 
ἔχοῃ 86 ἰῃϊτὰ βίουυ αἀοννινναζά δα Π6 ννὰδ5 1164 ἊΡ 

νεκρός. 10 ᾿καταβὰῤξΛςἠ - δὲ ὁ Παῦλος 
ἀρβϑᾶ. Ἡδνὶηξ βίορροαᾶ ἄοννη θὰ 6 Ῥδὺϊ 

ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συνπεριλαβὼν εἶπεν Μὴ 
6 προ Πἰὰ δηα Βανίηρ θρσχεαςσεα μὸ βαία Νοί 

θορυβεῖσθε, γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν 
6 τοῦ Ροίηρ σου θοᾶ, πὸ ἴοσ 50:11 οὔ ἴῃ 

αὐτῷ ἐστίν. 11 ἀναβὰς δὲ καὶ 
Ὠΐτα 15. Ἐξανὴ 5 βίορρεα ἂρ Ῥπαξ δοαᾶ 

κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ᾽ 
Βανίπε Ὀχοΐίζοῃ ἴῃ6 Ὀχοδᾶ δια ανίηρ ἰδϑίθα ὌΡΟΣ 

ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι 
ϑ ποϊοηῦ [6]. δῃά Βανίῃρβ σομνεΥβοα ἘΠΊ 

αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν. 12 ἤγαγον 
[5 ἘᾺ ΟΣ 55} ὁ 1πὴ)π5 μ6 ννοπῦ οὐ. ἸΔον ἰοά 

δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν 
νὰ (88 ῬΟΥ Ἡνίηρσ, δηὰ ἔμεν ᾿ἡοσα σογαζοσίθα 

οὐ μετρίως. 
Δοΐ ΤΑΘΕΒΌΓΣΘΌΙΝν. 

13 Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ 
ε θα Πανίπρ βομα Ῥθέοσθ ὑροὰ ἐδμα 

ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν ἴἤλσσον, 
6 νοῦ ἰδα ὰαρ ὍΡΟΣ ἐμ Α5505, 

ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν 
ἔτογα ἔμοσα Ῥείη δροιὲ ἴο Ὀ6 ἔβκίηβ ἊΡ {ῃ8 

Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ν 
Ὡδνίηβ θη οσάθσεα 6 νν88 

τῆς 
ὌΡΟΩ {πὸ 

πλοῖον 
Ῥοδὲ 

Ῥδϑαὶ, τὴ: 5 οΥ 

μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 14 ὡς 
οίηξ ἀροιῖΐ Β6 ἰο Ὀ6 σοίῃξ οἡ ξοοί. ΑΔ5Ξ 

δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν ἴἤλσσον, 
Ῥυξ πο ίῃγχον ἰοροίμεσ ἴἰουβ ἱπίο [86 5508, 

ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην, 
Βανῖηξ ἴα ρ Εἶπ ψὲ οαπὶθ ἰπὶο ΜηΣΙΕπο, 
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δα μα Ῥγοϊοῃηρθα ἢς͵ 
ΒΡΕΘΟΒ ὉΔῚ τϊἀηίρῃς,. 
8 Ξο ὑζθῖθ ψοτο ααϊία 
8 ἴθ ἰϑὰρ5 ἴῃ 6. 
ὌΡΡΕΙ ΟὨΘΙΒΘΥ ΏΒΓΒ 
6 ΨΟΥΘ βαὺμοσρα 
ἰορούμεν. 9 βϑεαϊθα. δὲ 
[8 ψίπαον, ἃ σογίβίῃ 
ϑΟ ΩΡ ΙΏ8η Πϑιηρᾷ 
ἘΠΙῸΥ “ομιι5. 611 ἰηἴο 4 
ἄβθρ 51600 ΨΏΪ6 Ῥϑι 
Κορὺ ὑδικίησ οἱ, ϑηᾷ, 
ΘΟΠΘΡΒΙῺΡ 1 5͵660, 
ὯΘ [6 ἄοψῃ ἔτομη 
ῃ6 ἰῃίγα δοῦν δῃηᾷ 
5 ὈΙοΚοα ρ ἀδϑα, 
1080 Ῥ8ΔῸ1] ψοηξ 
ἀομηβύδΙῖγδβ, τον 
ὨΪΠΆΒΘΙΕ ὉΡΟῺ Πΐπε 
δὴ οἸγϑορα Ὠΐχα 
δηᾷ 5Βαϊᾶ: “Ξ51ῸΡ ταῖῖὶϑ- 
Ϊ 5 8. ΟἸΘΙΙΟΣ, ἔοσ 
ὨΪ5 501 ἰ5 ἴῃ Ὠΐτῃ,» 
186 ΠΟ ψϑηῦ ὑρ- 
βύθσα δα Ῥασθ [ῆ8 
Τλ681 δϑῃηᾶ ἰοοῖς ξοοᾶ, 
δᾶ ἰοῦ σοηγουδίηρ 
ἔοΥ απθ}ἔ 8. ΜΏΪ, 
ὉΠῸῸ1 αἀδυΌΓΘΑΚ, Ὧ6 αὖ 
Ἰδηρίῃ ἀρσραχίβα, 12 50 
[6 7} ἴοοῖς ἐὰθ ον. 
ΔΕ οἰἶἷνα δῃα Ὑ6Γ6 
οοιζοτίοα ῬῬογομᾷᾶ 
ΤΏΘΘΒΌΓΘ. . 

13. ὸὺ τὸν νοΐ 
ϑθαᾷ ἰο ἐμ Ὀοδὺ 
Θηα δοὺ 5811] ἴἰο . Α5'΄- 

505, ΜΏΘΙΘ 6 ψ61Ὲ 

ἰηθθπηαϊηρ ἤο δῖκθ. 

ῬΔᾺΙ δροδζᾶ, ἕογ,: 
δου οἰνίηρ ἰηδίσυο- 
ὑϊοηβ ἰο {815 δῇϑδοῦ, Ὧ6 

ὨΜΒΘΙ τ5 ἰθα]ρ' 

ἴο ρΡῸ οἱ ἴοοῦ. 1480 
ΜΏΡΘΩ δ6 σϑιιρῦ ἃ 

νι υϑ ἴῃ Δββοϑ, 6 
ἰοοῖκ Ὠΐηὶ δροδζά δηᾶὰ 

ποῦ ἰοὸ ΜΡΙὺγ"16Έ8; 
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165 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ 
δῃηὰ ἔγοσι {ΠΥ ΒΑνΙΗΡ 58116 4 οΕΥ ἴο 68 

ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου, 
σι οσρραμλρ [ἀ8}ὶ} τα πλεὶ ἄοσσῃλ ορροϑβϑίίθ οὗ (ῃ]οβ, 

τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς 
ἰοῖίμα Ραΐ αἰβῥεχοπὶ (48.ν) να ἴσον δοησβίαθ ἰπίο 

Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς 
6 σϑῖὴθ ἰῃΐο Θαίποθ, ἴο ἔπε Ὀαὺ Ῥεοὶπϑα ποχὲ [Ἃ8.] 

Μίλητον᾽ 16 κεκρίκει γὰρ ὁ [Παῦλος 
ΜΙΙοῖμδ; μδὰ Σπᾶρβρα ΖΥ ἴδε Ῥ8ὰ1 

παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως 
ἴο 5811 ραϑὺ 21:1 ἘΡΏΘϑιι5, 50 ἰδὲ Ὡοΐ 

γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ 
τσ οοσ ἴο Ὠΐπὰ ἴο ΞΡ! πιθ Δ [86 

᾿Ασίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν 
Α518, ἢθ νν85 Βαβξίθηϊηρ ΟΣ 1 ῬΟΒΒΙΌΙ6 

εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς 
ἐ ταϊσοῦ 6. τὸ στα [Π6 ΕΝ οὔθ Ῥρηϊζθοοοβὲ 

γενέσθαι εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. 
ἴο σογὴθ ἴο 6. ἰπίο ΘΒ 8] 6 σὴ. 

11 ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς 
το θὰ (6 Μι]οίῦ αν βοΐ [πο 

Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς 
ἘΡΙΘΒΙΚ Β6 σΔ}16α δὐΐον (ἰο ὨΪτ) 1τῃ6 

πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ 
οἹάοΣ θη οΥ ἴα ΘςοΙ6βῖϑ. Α5 Ρυΐ 

παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν 
{π85 σϑίῃθ ἴο 6 δϊοηιβϑίαάᾶθυ ἐονατσζα ΕΥΤΟΟ Ἦθ βαια 

αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας 
το ἴθρ ὕοόου ψΘΠΚηο ἔσο Ετϑὲ ἅδν 

ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Ασίαν πῶς 
ἥτοῖη ΒΟ 1 πἰαρροα ἀροὰ ἰπίο 6 ϑα ΟΝ 

μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην 
ψία χοῦ τλ8 811 τὴ 6 Ι σατὰθ ἴο 6 

19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης 
ΒΙαν ΠΣ ἰο {86 Ττοτὰ δ διε 811 

ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν 
ἸΟΜΊ 655 οὗ ταὺπὰ πᾶ ἴβαυβ 84 ἘΓ1815 

τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς 
ἰλ6 (οὔ65) ανίπρ βίορρϑα ἰοσοίῃοσ ἴο 6 ἴθ {πα 

ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿ἰουδαίων’ 20 ὡς οὐδὲν 
ῬΙοῖβ οΥ ἴῃ 8 εν; 8ἃ5 ποίη 

ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων 
Ιἅτον Ῥ8οῖκ ΟΕ ἴδ6 (155) Ὀθασίηρ ἰοσείπου 

τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς 
οὔ ἢοΐ ἰοτθοουης ἰο γοῦ δηᾶ ἰοὸ δας! ὑοῦ 

δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, 
ἴο Ρᾳ 1 ς [Ὀ]δ 66] αι ϑοςογάϊζηρ ἴο Ἠοι565, 

ΔΟΥΝ 20: 1ὅ-ἶ)ῷὸ 

15 διᾶ, 5ϑιἢπρ ΔΨΆΥ 
ἔσουχα ποῦ 6 586- 
οοραϊηῃρ ἅἄδν, ψ 81- 
τἰγθα ορροϑίϊθ ΟἾΪΌ 5, 
Ῥαὺῦ ὑπ ποχὺ ἀδὺ ψ6 
ἐουσῃμθα οὖ ΞΞΘΊΎΩΟΒ, 
δηὴἃ οὐ {ἰδ ζοϊον- 
ἴῃ 5 ὅδ᾽ ΨψΜὸ δαγγὶνθᾶ 
αὖ Μ|ιο πὰ 5. 16 ἘῸΥ 
ῬδῈ] δα ἀθροϊᾶθα ἴο 
5511 ραβϑῦ ἘΡΏ 5115, 1 
οὔθ ὑμαῦ Ὧδ χαϊρῶῦ 
Ὡοῦ ΚΡΘΠΑα δὴν} ὑϊπὶ6 

ΪὰῺ [τ86 [Γαἰδύγιοῦ οἵ] 

Αϑῖδι; ἴο Ὧδ ψὰ5 Ὧ85- 

ἰδηΐηρ ἰο σοὺ ἰο 96- 

τυβαίθ οὐ 86 ἅδν 

οὗ 6 [ς165ν8] οἵ] 

Ῥοηύθοοσῦ 1 Ὧ6 Ῥοϑ- 

5ΙΌΙΥ οουᾷ. 

11 ονανοσ, ἔγουα 

ΜιῈΊΘύα5 Ὧ6 βϑεὴῦ ἴο 

ἘΡΠ 6.5.5 δρᾶ οδϑθᾶ 
ΤΟΥ 86 οΙΔΘΥ 6 

ΟΥ {ῃ6 σοηρυοσϑύϊοῃ, 

18 νΏΘη μον ροὺῦ ἴο 

Ὠϊ) Ὧ6 δε: ἴο θα: 

“χοῦ ΜΘ] Κῆον ΠΟΝ 

ἔσο {ῃ6 βγθὺ αδν 

ὑμαῦ 1 5ἰθρρθοὰ ἰηΐο 

τὯ8 [Γἀϊδίσιοῦ οὗ] Αδβὶϑ 

1 ψ͵ὰἂϑ νι γοὰ [6 

ψΏΟΙΘ ὑζηθ, 19 βἰαγίὴρ 

ἔΥ πμ6 Τοτὰ 18 

88 ργθαύοδθῦ 1οΨ}}1- 

Ὥθα5 οἵ τἡϊηαὰ δἂηᾷ 

ἴρατα δῃᾷ {1815 ὑμαῖ 

661 6 ὉΨΡΓ ὑμ8 

οἷο οὔ πθὸ ὕθ6Ὲ; 

2θὍΒΙΙΘΟ 1 αἰᾷ ποῦ 

ΠΟΙΩ͂ Ῥ80κΚ ἴστοπλ {6}1- 

ἰῇ τοῦ Δ ν οὗ ἰδ6 

τἰῶθα ὑμαῦ γα ὑὉτοῖ- 

1{8.016 ΔῸΣ ἔσοῦλ ὑθδοῦ- 

ἴὴσ γοὸὦὼῦ Ρυθιίοῖν δά 

τότ Ὠοσδα ἴο Ὠσθδθ6. 
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21 διαμαρτυρόμενος ᾿Ἰουδαίοι τε ὶ διαμ καὶ [2 ΒυΣΟΙ ἰδ 
νυ οϑϑίηρ σοι θοῦ ἰοῦ ἀδνον δηᾶ ἀπὰ ῬΟΙΘ θα ῬοΙΝ 

“Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν ά ὶ πί ἘΘΚς : μετάνοιαν καὶ πίστιν ᾿ ὕεα. δὴὰ ἰο (ἃ 
ἰο ατθθκβ ἐπε ἰηίο Οοα τερθηΐδηοθ δῃᾷ δι ᾿αροὰῦ τοϑρϑαῦ ἃ ΠΝ 

εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν. 22 καὶ νῦν [ἰοψατᾶ αοα δᾶ 
ἰχίο θ 65 -Τοτᾶ. οξιιβ 7655. Αμᾶαὰ πον] ΟἿΣ [οτὰ ἔοΝ 

ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι 22 Αμὰ πον, ΙΟΟΚΙ 
ΟΟΚΙ πανΐηδ θη Ῥομηα δ ἴο ἐδ βρίτις Ῥουμπαὰ ἰπὰ ἰδθ βριτξ 

πορεύομαι εἰς ᾿Ϊερουσαλήμ τὰ ἐν 1 αἴὰ ᾿ουτσμονὶ 
Ι πὶ βοὴ ἰηΐο ΦΟΥΌΒΘΊΘΤΩ, “ΠῊῸ ((ἰμλ55) ἰπ [το τα ατοΙς τὰ 

αὐτῇ. συναντήσοντα ἐμοὶ ἡ [Ὁπουρ ποῦ Κπουίην 
ει} δου ἴο τηθοΐ ἰοβαίμοῦ ἴο Τὴ 8 ἔοι 88 φβίηρα. ὑαῦ μὴ 

283 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ [ὨδΡρΘᾺ ἴο πι6 ἴῃ. ἢ 
ει Ῥεβιᾶθβ ἐμαὶ ἴῆες δρίσς ἐπε] 23 θχοθρῦ δμαὺ ἔτγρῃ 

ἅγιον κατὰ πόλιν. διαμαρτύρεταί μοι λέγον | οἷν ἕο οἷν ὑπὸ 'δοὶγ 
ΠΟΙ ἄοσψῃι οἱἷΐν τυϊποβϑαβ πσοῦρη ἴο τὰΘ βανίηρ [Βρὶγῖς σορθδύθαϊν Ἀθᾶχῃ 

ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν: ΜΙ μΕ55., ἴο πιθ 85. 
ἰδὲ Ῥοπᾶβ ἀπᾶ ἐσσὶ ρα] δε οηβ Τὴ 6 ἀΓΘ τοιαδί 1285 ἕοσ; 58. 05 ὑπαῦὺ ὈοΟπμαΚ. δηά 

24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν. ἐτρα]δ ]οὴ5. ἃσθ ψϑίῦ- 
Ῥαὲξ οὐ ποέοπθ ψοσά 1ϑτὰ ταϑκίηρβ ἐπ 501 |1Π8 ΤΟΥ ἿἼ6. 24 Νδγοῦ- 

τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειώσω τὸν δρόμον ἰΏΘΙΕ55, Σ (ὁ ποὺ τρδῖο 
8] ΛΘ Ι6. ἰο τον 56}:}2 85 1 ϑβοιμα ροσέθοϊ 6 σοῦσεο | ΤῸ 501 ΟΥὗἨ ΒΘΩΥ. 8ὁ- 

μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον σοῦ 85 ἀθδτ [0 τη, παρὰ |; 
οἔτηβ δῃᾷ ἐπ βεῦνίσθ ΨΈΪΘΗ 1τεροῖνρα ῥεσάς ἿΦ ΟΠΙΥ͂ ΟΣ τρδῦ Βηΐδῃ 

: ΤᾺ ΟΟἾΒΘ 84 [ῃ8 

εἰδώς, 
Βανὶὴρ Κηοτνῃ, 

τοῦ κυρίου ᾿ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ |γη3η} 
οἵ [88 Τοτὰ δι ὅ5Ό5,, ἴο ατέσαν ἐμώΟΌΕΗΙν ἴο [Ὡς ΤΑΙ ΒΙΤΥ ὕμδὲ 1 .ταΞ 
εὐαγγέλιον τῆς χάριτος “ σρὶνβᾶ οὗ 8 Τιοχά 96- 

τοὺ Ἶ 
Βοοῦᾶ ποὺ οἔἴἣς υπᾶοΞξοσνρᾶ κΚἰηᾶηθθθ ΟΥ̓ ἢ6 δον, τὸ ̓ βᾶ Τ δυνουνΣ 

θεοῦ. πο 5 οὗὐ {ῃ8 πη66- 

ς κα ΝΕ ΕΞ Βουνθα Κιῃάηθδα. οἵ 
καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι ἀοά. ᾿ 
ΑμΩαΒ., ον ἸοΟΚ'!' Ι Ἀᾶνὸ πον ἐπαὶ 25 “Απᾶα πον, ΙΟΟΚΙ 

οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖἌ 
ποῖ νοΐ σοῦ Ψ1Π| 566 [π6 Ρ ἔδοβ ἀ 8 ἔσαν 1 ἈΠΟ, ἴῃ ἱ ἈΠ οὗ μῶν 

; : Ν ΜΏΟΙΩ 1 ψγθἢ 
πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων 5 : 

ἊΠ  ἰπ. «βοῦν 1 ερί ἐπτουσῃ ΡΙσδομΐπα ῬεΘα ΠΡΒ 1886 Κἰπε- 
τὴν βασιλείαν" 26 διότι ννΝ ΜΗ 566 ΤῊΣ ἔβοθ 

6 Κιηρᾷοχα; Ἐσου ἢ ψψ ῖο ἢ Ι ο Ἔοτοι 26 Ἠδηρθ 

μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέ τ ὅτι 08} τοῦ ἴο᾽ νηΐ- 
Τ ὅτ ννλῆλοϑϑίηβ ἰοὸ γοῦ ἴῃ ἐμ ΠΡΟ ἡμέρᾳ δὲ} 655 1}15 νϑῦν. ΟδΥ 

καθαρός εἶμι ᾿ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων, ὑμᾶὺ 1 δπὶ΄ Ο1688 
οἴδδβθ [Ι}ὲἐδὐὰ ἔτοη {πὸ ὈΙροά οἔδῆ (οη65),} ΠῸΠῚ ὕῃθ ὈΙ]οοᾶ : οὗ 

811 ἴθ, 271ἴὺγ 1 27 οὐ γὰρ ὑπεστειλά ῦ μὴ ἀ ἴ μην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι 
ποῖ. Ζοὸσ Ιἅτονν θδοὶς οξίμε ποῖ ἰο ΧΥυΣΝ Ὦδνθ ποῦ ποιὰ Ῥβοκ 

τὴν βουλν τοῦ θεοῦ ὑμῖν. ἴτοιι (θη τοῦ 81} πᾶσαν 
811 16. οοῦηβεὶ οἐίμε αοὰ ἰἴοντου. [6 σουηβεὶ οἵ Οσοᾶ. 

2584 ἸΙηράοχηα, ΒΑ; Κὶ πττ 
1 δ ΡΟΝ ΔΝ- ἐπὶ ; Κιηβάογη οἵ αοά, ΨεβνΡυ8,18,1ι,16,18.. κιηράομη Οὗ 

648 ΔΟΤΞ. 20: 28---8ὅ 

ὥΒΡΩΥ οἰξοηϊίου ἴο 

γουχβοῖνο δα ἴο 

81 ἴὋἪὯ6. Βοοῖκ, ϑῃιορ' 

28 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ 
Β6 τοῦ Ῥδϑὶῃβ αἰϊθαίίοιι ἰὼ βεῖνθβ δῃᾷ ἴοϑ 

τῷ ποιμνίῳ, ἐν ὦ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ 
μθ. Β0οκ, 'π ΜΗ τοῦ ἐμ 5ρίτι. [86] ψΗΪΟΩ {πΠ6 ὨΟΙ͂Ρ βρ τὶ 

σχιον ἔθετο -ἐπισκόπους, ποιμαΐνειν τὴν [π85 δρροϊπίθα ὑοῦ 

ΠΟ, Ρυξ οναύϑθεσβ, ἴο 6 βῃθρμοτγάϊησ [Π6 ᾿ονούβθουβ, ἰὼ ΒΘ ΠΟΤ 

ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο [π6 οοηρτοθδίίοι ̓  οὗ 

ροεοῖα οξίμε αοά, ΨΠΙΟΒ 6 τϑβεσνϑᾶ ἔου 561 ἰ(οᾶ, ψΏ]Οὴ 6 ΡῈ Γ- 

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου. 29 ἐγὼ  ομαβοά σι ὑμ6 ὈΙοΟῦ 

τοῦθ 6 ὈΙοοα οἵα οὐῇ (ο6). 1. [οὗ ἷς οχῃ [300]. 291 

οἷδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ποῦ ὑπδὺ. δείβα ΠῚ 

μᾶνε Κῆοσψῃα ἰἔδμδῖ ΨΜΨ1Π οηΐοῦ αἰίοσ {με | ροίηῃρ αι, ΑΥ̓͂ ΟὈΓΘοδὶνα 

ΟΪγ65. ΜΠ ΘΏΓΟΣ ἴῃ 

ὉΙΟΩρΡ στὸῦ πὰ ΜΙ} 

ποὺ ἔθαῦ ὅμθ Ποοκ 

πὶ ὑθῃάδθτ 658, 

βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ 
Ὦρανν ἰηΐο τοῦ ποῖ 

80 καὶ ἐξ ὑμῶν 

ἄφιξίν. μου λύκοι 
βοΐ ΟΥ̓ οὗ τὴα ἽΧΟΙν 65 

ειἰδόμενοι τοῦ ποιμνίου, 
φρεσαθ οὔθ Βοςκ, δηᾶ ουϊοῖῦ τοῦ 

αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες [30 δηὰ ἴτοπλ ΘΙΙΟΏΒ' 

ΨΕΙΥ 65 ΨῈΙ βίδμα ἊΡ 7816 ρούβοηῆβ. βρϑακίῃρ [υὸὺὐ ψΟΌΣΒΘΙΥΕΣ ΙΏΘῺ 

διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν Ὅ{ἘἈΠΠΝΠΟ τῖβθ δῃά ΒΏΘΔΙΚ 

μανίμϑ Ὅθθα ὑνν!βίςα (1165) ΟΕ 868 ἴο ΡῈ ἄταννπρ ΟΕ | ἐψὶϑιδα τΐπρδ ἰο ΟΥ̓Δ 

τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν: [ἀνὰ ὑμ6 ἀἰδβοῖριθ5 δἵ-- 

188 αἰβοῖ}65 Βεμβιηά Ἐμοίβεινεβ; ᾿ξ Υ ὑπμοϑοῖνθβ. 

31 οοδιὸ γρηγορεῖτε, 81 “ὙΒογοίοσθ Κθθρ 
ὙΠΟ Ὲ Ῥ χοῦ Κοορί:β α8 ΚΕ, ; 

ἰβσοῦξα τὶς ριετί ας ΤΊ ααΚο, δα 68 ἴῃ 

ονεύοντες ὅτι τριετίαν ύκτα καὶ] 

ὙΠΟ οσίτια [δὲ ἐβγθονθασ ροσὶοά ηἰσξ δημά ταϊλα ὕπαρ ἴον ζδτθο 

᾿ : Ν ᾿ γοαΥβ, αἰσηῦ δᾶ αδυ, 
ἔραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων “ ἢ 

ἡμέρι ποῖ 1 οραϑεᾶ ψΠΒ ἰδ 8 15 1 αἰὰ ποὺ αυἱῦ δάπιοι- 

νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32 καὶ τὰ Ιβξηρ δϑο ομα ΣῈ 

δια 15 6. Θ8Ο;. Αμᾶ ἐμὰ ([μη655) [ἐρᾶγβ. 32 Δῃᾶ ὸΐ 1 

οοιηχηϊν τοῦ ο αοῦῦ 
νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ κυρίῳ καὶ 

'8η4 ἰο ὑπὸ ψοζά οὗ ποῦ Σ 8τὰ ΒΤ ΠΡ δἰοησείάαθ σοῦ ἴο [8 Ττοτὰ δπὰ 

τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ :η4- 

ἰο 6 ποτὰ οδίμε υπάεβοσνεα Κἰπάμθϑβ οὗ τὰ ἰδ πῃάεβεσνθα κίπά 

τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι πρβ5, ΨΠΙΟὰ ΓΟΓΑΙ 
ῷ ναμέενῷ αὶ : 

ἰο 8. (ο6) Ὀδὶμε 8016 ἰο Ὀμ1148 δρᾶ ἴἰο ρίνε δὰ ὈαΠᾺ τοῦ ἘΡ ϑρὰ 

τὴν : κληρονομίαν ἐν τοῖς οἷν τοῦ ὑπ ἱπῇθσι- 

τῃ8 πη δοτίίδησα ἴῃ ἔπε (οπ65) 1 ὕϑποθ δ Οηρ 811 ὑμ8 

.. ἡγιασμένοις πᾶσιν. 33 ἀργυρίου ἢ | 58 :οῦ!Ηθα. ΟΠ68. 331 

μανίησ Ὀθοα βαπο Βεᾶ 8}}. . Οἱ Ξίινοσ. οὐ] ἤδνθ οονοίθα π0 8 5 

χρυσίου. ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα᾽  Ε]ν 8 Ὁ ΟΥΎ βοᾷ οὐ 8Ρ- 

ΟΣ ξο]α Νιο οὗ ΘΡΡΆΧΕΙ οὗ Ὧο οὔθ : εονείθά; ρᾶτεὶ. 84 γου γοῦγ- 

84 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις  «Ε]γε5 Κηον ὑμπαῦ 

ΨΕΙΣ οὐδ5 τοῦ 816 Κπονίηβ ἐμαὶ ἰο 6 προᾶϑ 

οὖσι μετ’ ἐμοῦ 
Ῥείη δ. 215} ΤᾺ 

8 πάντα 
ΔΙ ((ἰῃ 55) 

{8656 δηᾶ ἤᾶνα αὖ- 

ἰομαθα ἰο 6 παρᾶβ 

οὔ τῷ δᾶ οἵ ἐδοβα 

αἰ 6. 351 δδνυδ. 

μου καὶ τοῖς 
οὗγθ δῃᾷ ἰἴο ἐμ (ΟΠ 685) 

ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται, 
ταϊηϊξιοσοᾶ ἰῃ6 παημᾶβ ΝΈῈῚν. 

ππηϊβίετεα τ ἀδθὴ π΄οὋοὃὺἔ᾿᾿οὌ ὁ ΠΠΠΠΠ’ἷ΄΄ἷ -͵''ϑ-ς-ς-ς--ςς-ς 

281 ῶθ6. Αρροπαϊχ υμᾶθτ Αοίβ 20:28. ᾿ᾷδυ αοα, ΝΑΌΒΥΡΝ 8 1τι8,. (ῃ6 

Τοτᾶ, Β, αἰσαβ 1δἰΐπ ΜΒ. ᾿ ΄ 



ΑΟΥῪΞ 20: :86--2ῷώ1: 8 

ὑπέδειξα -. ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας 
Ι Θχηϊριϊρα ἴο τοῦ 1μαΐ 15 ἸΔΡουΐη5 

δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 
1 15 Ἀθοοσθαῖν, ἴο Ὀ6 δϑβϑιϑηρ οὗ [6 (οἢ 65) 

ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν 
Ῥοΐῃ ΘΚ, ἴο 6 ΤΟΙ ΘΙ ΘΘΙΙΏΒ δῃηὰ ΟΥ̓ 1868 

λόγων τοῦ κυρίου ᾿ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν 
οτὰβ οὔποθ [Ιογὰ Ζ6Ξι59 ἰῃδὲ [21:1 βαιά 

μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ 
ἩΔΡῸΥ 1: 15 ταῖμου ἰοὸ Ὀ6 σίνίωθ ἰδ 

λαμβάνειν. 
ἰο 6 τϑορίνίηξ. 

36 καὶ ταῦτα εἰπττὼν θεὶς 
Ὠδνίὴρ 5β81ῖ8ἃ Βανίηρ Ρυΐ 

σὺν πᾶσιν αὐτοῖς 
Δοᾶα ἔδοβε ([1}55)ὲ 

τὰ γόνατα αὐτοῦ 
[ὼς Κῆξθο οὔ πίστη ἰοβοίῃοι Ἱ ἢ 811 [9 “ἴΞ}9 9} 

προσηύξατο. 31 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς 
ἮὮΘ ργανβᾶ. ϑΞυξῆοῖιθοξ Ὀεΐ ΟΡ 5 

ἐγένετο πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν 
οσουχτεᾶ οὗ 8}}, ΔηάΩἕ ᾿Σπανὴξβ!}ᾺῸΛΠ6. ΡΟ ἴπα 

τράχηλον τοῦ Παύλου 
πθοῖς οἵ 88 ῬϑᾺΙ 

κατεφίλουν αὐτόν, 
μον ψόετο κΚἰϑείηρ ἀουν χω, 

38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ 
Ῥαλὰρ ρα ἰδ ταί ου ὍΡΟΣ 1τὰ6 ψογὰ 

ᾧῷ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι 
ἴο νν Ὡς ἢ Ὧ6 δα βρόοκϑῃ ἐμαί πού ψοί 

μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
Τὸν δύο δϑρουξ {16 ἔδιο δ ΟΥ̓ Ηϊπὶ 

θεωρεῖν. προέπεμτον δὲ 
ἴο Ρ6 Ῥεβο]αϊηρ, ΤΥ οσχὸ βομαϊηρ ὈΘξοΥΘ μυὲ 

αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 
Ὠϊ ἰπΐο ἴδ8 Ῥοεδΐ. . 

921 Ὥς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς 
ΑΔ5 Ῥυΐ 1ϊ οσουτΥθα ἴο 6 1δεὰ ὰἃρ Ἂ5 

ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, 
Βανίπϑ ῬΘοὼ ἄγαν 8 ΤΥΟΤᾺ ΠοΙα, 

εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, 
Βμανίηρ τὰς βἰσαίρ;η οουῦσθα να οαγὰῖθ ἱπίο ἐῇ6ὸ Οο8, 

τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν “Ρόδον, 
ἴο ὴ8 [ἄδ᾽9] μὲ οὗ βυσσοβδίου ἰηΐο ἴῇ6 Ἐποᾶσ5, 

κακεῖθεν εἰς Πάταρα: 2 καὶ 
δῃᾶ ἔτγουι πο τΘ ἱπίο Ῥδίδγα; δῃα 

εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς 
Ἀδνὶηρ Τουμπᾶ Ῥοδὲ ῬΑΒΒΙΩΡ ἸὨΤΟΌΒΉ. ἰητο 

Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. 
ῬὨοΘρηοῖδ ΒανῚ 5 βίορροα ΠΡΟΒ γ8 ΜΕΥΙΘ δα Ὁρ. 

3 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ 
ἩΔΥΪΏΞ ταϑ 6 ΡΡΟΟΥ ὦ Ρς 6 Ὀυρῦὺβ δῃὰ 
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χα ἰὸ σοῦ ἰῃ 
81 ὑμίηρθ ὑπαὺῦ ὃν 
5 Ἰαροχίηρ τοῦ 
ταῦυδῦ δϑϑιϑῦ ὑῇοβδθ ΨὯῸ 
816 ΘΚ, 80 ζηιϑὲ 
ΘΔ 'ἴἢ χὐϊμα [ἢ 
ψοχαὰ οὗὐ ἴμ [Ιοχὰ 
Φοϑθαβ, ΜΘ Ὧδ Ὠΐτῃ- 
5611 πᾶ, “ΤΏΘΓΘ ἰς 
ΙΔΟΣΤΘ ΠΔΡΡΌΙΏΘΘ5. ἴῃ 
αἰνίὰρ ὑθδηῃ ὑποῖθ ἃς 
ἴῃ τϑοθινιηρ. "ἢ 

0 Αηὰ ΜΆΘΗ ἢ 
δα 58] [θ886 ὑῃίηρα, 
Ὧ6 Κηροϊεα ἄοψνῃ 
ΧΙ 411] οὐ ὑμθῃ 
δια ὑταγϑα, 37 Τηδθϑᾶ, 
ααἰΐα ἃ Οἱ οὐ ψερρ- 
ἴῃρ' ὈΥΌΚΘ ουὺ διηοὴρ 
ὑῆθη 811, δῃᾶὰ μου 
611 ὩΡΟῺ ῬΔΦΕΠ 5. ΠΟΙ 
8. Δ ἰθρῃαοθσιυ Κιβαθά 
Ὠΐτα, 38 θδθοϑϑθ ὕῇοΥ 
ἍΕΓΘ ΘΘΌΘΟΙΔΕν Ῥδίηθα 
αὖ 6 ψογζγᾷ 6 δᾶ 
ΒΡΟΙΚΘῺ ὑπαὺ ΠΟ ψΈΓα 
Βοίῃρ ο ὈΘΠΟΙάΑ͂ ὨΐἉ 
ἴδϑοθ ἢὺ πλοῦ, 850 
ὕμον ρχγοςσθϑαθαᾶ ἴο δϑῃ- 
ἄαοῦ ἃ ἴο {π86 
Ῥοϑί. 

91 ΝΟ ΜΘ Μὰ 
ΗΔ Φοσ ουτ- 

ΒΘΙνΟΣ ΔΔΥ ΤΟΙ 
ὕθλ δῃὰ ρὰῦ οὔ 
ἴο 8568, ψὰ τ ὙΠῸ 
δ δίταϊρηῦ ΘΟῸ58 
δ οὐ ἴο Οὐβ, 
Ῥαᾳαῦ οὐ ὑῇ8 πδχὺ 
[ἅ8}] ἴο ἘμοῦᾶΘ5, δῃᾶ 
σοὶ ἔοστα ἴο ῬῬαΐ- 
8.16. Αθα ψΜΏΘ6Ω 
ψ δᾶ ἴουμᾶ 8. Ὀοδῦὺ 
ὑπμπαῦὺ 839 σχοϑδίηβ 

ἰο ῬὨοΘ᾿1 οἷα, ΜἘα 

μοῦ δροδασὰ δπμὰ 
ΒΘ ]οαᾶ, ταῦ. 3.ΑἿΕΓ 

σοηΐϊῃρ ἴῃ δἰρῃῷ οἵ 

{ῃ8 ἰβίθηᾶ οὗ ΟΥ̓ΌΓῸ5 
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καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν 
μανίηθ Ιδεὐ ἀνῇ ι 160 [Ὡ8η4] τὸ ὑγοσα 5841110685 

εἰς Συρίαν, καὶ κατήλθομεν εἰς Τύρον, 
ἑπῖο Ξυυεῖδ, δῃδ ΜῈ σϑίὴθ ὅσον ἰπΐο ὙΣΤΕ, 

ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον 
{ποῦ Τὸ ἐῃς Ῥοδβὲ ΝΕ] τπ]οβαᾶϊῃρ 1561} 

τὸν γόμον. 4 ἀνευρόντες δὲ τοὺς 
ἴπ6 οἝχξο. Ἐδνὶῃβ οσα Ρ. Ῥαΐ τὴ 8 

μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας 
ἀϊϑοῖὶρο5 να τϑυηδί δα ΡΟ ἴῃ (μὲ υ]δοθ ἀδν5 

ἑπτά, οἶτιες τῷ Παύλῳ ἔλεγον 
φονθα, ἍΈΏΟ ἴο 186 Ῥβι ἴδον ἡ ΟΧΘ βασῖηρ 

διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν 
Ἐπτοῦρ ἰδε ΕἸΣ  Σ τοὺ ἰο Ρ6 βίβυρίηρ ὕΡῸ 

εἰς ᾿Ιεροσόλυμα. ὅ ὅτε δὲ ἐγένετο 
ἰαΐο ΒΊΟΝ Ἄοη παῤ [1 οσσυγτΙοα 

ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, 
το οομριθία {π6 ΑΑΥΒ, 

ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων 
μανίαξ βόοπα οαΐ 8 ὝΘΙΘ ΞΌΣΩΚ Βοιάϊηρ Ὀοξοσα 

ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις 
1:1] ΟΥ̓Δ] ἰοροίμον νυν ἢ ννοσθῃ πᾶ Ομ σοι 

ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ 
ὙΠῚ}1 οὔδίαθ οἴ ἰμ8 οἱΐν,. δοα πανίὴρ ρὲ {88 

γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι 
Κηθο5 ρου [86 Ῥϑδοῦ Πανὶπρ ΡΓαυ θα 

6 ἀπησπασάμεθα. ἀλλήλους, 
το Θχσδηβο ραυιτηρ ΡΥ Δ Ρ5 ἴο οὔθ δῃοίμοσ, 

καὶ ἐνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ 
6] νο βίθρρεα πο 6 Ῥοδὺ, ἰῆοθα Ῥΐ 

ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. 
τοϊαχηοα ἱπίο ποῖ οὐνὰ ({Π1Π65). 

1 Ἡμεῖς δὲ 
ψε Ῥαυΐ 

ἡμᾶς 
τι5 

πλοῦν 
ἘΕΉΒΕΡΤΕ 

Τύρου 
Τγτα 

τὸν 
{τι 6 

ἀπὸ 
ΖΓΟΥΩ 

Πτολεμαΐδα, καὶ 
ῬίτοΙοτ 815, δηᾶ 

ἀδελφοὺς ἐμείναμεν 
Ὀτοΐμουβ ἵν ΤΟΙ ΔΙ ΠΘΩ͂ 

ἡμέραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. 8 τῇ δὲ 
καδν οὔθ εϑίᾶθ. ἰμθμι. Ἰοίῃμο Ρπΐ 

ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθαμεν εἰς 
ΤΩΟΙΥΟΥ͂Ν Βανί βοῦδ οἂξ ἵν6 οδτὴδ ἰηχΐο 

Καισαρίαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον 
δαϑασθα, διῃάῖ μανίην διϊεσεαῦ ἰηΐο {ῃὴ6 ποῦβα 

Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν 
ΟΥ̓ῬΏΣΡ ἐπ6 ονδηρο δὲ Ῥοὶὴβ οὐδοῦ {πα 

ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷς. 8 τούτῳ 
βονϑῷ σἱὸ τουηβί θα Ῥοϑίᾶς. ἰρλ. Το (15 (ο6) 

διανύσαντες 
Βανὶηρ οι χοΙν Ροσζογιηδα 

κατηντήσαμεν εἰς 
να αἰἰϑίηϑα ἀοννα ἰπῖο 

ἀσπασάμενοι τοὺς 
δανίμαξ στοοίσα μ8 

ΔΑΟΈΤΒ 21: 4---9 

ΜΘ Ἰοὺ 1 Ῥρῃϊηᾶ οἢ 
ὍΠμ6 Ιοῖῤ κἰᾶβ. δῃᾶ 
Βα ]θὰ οἡ ἰὼ ὥϑντϊδ, 
δα Ιαηᾶρα αὖ Ὑυτ6, 
0 ὕβεῖθο ὑζβ Ῥοδῦὺ 
5 ἰο υπϊοδᾶ [51 
οϑῖσο. 4ΒΥ 8. ΒΟ γΟἢ 
ψ τΙοὐμαὰ ὑμθ6 αἶδοὶ- 
Ὁ165 δῃᾷ χουιϑὶηθϑα 
ΠΟΙΘ βουθὴ ἄδυϑ. Βεὺ 
Τοῦ ὑμ6 δρὶσγιῦ 

ΠΟῪ τορθαύθαϊὶν ἰοϊᾶ 
ῬΘῺ τοὺ ἴο βοὺ ἔοοῦ 

'΄'ηὴ ΦοΥΌΒδΙο. ὅ850 

ΨΏΘηΩ ψὸ δ οομ- 

Ὀϊοιρα 86 ἄδυϑ, Μὰ 

ψϑηῦ ἔοσίῃ μα βἰαγίθα 

ΟὮ ΟἿἹ ΜΑ8Υ; Ρυὺ ὑῃον 

811, ὑορούμοσ. ψίνῃ 

ὍὋπ6 ψοηθ δηα ΟὨϊ- 

ἄγθῃ, σοῃμαποίθα τ5 

85 [ῖΔ δ5 οὐυῤδίαᾶδ 

{π6 οἱἷὖν. Δηᾶ ΚΗΘΘΙΙῺΡ 

ἄονῃ οὐ 6 Ῥθδοῦ 

6 παᾶα Ὅγᾶγοῦ 8 δηᾶ 

5814 ροοᾶ-ὉΌν ἴὸ ΟἿΒ 

διῃιοῦοσ, δᾶ ὰ ψϑηῦ 

ὮΡ ἰηΐο ὑῇθ Ὀοϑύὺ 

Ῥαὺ Ὧν τουυσϑα ἴοὸ 

6] ὨΟΙ.65. 

1 Ν8ε 8 οοχὰ- 
ὈΙούρα ὑῇα νοόογᾶρο 

ἔσο ἜΥΓΘ δῃα 81- 

γἰνθα δὖ Ῥίο! "Θ-ΤΩΘ 5, 

διὰ ψὸὰ ρστροίεα ῃθ 

ὈτΟΙΏΘΥΚ. δῃᾷα αν 

ΟΩΘ αἀδὺ ψὶ ἐΏρη. 

81Τ:}6 ποχὺ Οοἷδὺ ΨῸ 

Βοῦ οὐδ δῃηᾷ δαγυϊνϑα 

ἰὴ Οδθ5. 8 το, δῃὰ 

ψ οηἰογοᾶ ἰίο 88 

Βοδ6 οὗ ῬΕΣΡ {88 

ΘΥΘΏΡΟΙΖου, ΝΟ 85 

ΟὯΘ οὗ 886. δβονθῃ 

ΤΆΘΏ, Δη4 ψνο 5Βίδνϑοαᾶ 

αὶ ἶσα. 9 ΤῊΐ τ 



ΔΟΈΞ 21: 10---1ὅ 

δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι 
»ὰλ ννόσγα ἀδιιρῆΐοῦβ ΤΟῸΣ νΊΧΡΊ 8 

προφητεύουσαι. 10 ᾿Επιμενόντων δὲ 
ῬΤΟΡΉΘΒΣΙΠΡ. ΟΣ (ο 65) τϑουωδίμϊηρβ ΡΟ Ὀυΐϊ 

ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς 
ἄδν8 [2192] σα ἄονηα βϑόοῶθ ἔγοση ἰδ 

11 καὶ ᾿Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ΓΑγαβος, 
δηλ ΒΕ ΣΙ Ῥτορῆβοὶ ἰο ὥὩϑὴθ ΑἈΑΒΘΡΊΙ5, 

ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν 
ΠΑΝ ΩΒ σογὴθ ἰονϑιὰ 5 δὰ Βανίης Πξοα Ἐπὸ 

ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς 
εΕἰγτάϊο οὔθ Ῥ8Ὼ] αν Ρουπηα οΟὗἉ ὨΪΣΏΞΘΙΖ. τ 6 

πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει 
Ε{:1.-}} δοᾷ . 1 86 μαπᾶς ἢ βαϊαά Τμεβα 15 Ββϑ 5 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα “οὗ 
1.6 ϑριτῖ 6 ΠΟΙ ΤΠ6 τῊ2316 ρϑύβοῃ ΟΥ ἜὨΟΤΏ 

ἐστν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν 
5 186 ρμίτα]α 115 185 ΨὮ1ΡΔ ἴῃ 

᾿Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν 
Φουιθαῖθσ {86 Ζονν5 δὰ Ὁ} σῖνε Ὀεβιᾶθ 

εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν 
ἴἷἴο Βαπᾶθ οὗ δίϊοῃβ. ΑΞ Ρ»ὰξῤξῥ τὲ Βοατζᾶ 

ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ 
ἴμθϑα (55), ὦ: φηἰγοαίθα ΜΘ διῇῃά δμᾶ {86 

ἐντόπιοι τοῦ ἀναβαίνειν 
(ο.65) ἴῃ ἔῃ8 βίδοθα οείβε. τοῦ ἴο 6 βίεριπδ ὉΡ 

αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 413. τότε ἀπεκρίθη 

᾿Ιερουσαλὴμ οἱ 

Ἀσὰ ἰπίο Του 5ΘΊ σα. ἸΏθὴ δηϑνοτοα 

ὁ Παῦλος Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ 
[22:1] Ῥδα] ὝΜδὶ δὰ τοῦ ἀοΐϊηβ. ΟΡ δᾶ 

συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ 
ὈΓΌΒΒΒ ᾿ΟΒΘΊΟΥ οὗ τς 8 6 Ὠϑδαγὶ Μ": ὯΩΡ Ὡοὶ 

μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 
ΟἿ ἰοθεῬοιμῃᾶά ιυΐ. δἴξὸ ἴο ἀϊᾳ ἰηΐο 

᾿ ἈΝ ’ .΄ - Ἄ ΄- 

Ιερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ 
ΒΕ. ἘΠ ΓΙΝ οεἵ ΣΟΔΟΙΥ Ι δῖὼ νη σ ονοῦ τῆς 

ὀνόματος τοῦ κυρίου ᾿ἰησοῦ. 14 μὴ 
ὭΔΤΩΘ ΟΥ̓ τὴ 6 Τιοτὰ Ψε55. Νοὶ 

πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν 
Ῥϑῖαξ Ῥεσβυδαςξα: Ραΐ οὗ τ, ννὰ Ῥθοδζὴθ 5ἰϊθηξ 

εἰπόντες Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα 
αν) 8 5414 ΟΥ̓ ἴῃ 6 Ιοτὰ ἴμ6 ἔα 

γινέσθω. 
16 ἢ ὍὈ6 οσσυχτίηρ. 

15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρα ταύ αὐταὶ 
ΑΕΟΥ Ῥυΐϊ 16 ΠΈΝΕῚ ὺ ἀμοσδῦ 

ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς 
Ὠδνίηβ ρὲ θαρραθοθ οὐ βεῖνεβ 6 Οσα βοϊὴρ ᾧΡ ἰμΐο 

646 

δὰ ἴουῷ ἀδαρῃἕδνῃ 
νἱγρίηβ, ὑμϑῦὺῦ ῬΓΟΡὮβ. 
5ἰοά, 10 Βυῦὺ ΜὮ16 τς 
ΟΙ6. ΤΈΙΊΔ, τ] ὴρ ααΐίᾳ 
δ. ὨΌΤΑΡΕΥ Οὗ ἄδυς 
8 σογύαϊη ῬὈΓΟΡΉ ρὲ 
πϑιηθαὰ Αρϑ᾿ ῬῸ5. σϑηὶα 
ἄονῃ ἴἔσγοτλ “1 4658. 
11 δη Π6 σϑαθ ἴο υ5 
Θιλα ἴΟΟΙ ἋΡ [6 σίταϊς 
οὗ Ῥβ8.1, Ῥοιηᾶ δὶ 
ΟΥ̓ ἴοοῦ δῃᾶ Ὠδηᾶς 
δια 5814: “ΤΠ 5805 
[08 ὨΟΙΥ 501 10, “ΤΏΒ 
Ώϑλ ἴο ΨΏΟΣΩ {πὶ 
ϑῖταϊα Ὀδιοσισ5 ὑὴ6 σον 
ΜΠ. υἱπα 1 5 τηδη- 
ὯΔ 1ῃ ΖΟΓΌΒΔΙΘα δηὰ 
ἄδινοσ ἰηΐο [6 δηᾶς 

οὗ Ῥβϑορῖὶβ οἵ [8 τᾶ- 
ἐϊοπβ.᾽ " ἸΦ ΝΟΝ ψ ΘῈ 
ψὸ πρασα ὑῃῖδ, Ὀοία 

6 δια ἴῃοβα οὗ ἐμαὶ 
ὉΪδοα Ὀδρϑὰ δηὐτοαί- 
ἴῃ ἰὰ ποῦ ἕο 50 ρ 

᾿ἰο σογαβαίθιῃ. 13 ΤΏθη 
Ραμ δηϑνεγθα: “Ὑ88ι 

Β΄ΙΘ6 τοῦ ἀοίϊῃρ ἜγΥ 
ψοορίηρ δηᾶ χηδκίηρ 

6 ΜΟΔΚ δὖὐ θα 
Ἠδοὺ δοϑυγοᾶ, 1 811 

τοϑδᾶν ποῦ ΟὨἹΚ ἴο 6 
Ῥοπμῃᾶ αὐ 8150. ἴο αἷ8 
αὖ σογιδδίθη ἴοὸσ ὑμ8 

ὭδϑιηθΘ οὗὐ 9Ἂτ06 τογὰ 

σ6511.5.᾽ 14] ΉΏΘη δὸ 
ψοσα ποῦ 6 ἅ]15- 

Βυαθαβα, τ δοαιίθβοθά 

αἰ ἐμ ψοτᾶξ: “Ἰιδὺ 
186 ΜἘΠΙι οὗ Φοῃμονβϑῶ" 
διε Ὁ1866.᾽ " 

15 ΝΟ 81 658 
ἄδλγϑ ψΜῸ6Ὸ ρτϑραζαᾶ 
ἴοῦ ἴμ6 ἸΟΌΓΩΘΥ δῃᾶ 
Ῥορδὼὴ βοΐ ἃΡ ἴο 

14" ΤοΠονδῃ, 11.8,16-18. {ῃ6 Ἰιοχτᾶ, ΝΒΑ. 

64) 

"εροσόλυμα' 16 συνῆλθον δὲ καὶ 
Ζεγυβαίεση; {μὲν σὰς γὰ ας 8150 

τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρίας σὺν 
οὐ [88 αἰδοῖ ἔτο ἄδεβϑαῦθα ἰοροίδον τ 

ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾿ 
115, 1Ιδδαϊπβ Ῥοϑῖαθ Ψ Ποτι 

ξενισθῶμεν : Μνάσωνί 
ψ6 ταὶσμξ Β6 τϑοαῖνεᾶ 85 βίσΒΘ.5 ἴο Μδβϑοι 

τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. 
501 8 συρσίδῃ, ΟΥ̓ΘΊΤΘΙ ἀϊβοῖο!θ. 

1 Γενομένων ᾿ δὲ ἡμῶν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα 
Ἡδνίασ οοσλα ἴο 6 θα οὔ πο Φεγυβδιθπλ 

ἅ ΕῚ ᾿ ξ “ ε 2 ᾿ 

᾿σμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀὔδελφοί. 
ας ραν τοοοϊὶνϑα ἔσγοδλ 15 1ῃὴ6 Ῥτσοίδευξβ. 

18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσήει. ὁ 
τὸ ἰῆε υὲξ 5υσοροάϊηρ [ὯΔ] δᾶ βοῃθ ἰῇ ἔδα 

Παῦλος σὺν - ἡμῖν πρὸς ᾿Ιάκωβον, 
Ῥϑαὶ ἰορσοῖμοσ τὰ 5 ἰοννοσζὰ Φβίθβ, 

πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 
811 δηᾶ σϑῶιθ ἴο Ὀ6 διϊοαϑίας 6 οΙαᾶρυ τάθ. 

19. καὶ ἀσπασάμενος ὁ αὐτοὺς 
ἈΑπα μδνίηρ στοείρα 1 41:14} 

ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἕν 
πο Ψὰ5 ἐποσοῦθη!ν σοϊδεϊπρ δοςοοχαϊηρ ἰο οπα ([π]6) 

ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν τοῖς 
80 ἢ οὗ ΜΈΪΟΗΒ αϊὰ ἐβὰε αοὦὐ τ ἰδ6 

ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. ΄ 
παϊΐουβ ἰσουρῃ ἐπ6 ΕἸΞὴ. 2.1..:} ΟΥ ὨϊχΏ. 

20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον 
ΤῊ (οἢ65) αὶ Βανίηρ πραγ Ψνοῖα βἹΟΥ ἐν ἸὩ 5 

τὸν θεόν, εἶπάν τε αὐτῷ Θεωρεῖς, 
(ῆὩὲ (οἄ, πὸν βαίᾷ δμᾷ ἴἰο ἴσηυ Ὑοὰ σα Ὀεῃοιάϊπε, 

ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς 
Ὀσοίμοσ, δον ΔΝ ΤΑΥΤΙδα5 ΔΙῸ δι τὴ 6 

᾿Ιουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ 
φοννβ. οὗ ἴῃε (οΠ65) Βαντῃρ Ὀοιονοᾶ, δῃᾶ 

πάντες ζηλωταὶ τοῦ - νόμου ὑπάρχουσιν" 
811 Ζοϑιοίβ οὗ ἴῃς ΤᾺ ΟΝ ἅτο; 

21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ 
πλοῦν Ψ σα ἰδασῃξ Ὁ. οομοὸ ἄοννα Ῥαΐ ἃροιξ σοὺ 

ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως 
[δὲ δροδίδϑυ  ΦψΟᾺ 816 ἐρδοῆϊηβ ΤΤΟΙᾺ οβΘ5 

τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας ᾿Ιουδαίους, 
[6 (οῃθ5) ἄοψῃι {π6 πδίϊοῃβ 811 εν, 

λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα 
βαυπρ ποῖ ἰο Β6 οἰτουχηοίδίπρ, ἴμοχὰ {πὸ [0 Ὁ} τοὶ 

μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 22 τὶ 
ποϊ-αξ ἐο ἔμπα σπαβίοσωβ ἴο 86 τυ δικίηςξ αροιί. τ δὲ 

οὖν ἐστίν; πάντως ἀκούσονται ὅτι 
ἰπεογρΐοσα. ἰβ 112 ΒΚ. 811 γπθδῶβ ΠῈ} ΜῚ1 166 ἰμαξ 

ΑΟΥΘΒ..231:16--2 

Φοευβδιθα. 16Βαΐὺ 
Βοιθ οὗ 6 αἱ ΟῚ 0 1685 
ἔγοπλ Οἀ65:8 Ὑ86΄ 86 8150 

ψοηῦ 1 8, ὑο Ὀτὶηρ 

5 ἴο δ τζῶϑ δὖὐ 

ΨΏΟΘΘ ὨρηΊ6 Ὸ ΧΕΙ 

ἐο. Ρ6 οηὐοτχίδι δα, 8 

σοί Μηϑβοη οὗ 
ΟΥ̓ΌΤΙΒ, 8 ΘΙ αἀἷ5- 
ΟἾὈΙ]6. 17 ΜΘ γα ρβοῦ 
ἰηΐο Φουβδιθτα, ὑῃ6 

Ὀγχούμου στϑορῖὶνοα τ 
ϑίδάϊν. 18 Βυῦ οὐ [ῃ86 

Σοπμοσίηρ [Δ ὺ] 8} 

“μοῦ ἰῇ ψιὺ 85 

ἰο ὕδϑιηθβ; δ 8} 

ἪὋΠ6 ΟΙΟΓ ΤΡ ὙΜΕΙΘ 

Ῥγοβδοηὺ. θαμὰ ἢ6 

στοοίθα βο πᾶ 

Ῥορσδὴὰ ρμἱνίηρ ἴῃ ἀ6- 

{8411 δὴ ϑδοοουσηῦ οὗ 

ἐδ τῃΐηρα αοὔ ἀαἱὰ 

δος 6 πϑύϊο!β 

Ὀμγοῦσ Ὠἷδ5 Ὠλ]15- 
ἔσν. 

20 Αἴδοσ μθασίηρ ὑδ 15 
πον Ὀδθρϑδὴ ἰο βἹοΥ 

Ααοά, δῃμᾷ ὑδον κϑὶά 

ἴο Ὠΐὰ: “Χοι ῬΘΠΟΙΑ, 

ῬτούΟΥ, ὨΟ ΔῊ 

ῃπουπαλᾶ οὐ Ἑ ὠὈε]ῖον- 

ΟΥ5 ἰᾷοτα ἃῖ6. δι Ρ᾽ 

[1086 2675; δῃᾶᾷ {μ6γ 

86 81 ζΖϑδῖοιβ ἴοῦ 

[86 Τῷ. 21 Βεὺ ἴδ ν 

Ὦδνθο θαχά ἴδ στῦὺ- 

χηοσθα δροιῦ γοὰ ὑμαῦ 

γοὰ δύ δὴ θϑοῦ- 
ἰὴ 811 Ὁ 6 Φ6 05 
διοσ ὑῇθ δύο ϑ 

δὴ ϑροβύδϑυ ἔγοτῇ 

Μίοβϑϑ, ὑδιρ ΘΙ 

παίῦμοῦ ἴο οἰγοῦχῃ- 

οἶδα πμοὶγ ομάγοῃ 

ΠΟΙ ἴὦ Μ8ῚΚΞ ἰῃ [8 

[ΞΟΙΪΘΙΏ1 συδύοηϑδ. 
22 ΜΆΘῦ, ὑπο, 15 ἴο 

6 ἄομῃθ δροὺῦῦ [19 

Τὴ ΔῺΡ 6ᾶ86 ὑδδγ 

8΄ῖ6 ροίΐηρ ἴο 68 Γ 



ΑΟΥΒ 31: 28-..}} 

ἐλήλυθας. 28 τοῦτο οὖν ποίησον 
σοῦ ἤδνα σοχηρ, ΤΒΙ5 Ἰβουθοχο ἂο 

ὅ σοι λέγομεν: εἰσὶν ἡμῖν 
νΈΪΟα (15) ἴἰο γοῖὶ ψνὲ 816 βεαγίηθ; 816 ἰοιβ 

ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἀφ᾽ 
ΤΩΒΙΘ ῬΟΥΒΟῺΒ ἔΟοὺΣ νονν Ἀν] 5 ΤΥΌΓΤΑ 

ἑαυτῶν. 24 τούτους παραλαβὼν 
ἐμπογηβοῖνϑϑ. ἜΠ656 Ὠδνῖῃρ ΔΘ δος 

ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον 
Ρ6 ρυχῆοα ἰοροίμου ἢ ἴθ δπηᾷ Βρεπλα 

ἐπ᾿ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν 
18}. 70)ε} 1 εγτ 99 ἴὰ οτάθυ μαΐ δον νὴ Ξανα {δα 

κεφαλήν, καὶ σγνώσονται πάντες ὅτι 
Ὠρβα, δηᾷ ψ}1 Κονν 8}1 [τὴ 

ὧν κατήχηνται 
οὗ ψῃϊςι (μη ρ5) ἴδον ανο θθθὴ ἰδαρῃΐ ν᾿ Θομο ἄοννα 

περὶ σοῦ οὐδὲν ἔστιν, ἀλλὰ 
δροιαΐ ΟΣ ποίῃϊηβ 1115, Ῥυΐ 

στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν 
ϑψΟὺ ΔΙῸ υϑΙκιηρΡ ΟΥΑΘΥΙ͂ 8150 νον οὴΘ βαδχαϊηρ ἰδ 

νόμον. 25 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν 
Ταν. Ανρομὲ Ρυΐ οὗ ἴῆς. πανίηβ ὈΘΙ νοα Ὡδίϊοηβ 

ἀπεστείλαμεν κρίναντες 
5ϑηΐ ΟΕ μανίηξ πα ξοᾷ 

αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον 
1 ἐπε δ ηα [160] 58ου σα 

πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
(ἐμ: 5) βίγδ Ια δηα Σογηϊοδίζοῃ. 

ἡμεῖς 
να 

φυλάσσεσθαι 
ἴο 6 ξ  ΘΥΟΙΠΞ βοῖνθ5 

καὶ αἷμα καὶ 
δῃᾶὰ Ὀ]ὶοοα δᾶ 

285 τότε ὁ Παῦλος 
ποθ πὸ δὰ 

ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ 
ΤΆΒ]16 ῬΘΥΘΟΩΒ ἴο ἰῃ6 Ῥεοΐὴρ Ὡοχί σῶν ἰορβοίηου ἢ 

αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει εἰς τὸ 
ἴοὰ ανὶηρ ΘΘὴ ρῥυχ θα Ὧ6 δᾶ οπἰοσοᾶ ἰπίο ἐπ6 

ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν 
ἐσ 16, ῬΌΙΒΗΙΠΙ͂ ἴῃ6 ΤΟ] σαθὴῖὶ Οὗ ἴῃ 6 

ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ 
ἘΠῚ] οὗ ἐδ Ὀυχιβοδίίοη ὉΠ] δ 2 έν τω εἰ 

προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ 
ννϑ5 οξογεα ΟΥΕΡ ΟΠ86 ΠΕ ΤΟ οὗ ἴθ {πὸ 

προσφορά. 
ΟΥ̓οτΙΏΡ. 

21] Ὥς δὲ ἔμελλον αἷ ἑπτὰ ἡμέραι 
ΑΔΑ5 Ῥυΐ ΜΈ. ὑϑίηρ δρουέ ἐπ6 βοόνθὴ ὅδ 

συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ᾿[Ιουδαῖοι 
ἴο Ὀ6 οσοποιμαςξα, ἰΐ6 ἔγοτῃ [π6 ἈΑϑία 28 

θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
Ἠδνληδ νἱοιννοα βδερον 1Ὰ [2.15] ἐδ] 6 

συνέχεον πάντα ὄχλον καὶ 
ὍΛΟΥ ἵνοσα σοηξαείτ σ᾽ 8} οτοψὰ βδμᾶ 

παραλαβὼν τοὺς 
ὨδνΙΩΡ ἴθ κθα 810 [6 

σὺν 

τὸν 
{68 
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γοιι δνθ δΥτὶγοα 
25 ἸΏΘΓΘΙΟΙΘ (0 τῃὶς 
ΨΏΪΟΗ ΜῈ 61} ψομῃ: 
Ὗ}8ὲ πανὸ ἴοὉ} Ἰηδὴ 
ΜΙ 8 ΟΝ Ὁροῃ 
ὑμθιΏβθινθβ. 24 Τα κο 
ἴπ8586. τιθῇ δ]Ομρ δηὴ 
ΟἸθϑΏθθ. ὙΟΌΓΒΘΙΣ οογρ. 
ΤΟ ΘΠ πὰ ἰἤρῃ 
δια δῖ οἂῦα οὗ (πῃρὶν 
ΘΧΌΘΏΒΞΘσ, ὑμδὶ ἐπ 1) 
ΤᾺΒΣ Ὠδνδ ὑπ6ὶν ἢδδᾶς 
Βμεννθᾶ. Απᾷά 850 δνϑιγ- 
ῬοΟΟαΥ ΜΠ ΚΩΟΝ ἐπδὶ 
μοῦ ἴθ ποίμϊηρ [ρ 
[86 ΤΌΜΟΥ [ΏΘΥ ᾿χογα 
ἰο]ά δροὰδ ψοὰ, θὰ 
τϑὺ γο 8ἃ16 ΜΘ Κηρ 
ΟΥ̓ΘΣΙν, ψγοὰ ΨΟΌΓΒΘΙΣ 
δῖδὸ Κοερίηρ ὑπ δ, 
25 Α5 ΤοὺῪ ὕὑδ6 ὈοΙΐθγϑῦς 
ἔσο ϑοηρ μα Ὧ8- 
Ἰοῶθ, Θ Ὥδγο βϑηξ 
ουὖ, ΤΟ ἀθυ]ηρ ΟἿἹἿ ἀ6- 
οἰδίοῃ ὑμαὺῦ [ΠΏ 6} 5ῃομΙα 
ΚΟΘΡ ὑποδθινοα ἔτη 
ΨΜΏθὺ ἰδ βου Πορα ἰὸ 
16ΟΙ5 δ5. ΜΙ 8ἃ5. ἔγοχῃ 
ὈΙοοᾶ δὰ ψῆδὺ 5 
βγϑδσιθα δηα ἔγοη 
ΣΟΥ ΟΘυ]ΟῺ.᾽" 

26 ΤΏΘη Ῥδ1 ἰοοκ 
[28 Ὡϑθὴ ϑδοῶρ [6 
ῃρχὺ ὅδνὺ δῃᾷ οἰοδηβρ 
ὮΙ] 5615 ΟΘΘΓΕΙΣΟΏΣΔΙΠΙΥ 
ψὶ θα δηᾶ ψοηΐ 
ἰὰΐο ἐπ ἔθῆιρὶθ, ἕο 
σῖνθ τούϊδθθ οὗ {ῃ8 
ἄδνβ ἴο Ὧ6. Ε]ΗΙΙοΘά 
ΣΟΥ ἴῃ8 σοΓΘΠΔΟΏΪΔ] 
ΟἸθδ ϑίησ, ἘΠ8Ὸ] π6 
ΟἸοσηρ ΒὨΟοΙ Πα 6 Ὁγθ- 
Βοηϊθα [ὉΓ ΘΟ ἢ ΟΠ 
οὗ ὑμθι. ᾿ 

ΦἸΝΟ ΜΉΘ {μ8 
βαυθὴ ἄδνβ 6 γ6 ἃρουῦΐ 
ἴο ὯὍ6. σοποϊμαραᾶ, ὑπ 
ὅοβ ἴσοη Αϑὶα Οἱ 

θῇ: οΙάϊηρ ἰπὶ 1ἢ 
[516 ὕδθρ!6 Ρθϑδϑὰ 
ἴο ΤΟΥ 811 ἐῃ8 οσονχα 
ἰηΐο οομέαδίοα, 8πά 
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ἐπέβαλαν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 
[Δ 67 ἱπιροβοᾶ ὌΡΟΣ ἈΪτᾺ τὰς Ἀδηαβ, 

48 κράζοντες Ανδρες ᾿Ισραηλεῖται, 
οὐῖὴβ ουἱ Μδ16 Ῥθυυβοῦβ Ἰ5ΓΘΘΙ65, 

βοηθεῖτε" οὗτός ἐστν ὁ ἄνθρωπος 
με τοῦ ει η8; 115 15 16 ΤΩΘ. 

ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ 
{π6 (οη6) ἄονψῃ οὐ ἰδ Ῥβορὶβ δῃά ἴδε 1δνν δᾶ 

τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ 
186 ῬΙδσα {μϊ5 811 (οὨ 65) ΘΥΘΥΨΨΏΘΙΘ 

διδάσκων, ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς 
ἰρδοδίαρ, σοὶ δηᾶ δαἷδϑδὸ ΟἸΘΘΚ5 Ὧ6 1βἃ 1 [ἰηΐο 

τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον 
(86 ἰξῶρῖθ δα ἢ Ὧ85 τηδᾶθ σοχσχηωοῃ ἴῃ 8 ΒΟΙΥ 

τόπον τοῦτον. 29 ἦσαν γὰρ 
Ῥίϑοθ τη 5. ΤῊΡν οστα ΕΝ 

. πιροεωρακότες Τρόφιμον τὸν ᾿Εφέσιον ἐν 
μανηϑ Ὀγθν] 5]. θθοη ΤΥΟΡ ται ἴπ6 Βα ϑίθη 1 

σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον 
ἰοροίμεον ἢ πὰ, ψΏοτ {μὸν ορίπϑα 

ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Ποῦλος. 
τα ἱπῖο ἴθ ἰθιιρ]θ 16 1 τῆς Ῥδα]. 

30 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη 
Ὅχ45 βοῖ ἴὰ τηοϊίοῃ θὰ [18 6 οἷἱΐν ψνΏΟ]Θ 

ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, 
ΟΟΟΙΣΥΡΩαΩ͂ τὐπηΐὰ ἰοροῖθμοσ οὐ μ6 ῬθΟρ]θ, 

ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον 
Βανίηρ δα πο] οἵ 6 Ῥδὰ] ἔμπον ννετα ἀγαβείηρ 

ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως 
οὐυξδίάθ οὔίμβθ ἐθυῦρθῖθ, δῃᾷ ᾿γησθαϊδίθ]ν 

Ζητούντων τε 
ΟΣ (οΠ 65) βϑδοκίῃὴρ δηᾶ 

φάσις ᾿ τῷ 
Βῃοννίηϑ ἴο [6 

ὅτι ὅλη 
τὲ ἍΈΟ1Β 

32 ὃς 
ἍΏΟ 

τῇ πόλει 
[26 οἱἷΐν 

ὅτι εἰς τὸ 

καὶ 
δῃᾶ 

καὶ 
δηᾷα 

αὐτὸν 
Ε:3 22} 

ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 31 
ἍΜ .6 οἸοσθα ἰμε ἀοοῦβ. 

ἀποκτεῖναι ἀνέβη 
ἴο Κὶ} βί ρ ϑα τῷ 

τῆ σπείρης 
οὗ ἴδε Ῥδχαά 

᾿Ιερουσαλήμ, 
ΦεχΏΒΘΊΘτΩ, 

παραλαβὼν 
Βανί Δ ΚΘ ΔΙΟῺ 5 

αὐτὸν 
Ὠἰτα 

χιλιάρχῳ 
[9.4 Έ Χο 

συνχύννεται 
5 Ῥεὶὰϑ ςσοημξαβοα 

οο ἐξαυτῆς 
οὔ οὗ γοῦν [ΠΟῸΓ] 

καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ᾽ 
δηᾷ [κἰτῦ2 πη} Φ ΓΕ} Ἠ6 τϑὴ ἄονν ὌΡΟΣ 

οἷ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον 
186 (οη65) Ὀυΐ πανίηρ βθεθ 6 ΟΕΙΠΔΥΟΒ 

τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο ᾿ τύπτοντες 
1π8 ΒΟ]ΑΙΘΙΒ ἴδον σραβϑα ῬΟΔΌΩΝΣ 

Παῦλον. 
Ῥδα]. 

» στρατιώτας 
Βο] 1 οΥ5 

αὐτούς, 
μοι, 

καὶ 
δῃοᾶ 

τὸν 
(ἢ: 

ΔΟΥΝ 21: 28---.-8 2 

ἴδεν Ἰϑαἰᾷ μος Ὡδηαξ 
ὭΡΟΣΩΣ Ὠΐπι, 28 οἵγ - 
Ϊ οὔ “Μθὴ οἵ 
1518.61, ὮΘΙῚΡ! ὙὨΪΐ5 ἰδ 
[86 δ ὑδαῦ ὑθδοῦθ5 
ΘΟΥΕΣΡΟΩΑ͂Υ ον ΜΘ α 

δοϑϊπδὺ μ86 ΡΘΟ0016 

δηἃ ἰῃβ6 18 βδῃὰ 
815 ῥἴδοθ δηᾶ, ψῶϑὺ 
ἷϊϑ οτο, ἢ6. δὐϑῇ 

Ῥχουρηῦ Οατϑοῖ ἰηΐο 

7ὴ6 ἰδ} 16 δῃᾷᾷ Ὧδ5 
ἀοειιθὰ πῃ ΒΟΙΓΚ 

ὈΪ8ς6. 229ΕἘ΄ῸὈ}Γ ὑπον 
δᾶ ὈγΘνῚΟΌΒΙΥ 566 
ὙΣΟΡΒ Σὰ 5 ὅδ 8 

ἘΠ᾿ ΠΟΘ δὴ ἰῇ ὑδ8 

οὖν πἰὰ. ί, Ὀπὺπῦ 

[8 7ὺ Ψψοτο ᾿ϑρὶη- 

ἵπρ Ῥ8ὰὶ δᾶ ὑγουθῦ 

Ὠίγα. ἰηΐο ὑπ ὑδθηλθῖθ. 

2δοὺαμα 6 ψΠοΙα 

οἷν ψ)β βοὺ ἰῇ δὴ 

ὌΣΤΟΣΣ, δῃ4 8 τῦῦ- 

ηἰηρ ὑορούμον οὗ 

{πῃΠ6 Ῥρορὶα οὐσουχτϑᾶ; 

Θηα μὲν [Ιαϊᾶὰ Ὠοϊᾶ 

οὗ Ῥ}δὶὶ δῃαὰ ἀσγαρσρθα 

δίχα ουἰπίαάθ 6 ἰθαι- 

Ρ1Ι6. Αμᾶ ἰχηθδαϊδίθ- 

ν 6 ἄοοῖβ ΨΜΈΓῈ 

ΟΙοσθα. 81: Αὐαὰ ψΏ16 

1πὸνὺ ΨΥ βϑοκίῃρ ἴο 

11 Ὠΐτα, ᾿Σουτδύϊοῃ. 

δθ Ὸ ὅο {μ6 οομῖ- 

ΤΏΔΟΘΣ οΟΥὗἩἨ ἰδ6. Ρϑῃᾶ 

πὺ 84}} σογαβϑιθτα 

ΜΒ ἴῃ ΟΟὨΓΒΙΟΏ; 

οθαᾶα δ6 δὖῦ οὔσὸ 

οοκΚ 5Βοϊαΐϊοῦθ δηᾶ 

ΘΙΊΩΥ͂ ΟΥΓΊΘΘΙΒ δῃηᾶ 

τὰ αὐ ἴο ὑΐῶθ. 

ΩΡ ὑδον οϑυρῶῦ 

αἰσῦ οὗὐἨ {886 υλλῖλασν 

σοιμχϑηᾶο δηαἃ [6 

ΒΟΙάΙΘΥΒ, ὑζον αὖ 

Ὀοαϊίης Ῥδϑ81}. 



ΑΙΟΥΒ 21: 88--.--89 6ὅ0 

88 τότε ἐγγίσας ὁ ιλίαρχο ϑϑ ΎΠΘΩ [Π6. χη] 
᾿ τῆϑῃ μανίας ΟΟΙΏΘ ΠΘΆΙ͂ 16 Χσκμ ιν σΟΙΏΤΘΏΉΘΟΥ πΝ 

ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσε δεθῆναι [68 8π4 ἴοοὸῖξ Πο]ά 
ΟΥ Ὠΐτὴ 8δῃη4α ρβϑγν8 δοχη- 1αἰὰ μοϊὰ 
Τα ΤῸΣ ἴο δ 

ΟΣ Ηΐτα. δα Πα σοχοσιϑηᾶθα ἰο Ρ6 Ρουπᾶ 

ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐτιυνθάνετο τί 
ἴο οδ΄ ἢ5 ἵνο, δᾶ Μμ6 νν88 ἱπαυϊ στη ΜΕ Ὀουπα ΕΟ ὕπο 

εἴη καὶ τί ἐστιν πεποιηκώς’ [οο 6 ἅδε τὸ ἰηαᾷίῖτο 
ΒοΙασ ΒΘ ἃ ψιὰῖδὲ Ὧ6 ἰ5 Βανὶηρ ἀομ6; ᾿γΧΟ ὯθΘ τηϊρῃῦ 6 δηὰ 
84 ἄλλοι δὲ ἄλλο. ο τι ψῆϑὺ ΜΘ 8 ἄοῃς, 

οἴμοσβ μαξ δηοῖμον βοχηδίμιηρ 94 Βυῦ ΒΟΠ]6 1 ἰῃρ 
ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ μὴ δυναμένου ὑρονα ας ἀπ παῖ 

Ψ 6. κου αϊηρ ροὰ ἴῃ ἰδ6 οτοννα; ποῖ Βεὶπρ 8016 ἙΝ ς ᾽ ς ν 8ΠΩ͂ ΟΥ̓ΠΘΥΞ δ ΠΟίῃ 
δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ. ἀσφαλὲς διὰ τὸν "ἢ 50, Ῥοίηρ ἸΏΒΡΙ6 Ὠΐτη- 
Ῥὰξ ΟΕ Βὲτῃ ἴἰο κῆονν {π6 βίεϑαν (125) ἸΒτΟΌΡΗ 186 561 ἰο ᾿ΘΌΤ δῃγ- 

θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν | ὑδμῖπρ σογίαίη Ὀδοδαβα 
σας 6 σοχηγηδηοᾷ ἰο ΡῈ 1.8 πὰ ἰηίο ἐμὰ [οὗὁ ἴθ ἰυλμ]ῦ, Ὧ8 

σοι αραά Ἡΐτα ἴο παρεμβολήν. 35. ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ 
'ὁποδιηρτηδηΐ. ὙΨΜΆεΩ Ραὶ μα ΡΌΑ ἴο 6 Ὄρος ν᾿ αἷ οὐρα οἷο εεἶδ 

Ἀ : , ͵ "Δ 1:}} 
τοὺς ἀναβαθμούς, ΠΠ συνέῃη συ! χπεὰ [6 μοὶ 

, βίϑθῃβ ἂρ, ως τ βἰορῃεα ἰοβεῖδμεσ ὍΡΟΠ [8 οἰδῖσϑ, ἴδϑ 

βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν | ἰδ ύϊου ὈδΟδχὴθ 5 ἢ 
ἴο 6 ὈΘΙῺΒ οαυσίοα. ἢ ΌὉΡ ἐπε ΒΟ] ΘΥΒ ὑμοῦ Ὧ6 ψὰβ. Ῥδίηρ 
διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου, [ ὁϑυτίοα ΔΙΟΏΡ Ὁ. {π8 

Ἐπσουρα “ἔμ νυ] οΊθποθ οἱ ἰῃ9 στον, ἘρΙαΙοτΒ Ὀδσϑαβθ οὗ ὯΝ , ς Η͂ ΗΑ ᾿ ἊΝ Θ. νἱοίθῃσοθ οὐ {πῃ ὅ6. ἠκολούθη γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ᾿ςχγοψα: 88 10. {πὲ 
τ) 85 Ζο] ον ΤῸ ἴδε τυ] ἰπαθ οὗ ἰὴ 6 Ῥ6ορ]Θ 

κράζοντες Αἷρε αὐτόν. 
τσ ὶὴβ οοὧὖὐ ΓΤ ἂρ Ἡΐτῃ. 

τα! ἰύμαα οὗὁἨ ὑμ Ρεο- 
ΡῈ Κορὺ ζοϊονίην, 
οὐγίὴρ οαὐὖ: “ἼΆΚΕ6 Ὠΐτη 

᾿ δ7 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν} ἀνᾶγ ! ᾿ 
Βοίηρ᾽ δρουΐ 85 ἴο Ὀ6 δα ἴῃ ἰηο 186 8] ΑΠὨΩ͂ δὲ. 6. Μὰβ 

παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ [δροιυδ ἴο ΡῈ 1θᾷ ἰηΐο 
ΘΠ ΟΔΙΏΡΤΏΘΩΣ ἴμ8 Ῥϑδα 15 Βα 5 ἴο 186 [ὴ)6 5οἹαϊθυθ᾽ ἀαδΙίθυα, 
χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι ἜΒΙΙ 5814 ἴο ἐπθ τ} 
ΟΕΙΘΥομ. 15 [{15]1ΘΌ 1] ἰο τὴς ἴἰο αν βοιποίμέπρ ΤΔΥΙ͂Υ ΠΟΙΔΙΔΘΔΠΕΑ͂ΒΙ: 

πρὸς σέ; ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστί [“Αἴὰ Τ 8Πονρᾶ ἴο 
ἰοννασά γοῦ Τηδ (056) ὑαΐξ βαϊδ [1Ἃἢ ατεοκ ΒΒ. βοιμιοίῃίηρ ἴἰὸ 

γινώσκεις; 38 οὐκ ἄρα σὺ εἶ ὁ [γουϑ᾽ Ἠδ 5αϊᾶ: “σδῇ 
ΞΚΌΙΣ Αγ Ἐπ ον 57 

Αἰγύπτιος ὁ 

Νοῖ τΈΔΙν ψόοῖ δῖ {πα 

πρὸ . τούτων τῶν. ἡμερῶν 
γοὰῦ 5068. ασθοκϑ 
38 Αγ. γοι ποῦ ΣΘΘΙΥ 

Ἐξγρθΐαα μα (οπ6) Ῥαῖοτσε. ἱπεβα. πα ἀδὺβ [ἰὴ6 Ἐρυρίϊδῃ ΗΟ Ὀ6- 
. ἀναστατώσας - καὶ ᾿ἐξαγαγὼν εἰς τὴν [ογ6 ἔμ656 ἄδγϑ βὐϊστεα 

Πάν πλρ Βι στ θᾶ ρ βεάϊξοι ἀπὰ μανίηρ Ἰεα οαὲ ἱπίο ἐπα [9 ἃ βραϊϊίου δηᾶ 
ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίου ἄνδρα 16α π6 ἔουχ ὑπουβαπα 

ἀαβοιϊδίθ [Ρ1806] ἴἢ6. ΖΟοῸΓ ἐποκεαμα," ΤΏ816 Ῥατρῶσις ἄδθθος τὰθὴ ουαῦ ἴπ- 

τῶν σικαρίων; 39 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος ἰο ἴῃ88 ὑ]ΠΔοΥδ55᾽᾽ 
Οὔ ῇθ ΒΞ αΓΣ Βαῖάὰ Ρὰ [6 8ᾺῸ1] [39 ΤΏΘη Ῥ8Ὲ1 ϑεϊίᾶ! 
᾿Εγὼ ἄνθρωπος μέν εἶμι ᾿Ιουδαῖος, Ταρσεὺς [“ 8πὶ, ἴῃ ἔδοῦ,. ἃ 

ΤΩΘῺ ἱπᾶθεά 1 δὰ ὅεν, ὙΔΙΒΙΔῺ Τρ, Οἵ ΤΑΆγσ5 ἴῃ 
τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως | ΟἹ 11 οἷα, ἃ οἰδῖζοῖ 

οἵ {88 ΟἸΠοΐα, πος οΥ ᾿πδι τι δοαπὲ οἷν [οὗ τὸ οὐδοῦ Οἱ. 

651. 

πολίτης: δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι 
εἰσο; δυρριϊσαία μὲ οὗ γοῖὶ, Ῥαύτ ἴο τὴ 8 

λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 
ἰοὸ 506 8 τονναγά 18 ῬΘΟΒΙΘ. 

40 ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ ὁ Παῦλος 
Ἡδνίηξ Ρουθ Ὅς οὐ π {πὸ Ῥϑμ] 

τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε 
βίθρῃϑβ Ὁ 5ῆοοΙΚΚ ἄονναι 

πολλῆς δὲ σιγῆς 

ἑστὼς ἐπὶ 
μανίμξ βίοοα ὑροῦ ἔμπα 

τῇ χειρὶ τῷ λαῷ, 
ἰοῖίμα μαπᾶ ἰοΐμθ ρεορίβ, οὔτοι Βα 5606 

γενομένης. προσεφώνησεν τῇ Ἐβραΐδι 
μανίῃμϑ᾽ οσουχτοα ἢ6 βουῃᾶρα ἰοματά ἴο 6 ΒρΌσανν 

διαλέκτῳ λέγων. . 
ΔΒ 8 858 58. [185 

92 ἔΑνδρες 
ἍΜ78416 Ῥουβο 8 

ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς 
δῶσ χοῦ οὔὗπιθ οξίβο ἰοννετα 

ἀπολογίας. --- 2. ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ 
ἄοίθηβθ. -- Ἡδνίηρ μοασὰ Ὀὰΐ ἐμαί ἰο τῆε 

Ἐβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει 
Ἡθρτονν Ἰδηδσαδδα ἢ6 τν88 δουπαϊηρ ἐοννασα 

αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καί 
{ποτὰ ταῖίμβοσ ἰδμδν ζυχβηρα αυϊοίηθββ. Αμᾶ 

φησιν ϑ Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ 
86 15 Βα 8 -- δα ΤΩΔ16 ῬΘΥΒΟΙΣ 

᾿Ιουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς 
2 νν Ββανϊὴβ θδθα βεποχαίϊοα ἰπ Ταγϑὰβ οὗ ἰμ6 

Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ 
ΟἸοῖα, - Πανίαθ θΘθ πουχίβμοα Ὁ ὰΣ ἴῃ ἔμ 

πόλει ταύτῃ. παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, 
οἐἐν 1815 Ῥοϑιάθ τς ἔξοὶ ΟΥ Θδυλ8 1161, 

πεταιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν 
Βανίηθ Ὀ6 6 ἰῃϑισιο θα δορογαϊηξ ἴο βγη 6 55 

τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ 

πατέρες, 
ΤΑΊΏΘΥΒ, 

ὑμᾶς νυνὶ 
χοῦὺ ΠΟΥ 

καὶ 
ΕἸοτο 

ἀδελφοὶ 
Ῥτοίμϑυβ 

οὐἴμαο φῬῬδίοσῃδλΊὶ - Ταῖν, Ζραϊοΐ Ῥϑίὴρ ΟΥ̓ [88 

θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον, 
οαά δοςοτγαϊηρβ ἃ5 8} χοῦ 8.6 ἰοᾶδν, 

4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι 
ψΨῃο 115 {6 νὰνὺ [1ρεγβοσιϊρα ὉΠῸ] 

θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς 
ἀρδίῃ, Ὀἱπαϊηβ δηᾶ εἰνίῃξ Ρεβϑίᾶς 1ΐο 

φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὅ ὡς 
ὈΥΒοΩς ὨΊ316 ὈΘΥΞΟΩΒ δηα 815 0 ΟΣΆΘΩ, 85 

καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ 
ἃῖϑὸ ἰΐὰ6 οὨϊοῖ υχϊεσὶ 1:5 Ὀθδυίὴ ρ ννἱΐπθ55 ἰὸ αὶ δῃᾶ 

πᾶν τὸ πρεσβυτέριον. παρ᾽ ὧν καὶ. 
Ῥεβιάθ οὗ ῃοιὰ 8150 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
ὈγοίθοΓ5. 

81 τῇ Ῥοᾶν οὗ ΟἸΑΘΥ Τθ ἃ; 

ἐπιστολὰς δεξάμενος 
Ἰεἰίθτβ μανιὴϑ τϑοοϊνοα ἰοννασά ἰμ8 

ΑΟΈΝ 21: 40--22: ὅ 

ΞΟῚ Ῥαρ ψόὰ, Ῥουσηϊδῦ 
6 ἴο 5ρθϑαὶς ἰο {86 

ὈΘΟΒ]Θ." 404 Υ 6 δ 

βϑνα Ῥδυσ ϑϑίοῃ, 811}, 

βίδηϊησ οὐ 6 5ύβτβ, 

αοὐϊοηθα πὰ 15 

δᾶ ἴο ὕπ6 ὈΘΟΡΙΘ. 

ΏΘΩ 8ἃ 9͵ῖθαὺ 5ἰ- 
Ιθῆσ θα ζ6811, Ὧθὸ δδἅ- 

ἀτοθδοᾶ ἔθ ἴῃ 6 

ἩθῦτονΝ ἰδησαδρθ, 580- 

ἰῃρ: 

99 ἌΜΡΘΩ, ὈΤΟΥΏΘΥΙΒ 
δηᾷ ΓαθΥβ, θᾶ 

ΤῺ ἀδίθηβθα ἴὸ στοῦ 

ΠΟ. 2 ΟΝ, θα 

ΤΟΥ ρασγὰά Π6 ψδ5 8)α- 

αἀγοαδδίηρ θαι ἴῃ ἰδ8 

Ἐρῦτον ἰδησοθρο, ὑπ 6 

Κορῦ 811 ὑῇθθ πλοῦ 

ΒΘ, δὰ ἢ βαια:) 

9.1 δ ἃ 96}, ὈΟΓῺᾺ 

ΪῺ Τασϑὰβ οὐ ΟΣ} - 

αἶα, ὰὺ οαμποδίρθα ἴῃ 

5. Οἷὖν αὖ δ ἔθοῦ 

Οἵ αδ'τ811:61, ἰπ- 
5ἰτιυοίοα δοσοσάϊηρ ἴο 

ἢ 6 αἰχιοίμδθα Οὐ ὑῆ6 

δΙσΟοίσαὶ Τῶν, Ὀαίησ 

ΖΘΘΙΟΙ5 ἴοσ Οαοα 1.8} 

85 8} οὗ τοῦ 818 

ὑμ1ϊ5 ἅἄδγ. 4ΑΛῃά 

φνΡουβοουϊοα ὑδῖ5 

ᾺΥ ἴἰο με ἀδαίῃ, 

νἱηάϊην δηᾷ πμαηάϊηρ 
ΟΥ̓ ἴο Ὀυῖδουδ Ὀοΐῃ 

ἌΘη δηὰ ΜΟΙΏΘΩ, 

585 Ὀοίΐῃῇ ὑμὸ δἰρῃ 

Ὀυϊοϑὺ διά 41 88 

ΒΒΒΘΙΩΡΙΚΣ Οὗ οἸἹαδυ 

ΏΘΣ δὴ θα π18 

αἰΐηθθθ. ΕὟὙΌΠΣ. 6 

Ὶ 8150 ρτοοιγραᾶ Ἰθὗ- 

615 ἴο ὑδ8 Ῥσγούῃουβ. 



ΑΟΈΊΞ 22:6--1} 

εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην 
ἰπῖο Θϑῖάδϑοιβ Ὶ ν 85 ΒΟΪΠΒ ΤῊ ΑΨ 

ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας 
Βείηρ δρουΐ ἴο Ἰθδαδὰ δαἷϑὸ πο (οὔθ5) {πιὸ Ῥοΐηβ 

δεδεμένους εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ ἵνα 
Ὠανίαρ θεοη Ρουπμα ξπίο ΦουΌΞαΙθυα ἴῃ ογτάσσ ἐμὲ 

τιμωρηθῶσιν. 
1πὸν τσ 6 ῥα 5 ΘΩ͂, 

06. ᾿Εγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ 
Τὸ οσουαχτεά θὰ ἴοζηθ ΟΠ τὴν ΜῈ, δπᾶ 

ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν 
σοταΐηρ Ὥθϑσ ἰο ἰἣθ Ὀδηιαβοῦβ δροαὲ ταϊάαδ νῦν 

ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς 
βαδάθηϊν ουϊοῖ 16 ἤδανθὴ ἰἴἰο βδβϑῇ διοιπα ὩΡᾺΣ 

ἱκανὸν περὶ ἐμέ, 7 ἔπεσά τε εἰς τὸ 
δαβιρ δύο τῆθ, 1161 δηᾶ τΐο [86 

ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι 
βτοαηὰ δρᾶ μι ραγάᾶ ΟΥ̓ νοῖὶςα ΕΡᾺ 2121: ἴο τὰ8 

Σαούλ Σαούλ, τί με διώκεις; 
5ΔῈ1 581], ἍΗΩΡΣ τῇδ. 816 ψγοῖ ρουξϑοιυίρ 

8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην Τίς εἶ, κύριε; 
1 Ῥὰ ΙΤαηϑνοσθοὰα 0 δίθ νοῦ, Τοχαῦ 

εἶπέν τε πρὸς ἐμέ ᾿Εγώ εἶμι ᾿Ιησοῦς ὁ 
ἮδφΘ βαἰα δῃα ἰοννασζά τὴθ 1 ι΄ ὅὥθδθαβ {με 

Ναζωραῖος σὺ διώκεις. 
ΝάΑΖϑθπα ψου ΦΔΙΘ ὈΕΥΞοο ΠΡ. 

9 οἱ ἐμοὶ ὄντες τὸ 
ἸῈΘ6 (0065) Ὀοΐὴρς ἰῃς 

μὲν φῶς 
ἱμαθοά πρῆΐξ 

ἤκουσαν 
πον Ὠρασγά ΟΥ ἴῆ6 (οΠ6) 

10 εἶπον δέ Τί 

σὺν 
Ῥαΐῤ ἰοροίμπου ἢ τὰ 

ἐθεάσαντο τὴν δὲ 
ἐπεν νἱεννεὰ ἰᾷς Ρΐ 

λαλοῦντός 
ΒΌΘΘΚΙΣΕΒ ἴο τ6. 

ποιήσω, κύριε; ὁ δὲ 
1 538] θυ Ψηδαΐ 5}811 ο, Ἐμοταῦ Ὑπὸ Ἀυΐ 

κύριος εἶπεν. πρός μὲ ᾿Αναστὰς πορεύου 
Τοτὰ βία ἰονψαταὰ τῖῶῦρ Ἐάν βίοοα τ 6 σοῖηρ 

εἰς Δαμασκόν, 
ἰηίΐο Ὀδιδβοαϑ, 

περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι 
δρουΐ 811 (81:55) ΈΙΟΠ 18 85 θθοὴ δυυϑηβθραᾶ ἴο γοὰ 

φωνὴν οὐκ 
νοῖὶςα ποῖ 

τοῦ μοι. 

κἀκεῖ σοι λαληθήσεται 
8ηα ἰμοτα ἴο νοι ἰ Ψ}Π θῈ ΘΡΟΚΟπ 

ποιῆσαι. 11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ 
ἴο ἄο. ΑΞ πὲ ποῖ 185 ΙΟΟ ΙΒ ἢ ἔγοπὶ 

τῆς δόξης τοῦ φωτός ἐκείνου, 
ἰὰς ΞΊΟΥΥ οὗ ἰπ6 Πππὸῖ ἐμαΐ, 

χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων 
δίῃ 1δα Ὁ. ἰῇ βαῆὰ ν {πΠ6 (ομθ5) Ῥοΐηρ ννἹ ἢ 

μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 
6 Τοδθ το Πδχηδβοιβ. 

[97 

'π Ῥδιηδδοῦθ, 8Πα 1 
85 ΟἹ [ΠΥ ΜὙῸΣ ἰοὸ 
ὉΓΙῺΡ 8180 ὑῆοβθθ ψὯο 
ψαγ ὑπό Ῥομῃα ἰρ 
ΦοΓ ΒΘ ἴο Ὀ6. Ριη- 
566. 

6 Βυῦύ 85. 1 νᾶ 
Τουγπθνίηρ δηᾶ ἄγας- 
ἴῃρ' οἷοδθὸ ἰο Ὀδϑι,8ε- 
σα5, ὡροαῦ χηϊδάδν, 
βασαθηϊν ουὐ οὗ Ὦθδν.- 
δ 8ὃὁ. ρσοοῦ ἰὶρῃὲ 
ΠἸΘΒμΘα 81} δΙΓΟΌ Πα 
6, Ζδηᾶ 1 161 (ὸ 
[886 ργοιπα 8Π4 Ὠρδχᾷ 
ὃ ΟΪοΘ 58. ἴο [ῺὩ6, 
81, 5'86.1, ΨΥ 818 
γοῖ, Ὀογβοουίίηρ χὰθ9᾽ 
81 δυϑχοχοᾶ, “80 
816 γοὰ, Τιογα3᾽ Απά 
Ὧ6 κβαϊᾶ ἴἰο ἴθ, Ἵ 
δ ὥρθϑθιιθ ἐῃ8 Νβ82- 

8. ΤΘ 6, ΠΟΙ γοὰ 
816 Ῥουβοουίληρ.᾽ 9 ΝΟ 
ἰῇ 6 6 ἰῃϑὺ ψέῖ 
ἰῇ τ Ῥϑῇῃβια, ἴη- 
αἀρεα, ὑπ ᾿ἰρηὺ δυΐ 
αἰᾶαὰ ἡοῦ. 68 Γ ἐμα 
νοΐ Οὗ ἐπ οἠ86 

Βρθακίηῃρ ἴο τχ6. 1 Αἱ 
ἐῃαῦύ 1 βϑϊᾶ, "νη ϑΐ 5281] 
Ι ἄο, Τιογα ̓ ΤῺΘ Τιογὰ 
Βοἃὰ ἴἰο χτῇ8, ϊδ86, 
80 ΥΟᾺΓ Ψψ8ὰ)ὺ ἰηΐο 
ΘΔ βΟῖσ, 861 ὑμόγα 
γοὰῦ ΠῚ; μὲ ἐοϊὰ 
Φροιῦῦ ονουνθμῖηρ ἰὑ 
6 δρροϊηϊθα ὼὺΣ γοὰ 

ἴ0ο ἀο’ 1180 851 
σοῦ] ποῦ 566 8ῃ7- 

ἰηΐϊηρ ΟΥ̓ (ῃ6 ΡΊΟΣΥ 

ΟΥ ὑπμαῦ ᾿ἰίρῃΐ, 1 8ῖ- 

τῖνρα ἴἢ ὨΙΆ ΒΟΙ5, 

Ῥοίπρ' Ιδα Ὁν μ6 εηᾶ 

ΟΥἨ τἢο6 ψΏ0Ὸ ψέοῖ8 

ΓῺ π16. 

668 

12 ᾿Ανανίας δέ τις εὐλαβὴς 
Αὐϑηΐαβ Ὀὰἐ βοΐὴθ στῆ816 Ροχβϑοῦ ΠοΟΙαϊηΡ ΜΜ6}} 

κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ 
«οοοταϊηβ ο θὲ ἂψ, Ῥειηὴρ ψ|ΠΕββθα δρουξ ὉΨΣ 

πάντων τῶν κατοικούντων ᾿Ιουδαίων, 
811 ἴδε ΠΡ} 9 Ἐ5Ὶ 9215}: ὅονν5, 

1. ἐλθὼν πρὸς ἐμὲ καὶ ἐπιστὰς 
Βανίηβ σολο ἰονναταά τὴ ἃπαᾶ Βανὶὴ δ βιοοα ὩΡΟΩ 

εἶπέν μοι Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον: κἀγὼ 
μοϑαίᾷ ἰοῶθ 5801 ὑσγοίμογ, Ἰοοῖὶς αϑϑίῃ; 806. 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 
ἰο ΑΝ 16 ΠΟ Ἰοοκρᾶ δθδη ἱἰπίο Ὠΐτα, 

14 ὁ δὲ εἶπεν Ὁ θεὸς τῶν πατέρων 
ΤῊ6 (ο26) Ραΐϊ 55εἰ Ὑμὰ6 Οοα οὔ ίῃε ἤβίμουβ 

ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι 
ἣμ 5 δ ἰοοκ ἔῃ δάνβῃρθ ἰπίο 15 Βα:ῃα σοὺ ἴο Κῆρ 

τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον 
{6ὗὀ ΨΠῸὋ οἔπῖμῃη δπᾶ ἴο ξε 6 τσῃξεουβ (006) 

καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 
αὐ ἰομεῶσ νοίσα οἵ ο ἐπα τα ΟΣ ὮὨΐτη, 

15. ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς 
Ῥϑοϑιβθο σψου ΨΜ1Ρ6 ᾿ϊΐλοθβ ἴο αἰπὶ ἰονγαχαά 

,ὕ Ε) ΄ κὺ 

πάντα ἀνθρώπους ὧν 
81 5 ΤΘΠ ΟΥ̓ ΜΒ] ἢ (1155) 

ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 186 καὶ νῦν τί 
σοὺ ᾶνΘ βθθὼ δῃᾶ σγοὰ Ὠϑαζά. ΔΗ͂ ον ΜῺΣ 

μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι 
816 σοῖι Ῥοίῃρ δροιεῦ Ἐν βίοοά ῷ Ὀδ ΡαρἐΖοᾶ 

καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου 
διά νΥ ΑΒ δυν ΔΚ 1π6 5115 οὗ γοὰ 

ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 
Βδνῖη σ8116α ΡρΡομ 6 πϑῖὴθ οἱ Ὠίτη. 

11 Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς 
Τί οσσυγχρᾷ υξ ἰοχτὰθ ανίηβ τοϊυσηρα ἰπΐο 

μου ἐν τῷ 
Οὔ ἰὰ {ἰπθ 

18 καὶ 
Γλοτο! 

᾿Ιερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου 
ΙΕ Γ-94} δηάᾶ ῬΤΆΣΊΩΒ 

ἱερῷῳ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει 
ἰοῦ 016 ἕο σοτὴβ ἴο 6 Ιὴ2Ώ8 ἴῃ δοβϑίδθυ 

ἰδεν αὐτὸν λέγοντά μοι Σπεῦσον καὶ 
ἴο 566 ἮΪπὰ Βα 5 ἴοθ ϑροεᾶτρ δῃᾶ 

ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ ᾿Ιερουσαλήμ, 
οοσὴϑδ σοὺ οὐὖὐδ ἴῃ αὐΐοῖϊηθθβ οὐΐ οέ Ζου 54] 6 Ὼ, 

διότι. ἵ παραδέξονταί 
σου ΙΓ ἢ δον Ψ1]1 στϑοοῖνο δἱοησϑίθ 

" νιν αὶ ΜΝ 
σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 19 κἀγὼ εἶπον 

Οὗ μου τὐἱϊΐθεθα δροιὰδ τη6. ἈΔΠΩ͂Ι 58εϊὰ 

Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην 
Τοχᾶ, Εν 876 ψγ)ὲ6ὲ11} Κπουνν δ {παῖ 1 νν85 

ου 
ποῖ 

ΑΟΈΒ 22:12-19 

12 “ΝΟΥ ΔΗ 8 ὩΪ 88, 
8' σογύίδιη ἴδ ΤΟνΟΓ- 
οῃδ δοοοζαάϊηρ ἴο {88 
ζᾶ, Μ6Ὶ1 τοροσγίθα 
ΟὨ ἈὉΥ͂ 8} ῃ6 “εν 
ἀπο ϊηρ ἰΠ6 70, 13 σδλθ 
ἴὉ π|6 δῃᾶ, κἰϑδηᾶ- 
ἰὴ ὉΥ τῶϑ, δ6 βείά 
ἴο ἴζ6, ὅδ}, Ῥσχοίῃ- 
ΟΣ, δνθ γΟῸΣ 5ἰρηῦ 
αρϑλα "Ὁ Απᾶ 1 Ἰοοκρα 
Ρ δὖὸ δἰ ὑοῦ 
ΨΕΙΥ ΒΟουσ. 14 }᾿Ὲ6 5814, 

Τὴ6 Οαοά οὗ οὔ 
ξογθίδίῃου Ὧδ5 ὁ8ο0- 
56). γοὰ ἴο σοὴθ ἰο 
ΕΟ Ὠἰϊδ Μ}1, απᾶ 
ἴο 8606 μα στἱρύθουβ 
Ομ 8 ἴο ἤθδσ 88 
νοΐσα οὗ 5. τη, 
15 Ῥϑοδῦϑθ ψγο δῖ ἴὸ 
Ρ6 8 ψίϊηθαβ ΤΟΣ ΗΪΠῚ 
ἴο 81} τὰϑθὴ οἵ ὑδίηρϑ 
γοὰ ἤδν ϑθὸὴ ῃάᾶ 

Ὠρϑασᾶ. 16 Αμαὰ Ὁ 
ΨῺΥ 8ῖθὸ. τοὺ ἀοῖαν- 
ἴῃ59 Ηΐδο, μοῦ ὑϑῦ- 
ὑλχρ δηᾶα ψΑΒῺ ΨΟῸΓ 
Β'Ω5 Δ'ΔΥ ὮΥ ΨΟῸΓ 
ΟΔΙΙΔΏΡ ὌΡΟΣ ΗΪ5 

ΏΘΙΏΘ.᾽ 

11 “Βαὺ ΜΆΘΩ Σ πᾶ 

τούυσηθα ἴο. Δεχιιδ8- 

θὰ ἃ Μὰ ὈΓΘΥ- 

ἴὼρ ἴῃ μ6 ἴθιΏρ!θ6, 

1 611 ἰηΐο 4 ἰχϑῆσθ 

18 δῇ βὰν Ὠΐπὶ 5850- 

ὰρ ἴ΄ὸ 6, ἜἜυττν 

ὮΡ διὰ ρμοὺ οιὖσ ῤδοῖ 

Φογυβϑίοια αὐἱοξκὶν, 6-- 

οαδ6 μὸν} ΜΠῚ ποῦ 

Δρθθ ἴο γόοιἋ σῖῦ- 

ὯΘΘ5 ΘΟΠΟΘΓΏΣΩΡ χηθ.᾽ 

19 ΔΩ 1 καϊά, Ἴοσᾶ, 

{870 ὑμουγβοῖνο Ὑ61] 

Κῆον ἰμαὺ 1 τϑοὰ ἴο 

17Χ 1 61 ἰπίο ἃ ἰσϑῆσοθ, ΒΑ; Φεβονδῃβ μδῃᾶ ψὰ8 ὍΡΟΣ τῇρ, 71: Ζ6- 
πον 5 βρίσὶς οἱοίῃθᾶ χῇβ, “718; ἴῃ {π6 πᾶῖῖθ ΟΥἨ Φομόνδῃ, {13.15,6010, 



ΑΟΥΝ 25:20--260 

φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ 
ἐαρσιβοηϊῃρ δα Πδνίὴρ ἄοννῃ 

τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ 
ἐπ (οτι85). Βϑηθνίησ προς 

ὅτε ᾿᾿ ἐξεχύννετο τὸ 
ΜΘ νν8β θοΐῃρ ρουΣοα οὐδ (86 

τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς 
186 τυιίθϑς οὗ γοῖ, 8150 νΘΥΡν 

ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν 

18 6- 

σέ 
σοῦ; 

τῶν φυλάσσων τὰ ἱμάτια 
οὗ (86 (ΟΠ 65) ΒΌΔΥαΙΣΔΒ [186 οὐΐοῦ βατσηθΐϑδ᾽ 

ἀναιρούντων. αὐτόν. 21 καὶ εἶπεν 
ἐδκίηθ Βίτῃ. 

Πορεύου, ὅτι ἐγὼ. εἰς ἔθνη 
Βο βοΐῃβ γουχ νὰν, Ὀδθοδιϑα δ ἴῖο πϑίϊοῶβ 

“μακρὰν ἐξαποστελῷ σε. 
Ἰοτβ ἴνγ8 5} [Ε51181} βεπᾶ οὔξ οαὐξδ νοῦ. 

22 Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου 
ὙΠῈΡ ποτα Ἀϑασίὴρ πα ΟΥ̓ ἰσα ὉΠ1 Ἐ815 

τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν 
{6 τνοτα 8η4 ἐμὸν εα ὰροὸὰλ {π6 Φῶνη 

αὐτῶν λέγοντες Αἷἴρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν 
ΟΥ̓ [6 πὰ βαρ ΤΪΕΓῸΡ το ἴῃ6 φασί [6 

αὐτὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν 
Εἶτα ΒΆΘΗ οὔθ, πού ἔου ἱξννας Εὐϊη 5 

48 κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ 
ΟΥΨΊΠΡ δἹοπα 

ζῇν. 
ἴο Ὀ6 νης, 

ῥιπτούντων 

τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς 
τῃς6 οἰέεῦ βασιαθηΐβ θὰ ξιᾷἀιιδὲ Βιησίη ἰηΐο 

τὸν ἀέρα 24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος 
1π6 αἱνΡ. σοτηπλαηας (δ [9 ἘΠ} χὼ Ὁ] 

εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν 
ἴο Ἀ6 Ὀφξίηρ Ιϑὰ ἱπ μία ἰηΐο {86 δποβδαιρτηθηξ,, 

εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι᾽. 
Βδνίτξ. 581 ἕο Βοουσθοβ ἴο 6 ΘΒ ΟἸΌΒΘΙΝ ΘΧΑτΩΪΠρΩ͂ 

αὐτὸν ἵνα ἔπιγνῷ ᾽ 
Ὠΐτα ἴῃ οτᾶοσ δὶ ἤθ γϊσμὲ Καονν ἔᾺΠν ἐΠχΟΌΡἢ 

ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν 
ψΈΙΟΗ {ΠῚ ΕΟ 1815 {πον ψοσο βου ηαϊηβ ὈΡΘᾺ 

αὐτῷ. 25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν 
ἴο Πίτη. Α5 Ῥυ ἔδπον βἰσγοίσῃοα ἕουίῃ πὶ 

τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν. ἑστῶτα 
ἴο [8 - βΒίταῃρο πε βαϊά ἰονασχάᾶὰ ἰπθὸ Ππανὶῃρ 5ἰοοᾶ 

ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον 
σοηδι οι [521 ῬδῸΙ ΤΊ ΤΩΔᾺ 

Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν 
ἙἘοϊΆδη δὴ υποοπάριηῃεα ἰξ15 Ια  ὰ} ἴο τοῦ 

μαστίζειν; 26 ἀκούσας δέ: ὁ 
ἴο 6 Βοο ΣΙ Π 57 Ἡδνίπξ ποδιά θυ ἐς 

τὰς συναγωγὰς 
5 ΒΟΡΊοαΚ5 

20 καὶ 
δα 

αἷμα Στεφάνου 
ὈΙοοΩ͂ οὗ ϑίθρβεη 

. ἤμην 
185 

᾿ καὶ 
Βανίηβ δβίοοα Ὡρορ. 8π4 (ἐπ κίηρ᾽ τν 611 δοὴρ ΙΓ δηα 

ν πρός με 
ΔΑηᾶα [6 βαϊα ἰονναγσὰ τῇδ 

Δα ΟΥ ποῖ δᾶ ἑμσγουνῖηξβ αροὰὲ 

6δὅε 

τΑρτϑου δα Ηορ- 
ΟΩ6 ΒΥ ΩΘΡΌΡΙΘ δἴξου 
ΘΟΙΠΘΥ ὕξοβ βῖϊεγ. 
1ῺΡ ὍΡΟΩ γοὰ; 20 8 

ῬΏΘη γΟὰΣ ψ]ΐηθαα ὟΔΣ 
Ρδίῃρ 501Π16ἅ, 1 τὴν 
ψ85 8150 δἰδηαίηρ Ἦν 
δά δρργουϊηρ δὴ 
Βαδτάϊηρ 8 οὔΐεχ 
᾿ρασταθηῦ Οὗ ὑποϑα αο- 
ἴὴρ ΑΙ ΙΓ Ἠΐηγ’ 
21 Αῃάα γρὺ Π6 βδϊὰ ἴο 
τΏ6, 'ασϑῦ οὔ ΘῈ ψ8γ, 
Βϑοδίιδα 1 5081] βεπὰ 
γοῖ οὐδ ἴο πδύϊοηβ ἤδὺ 
οἱ, " κΠἜρὶ 

22 ΝΟΥ ἰμοὺ Καρὲ 
δέθητηρ ὧο τὰ ἄονῃ 
τῸ ὑπὶ5 ψογσά, δηα ὑπον 
Ταϊδοὰ ὑπ6ὶγ γοΐςββ, 
Βα ἰησ: “ἼἜΚ6 5ΌΟἢ αὶ 
[18}} ΔΌΘΥ ἴτοι ἐπδ 
ΘΔΥΏ, ΤΟΣ 6 85 τοὶ 
Εὖ ἴο ᾿νε! 23 Δηᾷ 
Ῥθοδθθ ὑπ} ψόγα 
οὐγὶπρ οὐὖῦ δηα ἰῆτον- 
ἰὴ ὑῃδῖῦ οὐΐοῦ ραγ- 
ταθηῦβ. δου 8ῃηὰ 
ἰοβδὶηῃρ ἀμδὺ ἰηΐο [86 
αἰτ, 24 0} 6 πΔ}ΠΠ1 8 ὙΥ 
ΘΟΙΆΛΘΠΩΟΘΥ οτγαρχρᾶ 
Ὦπὰ ἰο 6 Ῥχγοῦυρῃξ 
ἰαΐο π6 δβοϊ]α θυ 5 
 αὈδυοσ 5. δα καϊα Ὧδ 
55 ΟΠ δ6 δχϑηληρα 
ὉΠάὰῖΘΥΙ ΒοουΣοίηρ, ὑδαὺ 
Ὧ6 χτηϊσρῆῦ Κὺποὸν ἢ1]- 
Ι ἴοῦ ψῆϑὺ σϑυϑ8 
μον ΨΈΓΘ  βδοιπύξηρ 
δρδίηδὺ Ὠδπὴ (5. ΨΑΥ. 
25 Βαῦ ΜΉΘ μ6 ν δᾶ 
βίσούσῃθα τ ουδ ζῸ 
ὑμε ψῃϊρρίηρ, Ῥϑδὰϊ 
βα ἰο ὕΠ6 ἉΣΙῺΥ ΟΕ- 
ΟΟΓ βῥδαπαϊηρ [6 76: “18 
1 Ἰαν }} ΟΣ τοῦ πθα 
ἴο βόουσρα ἃ δ ὑπαῦ 
ἰβ. ὃ Ἐοίσβη ΔΩ υῃ- 
σομαο 642 26 ὙΕΙ, 
ΨψΏΘη. ὕὑβ α. Δ ΙΠΙ͂ 
ΟἾΣίσοσ προατζᾶ 18, 

ΨΏΘΩ {86 ὈΙΟΟΩ͂ οὗ ΠΝ 

κααουεπνησεονν πασσν σα πετοσαοσιποοκυκεευππαικοποεσπαεον κροκακ ουονοκνμνηοσκαστι ενσννισονωσκττος ατιβοσοννρετοιποττονπωτοτττυννυσοντον το κεαττεητντεστνμσμενοεεμοκεσνις 

θὅδ 

τῷ χιλιάρχῳ προσελθὼν 
[9 4ἩΠῈῚ ΧΟ] πανί σοοσὰθ ἰουνασὰ ἴδ 

ἀπήγγειλεν λέγων Τί μέλλεις 
μετεροτιεα Ῥ8οκ ΒΆΨΊΠΩ ψηδξ ἃ. σοῦ δρουϊΐ 

ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτος ῬῬωμαῖός 
ἰο Ῥὲ ἀοίϊῃπὴ ΤῺ6 οΓ ΤΏΔΕ {15 Ἐογϑα 

ἐστιν. 2 προσελθὼν δὲ ὁ 
15. Ἡδνὶῃλρ' οσοτὴρ ἐοννασὰ μυὲ 8 

χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ Λέγε μοι, σὺ 
ΣΈΤΒ ΕΚ οῚ 5618 ἴο βία Β6 βαρ ἰοτῆθ, γοὰ 

'ῬΡωμαῖο εἶ; ὁ δὲ ἔφη Ναί. 
βῶμαιος ΕἾ ψόυ τῆς (οη6) μυξ 5815 Ὗς. 

98 ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος ᾿Εγὼ πολλοῦ 
Αμπβϑνοσεαᾶ ουλ ἐπα ΘΠ στο ἢ Ι οὐ ἢ 

κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην 
τὰ [ΟΕ ΤὨΟΏΘΣ] τὰς [2 1} 2: ΕἸ ΦἘ1Ὸ] .8 15 

ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη ᾿Εγὼ δὲ καὶ 
ἐκ αΠοα, ΤῊ6 ῬὰΣ 82 δία ε" Ῥυΐ δῖβδο 

γεγέννημαι. 
τδνδ ὕθθη βϑηργδαίθα. 

29 εὐθέως οὖν 
Ἰχαταθαϊδίεισ ἘΠΟΥ ΘΟ 6 

αὐτοῦ οἱ - 
ἴα ἴῃς (ο1.65) 

ἀνετάζειν" καὶ 
ἴο 86 ΟἸΟΞΘΙΣ ἐκϑδηγίϊηθ; δηα ἐπα 

ἐπιγνοὺς 
Βανι Καοννα ΣΌΝ 

καὶ ὅτι αὐτὸν 
ΕἾΘ πὲ ὩΣῺ 

ἑκατοντάρχης 
ρος 0 

ἀπέστησαν 
Βἰοοί ΟΥ̓ 

μέλλοντες 
Ῥϑὶὴξ δροὰὺξ 

ὁ χιλίαρχος 
ΧΙ ΠΟΧΡ 

ὅτι 
τῃδὲ 

ἦν 
Β6 νγ85 

3 
τ 
ἔσοτα 

αὐτὸν 
δἰτὰ 

δὲ ἐφοβήθη 
ρμὰξ Ῥθοδτὴθ δέγϑδϊα 

Ῥωμαῖός ἐστιν 
ἘοσΏδΩ Ὧφ 15 

δεδεκώς. 
μανὶηϑ Ῥουπᾶ, 

8090 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι 
τὸ ἵπθὸ Ῥαΐ ἸΟΙΤΟΥ͂Ν ὙΠΙΒς ἰο πον 

τὸ ἀσφαλὲξ . τὸ τί  - κατηγορεῖται 
{5 νῺΣ διὸ 5 μοΐῃξ δοσυβθᾶ [188 ἰεδαν (ἐμ) 

, “Ψ' ᾿ Ἁ 

ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ 
Ὧ6 Ἰοοβϑᾶ Ἀἕτῃ, Δ μλ 1τ8 Ζενν5 , 

ἐκέλευσεν . συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς 
᾿ Ὁ Ἐμ6΄ οὨἱθε ῥχεϊοϑίβ μα σουτηδπ θα ἰὸ σοτηα ἰοβεῖμετ : 

καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν 
ἃ 41 ἰδ ϑδαημβδασχίη, δηαᾷ μανίηξβ 16 ἀονῃ ἰδ6 

Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 
Ῥδὰὶ Ὧ6 χηϑᾶδ βίδῃᾷ ἱπίο ἰδοῦ. 

28 ἀτενίσας δὲ . Παῦλος τῷ 
Ἡανίαρ Ἰοοκεοᾶ ἱλίοπεῖν αὶ Ῥϑυὶ ἐο δὰ 6 

συνεδρίῳ εἶπεν Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ 
ϑδηθῃθασίη βδαϊὰ Μί8316 ροσβοῦβ ὑγοίμεοσβ, 1 ἴο 411 

συνειδήσει ἀγαθῇῇ ἥπεπολίτευμαι. τῷ. 
ἀοηβοίρηοθ βοοά 1Εἤπᾶνθ Ὀθμδγεᾶ 85 Οζα ἰο ἴῃ 8 

ΑΟΤΘ 22: 211-28: 

Ὧ6 ψοηῦ ὅο [886 Χ1]}- 
ΔΙῚ σογλγαθησοσ δηάᾶ 
τηϑαθ τοροσὺ, βϑυίηρ: 
ΜΔ 8.6. γόο ἰπ- 
ἰομαϊαρ ἰοὸ ἀοῦ ΩΨ, 

{μη δὰ 5 4 Εο- 

χηδῃ." 21 5ο 68 Χ1}}- 
18 7}51ὦΥ̓́Ἱ].εο ΟΟΙΜΙΘΠΗΑΘΥ 
δΔΡΌσοδοηθα δηῃᾶ βϑϊα 
ἴο πη: “ἼΘΙ χη6, 
ΑΥΙΘ γοὰ 8 ἘΟ813᾽ 
Ἐῶ καἰάᾶ: “Ὧ8ε5." 28 Τὴ6 
ΤΑΙ ΑΙ σΟΠΊΙΠΔΏΘΘΓ 
Γοβροῃαθά: “Ἱ ρὺΓ- 
σἈϑϑθα. ποθ τἱρηῦβ 
ἂἃ5ϑ. 8ἃ. οἰδίζοηῃ ἴοΤ 8 

Ιᾶῦῦβδ δῦ [οἵ τχοθῶ- 

60]. Ῥδὰϊ βαϊά: “Βευΐ 
1 ψὰϑ ονθὴ ὈοΤῺ ἰἢ 

{ϑτὰ." . 
ΘΙΙΙραϊαύσιν, 

ἐουθΐοσθ, 886. 6 

ὑμαῦ ψεστο. δροὰῦ “ἰο 

οχϑλΐηθ πὰ μι 

τογίσο ψιπμασγον ἔγοτΣ 

Ηΐμι; δηα 886 τα 8 Ὁ 

ΠΟΙ ὈΘΟΔΙῚΘ 

αἴταϊα οἱ διϑοογίϑ: 1 }ρ' 

αῦὺ Ὧ6 5 ἃ ἘΟΏΔᾺ 

διὰ ὑμῶῦ ἢ6 δὰ 
Ῥουμᾷ Βἰη. 

40 530, ὑὴὩ86 παχὺ αδΥ, 

85 Ὧ6 ἀδδισθα [0 ΚΩΟΝ 

ῸΣ 5.16 ᾿πδῦὺ ΜΨῺΥ ὯΘ6 

ψᾺ5 Ὀαΐῃρ δοοιιβθα ὉΥ 

[(ὴ6 Φοῦβ, Ὧ6 δῦ  Ηἰπὶ 
Ἰοοϑα δῃᾶ οοσιηϑησθα 
{ὴ6 ομΐοῦ ὑγίοϑίβ δῃηᾶ 

811 με Ξαῃ θ᾽ ἀγίῃ ἴὸ 
ΔΑΒΘΙΔΌΙΘ. Απᾶα Ὠ6 

Ὀτουσῃῦ Ῥ8ΔῈ1 ἄονῇ 
Δη( δἰοοάῦ ἴση δοῺρ 

ἀμθῃι. 

923. Τιοοκίηρ ἰπΐθον 
αὖὺ 88 58η΄}86- 

ἄγῃ 81 βαϊα: “μϑῇ, 

Ὀγούῃδυβ, 1 δῦ Ὀ6- 

Βδνϑὰ Ῥοΐογσ αοὰἂ 

ψὶῦρῃ ἃ ρΡοιῖίροῦ- 
1Υ. ΟΙΘΑΙΓ, σου βοῖθ 086 



ΔΟῚΒΚ 28: 3---8 6ὅ6 

θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας 2 ὁ δὲ [ ἀονψὰ ἴο πὶ » Η : . 5 " ὥοα 1} ἐπὶ ἐδ ἅδν. Τὴ Ρυαΐ 2 Ὰ. {πὶ ἐπ δ 
ἀρχιερεὺς “Ανανίας ἐπέταξεν τοῖς Ῥτὶθοῦ ΔΠ 8. ὩΣ 5. οχ οὨἱϑὲ ρχίθσξ δ ΠΙα5 οταοτϑα ἴο {86 (0165) ] ἀργβαῖ ἐῇοβθ βιδηαίην 

παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ ΨΥ Ἀπ ἰο βέτῖκα ἫΝ Βανίπε βίοοα Ῥεϑβίάθ πὸ ἰο Β6 βίσ Κ] 5᾽ ΟΣ Ὠἶγχὰ ἰπμς ΟἿ [6 τηομίῃ. 8 Τῆρῃ 
στόμα. 38 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν [861 εϑ|4 ἰο μίῃ. ΧΩΟΊΏ, ἸΆΘ ἐπὸ ῬδᾺ] ἰοίναζα Ἀῖὰ | “Αοἄᾷ 15 ροίῃρ ἴο αὶ 

Φ ’ ᾿ ε ΄ -» εἶπεν Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, τοῖχε  γουι, γοὰ ΜΙ ον ϑ ρα 5814 ΤῸ Ὀα β σικίηρ γοὰ ἰ5 ἀροὰξ [ῃ6 αοά, τ8}} 

“κεκονιαμένε: καὶ σὺ κάθῃ κρίνων 
Βανῖηβ θθθὰ νϊ θῆρα; δα χοῦ 816 5: Ἰρσ ἡπμαρὶησ 

με κατὰ τὸν νόμον, καὶ 
ΤᾺΘ δοςογαϊηξ ἰο τ 8 Τδνν, Δ: 

παρανομῶν κελεύεις με 
δοίξηρ σομύίγατν ἰο ΓΤ δ ΨΧΟΙ͂Σ 5.6 ΘοΥ ΤΑ ΔΙ Ὼ ΤῺΘ 

τύπτεσθαι; 4 οἱ δὲ 
ἴο 6 Βείπ δ ΒΓ ΟΚΆ ΤΏ6 (ΟΠ 65) Ραΐ 

παρεστῶτες εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ 
Βανί βίοοα μοϑίας. βοῖϊὰ ΤῊΘ ΟΠΙΘΕ ρῥείοδέ οὗ ῃ6 

θεοῦ λοιδορεῖς; ὅ ἔφη τε ὁ Παῦλος 
αοα γοῦ ἰδ σου ηθ᾽ ϑιαιὰ δῃηὰ πὸ Ῥ8ὰ] 
Οὐκ ἥδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀ ἧς" ς ιν αρῤρχιερευ 
Νού 1 8α Κῃονῃ, Ὀτοΐμουσ, ἰμαΐ Ἠθ ἰ5 ΣῊΜ τσεὶ; 

! γέγραπται γὰρ ὅτι ἄρχοντα τοῦ λαοῦ 
10 Βὰ5 Ὅθϑη υυυι θη ΤῸΣ ἐμαὶ ΤΌΪΟΣ οὗ ἐπ ῬΕΟΡΙΘ 

σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 
οἔ νοι ποῖ γοῦ Ὑ11 5Ὲν Ῥϑαϊν. 

6 Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι 
Ἡδνίηρ Κπονν θα {μ6 Ῥϑδυὶ τῃδὲ 

μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον 
Ῥδζέ 15 οὗ ϑαάαάιοθο 1 6 Ῥᾳαξ ἀϊξέεγοπὶ 

Φαρισαίων ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ 
ΟΥ̓ ῬΗΔΙΊβεο5 ΒΘ νγ85 οὐσὶὴρ οὐαὐ ἴῃ {πᾷ Ξϑαθθασίη 
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰ ἰὸ ᾿ ᾿ Ιι, υἱοὸ 

1816 Ῥούξοὴξ Ῥτοΐῃουβ, Ι Ἐπατῖας : Ι ἐπ ῥδας 
Φαρισαίων" ΄ περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως 
ΟΕ ῬὨδτγίθοεβ; δδροσέ Βορα δὴ γοϑυτσσθοίίος 

νεκρῶν κρίνομαι. 7 τοῦτο δὲ 
ΟΥ̓ ἀδδᾶ (ο 65) [δὰ 6 564, ΤΏ15 δΒυΐ ΜΝ Μ 2 Μ ΝΜ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν 
ΟΥ ίπλ βροακίηρ ἔποζχο ΟσΟυΣΥρα, βίδα ΟΥ̓ ἐἢθ 
Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ 

ν 411. Ὧ)ο ψγοὰ δὲ ΟἿβ 
δα [ἴῃ8 5816 ἐΐγης 
δῦ ἰο παρα τὴβ ἴῃ 
δοσογὰ ὙΠ ὅπ Τὰν 
ϑα, ὑγϑιιβρΤ  σδὶρ ἴῃ 
ΤΑΊ, ΘΟΙΏΒΠΑ ΤΙ 6 ἰὸ 
8 δύσι κ᾽ 4 ΤΏΟΚ8 
βὐδηαίηρ, ὉΡ 5814: “Ατϑ 
σοὺ του! ὴρ [6 Ὠϊρῃ 
ὈΥΙοϑὺ οὐ αοα9᾽  Δῃὰ 
ῬΔᾺ]1 5814: “Βσοίδϑχϑ, 
Ι ἀϊᾶ ποῦ ΚΟΥ ἢ 
5 ΠΙΡῊ Ὀυίοβδὺ. ἘΌῸΡ 
1Ὁ 15. τι θη, οι 
ταιδὺ ἢοῦ 5ΡΘΔΚ ἴῃ- 
ΓΙ ΟΌΒΙΨΥ οὗ 8 τΌϊΕΣ οὗ 
ΤΟΙΣ ὉΘΟΌΙΘ,᾽ 

ΘΟΝοΟΝ ΨΏΘΩ Ῥϑ88]1 
ἴοοῖ ποίβδ ὑμπδὺ [8 
ΟἿΘ Ῥαῦὺ 85 οὗ 5384- 
ἄπορος Ὀπῦ {ῃ6 οὐδοῦ 
ΟΥἨ Ῥῃδυίβθοθ, μΒ6. ὕγο- 
σοραθᾶά ἴο οὖν οιυὲ 
ἰχὰ {6 58η }ῆο- τίη: 
“Μρη, Ὀσούμουβ, Τὸ 81 
α ῬΏΔΥΪΒΘΘ, 8. ΞΟ οἵ 
ῬΆΘΥδοασ. Οὐ ἐπ 
ΠΟΡΘ οὗ γρϑυσσθοίίοη οἵ 
[6 ἀδϑᾷᾶ 1 διὰ Ὀεοΐηρ 
7υαρεα. 7 Βδοδυβ 6 
5814 {πῖ5, 8 αἰββθβίοη 
ΔΥΌΒΘ θούψεθη ἐδ 
ῬΏδΥβθο5. δηα Θαάάα- 
ΟΘακ, δῃᾷ π6 ταυὶ- 

κα 
το ἕν 
τη οὔθ 

ῬΒΑχῖσθθος δηᾶ Ξδαάσίοθοβ, 8Πα ννᾶβ 5ρ (6 [46 τ85 ΒΡΗΪ. 8 ΕῸΓ 
πλῆθος. 8. Σαδδουκαῖοι γὰρ λέγο ὴ Ι ταῦ παρ. ᾿ ϑδεδαάποθοσ γὰρ ἀτο σαν την ἐν! βϑάδποθεβ 58} ὑῆθσβ 

5. ὩΘΙΏΘΙ ΤΟΘ το ῦοα εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, ἴο 6 τοϑασσεσίίΐοη ΠΟΥ ΒΏΞ6Ι ΠΟΥ βριτῖι, ΠΟΥ͂ ΒΏΡΘΙ ΤΟΣ βρὶρίῦ, 
Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. | Ῥαὺ ὑπ ῬΏΔΓΙΒΘΘ5 Ρὰ}- ῬΒΑΥΙβθαβ Ῥαξ ἃζο οοηξεβδίπε ἐμ Βοίῃ (185). [11ο]ν ἄθοϊασο ἐῃθι 81]. 

θ57 

δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ 
8ηΩ Ρπΐ Οὐἴοῦν Βτοϑῖ, 

τινὲξυ τῶν γραμματέων τοῦ 
ΒΟΙΪΡ65 οΥ [ῃ6 

διεμάχοντο 
ψο το Ἡρητηρ γοΒἢ 

9 ἐγένετο 
ΟςουχΥθα 

ἀναστάντες 
μανίπβ βίοοαᾶ ωἃρῷό βοῦθ οὔίῃα 

μέρους τῶν Φαρισαίων 
ρασγὶ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ἘΏΔΥΞΕ65 

λέγοντες Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ 
ΞΣΊΔΒ Νοίΐδιησ ὑδᾶὰ ψγὲ ἃ16 Βῃπαίϊηρ θὰ ἴδε 

ἀνθρώπῳ τούτῳ᾽ εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ 
ΤΆΔΕ 1η15; ἱξέ να Γ βρισῖΐ ΒΌΟΚΘ ἴο ΕΙΤᾺ 

ἢ ἄγγελος--. 10 Πολλῆς δὲ γινομένης 
ΟΥ̓ ΘΏΒΘΙῚ ---. Οἵ γυς. 6 }}1) ζ τες δι εῖτὰ 

στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ 
οὗ βίαπαϊπθ'. ανίηρ ἔθασθα ἐπ {28} 8 6} εὐ ποΐ 

διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν 
5 οὔ ά 6 ἄγϑανν ἴὰ οὸο ἰδ Ῥϑα] Ὁ ἴποα 

ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν 
86 σοχητηϑησεα (86 βοιάΐου Ρα πα δνίηρ σομλ6 ἄοννα 

ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, 
ἐο βιιδίοῃ Εἰμὰ οαΐ οὗ τη 416 οὗ ῃοῖὰ, 

ἄγειν εἰς τὴν παρεμβολήν. 
ἴο Ὀ6 Ιορϑᾶϊπρ ἰἰοὸ 1ἢὴ6 οποδιιρχηθηΐξ. 

11. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ 
το ἴπ6 Ρεΐ Βισοςοοαίΐησ 08 1:2 412 

ἐπιστὰς αὐτῷὮ ὁ κύριος εἶπεν 
δανηδ βίοοα ΠΡΟῺᾺ Ὠΐπὰ 18 Ττοτὰ βδιὰ 

Θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω 
ΤΆΚΘ σοῦταρο, 85 ἴοσῦ ψοῖ βϑᾷνε ἱποσζοιθὴ 1655. ἰὸ 

τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ οὕτω 
ἴὰ6 (1155) δος. ἴθ ἰἱπίο ΒΞ. ἘΠ ΈΞ 941 {321} 

σε δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι. 
ψγοῖ 1 15 Ὠοσοβϑαυν δἷ30 ἰμΐο Εοτηθ. ἰο ὈΘΑΥ ν] 1655. 

12 ΓΕενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες 
Ἡλνίῃρ οσουττεοαά ὉθὰαῈ ΟΥ̓ Ων ΒδνὶηΒ τηδαθ 

συστροφὴν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν 
ξατηΐϊπβ ἰσσοίμοσ ἔμ οννβ Ῥομπηᾶ ὑπαθῦ σαγϑα 

ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν 
ἐ Υ 3 ΘΙ ΠποΥ ἰο εαὐὺ τοῦ ἴἰο ἀσίηκ {ϑυβοῖνθθ 5 5 

ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 
τ ε1Π δ 62} 9}9] ἴλον 5ῃοιια ΚΠ τῃ8 ῬΔΠ8]. 

18. ἧσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα 
Ἄνεογα με ΤΟΥ͂Θ (0165) Σου 

οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν 
ἔπε (ο"μ 65) {15 τὰ8 ΒΝ δυίπε ἰοσοί ΠΟΥ 

ποιησάμενοι: 14 οἵτινες προσελθόντες 
Ἀδνίὴρ ταϑᾶρ; δ 260) Βανίῃ δ σοτῇα ἐοννδζά 

τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
18 ΟἾΘΕ σοί δ ἰἴο ἰμ6 οΙᾶοσ θα 

εἶταν ᾿Αναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς 
ἰδδν βϑϊᾷ Τὸ ουτϑ8α ἵν συτερα 5οῖνεβ 

ΔΟῈΒ 238:9---14 

9550 ποῦ Ὀγόκο ουὔῦ 
8 Ἰομα βογρδζηίησ, δηᾷ 
βΒΟοῇΏ6Θ οὗὐ 6 βουῖθ65 
ΟΥ 6 Ῥδυΐνγ οὐ {8 
ῬΏΔΥΪΒΘΟΚ ΤΟ56 8η4 Ὀ6- 
Βϑιχ οοη οηαΐϊηρ ἤσγοθ- 
Ἰγ, ϑαγίηρ: “Ὕεν διηᾶ 
δοίμίηρ τΟΩρ ἰὼ ἐ 15 
δ; σὺ 1 ἃ βρίσὶῦ 
ΟΥ̓ ΔῊ 8ΏΡΘΙ 5ΞΡΟΚΘ ἴὸ 
ὨΪπΠὶ,---.᾽ 10 ΝῸΝ ψΏΘΩ 
[76 αϊδϑοηδίοηθ ΡΥΘΝ 
διθαῦ, 6 χα γ 
σοΙ δ ἀοΥ ὈΘΟΘΠ16 
ΔΙταια ὑπμαὺ Ῥϑαὶ 
ΜΟΙ 6 ρπΠ16ἃ ἴἰο 
Ὀΐθοθς ὉΡ ὑπθῃ, δῃᾶ 
Ὧ6 σοχζηχηϑηαοα [8 
ΦοῸ6 οὗ βοϊαΐοσβ ἴο 
8δο ἀονψῃ πᾶ βηδίοῃ 
Ὠΐη ἔγομλ ὑπ 6 Ὁ τ ἀϑῦ 
ΔΩ͂. Ὀγΐὴρ Ὠἰγχὰ ἰἴηΐο 
86 βοιάϊουβ᾽ απδγύθυϑ. 

11 Βυὺ [86 ξο!Πονίησ 
ἰρῶν [86 Τιοσγ 5 οοᾶ 
ὮΝ π'χ 8δῃὰ βϑ]ᾶ: 
“Β6 οἵ ρΡοοα σουγαρα' 
ἙἘῸΣ 85 γοῖι ἤδνθ ὈΘΘῺ 
δἰνίῶρ ἃ ὑμπογοιρὴ 

νυ 655. οἱ ὑὯ6 ὑπ] Ρ5 
δΔροαῦ τὸ ἰῇ “6 γι58- 
16πὶ, 50 γοι πὐδὺ 81- 

50 68.  ψλύπθθα ἰἢ 

ἘοπΘ.᾽ 

12 Νοὸν θα Ὁ Ρ6- 

σδὴθ αἄδὺ, ῆ86 ὕδθν5 
Τοτιηρα 84 σοΏδΟΔΟν 
διηα Ῥοιμηᾶ ὑοσηβοῖνοο 
νι ἃ οσὐγδθ, βϑνίηρ 
ἴον νοι α ποι  Γ 
οοῦ ὯΟῸΓ ΟὝἾἸΠΚ ἀπ- 
Ἢ μὸν δᾶ κΚιηρα 
Ῥδι]. 1 ΤΕ Ψψ6Γ6 

ΤΟΤΘ (Ώϑη ζοτὺν τ ἢ 
ἰαὺ ζογπχθα 15 
οδίῃρουπμα ΟΠ ΞΟΌΙΪΓΘΟΥ͂; 

14ετπηᾶ. Ὁ Υ ψοὰΡ 

ἴο δ ομϊοῦ ῥγῖθϑῦθ 
δι αΔ μθ6 οἹάθΥ τΏθη 
δηἃ κ5διᾶ;: “ὅνε ἤϑνθ 

ΒΟΙΘΙΩΙν Ὀομηαᾶ οὐΐ- 

ΒΟΘΙνΘΞ ΜΠ ἃ οὔτδα 



ΔΟΥΝ 28: :15---19 6ὅ8 

μηδενὸς γεύσασθαι. “ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν [ποΐ ἕο ἐδκ ἱ ΟΣ Ὠοίηϊηρ' ἴο ἰϑϑίβ ὍΣ ΏΙΠ. ΝΘ ΓΔ ΚΗ͂Ι Τοοά απίῆς το μα ϑ 
τὸν Παῦλον. 15 νῦν οὖὄ͵ ὑμεῖς [ΚΘ Ῥϑμ!. 185 Νον , 88]. Νον ἐπουθέοσθ τοῦ [{ῃουθἕοσθ, σὸς ἰορσδίῃ: ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν 6 σὴ δ. ΙΏΔΚΟ χοῦ Δρραγεπὲ ἴο ἐπ ΡΠ ΩΧΕ ἰοποίμαν τ | ἀγτίη τι εις οἴει τος 
τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν [8 ταλ]θατν. δομ- ἴῃ ϑαηηῃρασίη 80 ἰμαὲ δ 5ῃομ]ᾶ Ἰεδᾶ ἄοννῃ 
εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἰῃηῖο ὑοῦ 85. θείην δρουΐ ἕο Β6 καονίμα ἐβοσοι ὮΝ 
ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ: Ἷ ει ΤΟΤΕ δοσυγαίθιν ἐδ (μη 65) ρος ὨἈϊχα; ἡμεῖς 
δὲ πρὸ τοῦ ἐγγί ὑτὸν ἕτοιμοί ζ β ἐγγῖσαι αὔὕτον ἕτοιμοί Ῥαὲ Ῥαέοσθ οὗ ἐμ ἴο αν ΘΟ 6 ὭΘΔΥ ὮὨΪΠ τεδῦν 
ἔσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 
Δ δὺθ οὗ ἔῆβ ἰο ἐβκ πρ ἈΠ. 

106. ᾿Ακούσας δὲ ὁ 
Ἡδνὶλβ φατὰ θὲ {πὸ 

Παύλου τὴν ἐνέδραν 
ΟΣ Ῥ8Ὲ]} τ ὃς 

Ἀϊὰ [τηθηοσ ΨΥ 6 ΒΠΟΌΙΑ 
Ἀσὴρ ἰὰ ἀοχῃ 
ΥῸΣ δ8 ὑπουρῇ τοῦ 
ἰαὐύβηάρα. ἰο. ἀθιθυτηΐηρ 
ΤΔΟΤΘ ΒΟΘΏΓΘΙΘΙΥ (ἢ 
πλαῦοτβ ἰῃ νον ὴρ 
Βῖτη. ΒΡ ὈΘίοσΘ 8 
Βοῖβ ΠΘᾺΓ ἅῸ ΜΠῚ ὃ 
ΤΟΔΑΥ ἴο (ὁ ναῦν Ἡ]Ὴ 
Ὠγ.᾽" . 

16 Ἠονοναγ, ἐπ6 βοὴ 
ΟΥ ῬΔᾺΠ} 5 βἰβίοσ. Ὠθαγᾷ 
Οὗ ὑῃϑὶν Ἰγίῃρ. ἰῃ ναὶ, 
Δ᾽. ἃ ὯΘ6 σδηθ δηὰ 
βΘαδοσοᾶ ἰηΐο ἐδ 
ΒΟ ο δ᾽ απδγίθυβ 8.4 
ΤΟΡΟΣ Θὰ ὁ ἴὸ Ῥβα, 
11 5ο Ῥϑαὰϊ οδΠθα Ομ 
ΟΥ ἰῃ86 δὴν οΟἸσοΥΣ 
ἴο. ἴω δῃᾷ κϑδίά: 
“Ἰιθδα [815 γουσμρ τδη 
ΟΥ̓ ἰὼ ἰῃ πρηΐδυν 
ΠΟΙ ΘΠΩ͂ΘΥ, ΤῸΓ ὯΘ Β85 
Βοιῃθίηρ ἴο χϑροτὶ 
ἴο Ἠΐπ)." 18 ΤΉΘΓΕΙΌΣΘ 
ἐπὶ τῶϑῃ ἰοοὺκ Ὠΐηι 
δηἃ Ιοὰ Ηΐτχη ἴο ἐπ 
ΤΑΣ αν σΟΙΏΤΑΘ ΘΓ 
ΔΠα βαϊᾶ: “ἜΠῸ ῥγχίβ- 
ΟἼΟΥ ῬΘῺ] οΔ]]θἃ π|8 
ἴο Εἰπὶ διὰ σοαιθϑιδα 
6 ἴο 684 ἐμῖβ. γοιην 
ΙΏΒ ἰο γΟΙ͂Ι, 35 6 Ὧ85 
βοιηθίηϊῃρ ἴο 611 γοιι." 
19 ΤῊ τ ΑΥ οοπι- 

ΕΣ 
ἴδ ΒΞ ΩΡ [ἢ μανιι αραγενόμ ΚΑΤΑ 

ὁδὰ μονήδα εμύοσγα διὰ ἧν ταρεμβολὴν 
ΡΟΝ οἷς Πρύλῷ ̓ 

“μος ταβκαταθενϑ οι, δὲ, ὡς Παῦλος ἕνα 
οὗτμο φοπίτιοκν μεΐηᾳῳ τὸν νεανίαν 
"ἄμς ροιοϑαίηεοα θοθη τῶν χιλίαρχον, 
[91 ἰὸ βανηιρ ὙΡ ἀπαγγεῖλαί βουροί ΠΕ αὐτῷ. 

Ν ΤῊ [οπ6) ΠΑΝ ΠΝ μανπαραλαβ ὧν κε 

Ἅμη ρα χὰ ἀν χιναρχον καὶ 
φησιν Ὁ δέσμιο ῦ 6 25 Βα ΩΝ ΤΒ6 : μου ΜᾺ Παῦλος 
προσκαλεσάμενός ε ἠρώτησεν ῦ ΠΑΝ ΙΩΒ σα]16 ἐοννασα 561 ἔν ΡΦΗΎΝ ΟΝ 

τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸ σέ, ἔ ν᾽ ξχοντ.: ἰῇϑ8 ψουὴρ Γλ8 ἰο 1φϑὰ ΤΟΦΟΡῚ γοῦ, ἘΟΜηα 
τι λαλῆσαί. - σοι.. 19 ἐπιλαβό . .. αβόμεν. βουηθίμίηρ ἰο βρθαὲκ. ἰο χοῦ. Ἐδνῖλδ βόμε ΑΝ 

δὲ τῆς χειρὸ τοῦ ἢ ς αὐτοῦ ὁ ιλία ὶ Ὀὰξ οὔτβε ᾿μαπᾶ᾿ οἔηπη ἐπ ἈΠΙΩΧΡ9 ΚαῚ Ἰηθηᾶθν ἴοοκ Ὠλπη ΒΥ 
ἀναχωρήσας κατ᾽ ἰδίαν 1τῈ6 Ὠδῃηᾶ δὴ ψ18- 

μανίηβ ντηλάτανσα δοοροχάϊηρ ἰο οὐ [0186] | ΟΥΘῚ δηα Ῥδρϑη ἰη- 
. ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν ὃ ἔχεις αὐἰγιηρ Ὀυλνγδύθιγ: ἢ νὰ 5 ππαυέτηρ γμαὲ ἰστξς ψΠίοΗ χοῦ ἀγα μαντηβ  “ὙΗΔὲ 15 ἴδ γοῖχ Ὦδγθ 

τὐμενυμαπουνιναεμκττννπσσσεκσενις 

θὅ9 

ἀπαγγεῖλαί μοι; 20 εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ 
ἰο τεροσί Ῥδοκ ἴο τλ62 Ἐξ 5βϑ:ὰ ὑπ (α΄ ὙΠ 

"Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε 
Ῥαΐ 56ῖνθ5 ἰοσείμοσ οὗ ἴπθ ἴο τραπαδὺ χοῦ 

καταγάγῃς 
γοῦ 5ῃοι 1 Ιφϑαὰ ἀονν 

᾿μέλλων τι -᾿ 
Ῥδίῃβ δρουιδ βοσηθίμϊησ 

περὶ αὐτοῦ: 
αροσῦὲ Ὠἰχὰ; 

πεισθῇς 
ψοῦ Βῃουϊά ΡῈ ρεσϑυϑδάσρα 

αὐτοῖς, ᾿ ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν 
ἰο πολ, ἘδΟΥ 81Ὲ 5: ΠῚ ᾿τν (νν 811) ἴοσ ΟΣ Ηἰτα 

ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους 
οὐἵῖ οὗ [209] ΤΏΔΙΘ ΡΟΥΒΟΏΒ ΤΙΏΟΤΘ (0165) 

τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν 
ΖΟΥΣΊΨ, πῃ ο ρουπᾶ ᾶοτ οἰχ56 

ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως 
4ποβοῖνθοβ ποῖος ἰο ϑδὲ ΟΣ ἴο αΥῖηκ ὉΠ8] 

οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσὶν 
ΜΏΟΩ ἴον ϑδου]ά ἰδῖζο πρὸ -. Ὠΐτα,: δηᾶ πον ἔπον 806 

ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ 
τοδαν ΨΑΙ ΠΡ ἴοτ τῆς δ Χ5224) γοι 

ἐπαγγελίαν. 22 ὁ μὲν οὖν 
ῬΤΟΓΆΪΒ5Ο. ΤΠ6 «λα θ66 {πογοζουθ 

χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας 
ΟΠ ΠΑγο χοϊθαβεα ἐπ γοῦν τάδ αν σΠμαγρρα 

Ζε 5 

ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον 
το ἐμαὶ ἰοσθοσσον 6 Ῥ8Ὲ] 

εἰς τὸ συνέδριον ὡς 
εἶ ἰβ6 Ξδῃμθασίη 85 

ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι 
06 Δοσυχαῖοιν ἴο ὃ6 ἱπαυϊηθ 

21 σὺ οὖν Η 
σοὺ {μούθῖοσθο τοΐ 

μηδενὶ Ἀὀἐἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα 
ἰο πο ΟἹ Θ ἴο ΞΡ 8Κ οἂΐξ ἐμὲ ἴμε5ε ([81Π55) 

ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ... 
γοῖς ταῆϑθ δρρασοαΐ ἰοννδσαάῦῖ χη. 

28 Καὶ προσκαλεσάμενός τίνας δύο 
ΔΑμα Βανίῃπξ σ4116ἅ ἐοννδτγά 561} ΒΟΥ 6 ἔνο 

τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν ἙἙτοιμάσατε 
οὐ 8 [321 Ἴνϑν 920 6 5αϊἃἪὶ. Μδκδ τοῦ σϑϑαν 

στρατιῶτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν 
ΒΟΙαΊΘΥ5 νχὸ υαμάχεά 80 μα ἴδον Βῃοιυ]ὰ σὸ 

ἕως Καισαρίας, καὶ ἱππεῖς: ἑβδομήκοντα 
δ 15} Οδόβαγρα, 8ῖϑο ΒοΟΥΞΘΙΏΘἢ βονοιῖν 

καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας 
δΔηἃΔ δβ5ρθϑυσ ἔνο υμηᾶτρα, ἔσγοτη ἰΣΤι ὩὨΟΌΤΓ 

τῆς νυκτός, 24. κτήνη. ᾿ τε 
οὗ ἰῇ 6 πἰδ;ϊ, δοαῦϊχοα δ. 1815 δα 

παραστῆσαι ᾿ ος ἵνα 
ἴο δα βίδα διολββίᾶθ ἴὰ οταᾶθσ (Πδὲ 

ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον: 
νη 5 ταοιιιίρα 168 ῬδΔῃ] 

᾿ς διασώσωσι ᾿ πρὸς Φήλικα τὸν 
ἴδον στρ  βανο σεν σου ἢ ἰονψατά ΕἘῚΞ ἰπς 

ΠΟ 85. οῦΡἢ 

ΑΟΈΘΒ 28:20---24. 

ἰο τοροῦὲ ἰοὸ πι69᾽ 
20Ὴ 6 5βαϊά: “Τῇθρ 
σον 5. πᾶν βριθθᾶ. ἰὸ 
τοαοδῦ γοὺὰ ἴο ὑτΐηρ 
ῬΔῺ ἄονψῃ ἰο ἰδ 
58 Ὧ6᾽ αΥΐ ὑοΠΊΟΥ - 

Ϊπῃ- 
ἑεαμαϊηρ . ἤο ΘΔΤΏ 
βοιηθιίηρ ΠΟΘ 86- 
ουταα ἃροὰῦ Ηἰπι. 
21 ΔΡονθ - 811. ὑδβίπρϑ, 
ἀο ποῦ Ια {μθ. 
ρῬούϑαδᾶθ σοὺ, ἴοῦ 
ΏΟΤΘ ἤδη ΤΟΥ 26 
οὗ ὑμοῖθ 816 Ἰ᾿νὴρ 
1 ψαὶϊδ Τοῦ ἶσα, δηᾶ 

ὍΠΟΥ. ἤδνθ Ὀοπῃὰᾶ 
ἐπι βοῖνο τ 8 
ΟΌγ56 ΠΟΙῸΣ ἰο δδΐ 
ὩΟΓ ἰο αὐἴηκ. αὐ} 
ἴον ἤδᾶνα. ἄορ ἃν8 

πὶ Ηἰτὰ. δηα ἰδδν 
Δ1Ι6 ὯΝ τοϑᾶν, ψϑὶῦ- 

ἱπρ ῸΓ [6. ὈΓΟΙΆΪΒΘ. 
τότὴ. νοι. 22 ΤΏΘΓΙΘ- 
ἔοτο. 8 6. πλ} 18 Υ 
σοχμδηᾶθν. Ἰοὺ ὑ88 
γουσρ δὰ ρΡῸ 86 

οσγάσυϊηρ Ὠἶσο: “1950 ποῦ. 

ΙΔ ἰο δήψοῦθ ὑξμδῦ 

γοι πᾶν ταδάθ [658 
{Πἰῆρ5 ΟΙΘΔΥ ἴἰο π|16." 

23 Αῃὰ 6 5π- 

᾿ΧΔΟΠΘΩα, ἃ. σογίαϊη ὕστο 

'ΟΥὨἨὨ (6 ΥΩ ΟΥ̓ΟΘΥΒ 

δηὰ κα: “Ααοὐὖὐὺ ἰνὸ 

μα αγδα βο] αϊουα σοϑαᾶν 

ἴο ΔΙῸ ΟΙΘΆΓ ἴἰο 

Οδοϑ ἃ 68, 8150 δδγ- 

δον ΠΟΥΒΘΠΘῚ 8Π6Ω͂ 

ἔἕχο ἤυμπαϊρᾶ - 506αΓ- 

δὴ, δὺ.: ὑπὸ - (Ὠἰχᾶ 
ΟΣ οὗ πμπ6 πἰσῃῦ. 

24 ΑἸδο, γον θ ὑϑαδὺβ 

οὗ Ὀυσχάδῃ ὑμαὺ ὑοῦ 

ΤΩ Ὦδνο Ῥδϑδὴϊ τίᾶθ 

διὰ σον Ὠ11λ 

Βα εν ἰὼ ἘΦΙΧ ὑῃ6 



ΔΟΥΞΒ 238: 3ὅ---Ῥϑ8ῷ 

25 ἐπιστολὴν άψα 
γραθος Ἰοῖϊον Βανὶῃδ υυτιϊτίρ η 

ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον᾽ 
δνῖὴ ἴθ ἰγρὸ 115; 

20 Κλαύδιος Λυσίας τῷ 
(σΙδυάϊι5 Τυνϑίαβ ἴο 8 

Φήλικι χαίρειν. 
ἘΦΙκ Το δ6 τρ]οϊοΐσιρ. 

τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ 
1815 Ὠδν 5 ὈΘΘ ΞΘ] Ζράῦ Ὁν 

᾿Ιουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι 
ΒΙΞ.ΣῚ δῃηὰ Ὀοΐῃρ δροὰδ ἴο Ὀ6 ἰβίϑπ Ὁ 

αὐτῶν ἐπιστὰς 
ἐπουα Βανίηϑ βίοοα ὌΡΟΣ 

στρατεύματι ἐξειλάμην, 
ΒΟ] άῖοσ θδηᾶ 1 τοοῖκ ουΐ, 

“Ῥωμαῖός ἐστιν, 
ἘΟΙΒΩ 6 15, 

ἐπιγνῶναι τὴν δι᾽ ἣν 
ἰο Κπονν ΣΌΠΥ ἘΠ 0} του ρἢ ἍΏΙΘΗ 

ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον. εἰς 
λον νου Ὀσὶ ΙΩΒ συ Θ5 ἴο τη 116 ἄονα ἑηΐο 

τὸ συνέδριον αὐτῶν’ 29 ὃν εὗρον 
16. ΚΘ αγ ΟΥ̓ [Πεῖὰ; ΜΏΟΩ 1 ουπα 

ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου 
ὈΘΙΩΒ᾽ σμϑσροα δροιδ {πὶπρδ βουση οἵ ἰῇθ Σὺν 

αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν 
οὗ ἐπϑῖα, ποίμϊηρ Ῥὰ  νουίον ΟΣ ἀθδίῃ οὐ οξ βοπμαβ 

ἔχοντα ἔγκλημα. 390 
αν. ΟΠΔΤΡΟ. 

μοι ἐπιβουλῆς 
ἴο Τὴ 8 οἔ ριοί 

ἔσεσθαι 
ἴο ὯΘ ἴῃ ξυαΐαχα 

σέ, 
ψου, 

ἡγεμόνα, 
ΒΞΟΨΘΙΠΟΣ, 

κρατίστῳ 
ταοβὲ τϊρῖν 

21 Τὸν ἡγεμόνι 
ΤῊΘ ΒΞΌΨΝΘΥΠΟΥ͂ 

ἄνδρα 
ΤΩΒΙΘ ῬΘΥΒΟἢ 

σὺν 
ἰοβεῖμου ἢ 

μαθὼν 
Βμανίῃξ Ιρασθα 

28 βουλόμενός 
ΨΥ ΊΒΏΙΩΒ 

αἰτίαν 
σαῦδο 

μηνυθείσης δέ 
Ἡδν]ὴ θΘθὴ αἰβοιοϑθα Ραΐ 

εἰς τὸν ἄνδρα 
ἰηΐο 186 ΤΆΔῚ6 Ῥούβοῖ 

ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς 
οιΐ οὗ ὑαῦφ, ἐβουΣ] 1 Ξοὴΐ ΟΦ ΘΤᾺ 

παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροι 
ἈΔνΙΩΕ Ομδυσοα αἷἴθδοὸο ἴο δ 6 ΠΥ ρος 

λέγειν «πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 
ἴο 6 βαυίῃῆῃβ ἰονδια πἰ ὩρΟοὴ γόοῖ. 

31 Οἱ 
ΤΏ6 

κατὰ 
ΘΟΟΟΓάΙΩΒ ἰο 

αὐτοῖς 
ἴο {π6ηὶ 

διὰ 
22 8 γ9}} 1:3] 

32 

στρατιῶται 
ΒΟΙΑΙΘΙΒ5 

διατεταγμένον 
Βανὶὴβ Ῥφθὴ οΟΥἀοτθα 

Παῦλον ἤγαγον 
Ῥδαὶ πον 1οὰ 

οὖν μὲν 
Ἐπουθέοσθ ᾿παθεάᾶ 

τὸ 
τῆ 6 (ϊη 5) 

ἀναλαβόντες τὸν 
Βανίηρ ἰακθ ἢ ἰπῃ6 

νυκτὸὲὸδῤ εἰς τὴν ᾿Αντιπατρίδα" 
πἰρῃῖ 1πῖο 521 Δηλραῖίσίβ; 

δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς 
Ῥξ ΤὨΟΥΥΟ δνΐηβ ρου ἰοαἃ {6 

ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ 
ἴο 6 5ΟΙΩΚ νῶν ἰορβοίμεοσς νυνὶ ὰ ἩΣᾺ 

ἱππεῖς 
ΕΟ Τ0) Ἐπ 1229] 
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Βον ΓΟ," 20 Αῃμᾶ ἢ, 
ψτοίθ 84. ἰθίξου Βανίην 
ἐῃἷ ΖοΟΥΤα: 

28 “ΟἸδιάϊα ΓΙ γϑΊ- 
ὃ5 ἴο Ὧ15 ΘΧχοβ]ρη.-. 
ΟΥ, ΟὌΨΘΙΠΟΥ ἘΙΪχ: 
ατγθουϊηρδ' 27 ΤῊ 
τὴ ψὯοὰδ βοίχϑα [.}} 
ἴθ θὰ δῇ τδς 
ϑροὰῦ ἴο Ὀ6 ἄοῃβ 
δ ΜΙ Ὁ ἐμρῃ 
Ρυῦ Σ σᾶπιθ ϑυδάδῃ. 
ἵν ἢ 8. ἴΌγοΘ οἵ 
ΒΟΙΑΙΟΥ 86 Σρο- 
Οουδᾶ Ὠΐη, βδοϑάξα 1 
ἸΡΑΙΩΘΩ͂ Ὧ6 85 ἃ Ἠο- 
τϑη. 28 Αῃμὰ νυ ]βηϊηρ 
ἴο διϑοδυίβϑῃ [6 σϑιβ8 
ἴοσ ΨΠΙΟῺ μὸν ψογ8 
δΘΟΟΌΒΙΩσ Ὠϊτ, 1 
Ὀσουρῦ Ὠϊηὶ ἀονψῃ 
ἰηΐο ἐῃθῖ 58 ῃ 6- 
ατίῃ. 291 ξοχηα Ὠϊπη) 
ἴο Ὀ6 ϑδοοιιϑδᾶ βδρουὲ 
απ δύο 5 ΟΥ ὑμὶν 
Γαν, ῬαὺΡ ἢοῦ ομδγρϑὰᾶ 
ψΙΠ ἃ βἰηρὶθ ἰηΐηρ 
ἀοδοσνίηρ οἵ αδαιῃ 
ΟΥ Ὀοῃᾶκ. 8ὴ Βαυΐ δ6- 
Οϑιδο 8 διοῦὺ {πα 
ἰβ ἴο Ὀ6 814 δρδιηϑὲ 
16 ζδ82ὴ δΔ5 Ὀθθὴ 
αἰβοιοσθά ἴἰἴο 16,1 
δὴ δὖ Οὔσθ βρῃάϊηρ 
Ἀϊὰ ἰο γοῦ, 8ηα οοχα- 
ΤΑ αΙηρ [ὯΘ ΒΟΟΊΒΟΙΒ 
ἴο 50β8δκ δρδίηϑδὺ ὨΪΠ 
Ὀοΐοσα σοι. ᾿ 

31 ΤὨΏΘΓΘΙΟΓΟ δ 6 88 

ΒΟΙΩ͂ΙΘΙΒ ἴοοῖκ.. 801] 

δοοογαάϊηρ ο ὑμοὶγ 

ΟΥ̓ΘΥ5 854 ὑσουρὴῦ 

πὰ ὮΨΥ πἷση ἴο 

ΑἸ ΟΡ ἃ  ὑὙ15. 32 ΤῊ 

Ποχὺ αἂὺ ἰθὺ Ρεῖ- 

τηϊτἰρα 6 ΒΟΥ θα 

ἴο ρΡὸ οἡ 1 Ὠἰπὶ, 
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ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν" 
[μ65 τοῖαγπαᾶ ἰωΐο 186 Θηοϑταρταθαῖ; 

εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισαρίαν 
μανίηξ οηϊἰοτρα τιαῖο ἐῃὴ 6 Οδοβαγθα 

ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν 
μανίπϑ σῖνθη ρΡ ἐπ Ἰεϊΐοσ 

παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 
[Ὧ6. βϑἰοοα Ῥεβϑίαᾶθ 8150 121: Ῥϑὰὶ ἴο εἶχε. 

44 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ 
Ἡσλνίηρ τοδᾶ Ρπὶ δπα πανίηρ ἰπαυϊγεαῦ προῖ οί οὗ 

ποία ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος 
ΠΕ ΝΑ οὗ γρτονίποαοα: μ6ῖ5 δρᾷ Βανίηρ ἱπαπίτοα 

ὅτι ἀπὸ Κιλικίαι: 35 Διακούσομαί 
δὲ Ζγοῖαὰ [Φ ἘΠΕῚ ὃ 1 58.811 δασ ἐβοτοῦδε!ν 

ου ἔφη ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί 
οἱ γοῦ, Ὧ6 5614, ΏΘΏΘνΟΙ δἷἰσὸ ἱῃ6 ΔΟΟΌΞΟΥΒ 

ου παραγένωνται. 
οἴ ψου ΞῃοΙΪα οοχὴρ ἰο Ὅ6 ΔΙοΟΏ ΡΒ 46; 

κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ 

μανίπϑ σοτητηδη θὰ ἴῃ ἰδ φυδοίουϊασα οἱ ἴδ8 

Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν. 
Ἐδτοά ἴο Ὀ6 Ρεΐῃρ βυδταραᾷ ΐτη. 

94 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ 
Αἴίον Ῥαΐ ἢνα ἀδὺ5 βίορρϑᾶ ἄοννὰ δα 

ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν 
ΟὨΘΕ ρτίοθ Αμαμῖδβ νῖ ἢ ΟἹαοΥ τ ἢ ΒΟΙῺ6 

καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες 

δηα ΟΥ̓ϑΙΟΥ Του 11ι5 ΒΟΙΊΘ, ἍΏΟ 

ἐνεφάνισαν ἡγεμόνι 
τηδᾶθ ([π1π65) αἀρραγϑῃΐ ἴο {π6 ΒΟΝΘΥΏΟΥ 

κατὰ τοῦ Παύλου. 2 κληθέντος δὲ 
ἄονψα οὰ ἰπ6 Ῥδα]. Ἡδνίηρ Ρ6φὴ σδ]]δα Ἀαΐ 

αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ τΤέρτυλλος 

οὗ Ὠΐτα βἰατίεά. ἴο Ὀ6 δοοιιβίῃβαόε: [886 Τοιίαμπις 

λέγων 
ΒΑ ΊΏΒ 

. 

Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ και 

ΟΣ ΟῚ ἔλίνν, ΟὈἑΒΙΠΪΏΒ τγοῦσ γοῦ πα 

διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τοὐτῳ 
ΟΡ ποξόεχαβ Τσσυχυία ἴἰο πα πδίίοη 1815 

διὰ τῆς σῆς προνοίας 3 πάντῃ 
[5 ε 5 9}}.:2] τὴς οὺΣ ξοχοϊπουσῃς ἴο θνϑὺν [{Μἷ|2αὄλΨν} 

τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε 

ΔΩ͂ δἴϑο νούσου ΨΜ»Ὸ 816 αοσορύϊασ, ταϊση ὐδϑί 

Φῆλι ετὰ πάσης εὐχαριστίας. 
τῆλ, ΤΗΝ 811 Τα ϑηἸκἔ]1ι685. 

4 ἵνα δὲ ἐπὶ πλεῖόν σε 
Τὴ οτᾶθυ μὰ μὰ ποὺ ὍΡΟΣ ΙΆΟΓΘ ψουῦ 

ἐνκόπτωο, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν 
γὴν οὐ ἴῃ, δ. Ξ2 ἐ- ἴο 68. οι οὖιυϑβ 

33. οἵτινες 
Ν 250.) 

καὶ 
δῃηά 

τῷ ἡγεμόνι 
ἰο 6 ΒΟνοΟΓΏΠΟΥ 

τῷ 

ΑΔΑΟΥΝ 23: 88---294: 4 

ΔΩ ὑμὸν τουυσηθα ἴο 
{ῃ6 βοιουβ αὐδγίουϑ. 

3 ΤῺ6 [ΠΟΙ ΒΘΙΔΘῺ] 

ρηὐεσεαὰ ἰηΐο Οδθδ' 8- 

Τ6 8, διά αἀοϊίνοσθα 8 

Ἰούο ἰο 6 ΡΌΨΘΓΠΟΓ 

8ηἃ 8150 ργοϑοηΐὐδα 

ῬδᾺ] ἴο Εἰπι. 84 50. Ὧ6 

χοδαᾶ ἰδ δηᾶ ἱμαυΐϊτοα 

ἔγο δῦ Ἀτονηοα 

6 νῶϑ, δπα ϑδϑσετ- 

ἰοϊηρα {πμαὺ Ὧ6 Ψ͵ὰ5 

το ΟΥΠ οἶα. 351 

51.811] σίνε γοῖ 8 ὑῇου- 

ΟΌΡΏ ϑατίηρ," δ βαϊᾷ, 

ΦΧΏΘΩ ΨΟᾺΠΣ ΘΟΟΊΊΒΟΙΒ 

ΔΙΥΪνο αἷ50. Αῃᾶ Ὧ6 

οομηϑηδοάα ἰμαῦὺ 6 

μῈ Κορῦύ υπᾶρῦ ραδγα 

ἦπ μπ6 ρυβϑε' [ΟΥ̓ 8 

Ῥϑίδοθ οὗ Ἡδγοά. 

2 4 ΕἾνα ἄδυβ ἰ᾿δύεγ 
16 ἰρῃ ργὶθϑὺ 

ΑἸ 8.18.5 οϑῖηθ ἀοΥὐ 

πῇ βοὰθ ΟἿΟΣ 6 ἢ 

8 ἃ ἃ ὈΌὈΠΟ ΒΡΘΘ ΚΟΥ, 

ἃ οογίθίη ΤΟΥ {π1ΠΊῸ5, 

ϑοᾶ μον σαν ἰηΐοῦ- 

ταϑύΐου ἰο ἰῃ86 ρον- 

ΟΥΏΟΓ ϑβϑρϑίηϑθῦ Ῥδι}. 

2 ὙΨΏΘΗ Π6 5 σ81164, 

ὙΡΥ ΠῚ 5 δἰατίθα 80- 

ουπίηρ ὨΪ, ΒΆΜΙΩΒ: 

“Βοοῖαρ ὑμαῦ ΨψΜ6 

ΘΏ]ΟΥ δῖθαῦ Ῥθ808 

{ὨΓΟΌΡ νοι δηα δῦ 

ΤΟΙΟΧΙΩΏΒ 8΄Ι6 ὑακὶπῃρ 

Ὀἶδοθ πὶ (π18 Ὠϑύϊοη 

ΓὨτΟΌΡ ΨΟῺῸΓ ἴἔογϑ- 

ἐποιρῦ, 8 αὖ 811 ὑἰπ186 5 

Δα 850 ἴἢ 8}} ὈΙΒΟ 65 

6 τϑορῖνγο ἰδ, ὙΟΠΥ 

ἘΙΧΟΘΙΊΘΩΟΥ ἘΘΙΧ, ΜΊ 

{πῶ6 ρτϑαΐεδύ ἰμϑηκ- 

ἔπ1πθ8585. 4 Βιῤ ὑμῃϑδὺ 

1 ΤὩΔΡ ποῦ ὨὨΐηαΘΓ 

γοὰ 8ῈὉ ἐπγ Γ, 1 Ὀ6- 

ΒΘΘΟἢ ψοὰ ἴο ΘΑ τι 
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συντόμως τῇ σῇ ἀἐπιεικίᾳ. ὅ εὑρόντες [ὈΥΘΗ͂ν ἴῃ γοι Κίη. 
Ὀχίεην ἰο ἐπ γοὺσ νἱοιαίηρηςξεθ. Ηδνιηρ ξουπᾷ [Ἰϊῆθ655, ὅ ΕῸΓ ψ6 Βδγα 

γὙὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ ἴουμά [ῃ]ὶθ ἴὭϑῃ. κα 
7οτ 16 1η816 ΡΟΥ5Ο {15 Ῥφβύϊθηοθ 81:6 ραϑιθηῦ ἔθ] δηᾷ 

κινοῦντα στάσεις πᾶσι τοῖς ᾿ἰουδαίοις ] δ5υἰγτηρ ᾧὉρ δβαϊίοης 
τον] ϑίαπαϊηρβ ἴο 811 1τῃ6 Ζενν8 ϑθοηρ 411 ἰὴ8 θυ 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐῃτουρμουῦ ἴῃ ἰῃ. 
ἐὰλε (ΟΠ 65) ἄονντι ἐς είῃρ Ἰῃμαριδα (φασί) ᾿ αἰ ρα δαγίῃ ϑῃᾷ 

πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων͵ 8 ϑρθάχῃθδα οὗ [ἢρ 
ΟἿβ βίδπαιηρ ἢσθί ἂηῃᾶ οξίμβεο οεῃεα Ναζϑίθῃββ [βϑδοῦ οὔ [ἰῇἢ8 Ναξ' ἃ- 

αἱρέσεως, 6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν } Γ6168, Θ 06. ὙΠΟ 8]. 
οἕ βεςὶ, ΜΏΟ εἰδὸ ἔπε ἰθσηρὶθ ἰτιθα 80 ὑγίθα ἰο ῃγοΐβδῃβ 

βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, 1 ὑπ ἴδῃ 16. δπα ΏΟΙη 
ἴο Ῥχοΐξβδῃθρ, δ δ 16) εε 8150 νγα ἴοοιϊς μοΙϊὰ οὗ, τὼ π5οἰζρᾷᾶ,. 7--.-.-- 

8 παρ᾽ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς | 8 ΒτΌΠπι Εἰπὶ γοὰ γοῦχ. 
Ῥεϑϑιᾶδ οὗ ἜΘΟΣ ψοῦ νν}1}} θ6 8016 ΕΣ [5615 οδῇ- ὮΥ δχϑῖη. 

ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἰηδύίουι 5πα οὐδ ἀρουὲ 
Βανίηρ δχϑιαϊηθα αροιὲ ΔῈ} ἴμοβα (1865) [811 ἰῆθϑθθο ἰῃΐηρα. οἱ 
ἐπιγνῶναι . ὧν . ἡμεῖς  ΜΏΪΟη 6 γα δοοὶβ-. 

ἴο Κηονν ΣᾺΝ οὗ ΕΛς, ((Β 1665) - 6 [ἴῃρ τὰ. - 

κατηγόροῦμεν αὐτοῦ. 9 ΜΙᾺ ὑμπαὺ . [8 
ὅτ ΘΟΟΘΌΒΙΩΕ; οὗ Βΐγι. ὅθ 8150: οἰπθᾶ. ἰὴ 

9. συνεπέθεντο δὲ. καὶ οἱ Ιουδαῖοι ὑμ8 αὐΐδοκ, δϑβϑεί- 
“οϊηςᾷ ἴῃ αἰίδοκ νὰ δἰβδοὸ - {Π6 7 εν ἰὴ ὕμπαν ἰζαδα ὑπίηρῃ 

φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. [Μετ 50. 10 Αμᾶ Ῥϑῃ, 
ΘΒϑΟ σὴ  ἐμόβο ((ῃϊΠ65) τυ ἴο ΡῈ Ἀδνίηξ. [ΟῚ ἔμ ΒΌΨΘΥΠΟΣ 

10 ᾿Απεκρίθηη τε ὁ Παῦλος νεύσαντος |ποδάρά ἴο ἰτα ἰο 
Διηξννοτοᾶῦ δηάᾶ ἐδ Ῥδα] Βανίηδ ποααρα  ΞΌΘΘΚ, ϑηϑνοτορα: 

αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν “Κηονίηρ ΜΕ ἐπαὲ 
ἴο Ὁ οξἐῃβθο βονθσῆοῦ ἴο "6 βροδκίῃηβ {μὶ πδίξοῃ Ὧδ5 ἢδά 

Εκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ [οι 85 7υαρ ἴΙῸΓ 
Ουΐοξ τῆϑὴν ὑϑῶχβ Ῥεΐῃθβ γοὰ ἡυᾶρθ ἰοτῃθ] ΠΊΔΩΥ ΥΘΑΓΒ, 1 τοϑᾶ- 

ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ ἾΥ Βρθὰῖκ ἴῃ [ΧΩ 
Ἀδοα [815 Κηον τ ΜῈ] ταῖν ἰμα (ἰῃϊηρ5) 1 ἀθἔθῃϑθς ὅῃθβ ὑμίηρβ 
περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, ρου ΠΊΥΒΘΙζ, 11 85 
δρουὲ ΤΥ ΞΟΘΙΕΩ͂ 1 ΔΥῸ 5ρϑδκιηᾷ ἰῇ ἀθέθηβθ,  γοὰἹ ὃτθοὸ 'ἴῇθ 8 ο- 

11 δυναμένου σου ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ [5110 ἰο δηᾶ οι 
ον ΔΌ1Θ ᾿ οἔ σοι ἰο Καονν πον δάκ οὶ [ἐῃδὺ [ὉΓ΄ ἸῺδ ὁ 88 

πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾽, [ποὺ Ὀδοη ἢ [85 
ΤΆΟΤΘ΄ (0065) 8.1.5. ἴοτὴθ ἄδγ8 ἔννϑινα ΓΑ͂Ν ἘΠ ΤΏΟΓΘ ὕνψεινθ αδὺϑ βίο 1 

ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰ Ι 
ΜΜΏΪΟΒ [ἅ8.}]. νεῖ ρ ἰπίοπαϊηρ ἰο νοσβϊο ξῷ θη Ρ ἰο ψοσβῖρ 
Ν , Ν " : Α Ν Νν ; Ιερουσαλήμ, 12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ ἴῃ σοταβαϊθτα; 12 ἀπά 
ΦεγαβαΊοσω, ὉΠ πρμεῦ ἱπ ἰπθ ἐδαρίο ΔῈ Ιου τὴθ Ὠρὶ- 

εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ (56 ἰᾷ με ἰθπιρὶα 
ἀπὸν ἔουμαᾶ τὴθ ἰονγασαᾶ ΘΏΣΟΠΘ ΔΙΊ Π 5 οὐ ἡ Γι ἰῇ ΔΏΤΟΙΘ 

ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς} ΠΟΥ ΘΒ ΒΩ ἃ ΤΔῸΡ ἰο 
βίδπαίηθ ροπ. τηβκίηρ οξοτονα ποίου ἴθ ἐπ | ΧΌΒΗ ὑορού ΟΣ, αἰνὸν ἰῃ 

75. ΤᾺΪΒ νοῦϑα ἰ5 οχγηϊ ρα ἴῃ ἰπ6 Ὑνοβίοοί: δᾶ Ἐογὲ ασϑοὶς ἐοχί, 

ποτα προ μπεηπωκο στ. --Ὁοὁ.....ὕ....ὅἤἤἌἜ .............ς................. ........... ..ὃ........ 

ὩΩρροΩοΕέΕοέσοέἔυἔν͵υςυ.................... 

668 ΑΟΥΝ 234:13---.9ώ0 

0) 6 5υνηδθοριθ 5 ΟΥ̓ 
πγουρουῦ {π6 Οἱ. συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, 18 οὐδὲ 

ΔΑΒ ΟΒαΘ5 ὯὭΟΣ ἄονα {δα οτν, ΠΟΥ 

ῆ Ί ί ὶ δῖν [Ὡι 
παραστῆσαι ειδύνανταί σοι περὶ 13 ἴγοι ἐπι ἐαζαῖς οἱ 

ἷ Ὁ ψοὺ ᾿ 

ἰο 58 Ὀεβιάθ “Ὁ ὅτ Ἐθὴξ πο ΜΏΪΟΩ ἴμεν 8718. 860- 
ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου. οιδίηρ πι στρ ΒΟΥ. 

φρο (ἸΏ 65). πον ἸΏΘΥ 88 ϑοσυβίηξ ΟΥΤΏΘ, Δ ΈΜΕΙ 4(ὁ δαὶ ὑ18 

1. ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι το γοῦ, ἐμϑῦ, Θοοογάϊηρ 

ΙδῖῺ σου βϑί δ Ῥυϊ (815 ἴοσοα ἰδὲ) ἐὸ [ῃ6 Δ} ἰῃαῦὺ [67 

Ἄ , » ΠΥ 
4 {. 1Ὰ ὑμὶς 

κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν [0811 8 ᾿Εθοῦ, 
δοοοτά!ηδ ἴο Δ ΨΑΣ ΨΏΙΟΗ ἔδμον δτὸ βανίῃρ  ΠΙΒΠΏΘΓ Ι ἅτὴ τϑηᾶοῦ- 

΄ ὅτως λατρεύω τῷ [188 βϑογεᾶ δευνίος -ἴο 

αἵρεσιν Οὗ : ; "ἢ ὑμ6 αοᾶ οὗὨ τΩγ ἴοτα- 
βεςῖ ἰμὰ5 1 δὰ τοι άοσίτιξ βδοτεα βοσνίσθ ἴο τὴ8 ἔδιμοῖθ, 85. 1 ὈεΙΐανθ 

πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς [41} Τ7ὉἈηῃ86 ὑμίῃθϑ 5ϑὗ 
ραῖδσηϑὶ. ἀοᾶ, ϑ θνίσε ἰο 81 ἴπ8 ([Β1165) ξοσίῃ ἴα ἐπ Τῷ δηᾶ 

κατὰ 'τὸν . νόμον καὶ τοῖς ατιτῖοα 1 ἐμ6 ῬΓΟΡΗ- 

δοοοχάϊηθβ ἴο ἐπ8 ΤΙᾺᾺ 84 ἰο δε (ἐπίῃ 55) [ οἷ; 15ϑ8πάᾶ 1 ἄδγο 

ἐν τοῖς προφήταις, ᾽ς γεγραμμένοις, ὙΠΟ δορὸ ὑποϑό 
Ϊ : ΘΔΝΊΏ, 6 ᾽ 

ἬΝ ἴῃς κ ΟΡ Μ᾿ Ἀ , ἕ δ . [πὩ6}]} ἐμποσηβοῖνθβ 8150 

15 ἐλπίδι ἔχων εἰς τὸν θεόν ἣν Καὶ ρῃξογίαϊτι, ὑμπᾶῦ [ΓΘ 
ορεὲ μανίῃβ ἱπίο ἰᾷα ὅοάᾶ, τυ ϊο 8150 ἴ5 ροίηρ ἕο Ὀ6 8 ταβαῖ- 

αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν | χεοϊδουῃ οὗ οί ὑπ 

{56 Υ 1π656. ὃζε τοοείνίηβ ἰονναγά, ΤΟ συ ΘΟ τὶ σῃίθουκ δηᾶ ἔε ὧἂπ- 

μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ τἱρῃίθοιβ. 161η. 815 

[006 δροὰλ ἰσ Βα ἴῃ ξαΐατα οἔ 75ῖ (ο165) δηᾶὰ 8150} γρβρροῦ, ἱπᾶθεά, 1 81ὶ 

ἀδίκων. 16 ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς | ἜΧΟΓΟΙΒὩΡ ΤΥ 5611 σοὰ- 

υπ]αβὲ (0665) ἴῃ 1815 8150 ὙΕΙ͂ [ἐἰΠΌΘΔΙΥ ἰὼ Ππδῦθ 8 

ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἰ σοῃδοϊουβηθ6 85. οὗ σοτῃ- 

1 τὼ ἰδκίπβ Ἔχ στ ΟΙθ6 ἰποξξοηβίνο ΠΟΏΒΟΙΘΠΟΘ 1 χη {ἰν πὸ ΟΥ̓ 88 

ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς εραίηδῦ αοᾶ δηᾶ ΤΏΘΠ. 

τὸ 6 βανὶηθ ἰονετὰ 16 αοᾶ δηᾶ ἔπ6 [11 50ὺ αὔΐξοῦ αὐ ἃ 

ἀνθρώπους διὰ παντός. {7ὀ ὀἐδι᾽ ἐτῶν 1 ὐσαοσ οὗ γΘΑΥΒ 1 8Γ- 

ἔνεττοΣ ΤἈχοΟΙ ΒΡ 81} [{Π 116]. ΤὨΧΟΙΌΒΗ ὙΘΔΓΒ᾽ γχἱνρα το Ὀχίηρ οἱ οὗ 

δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων ΙΆΘΓΟΥ ἴο τὴν πϑύΐϊοῃ, 

[}..} ΤΏΟΤΘ Εἰξῖθ Οὔ τασσοῦ ἰἰοπαϊηξ ἰο ΤΆ81Κ6 1 δηᾶ ΟΠ ΘΥΙΏΡ5. 18 16 

εἰς. τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ 1 ψαϑ αὖ ἴμθβθ τηδῦαυβ 

ἰαἰὸ [86 παίϊοῆ οὔτω 1σατηθ ἴο θ6 διοηβείας δᾶ ἐπ8νὺ 1ουπᾶ πὴ σογο- 

προσφοράς, 18 ἐν αἷς εὗὑρόν με [τοῖν οἰδαηβοᾶ ἴῃ 

ΟΠΕΥΔΒΒ, απ - ΈΙΟα ἐμὸν ἑουμᾷ. τῇ  1ηὴ6 ἐδριθ, Ῥαῦ ποῦ 

ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ψίί ἃ οτονψά οὐ σα 

δανίχια μεθα οἰθθηβεά ἴθ {μα ἐειρ!θ, ποὲέ ὑὙἱὰ [4 {ππχαϊ. Βα ὑπο ῦα 

ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, τινὲς δὲ ἀπὸ, ψε6γα οογύδίτι ὅθ 5 ἔτΌΤα 

οἴονά πος νὰ ταπια!έ, δϑβοχὴβ οὔθβ Ῥαΐ ἔγοχῃ ᾿{η6 [αἰδύχιοῦ ΟἿ] Αβὶδ, 

τῆς ᾿Ασίας ᾿Ιουδαῖοι, 19: οὗ ἔδει 19.)ὴῸὺ οὐρῦ ο 6 

[πὸ Αϑῖα οὅ9εν5, ποσὶ ἀξ νγδ8 ΠΙΘΟΘΒΒΘΙΥ [ ᾿γθϑδηῦ ὈΘέΌΣΘ σοὺ δηά 

ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ] ἰο δοοδα τπ6 1 80 

γοὰ ἴο ΒῈ διοαιβίάθο δῃηῃᾷ ἴο ΡῈ δοουδίηξ 18} γηῖσῃῦ αν δηγύμ!ηρ 
15}919)οἢ 

τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ, --- [ δβδίῃβθ χῆθ. 20 Υ, [ἰοὺ 

Δ δ Ὑπὲν τ δῦ Ὀ6 Βανί ἴονδα π|ι6, - (6 [ἸὩὨἔ6Ὡ] ὨρΤΘ. 58... 

20 ἢ αὐτοὶ οὗτι ἰπάτωσαν τί εὗρον [ἴῸΣ ἐμδιίβοινοβ σαδῦ 
ἢ αὔτοι οὔτοι ξ ρ τουπᾶ 

ΟΣ {ἐμπεὲν ἔπεβθ [εἰ πὴ 5 Ῥγμαὶ {π6ν ἔουπα [ ΤΟ ὕδ8 



ΔΟΥΒ 24: 291-96 064 

ἀδίκημα στάντος Τ 5 {:] ἴῃ 
᾿ ν μου ἔττι ου Ὶ βιοοῦ ὈΘῖου 6 

ὉΠΣΙΒὨθοιβ (Ϊη, Πδν δ βίοοῦ ΟΕ τὴ 11 Ξ᾿ " αἵ - 21 

ξξορῖον Ὁ ἢ, περὶ μὰς, ῶϊπΣ, οοδ σπο. υἱλοταιοο παρὰ 
αὖξω, ἔιρσξα ὦ αὐτῖςος ἐστὸν, το οτιοὰ σας χαὶς 
ἔς, Περὶ ἀναστάσεως, ὐεκρῶν,,, ἐχὼ νος ἀο τοσαπεοοῖμς 
μα ὕθίνομαι ὦ σέμερον ἐφ΄ ὑμῶν. ἐάν μοῖαα Ἰάάξος 

ἦΣ ᾿Αμεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Οἶδδι αμονήης, ααΐο μοι, 
ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ ΤΑΡΟΙΣ 86 ταδίϊνεις 
ΤΆΟΤΘ δοσυχαῖον Ἀδνίρ Καονγὰα πα (155) ἀροσΐ σοΟΠσοχΡ ἰμϊς ὝΨΩΥ, 

τῆς ὁδοῦ, εἴπας Ὅταν Λυσίας ὁ [" ΄ ᾿ Θρϑὰ . 
ἣν ΑΝ, δανίηθ βαῖ8ὰ ὙΜΏΘΠΘΨΟΣ τοῖον 15.1: ΠΡΟ] ὦ Ευὴ εὐμὸ 

ιλίαρχο Ἵ “ ἫΝ χιλίαρχος καταβῇ ὙΝΏΘΏΘΥΘΙ ΤΙΣΞ 1:85 
ΒΒοιΠ] βἴορ ἄοννα 6 τ ἱ Δ Υ σοχῃ- 

καθ᾽ ὑμᾶς [τηϑηᾶθτ οοΙη885. ἀονῃ, 
ἄονα ὑοῦ; [1 5081) ἀθοίδβ προὴ 

διαγνώσομαι τὸ α 
Ι 58 κὸν Τποτοιαῖν τῃ6 (ΠΏ 55) 

23 διαταξάμενο ΝᾺ ἑκατοντάρχῃ [ὑπ656 ταῦθ ἴῃ- 

τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἀνεσνοα Ὁ ἴο ἀτήριοά Ἢ αι 
το οΡβεσνθ Ὦγα ἴο 6 δαινὴδ δὰ τεϊα κα! ἀπά Ὧ ογάοτοῦ ΝᾺ ἯΙ 

ΕΡΩ το ὑο ἐοερίσαυε ἀῶχο ον δ ων ) ἀρμνῦ δὰ πε πεοιακαίίοῃ, τ 

οὐ τηρετεν ες, πυκίνὶ ξοτρΙα βὸ ὁπ Οἱἁ 
Ἢ μεὰ δὲ ὠ ὠ έτος τυὰς βίο 19 ναοῖς τροι 

μον ἀραγενόμενος ὦ, ὁ φἶλε ς δέ δος ἀδχο δὶς 
Αρουσίΐλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ γα 5111 ὨΐΪΡ σΐξο, σὺν 

ἰοσοίδοσ νυ ἢ ΤΥ δ}18 ϊ ἐφέτος ι {μὰ 6 οὐ Ὑγοτηδαι Ὀείωσ) ῸῺΟ ΜΞ ἃ ὅθννεϑϑ, 

ἰουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ] ἃπα ἨὨΒΘ -5Βεῃ!ῦ ἴον Ῥδὰὶ 
6 5ρῃΐ δέίου ἐμ Ῥϑαϊ δηα } δῃα ἰ᾿ἰβδίθηρα ἰοὸ πἰπὶ 

3-᾿΄ ΕῚ “-“ Ν [ο 3 Ἂ 3 μῶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν Ὁ 128 ὈΘΙΪΟΙ͂ ἴπ 
ἨΘ Ἠρδσὰάῖ οὔ τὰ δροιιΐξ {πὸ πο ΟἸὨσίβέ ὥεβθὰβ | ΟὨγὶδ σθθι5. 25 Βυὺ 

πίστεως, δὅ δι αλεγομένου- δὲ αὐτοῦ περὶ [85 ΠΒ6 ἰδικοᾶ δδουΐ 
. ΘΑΒΟΏΪΏΣ, Ῥὰ οὔθ βδρουῦ ἡ αἰσὐΘΟΌΞΘΒΚ δὰ 

561 -οορῦσχοὶ δηᾶἃ {πὲ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος 
Ἰπαρτθν ἴο ΟΘΟΠΊ6, ΤἹΒ ΘΟ σ 655 ἀπὰ οι -σοηίσοῦ ὡπα {πῶ Ἰπαρταθαῖ 

τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος ᾿ ὁ ἱ 3 ͵ γενόμενο ὁ [{ἘῈῸῈΠῚΧ Ὀθοϑίὴθ ἔτ - 
δὰ εἰ ἀπε ἤν ἴῺ ἔθδσ Βδντβ ἌΜΑ ἴὰς [ ϑβῃρὰ βῃᾷ ὦ αι ίβαςν 

ἣλιξ ἀπεκρίθη Τὸ νῦν ἔχον πορεύ Ὕ' : ᾿ ρεύου ΟΥ ἴπ6 ργϑϑθὴῦ δῸ 
ἘΦ ΙΧ βηδυγετοὰ ΤῊΘ τὸν μανίηβ ΡῈ βοϊῃξ γόα, ΨΟΌΓ ΜΆΥ, ἔραν ΝΕ 

καιρὸν δὲ μεταλαβὼν 1 μοῦ δὴ ς ᾿ . ΟὨΡροσύυπα 
ἀρρομηῖρα ὥπηο , Ῥπὶ Βανὶηρ ἰδ θα 5,876 1 | 16 1 5881} Νὴ ἴοῦ 

μετακαλέσομαί σε 26 ἅμα καὶ γοχ δθβῖη." 26. Αὐ [188 
αἴ νοῦ; δὲ ἴῃ βαῖὰς τὸ δἷβο  βαῖῦβ ὑΐηθ, ὑμοιρ, 

ΑΟὟΝ 924: 21---ὅ: θ6ὅ 

δλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ ὯὩ6 85 ὈορίΏΡ ῸΥ 

ῬορΒ ἰδαῖ ταρπὶθβ ὙΠ Ὀ6 σῖίνθη μ΄ ὮΣ [ἸὩΟΠΕΥ ὦ 6 Ἀβνθἢ 

«οὗ Παύλου: . διὸ καὶ πυκνότερον, ἴῃ Ὁ. Ῥδι]. ΟἹ ὑπδὺ 

[86 Ῥϑα]; Ἑσουρὰ ψαϊοη. αἰδὸ σῆοσα οὐΐθῃ δοσοουιὺ 86 βοηῦ [Ι͂ὉΥ 

αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ. Εἶτα Θνεὰ τοχ ἔτδ- 

μ6 ψγ85 οοῃνθυβίηβ ἴο ἴηι. ΘΩ͂ δαᾶ φμουἹἱᾶ 
βδοδαίῃξ δἵΐοσ εἶτα 

" Διετίας δὲ πληρωθείσης ᾿ΘΟΏΨΘΙΕΘ αἰ Ὠἰχα. 

ΟΥ νο- τ οαῦ Ροσὶοᾶ μὰξ πμανίῃβ Ὀδοθὴ ξ 516 127 Βα, ΜΆΘΕ ὑνο 

ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον᾽ ΥὑΘΑΙ5 με εοἷαρϑθᾶ, 

τοοοῖνθα βυσοαββοσ ἰμῈ ἘΈΗκ Ῥογοίαβ Εαθίαβ; { ἘΠῚ 5 δυσοοοᾶθα 

θέλων δὲ χάριτα καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις 1 ἈΨΥ͂ Ῥοτοῖὰβ Ἐκ δύαβ; 

Ψ ὩΣ ας ἘΑΝΟΥ το ρυί ἄογνῃ ἴἰο [86 σον 5 Δ ὌὈδοθβα ἘῸΙΧ 

ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον  ἀρείτοεα ἰο βαΐῃ δυο ῦ 

{ῃ8 ἘΔῚΚ 1ϑε ἄονα τλε Ἐϑδμ8ὶ “ἢ ἰῇ6 ὅἥοῦβ, [6 

δεδεμένον. 
Ἰεῖῦ ῬΒῸΪ Ὀουμᾶ, 

μανίῃβ Ῥεθὰ Ρουμᾶ. 
2 ΤΠ εγοἕοσα ἘΘΘΡΙΒ, 

φΦῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ΑΙΐες φηίθσιῃξ 

2 ἘσσίὰβΒ. ἱπουθίοσθ δανἝὴϑ βίο α ὍΡΟΣ ἐδ 1 ὍΡοῦ ὕὩ6 [βονεσηταθαῦ 

, εἰᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς ο11 ὅπ μγονίποθ, θοῦ 

ἐπαρχ' 
ἦ Ὸθ ὑΐτεθ ἄδυβ ᾿ϑύβτ 

ἶ Ὦ α ἀρ ἰπὶ 
ρτονῖποθ αἰΐοσ ἰδτοα ᾿ πὰ βίθῃρεα ὕὃὉ ᾿ ΟἹ ἕῷ δουαβδῖθαι. ἔχου 

Ιεροσόλυμα ἀπὸ Καισαριας, } σβ65:8 τθθ; 2 δια ὑὯ6 

δεσιβαίθηι ἔτοτα Οβεβᾶσαϑ, ΘΗ ΘΙ τίεβίβ δρᾶ 88 

2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἷ ᾿ γχϊποῖραὶ ταθη οὗ ὑμ8 

τηδᾶδ ({Π1Π65) ΔΌρϑύθαῖ δια το ἷμα {88 ὕονδ θανδ Ὠΐτὰ ἸΆΤΟΥ- 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρῶτοι τῶν ᾿ἰουδαίων ] πιϑίϊοῃ, αραϊηϑὺ Ῥαϑιῖ. 

ομἰδὲ ὑτιθϑίὶβ δπᾶ ἴμ8 βσβὶ (οτ65) οἔ {πε 768 5Ξὸ πον ερδὰ ἴο 

οηἰχοαῦ ἴῃ, ὃ θεν 

ΤΟΥ ὑμοπιβοῖνε 85 ὃ 

ξάνοῦ αϑϑδίῃβδῦ 88 

Γϑ 1 ἰλαὺ 6 ψουα 

ὩΘὨΩ, ἔοσ εἰσ ἴο ΘΟ8 

ἐο Φοιαβθιθηλ, 85. ὑὯ 6 

οτο ἰἴαγίασ δὴ 81- 

απ ἴο ἀο δνδὺ ὙΠῸ 

Ηἷπὶ δοηρ με τοϑᾶ, 

ΔΈΟΜΘΟΥΟΥ, Ἐδδῦι5. 88.- 

ϑοσοᾶ μαὺ Ῥδὰὺ] Μ85 

{0 ὍὈ6 Κεορῦ ἴὰ Οδ8ε5- 

84: 168 δη ὑμαῦ ὯΘ 

ἩϊΞΟΙ 5 ϑρουῦ ἰο 

ἀδρασὺ ΒΒ, ΟΥΌ ΖῸΥ 

ἔμθοσθ. 5ὅ“Ἤρῃοθ Ἰϑῦ 

ἐδοβθο ῆο 8:6 1.ἢ 

ὭΟΜΕΙ διηοὴρ' τοῦ; 

6 βοϊᾶ, “σοῆβ Ὁ 

αἰ τ δα δοοιῖδα 

Ὠΐγα, 11 μοῦ ἰ5 δῆν- 

τοῖὴρ οὖὖ οὗ ἴ28 ΨΆΥ 

δθουῦ ὑῶ6 8}. 

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
δηᾶ “ψόγε δηἰγοαίαρ ἈΠῸ 

αὐτοῦ ὅπως 
Ἀϊὰ 50 [δὶ 

"Ἰερουσαλήμ, 
Φογαβδίοτω, 

κατὰ τοῦ Παύλου, 
ον οὰ ἴδε Ῥδϑαξ, 

8. αἰτούμενοι χάριν 
τεαθσβετρ δνΟΣ 

μεταπέμψηται αὐτὸν 
[6 5ῃουϊαᾶ βϑῃαᾶ δέου Ἠϊπὶ 

ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν ᾿ 

οἰ σ ὰ τοδκίηβ τὸ ἰαξεο υὺρ ἄἰτα 

ὁδόν. 4 ὁ μὲν οὖν φΦῆστος ἀπεκρίθη 

Ἅ8Υ. ΤΏ ἰηϑδεοα ἐπουθέοσα Ἐδοίὰ5 δηθινοσεᾶ 

τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισαρίαν, 

(ὁ 86 Ρεΐῃρ ορβογνεᾶ [88 ῬΔ] ἰπΐο ὕϑθϑασθϑᾶ, 

ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι᾽ 

δϑε!} Ῥαΐξ ἴο Ρε δροὰϊδ ἴῃ μαδίθ ἴο 6 βοίῃρ οὔΐ; 

ὅ Οἱ οὖν ἐν ὑμῖν, φησίν, 

ἦμα (Ομ 65) μοσθῖοσο τι τοῦ, ὯΘ 584 018, 

δυνατοὶ συνκαταβάντες εἴ 

ρονψοσῖαλ (Ο..65) μανίας βδἰθρροα ἄἀοννῃ ἰορσοῖμοσ 1 

τί ἐστιν ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον 

δαντϊλσ 15 ἴχ ἰμ8 τάδ ρόσβοῦ οὐϊῇ οὗ υίδοξ 

κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 
161 ἴθ δοσυθα Ἡΐπι. 

κατ᾽ 
ἄοννῃ Οἡ 

εἰς 
1αῖο 

αὐτὸν κατὰ τὴν 
ἄονῃ {δα 
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δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας 
τὰ ἡ α8.5 

καταβὰς 

θ Διατρίψας ἐ 
Ἡδνηρ βροαΐ τοῦρῃ Ὀι ἴπ 

οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ δέκα, 
ποῖ πόσα εἰρῃξ οὐὠἠ Ἀἴεῶ, Βανίηξ βίερρεα ἀουν 

εἰς Καισαρίαν, τῇ ἑπαύριον καθίσας 
ἱπίο ὕβδεβαχοα, ἴο τὰ τόσσον Πανὶ 58 ἀονν. 

3 ἊἋ -“ 4 Σ 4 » 

ἐτὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν 
ὌΡΟΠ τὰ 6 ἡ νὰ ἢ 6 οοσασηδηαρα 186 

Παῦλον ἀχθῆναι. 7 παραγενομένου 
Ῥδὰὶ ἴο 6 164. Ἡνίηξ σοτὰρ ἰο Ὀ6 δἰοηρβιᾶα 

δὲ αὐτοῦ περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ 
Ὀμὰξ οὗ ἷπλ Βιοοὔ δύουπά δ 4119] ἴ6ε ἔγόσα 

᾿Ιεροσολύμων καταβεβηκότες ᾿Ιουδαῖοι, 
Βύ ΧΡΈ ΓΚ: Ἀδνῖοδβ Ξίουροα ον εν, 

πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες 
ΤΟΔῺΣ 8Ππ4 ἤδθανν σϑϑε5 οὗ Ὀίδτὴθ Ὀσὶπεη δ δεδϊηβὺ 

ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι, 
ΗΒ. ποὲ μον ᾿νεσο βίσοηρ πο Ρἢ ἴο 5βῇον ΣΟΥ, 

Παύλου ἀπολογουμένου 
ῬδᾺ] ΒΆΥΙΠΕ ἴπὶ ἀθ ἔθβθ 

εἰς τὸν νόμον 
1πῖο [3.1:} ΤᾺ 

οὔτε εἰς οτὸ ἱερὸν 
ὯΟΓ ᾿ίο τ 6 1..:..2}9}:} 

τι ἥμαρτον. 8 ὁ 
δηνίμηδ βίῃ πρα. ΤΏ6 

Φῆστος δὲ θέλων τοῖς ᾿Ιουδαίοις χάριν 
Ἐδπίι5 Ῥαξ ψΠ|ΙῈΡ ἴο [86 7268 ἔδνοῦ 

καταθέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ 
ἴο Δὰν ἀονν Ὠδνὶηβ αηϑν οσοα το ἱπ6 Ῥ8Ὰ] 

εἶπεν Θέλεις εἰς Ιεροσόλυμα 
Ὧδ βαία Ατα γοῖ ΨΗΠΩΒ λαΐο. ΒΓ ΕΣ Ή ΣΟΙ 

ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων 
Βανίηρ δίερῃ θα τῷ ἐμόσχα δροιυζ ἐπθβα ((μ11155)} 

κριθῆναι ἐπ᾿ ἐμοῦ; 190 εἶπεν δὲ ὁ 
ἴο 6 ἡαροᾶ προ ξε -γὲ Ξαιᾶ ῬὰΓ ἰδ8 

Παῦλος Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος 
Ῥϑαὶ ἘἩδνιὴρ βίοοα ὭΡΟΙΣ {120} βίθρ 

Καίσαρός εἰμι, οὗ. με . δεῖ 
Οὗ Οθϑδῦ 1 ΥΩ, ὙΏΘΓΘ τα ἰὉ15 πδοθϑϑασν 

οὐδὲν κρίνεσθαι. ᾿Ιουδαίους : 
ἐο Ὀ6 Ῥείῃρ ἡπᾶρρά. Ζονν5 ποίη 

σὺ κάλλιον ὡς καὶ 
85 8150 ψόοῖ ἘΠΟΣ 

οὖν μὲν 
[1 τίνας: 

8 τοῦ 
[Σ Δ} 67} 

Οὔτε 
ΝΟΙΒΟΥ 

᾿Ιουδαίων 
ΒΕ] 

ὅτι 
ἐμαὶ 

τῶν 
οὔ 6 

οὔτε εἰς Καίσαρά 
ΠΟΥ ἰπίο Οδόδασ 

οὐ ἠδίκηκα, 
1 βδνο ἰχϑδίθα τσ ΘΟΌΞΙΥ, 

ἐπιγινώσκεις. 11 εἰ 
816 Κηοντηεξ ξα]ν. 1 ἱπᾶφρα 

ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου 
1 ἀτὰ ἀοίηβ τσ θοῦ 5 δηἃ ΟΣ 

πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι 
1Ππᾶνθ ἄοθμεα δησνίῃίησ, πού [81 ΟΞ ΕΙΩΒ ΟἿ 

οὗ ἀδθαίῃ 

τὸ 
{μ6 

666 

6Ξὺ ψΏΘΩ Ὧ6 Ὦδϑᾷ 
βρθηῦ ποὺ τοτα ἤδη 
οἷἱσρῃᾷῦ ΟΥΓΥἹ ἴδῃ ἄδγε 
δυοσμρ ὑμ6 1, 6 ψ δαὶ 
ον ἴο Οδεδ'᾽ ἃ Τ6, 
854 ὑπ ᾿οχὺ ἀδὺ Ὧ8 

β50, ἀονα ΟἹ ὑδ6 πὰρ. 
ταθηῦ βδοαῦὺ δῃᾷᾶ οοιῃ- 

τηϑᾶθα Ἐ8.1 ὸ ΡῈ 
Ῥχουρδῦ ἴῃ. 7 ΏΘΩ 6 
αατὶνοά, 6 965 ὑδαὶ 

Βδᾷ σοι ἀονγα ἔτοι 
Φογϑϑίθσῃ βὐοοα σου 
ρου Ὠἰμλ, ον ησ 
δθδϊηϑὺ Ὠἶσὴ δ δηὰ 
ΒΟΙΪΟῸΒ ΟΠΔΥΙΡΟΣ ἔοὸγ 
ΜΏΪΟΏ ὑπ8νὺ ΜΈΓ πῃ- 
816 ἴο 5ῆον, ον θηςθ. 

8 Βυαῦ 8401 Βαϊ ἴῃ 
ἀρέθηβο: “ΝΟΙΒΟΣ 
δϑϑδιηδῦ ἰᾷ6 Τὰ οἵ 
{ῃὴ6 ον ὯΟΓ δρδίηβι. 
0.8 δίζῶρ!θ ΠΟΙ δρϑὶηδί 
ΟΔΟσΣ Ὦδνο 1 οοϊ- 
ταϊυὑθὰ ΔῊ κ5[η.᾽" 

9 αι, αἀδϑῖσηρ, ἴὸ 
σαΐη ἕδνοσ νὰ {88 
ΘΟ. 5, βοϊαὰ ἴῺ ΤΘΌΪΥ ἰὸ 
Ῥϑῃ1: “Ὁο γοὰ ψἱβῃ 
ἴο ρὺ Ὁ ἴο σουιδαιθηι 
8 ἃ 6 ροᾶ ὑποτα 

Ῥοΐζοσθ τὸ σο:σογηηρ 

ποθ ἐμῖηρδϑ᾽ 10 Βυ 

ῬΔῺ 5: “ἋἽἋ 85ὶι 

βίδα Ῥδίοσα {δ 

ἡιάρταθηΐ βϑαὺ οὗ Οϑ6- 

581, ΜΏΘΙΘ 1 οὐρῃῦ 
ἰο 88 ἐπαροᾶ. 1 ΠδΥ8 

ἄοπμθ Ὧὸο τόρ ἴο 

Ὁ 6 Φόνϑ, 88. γοόὺ 

815 0 816 Σἰμαίΐϊηῃρ 

ουὐὐδ αυὐἱϊὸ ψῸὸὶ}. 11 τῇ, 

ΟἹ 86 οὔθ 81ᾶᾷ, 

Ι δ1ὼ ΤΌΔΙΙΡ 8 Ψ͵ΟΏΡΒ- 

ἄοοῦ δηῃᾶά ἤδνε σοτι- 
τηϊ θα δηγυμίηρ (6- 

βουνίηρ οὗ ἀδδαίῃ, 8ὲ 

ἀο ποὺ Ῥθ5 ΟΥ̓ ΖΙῸΠῚ 

661) 

ἀποθανεῖν: εἰ δὲ οὐδὲν ἔστιν . ὧν ͵ 
ἰο ἰδ; 1 Ῥαξ ποίη 5 οὗ ΨψΏϊοΩ ((Β ἢ 55) 

οὗτοι κατηγοροῦσίν μου, οὐδείς με δύναται 
ἐμ 658 8Ὶ6 δσοσιιβίηϑ ΙΏΘ, ΠΟΟΩΘ ἴὮ65 [15 8016 

αὐτοῖς χαρίσασθαι". Καίσαρα 
ἰο ἔβεσὰ ἴο Ὠδπα ΟΥ̓́Σ 85 ἔβϑνου; [ΡΥ Ν 

ἐπικαλοῦμαι. 12. τότε . ὁ Φῆστος 
Τ τὰ ΟΊ Π ΠΡ ὩΡΟῺ. γν:1-)1 188 Ἐδβίαβ 

συνλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου 
μανίηβὶ ΒΌΟΚΟΩ ἰοραῖμεσ ἢ 1π6 σοῦ 01} 

ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ 
ὯὭδ δηϑινϑιεῶῦῖ Οδβοϑδσ ψΟοῦ δ. ΟΕ 11ςα ἀροῦ, ὌΡΟΣ 

Καίσαρα πορεύσῃ. 
[6  Ὑ- ΕῊν σοὺ Ψ1Π Βο. 

13 Ἡμερῶν δὲ 
ΟΥ ἅδυ8 Ὀμΐ 

τινῶν ᾿Αγρίπτπας 
οὗ βού 8 Δρτῖρρα 

κατήντησαν ᾿ εἰς 
εαἰϊαϊποα ἄονῃ ἰηΐο 

τὸν Φῆστον. 14 ὡς 

᾿ διαγενομένων 
Βδνὶὴρ᾽ οσσυττοα το Ὦ 

ὁ - βασιλεὺς καὶ Βερνίκη 
6 ΚΙΩΡ δηα Βροεηῖσα 

Καισαρίαν ἀσπασάμενοι 
Οδθϑασθδ.: αν στθοίςα 

δὲ πλείους ἡμέρας 
τι 6 Ἐπί. Α5 ""ὺΐ ΤΏΟΣΘ ΠΕΣ 

οκ τῷ 
διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος 

{πον ΧΕΥΓΘ βροημαϊῃρ Ὠχοῦ ἰῆοσο, 6. Ἐρβίαβ. ἰὸ 186 

βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν 
Κὶπσ ῬυΐὰΡ ἐῃ6 (155) δοοοζαϊησ ἰο μα 

Παῦλον λέγων 
Ῥδὰϊ 5 ΊΩΒ 

᾿Ανή τίς ἐστιν 
ΒΟΙᾺΘ 15 

ὑπὸ Φήλικος δέσμιος, 
Βανιπ δ ῬΘοὰ οἱ ἄον ὈὉΨ ἘΦΙκ -ουμᾶ οὔθ, 

15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς 
δροιαξῤ ψῇοὶ, δνΊΡ σοτὴθ ἰο θΡ6 οὔχῃθφ ἰηΐο 

Ιεροσόλυμα ἐνεφάνισαν ᾿ 
ΦΟΓΌΒΞΔΙΘΤΩ ᾿" τηϑᾶθ (165) δρρασϑπξ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
ΟὨ16Ε ᾿υὶοϑῖς δηά 186 ΟἸΔΘΟΣ ΤΘ 

᾿Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾽ 
σον, ΔΒΚΙΩΣ ἄοννῃ οα 

καταδίκην" 16 πρὸς οὗς 
δάνοσβο πιασταθῃῦ; ἰοναὰ ψΒΟΙᾺ 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος 
δαὶ ποῖ ΕῚ συδίοτϊῃ 

χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 
ἰο δα ΟΥ̓́Τ 85 ἔβαν ο ΩΡ ΤΆΒΕ 

ὁ κατηγορούμενος ᾿ κατὰ 
μα (οι 6) Ῥοὶη δεςσιιβοα δοοογάϊηνρ ἰο 

ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον 
τᾶν Ὀ6 μανίῃβ 1τῃ8 ΒΟΟΌΒΘΙΒ ῬΙδοα 

Μί816 ὑύβοιῃ.: 

καταλελιμμένος 

ἀπεκρίθην 
1 δηϑινοσεα 

Ρωμαίοις 
ἴο βοτηϑδηβ 

᾿ σὰ 

πρὶν ἢ 
ῬὉχίοσΣ ἔμβῃ 

πρόσωπον 
Ζδοθ 

τε 
δρᾶ 8 σὭβησο. ἴο 

ΔΟΥΝ 3ὅ:12---16 

ἀγιρ; 1, οἡ ὑπμ8 
ΟἾΏΘΙ ὨΒπΩ͂, Ποὴ6. οὗ 
ἔβοβϑο ὑπηρθ οχὶϑίβ. οὗ 
ΜΏΪΟΩ ἴμθθθ [160] 
δσοιδθ 6, πὸ 88 
8) ΔΩ͂ π|λδ ΟΥ̓ΟΓ 
ἴο οη δ5. 8 ἔδυου. 
1 ΔΌΡΘΔΙ ἴο. Οβϑϑϑαγ!" 
12 ΤΏθὴ Ἐδοίιπ, δ8[- 
[6 βρθθκίηρ ἱνὰ {86 
ΒΙΒΘΙΏΌΙΥ οὗ σομ561- 
ΟΥ̓Β, ΓοΟρΙϊρᾶ: “Τὸ 
ΟΒΟΒΆΣ γΟᾺ Ὦδνθ 80- 
Ῥϑδιὶθᾶ; ἴο ὕβϑϑδσ γοὰ 
ΞΏ81] ρο.; 

13 Νο ΜΏΘΏ 506 
δὴ θα γμϑδϑϑθᾶ, 
ΑἸ ΘΥΙΡῬΘ μα κΚίηρ 
δα ΒΟΥ Ὡἱ σα. αὐγὶνοα 
ΪΏ ΟδΟθ 8 Το ἴῸ ἃ 
γιδὶῦ οὐ οουχίεθνυ ἴοὸ 
Ἐδδίπιβ. 14 530, 85. ὑπὸ ν 
ὝΟΥΘ ΞΘ αἰ ρ 8. ΠΠ11- 

6 οὗ αδὺβ {δοῖρ, 
Εδαίαβ 161 Ῥοΐοτο ὑῃ6 

Κίηρ 8 τηδύζουβ τὸ- 

βΒρθούϊηρ Ῥ81}1, βασνὶῶρ: 

ΤΏΘΓΘ. ἴθ... ἃ σογίϑίῃ 

ΤΆΒ. οἵ ὈΥΙΒΟΠΘΙ. ὉΡ 
ἘΔΙΙχ, 15 Δηα ΜΏΘῈ 

Σ:Σ νὰ ἰῇ σὕεγθ8- 

θὰ {286 ομἱοε ὑσχίδβίς 
δά ὑΐμ6 οἹαβ πῖθ 
ΟΥ ἴ΄ὴ6 δεν Ὀσουσαῦ 
ἸηΣοσγϑύϊοη δρουῦ 

ἴσῃ,  αδκίὴρ ἃ Ἰπᾶρ- 

“ο,θῦ Οὗ ΟσΟΠαρΠΙη8- 

ὑοῦ δραϊηβὺ ὨΪ. 

16Βπ0 Τ τορι ἴο 

ἴθ ὑμαὺ ὁ ἰ6 τοῦ 

ἘΟΙΏΒ ΡῬτΟσΘαΌΣΧΘ ἰὸ 

Βδηᾶ ΔῊ 18 ΟΥ̓ΟΎ 

85 ὃ ἴδνου Ὀδϑίοσζα 

08 6 δοοιϑοὰ 8 

χηϑοῖβ ὨΪ5 ϑ8οσΌϑβοΥβ 

ἔδοθ ἰο ἔϑοθ δῃηᾷᾶ ροὺϑ 

ΒΌΘΘΙΕ 
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τοῦ λάβοι περὶ 
ἐμ Ἠδ χηϊρῃΐ τεσοΐνο δροιὰὲ 

11 συνελθόντων 
ΟΥ (ο65) ἢδνίῃξ σοσὰρ ἐορσοίμοῦ 

ἀναβολὴν μηδεμίαν 
ἄθῖαν 4161}: 

ποιησάμενος τῇ ἑξῆς καθίσαι 
μανῖηρ ταϑαθ. ἴο ἔη6 [8] οὗἩἨ βυσδοββίοῃ Βανῖηβ ΣΝ 
ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι 

ΞΘ Ρ 

ἀπολογίας 
ΟΕ ἀφέθηβο 

ἐγκλήματος. 
Οἤδχρο. 

οὖν 
ἘΒΘΓΘΙΌΓΟ 

ἐνθάδε 
ΕΠ  47-}.} 

-“ 

ὌΡΟΩ πε Ι σοτηγηδῃαρα ἰο ΡῈ 1 
τὸν οὗ σταθέντες δα ΜΏοα Βιανΐῃρ βίοοα 
οἱ ἔφερον 
16 ἍΘΙΟ ὈΣΙΏΡΊΠΒ 

ὑπενόουν 
Ὑγ78ἃ5 ΒΕ Ροϑίη δ 

19 ζητήματα δέ τινα τνὶοκεα ({πι55}, Τμτηθ5 ϑοαρης θαὲ βοὴ 
περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιμονίας δρομὲ τῃ8 οὐ ἀχοϑᾶ ΟΣ ἄδζηοι (5) 

εἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί τινος {μὸν ὑσοσα μβανίῃρ ἰοννασάὰ Ἠΐϊτη δηα δροιῦζ ΒΌΣΩΘ 
3 “ ΄ « 4 Ξ [ησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ 
7655 δανῖὴρ αἰοὰ, ΜΉΘ τὔ85 δϑβουϊίηρς ἐπὸ 
Παῦλος ζῆν. , 20. ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ 
Ῥϑαὶϊ ἐο 6 Ἡνίηρ. ΒοΘίηδ᾽ ΡΕΙΡΙοχοα Βᾷὰξ 1 

τὴν περὶ τούτων ἔζήτησιν ἔλεγον εἰ 186 δροχέ ἐμπϑέθ ((Βῖπ55) βϑοκίῃρβ 1Σνγαβ ΒΑΣΊΩΒ 1 
βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς ἢ ψοι]άᾶ μ6 ννϊβίηνρ ἴο ΡῈ σοϊῃβ ἰμῖο 

᾿Ιεροσόλυμα κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ Φουα ΔΊ 8ηα ἴπογθ ἰο Βα Ῥοίῃρ παρε αρους 
τούτων. 21 τοῦ δὲ Παύλου ἰμθ6βα (ἐπ΄ 65). ΟΥ̓ [86 Ῥαΐξ ῬδμΙ 

ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰ ὴν ὨανῖπΕ; σα 1δα ὑρο ἴο ΡῈ ΟὈβοσνθαάᾶ Βΐτὰ ἐπί Ὧν 

18 περὶ 
δοὺξ 

οὐδεμίαν αἰτίαν 
ποῦ 8 σϑιβα 

ἐγὼ 
ε 

ἄνδρα: 
ΤᾺΔ]Θ ῬΘύξοη; 

κατήγοροι 
ΘΔΟΘΌΞΟΥΚΞ 

ὧν 
οὗ ΒΊΟΣ ([ἱπρ9) 

πονηρῶν 

τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, οὔθ Απριϑὲ Ομ ἸΠοτου ΒΒ Καον]θᾶρα, 
ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ 1 σοτητηϑη θα ἕο 6 οββεσνεα Ὦμ 81} τ Βΐοἢ 
ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. 
ΤΑ 56) ἢ. Πἰπλ ἰοννατάᾶ ὄἄδβοβξβσ. 

22. ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον 
Ἀρεῖρρα Ῥαξ ἰοψνδτχά 15. ΕΞ 15} 

3 ’ Ν᾽ ΕΣ Ἄ - 3 ΄ Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου Τ τ 5 ΒΡ 8150 νοΥν οἵ 1 6 ΠΤ ΟῚ 
ἀκοῦσαι. Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. ἴο θδγσ. ΤΟΙΏΟΥΤΟΥ,, ΗΘ βανϑ, ψγΟῚ ὉΜ11] ΠΘΘΥ ΟΥ̓ Βίτη. 

19. δὅμα διυρθγδιϊείοηο, Με; 
(ἀθὶ 81. ἀαῖεγιο 5}, 

Βούνίοσθ ΟΥἨ ΤΠΟΙΣ αοᾶ, {111,18, 
ΒΑ, ὅθ Αοσίς 17:22, ξοοξηοίοι, 
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ἴῃ ὶβ ἀδίβηβθ δρῃ. 
σΟΡΪΏΡ ῃ8. δσογῃ. 
Ια. 11 ἘΒΘΓΘἕογρ 
ΜΏΘη μον σοὶ ἕο. 
Βούρο Ὥδσο, 1 Ιηϑήβ 
ὯΟ ἄδ]αυ, θα ἰῇῃρ 
ὨΟχὺ ΟΟΥ 1 58ὺ ἀοχγῃ 
ΟὨ {86 ἡπᾶρτηθηΐ βραὶ 
δ σοιηημδηαθα ἰῃς 
τϑδη ἰὼ Ὀ6 ὈΓΟΌρΙι 
ἴῃ. 18 Τακίηρ ἐῃε 
βίδα, μῃ6 δοοίβοις 
Ῥγοάμοθα πὸ ΟἤδΓρα 
οἵ πὸ ψίοκρα ἐδίηθδ 
δδᾶάᾶ βιρροβθα οοῃ.- 
ΟΟΥΏηρ πη. 19 ὙΉΘΥ 
ΒΙΤΆΘΙΥ. 84 σοτίβίῃ 
αἰθρυαῦθα ἰῇ Ἠϊτη 
σΟΠΟΘΓηΐτρ ὑῃ 6 τ οῃ 
ὙΟΣΒῺΪΡ ΟΥἨ [η6 ἀδίἐγ' 
Θὰ σοπορῃΐηρ ἃ 
οαγύϑίη “6515 Ψ80 
ΜᾺ αθδὰ θα ΨΠῸ 
ῬδᾺῚ Κορὺ διϑβουίϊηρ 
ΜῈ5 αἷϊνο. 20 350, Ρ6- 
ἱπρ ὈΘΙΌΪΘΧρα 845. ἴο 
086 αἰδρουῦθ ΟΥ̓ΘΥ ἐῃδϑδ 
ταϑύουβ, Σ Ρὑτοσδϑαᾶρα 
ἴο 85 1 Ὧ6 ψοιμά 
ἯΚ6 ἰο ρὸ ἰο ὅογῃβα- 
1.0 δ8ηἃ ὑποῦρ ἢ6 
Ἰπαρθοᾶ σομοοτΐῃ 
ζμθδθ πιεούϊοσβ. 21 Βυΐ 
ΜΏΘη ΘᾺ] ΘρρΘδΙϑᾶ 
ἴο Ὀ6 Καρὺ ἴοσ ἐμ8 
αἀθοίϊβδίοη ὉΡ ὕπ6 Αὐ- 
δσυδῦ Οηθ, ΣΦ οὐχῃ- 
ΙΘΠαρα Ὠΐ ἰο 6 
Κορῦ 1 1 5ΒουἹά 
Βοηα πη ΟἹ ὋΡ ἰὸ 
Οδθϑβχ." 

22 ΈἜΉΘΤΘ Α'θΥΡρ᾽8 
[5814] ἰο Ἐπ5ίαπ: Ἵ 
ΤΏΥΒΘΙΣ ψΟΙ]α 8150 Π{κὸ 
ἴο ΠΑΡ ὑπὸ χηδῃ. 
“ΠΟΠΊΟΥΤΟΨ," [6 βαϊᾷ, 
“Τοῦ 5811 ΦΑΣῚ Ὠΐτη.᾽" 

δεισιδαιμονίας 

πθα μυπτ πτατοσκωρηωσενκομητα νον στονττνσοτκασκονν 
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τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος 
Τὸ [6 πε ζελγ τ το Σ τς: Τρ οττοΥν ἈΔΥΩΒ σοχὴθ 

Ὁ ᾿Αγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ 
οἱ ἴδε ἀἴαιορα δηά οὐἷβε Βογζῆϊςθ ψ] 

λλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων 
ποη ΘΡΌΘΌΥΔΏΟΘ δα οὗ (ΟΠ .65) Πανὶ οαἰοτρα 

εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε 
ἰο ἴῃ6 δυάϊθησα σμβήαροῦ ἰοξοίῃον ἢ πᾶ 

χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ᾽’ ἐξοχὴν 
ΟὨ τσ 886 Τ1216 ῬΘΙΒΟῺΒ 16 ἀον οὐλΐμθσα 

τῆς πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ 
οὗ ἰῃ 6 οἱΐν 81 Δ Βιανίτβ οοχηχηδη ρα οὗ μ6 

φΦήστου ἤχθη ὁ Ποῦλος. 24 καί φησιν ὁ 
ισέαθ νγ885 Ιεᾶὰ 16. δι. Αλᾶ 5805 ἴδῃς 

φῆστος ᾿Αγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες οἱ 
πορίαδ ΑΡΥΡΡΆ Ἐ ΦΓο1| Ἐν εο 8} [5.0 

συνπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες, 
ροΐῃ δ ΘΙ 5146 5 ΤΆΒ]Θ ΡῬΟΥΞΟΏΒ, 

θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ 
τοῦ 816 Ῥεμοιαίηρ {π15 (ο.6) δροιΐ νολ 841 ἰἢς 

πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐνέτυχέν μοι ἔν 
τὰ τὰς οὗ [86 εν 5 ὨδΡρΡροιθα οὰ ἴο ῖθ [ἃ 

τε ᾿Ιεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, βοῶντες - μὴ 
δῃᾷ ΨοΟΥ βαίθσα διὰ ἴῃ Ὠθτθ, Βῃου τη. ποῖ 

δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι. 
ἰο ὍΘ ΠΕσΟσΒΘτν 82} ἴο 6 νη ποΐ νεῖ, 

25 ἐγὼ δὲ κατελαβόμην μηδὲν ἄξιον αὐτὸν 
1 νΡυΐϊ ἴοοῖκ ἀονα ὩοίδΙηρΡ Μοτίῆν Ὠἰμ 

θανάτου πεπραχέναι, αὐτοῦ δὲ τούτου 
οὗ ἀθαῖϊ ἴο πξωνν ὅσῃ, ΟΥ ἴσα Ρυΐ οὗ ἰῃ15 (ο}6) 

ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστὸν ἔκρινα 
δανίηβ οδ]]6α ὩΡοα 18 Δυρυξὶ Ομ6 17]ὰᾶρεα 

πέμπειν. 26 περὶ οὗ ἀσφαλές τι, 
ἴο 6 βοῃμάϊηξ. ΑὐουΣ ΨΒο βίεδαν δηγίῖηρ 

άψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω" 
ἔρῖοα ο Ὡς ΕῈ[Ιοτᾶ ποῖ 1 δύ ἨΑν]ΔΡ; 

προήγαγον αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν καὶ 
ΤΙρα ἔοχίῃ Ἀϊὰ ὩΡΟΩ τοῦ βῃᾷᾶ 

σοῦ, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, 
ψοῦ, Κιὰσ Αδυῖρρϑ, 

ἀνακρίσεως γενομένης 
εχαχηϊηδίϊος Ὠανίηβ οσςσυγγεαᾶ 

τί γράψω" 
τὲ 1 5281] νυ; 

άρ μοι πέμποντα 
ὙᾺΡ ἴο τὴ 8 βειαϊη δ 

κατ᾽ 
ἄονν οἱ 

διὸ -. 
του ἢ ΜΒ ΔΟΏ 

μάλιστα ἐπὶ 
τοδὶ ΟΣ 41 ὌΡΟΣ 

ὅπως τῆς 
80 ἰδὲ οἔίῃθ 

σχῶ 
[5ῃ οι α μᾶνα 

7 ἄλογον 
ὌΠΥΘΘΞΟΏΘΌΪΘ 

δέσμιον μὴ καὶ τὰς 
Βουμα οὔθ Ὡοΐ 8150 ἐπ 

σημᾶναι. 
ἰο δισηξῆν. 

δοκεῖ 
1 βθϑυλβ 

αὐτοῦ αἰτίας 
Ὠἰὰ σϑῖιδεβ 

ΑΟΈΝ 28: 238-29} 

28 ΤΏΘΓΡΘΙΟΥΘ, ΟἹ ὑπ 
παχὺ ἄδαν, Α'ϑτρα 
δὰ ΘΓ ΩΣ 6. ΟδΘ 
ΜΗ ΤΟ ΡῬΟΙΙΡΟΣ5 
ΒΏΟΝ 884 οδηΐοσοα ἰηΐο 
8 δυάΐζθηοθ ΟΠΔΙΏΡΘΥ 
τοσοῦδε ὙΠ ΤΣ ΩΣ 
ΟΟΙΏΤΩΘ ΔΟΥΒ 85. ὙἘ8θ|} 
85 ΤΆΘΩ οὗ δ ΘΏ66 
ΪΏ ῃβε οἷΐγ, ϑ88ᾶᾷ 
ΜΏΘΩ Ἐρδῦπϑ ραν 6 
ΟΟΙΘ ΒΩ, Ῥ8ΔᾺῚ] 8 
Ῥγτουσηῦ ἰῃ. 24 Απᾶ 
Ἐδοα κβοϊᾶ: “Κίηῃρ 
ΑἸ ΞΥΙΡῬα δηᾶ 211 τοῦ 
ΙΆΘη ΜΏΟ 816 Ὀγθβθηῦ 
ψΙῺ ἃ5, χοῦ 816 086- 
Βοϊαϊηρ [Π15 δ σοι - 
οογηΐρ ΜΏΟΙΩ 811 ὑδ8 
τα] λυπᾶδ οὗ 86 σον 5 
Τορούοα ἤβνα ΘΌρ θα 
ἕο τὰ Ῥοίῃ ἰπ Φευβο- 
161 δὴ ἤδύρ, βῃοιυῦ- 
ἰὴ ὕξδαῦ πῃ οπρῃῦ ποῦ 
ἴο Ἦνθ 87 ἰοηρογ. 
2 Βαῦ 1 ρογορὶνραᾶ 6 
δα οοϊηγτ θα ποίῃ- 
ἴὴρ ἀββεγνίὴρ οὗ ἀθϑίῃ. 
ΞΟ ΨΏΘΩ (μῖὶθ [τ28}}} 
ἈἰΠΊΒΘΙΥ ΔΡΡθϑιθα ἴο 
[86 Δυριδὺ ΟἼΘ, 1 Ὧ6- 
οἰάθραᾶ ἰο 5εῃᾷ ἢϊῃ, 
25 Βυὺ σοποργηζηρ Ὠἰτα 
Ὶ ᾶνθ πούδιῃρ 66Υ- 
δῖ ὧο ψτῖα ἴο [τὰν] 
Ποτᾶ,. ΤΏΘΓΘΙΟΤΘ 1 
Ὀσουρῦ Ὠἰπὶ ἔογίῃ 86- 

ἔοσθ ὑόν, 8δῃᾷ 6506- 
Οἰδν Ῥοΐοτο γου, ἱηρ 
ΑἸ σε ρα, ἰπ οτᾶργ 

ῃμαὺ, αἴΐζοσ 186 πᾶ]- 
οἷἶδὶ δχϑδηλληδύϊοη Ὧδ5 

ἰφξϑη ὈΙδοθ, 1 χηϊρηῦ 

δεὺ πΒβοιῃοίῃϊηῃρ ἴο 

16. 27 ἘΌΣ 10 ΒΘΘΠῚΚ 

ὈΏΥΘΘΒΟΏΔΌΙΘ ἴο τλ6 ἴο 
ΒΟΩΩ͂ 84. ὈΓΪΒΟΏΘΥ δᾶ 
μοῦ αἷδὸ ἰο βιβλ [86 

ΟἾΘΥΡΟΒ δροϊηδὺ Πἰηι.᾽) 
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ἐπ 20 
᾿Αγρίππας δὲ [ πρὸς τὸν [Παῦλον 
ἈΑδτῖρρα ᾿ Ρὰξὲ 5 

Δ: ἸΏ τῶ 
ἰοννασαὰ ἐπα ῬδῺΙ] ἘΤῚΡ ῬΒ, 8614 ἰσ' Ῥαὰϊ: “ὕοι᾿ ΓΝ 

τοιστείξ δεῖπήιαἠ εὄγου στὲρ σραυτὴν δοηαιεῖϑα το σρρεὶς τὰ 
δεῖν, ἔπε ὀὠὠἃὁἠ ἠ ἠ ΑΙΦΠαῦλος Το Ρδαὶ βἰτοίορος 
μανιηξ κτείνας τὴν χεῖρα οεεάρὰ ὑο 587 ἴῃ Ἧς 
68 να πελογε ἀδἔθηβο εἷ ̓ Ἀ τον ὑν 1 ΝΠ ν ΄ 

ω ὁ περὶ ΒΥ οι ὥξιου, Σιβαι ασσασοά ὃν ἄρῃς 
ταπύβοῖεα οβδρα Ἔξ ὀἠἀἡερε, θσμλαῦ σαὶ ζαγοοι μέρ Λχρηδραν, των δγσμξι, αὶ ἐμαυτὸν μαμόριον Τ ἀμ ἐὸ Ἰδαὶς ἂν ὧππ'͵ σοῦ μέλλον ὠὠ σήμερον μροιθὴν 6 Ὑοὰ ὃς 
ἀπολογεῖσθαι, 

ἰο "6 τυβκίηρ ἀοἔθηξο, 

σε πάντων τῶν 
οι ΟΥ̓ 81] 

τε καὶ 
δηὰ δηα 

δέομαι 

κατὰ 
ἴὰλ 6 δοοοσγαΐηρ ἴο 

ζητημάτων: διὸ 
[ΠΏ 55 βουξΐ; του πο ἢ 

Ι ἈτᾺ ΒΌΡΡΗΟΔΈΩΡ βακροθύμως, ἀκοῦσαί οὔτις, 

Ν Τὴν ταῆοσα ΟΝ παῤ ίωσίν 1ὸ ἐεθε 

οὐΐοῖ ᾿ μενα ος τῆς ὅπ εῳρχῆς. ὅενβ 5 δὲ πᾶνθ βϑδῃ. 

Βαδιος ὀροῦτεοα ἴὰ ἰδὲ βαῦίση ὀΐτης ἐν ὠὰ Ὀπονίσαεῖν ϑοφαλίίοα 
6 ᾿Ιεροσολύμοι ἴσασι ᾿ ἢ σδγαβαῖθαν Ὁ Βᾶνα Κποῦνῃ Δ ἰουδαῖοι, σὺ Κπον,, 15 ὑμπὸν να 

᾿ ΙΒ ἴο ῬθδΣ ὙΊΌΏΘ5, ὅ προγινώσκοντέ ἄ ὃ ᾽ ἐς εξ ἄνωθεν ἐ : ῬΤΘνΊΟΌΒΙν Κηονταςβ ᾿ς Ζτοτα ΔΡΟνΈ, μενον {μαὺ ΘΟΠΟΓαΊΩΡ ἕο ἰδ. θέλωσι Ν - δγιοΐδδῦ. βροῦ οἵ ᾿ μαρτυρεῖν . ὅτι οὐ ἘμλῸν τὰν ὙΠ . ἴο Β6 Ῥεασίηρ υγΐηδϑβ, μαι} ἴοστα οὗ ΨΜΟΣΒΗΙΡ Σ]1 κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσ ῆς [ἰνθά ἃ ῬΏΔσΙβθθ. δ Απά 
εἰατι ἰ ; ρεσιν τῆς :- 8 οτος Ἰπρ ἕο ἐξ6 δον βεοὲ οίῃοὶ γοῦ πο Ι͂ῸΓ ἐμ ΠΟΡΘ- Ὁ θαγ Ύ ἀρηρ μον ἔϊησά πριηαῖος, οΥ ἀπο ρτοπησο ἐμαὶ ἵνϑ ΡΒ σίβθο. οἷ μὰ τὴϑᾶθ ὃν οὐ 6 καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι ῆ ἰ ὺ τ ε 
Ἀδὰ ποῦ ἀροῦν πορα οὗ Ἰῆς (αἴ πο, μαπα, οἷο ϑίαίμοτα Σ ο 7πα6- πατέρας. ἡμῶν ἐπαγγελίας. γενομέν ὑττὸ᾽ ὑττι . ἔδίμεσβ οξὰξ ῬΓΌΤΪΒ6 μαύιες δοουτρα Ἐν Ἰαθηΐ; Τ ποθ ΟἿΣ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, Τ εἰ δ ὑὕψοῖνα ὑγπ]065 8.6 μορ- Ι εἰ ν |: Ῥ με τα πᾶνε βἰοοά θεῖπε παρ, πο ΜΈΡΗ ἸΏΒ ἴο δἰΐξαϊῃ ἴο τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενεῖ ὔ ὑπ ΓΠΠῚ 

ς ν ὲ ᾳ νύκτα τχθηὺ ΟΥ (8 ἴπ8 ἔννεινα ἰσίθεβῃρ οι ἴα βϑυπεβίηθεβ πὐθηΐ 1 ὈΤΌΤΩΪδα ὉΚ ΩΓ ΘΏΒΘΙΥ͂ 

᾿Ιουδαίους ἐθῶν 
ὕονξ ασυὐδίοτῃς σοὰ ἰο ἤθδαῦ π|6- Ρ8-. 

θην. οὐ 
4 “Τηδθρα, 85. ἰὸ ἐμ 

ΤΩΒΘΏΆΏΘΙ Οὗ 116 ἔγοχῃ 
σοῦ ὡρ ἰμαὺ Τὸ Ἰρὰ 
ἔτοσα, [[{Π6] Ρερίπηΐησ 
ὉΤΠΔΟΙΡ ΓΩΥ͂ πδίϊοη δηῇ 
1ὰ Φογιβδίθσα, 8411 [ὴθ 
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καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει. 
ΜΟῚ ἄδν ΤΟ ἀθτ δ βϑαογεα βεσνίσθ 15 Βορ!ηξ 

καταντῆσαι" ᾿ περὶ ἧς ἐλπίδος 
ἰο ἰδίῃ ἀοννῃ; δρουΐ ΜΈΙΘΒ Βορβ8 

ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ιουδαίων, βασιλεῦ. 
[δὰ Ὀθίῃβ σμασεεα Ὧν 765, κίῃη δ. 

8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ 
ΜΨῺΣ Ὁῃρεῖ ον] [51 θείη θεὰ Ὀρϑίᾶθ 

ὑμῖν εἰ ὁ θεὸς νεκροὺς - ἐγείρει; . 
005 1ἴ ἰἴ6 αοα ἀἄδβᾶ (οὔθ) : τϑαὶβίῃβ 107 

9. Ἐγὼ μὲν . οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς 
1 ἰμαροᾶ ἰμογρέοσα ἐμπουβαϊ ἴο τῆν 56 1 ἰονγατα 

τὸ ὄνομα ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν . 
ἰὴ8 Ἄδῖηθ οἵ Ζεϑὰβ [ῶα Νϑζεσθῆθ. ἴο ΡῈ ἈθΌθββαυν 

πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι: 
ΔΩ (ἸΏ 65) σΟΟΤΘΥΝ. ἴο Ῥϑύζοττω; 

10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν. ᾿Ιεροσολύμοις, 
ἉΝΏΪΟΣ (125) αἰδο. 1 αἰ ἴῃ Ζοτ 5 θτω, 

καὶ πολλούς τε͵ τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν 
δὰ τϑην διὰ οὔθ ΠΟΙΡ (0065) , ἘΡΩ͂ 

φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν 
ῬΙΒΟΩ5 Ἰοσκρᾶ ἄονγὰ {π6 Ῥεβιᾶρ οὗ ἰῃς 

ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, 
Ολἰ ΘῈ ὑσιθδίβ δαϊμοσιῖν Βαανὰ τοορίνϑα, 

ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα 
Ῥείη ἰδίθῃ ὑΡ δρᾶ οἔ ἴμοσα Ιγουδῃξ ἀοννῃ 

πάσας τὰς συναγωγὰς ψῆφον, 11. καὶ κατὰ 
188 νοΐδ, δὴ ον 811 ΞΥΏΘΔΒΟΘΊΙΘΒ5 

πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον 
ΤΑΘΔῺΥΨ ἰἶἴχὰθβ ῬθἰσἸΩ5 {πολ ἘΦ 61} ΠΟΙ ΡΘ ΗΠ ΩΡ 

βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος 
ἰο Ὀ6 ὈΙΔΒΡΆΘΤΩΙΩΒ, δρυπμᾶδητν δηᾶ Ῥρίῃρβ τιϑδᾶ 

αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς 
ἰο δι 1 νν85 Ῥευβο  ρ᾽ 511] 8150 ἰῃηΐο ἴῃ6 

ἔξω πόλεις. 
ουϊδίαο οχἰῖ65. 

12 Ἔν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν 
ΤᾺ ψΏΪΟΩ ((1η655) βοΐϊηρ (ἢν) αν ἰΐο ἰμ6 

Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς 
Θδύλδβοῦβ ΠῚ δυΐδουιν ὅπα ρϑγτηϊββίοη ΟΥ ἰὴ) 6 

τῶν ἀρχιερέων 18 ἡμέρας μέσης τὴν 
οὗ ἴθ οὨ θοῦ υυϊοϑίβ ΟΥ ἄδν τηϊᾶαϊα ἴτμε 

ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, τὴν 
ΜᾺ 1580, ΚΙΏΚΦ, ἔγότσὴ ἤθανθ 1:7: 

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου  περιλάμψαν 
ΠΣ ΣΤ ὁπ 615: οἷο βϑῶ δνῖὴξ ΕἸἰθδῃθα ΔΓ α 

με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ 
8 Πρ δῃάὰ {πὲ (οὔῈ8) ἰοξαίμεῦ νἹ ἢ ΤῊΘ 

κατὰ 
ἀοννῃ 

ὑπὲρ 
ονοτ 

οὐρανόθεν 

ΑΟΈΒ 26: 8---18 

ΤΟΛαουηρ Ὠἰπα" πϑοτοὰ 
Βοσνῖοθ ηἰρῃΐ δα ἀδγ. 
ΟὈΠΟΘΓΏ ΣΡ. ἢἰ5. ΠΟΡ6 
Ὶ 811 ϑοοιιϑϑᾷ ὉΚ ὕδῦν, 
Ο κΚίηρ. 

8 “ΜῺΣ ἰδ 1 Ἰυᾶρροᾶ 
ἘΠΌΘΙ να 016 ϑιοηρσ 
γον 6 ὑμαὺ (οά 
{το ἃ [86 ἀθδαϑ 
ΘῚ, . ἴοῦ οὔθ, τϑᾶ]ν 
ἐδουραῦ 1 ταν βοϑὶ ἢ 
Ὶ οὐρὰ ἴο οοχη λέ 
Δ ϑδοίβ οὗ ορροϑβῖ- 
ὑζλοιλ ἀρϑὶπδὺ. [Πμ 6 πϑχαθ 
Οἱ 2655 6 ΝαζΖ- 
8 τοηθ; 10 ψϊοῃ, ἴῃ 
ἔδοῦ, Σ αἰᾶ 1τπ Ζοτὰ- 
βϑθηγ, ΘΔ Τὴν οἵ 
[Ὧ6 ὨΟΙΥ ΟἿΘ5 1 Ιοοϊκρᾶ 
ἋΡ ἰῇ ὑυβουβ, 85. ὦ 
Ὠδᾶ τοσορῖνοα δυύποσὶ- 
Ο Ἶτοὰ ἰῃ6 οἰϊδῖ 
Ὀυϊοδῦβ; δα ψΏΘΩ ΠΟΥ 
σα ἴο 6 δχϑουϊθᾷ, 
1 οδϑδῦὺ ΤΥ νοΐδ ἀραϊηϑὺ 
[θ. 11 Απὰ Ὦν Ρυ- 
Ἰϑϊηρ ὑμθπι ΒῊΨΡ 
Οἶδα ἴῃ 8411 ὑπθὸ 5γῶ- 
ΘΕΟΡΊΘΞ Ι ὑπερ ἴο 
ἔογοθ ὑπο. ἴο σᾶ 
ἃ τοοθηΐαϊίοη; πᾶ 
5ΙΏσΘ 1 5 ΘΧ  ΘΊΘΙΚ 
τηϑα ἀραϊηδὺ ἤθη, 1 
ψοηῦ 50. 8 85 ἴο 
Ῥογβοουθίπρ δι ούΘἢ 
ἴῃ ουῤδβίαρ οἰ0]165. 

12 “Αταϊά ἰῆθθο οἷ- 
Τοτῖβ δἃ5 1 ψὰβ 00 - 
Ὡονϊαρ ἰὼ ὈδυιΘΒΟΙ5 
ΜΙ δυοῖν δῃᾶ 4, 
ΘΟΙΏΤΩ 55] ΟῺ. ΤΌ [6 
ΟὨἰοῦ ρὑγιθϑῦβ, 181 58. 
αὖ . τϊᾶδν. οὐ. [86 
τοϑᾶ, Ο κίῆρ, ἃ ᾿ἰσμΐ 
Ῥονομα 6 ὈΣΠ, Δ ησ6 

οἵ 6 5'λ {1858 

ἔτοῦ ὨὭδανοθ δου 

6 8η64α δροιῦ ὑῆοϑα 

15 ΤΟΠονδ, 071, 



ΑΟΥΒ 26:14-.-ῳ.ῳ0ῳ00 

πορευομένους: 14 πάντων τε 
Εοΐηβ ἐμείγ νὰν; ΟΥ̓ 811 (065) δια 

καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα 
Βανίῃρ ξ811Θὴ ἄονψηῃη οὔιυβ ἰηΐο ἰπῃθ6 δαί ἱ Ὠδαγᾶ 

φωνὴν λέγουσαν πρός μὲ τῇ ἜἜἘΒβραΐδι 
ψοῖϊοθ ΒΑΚ ΊΩΘ ἰονναὰ τὸς ἰοΐπο Ἐορτον 

διαλέκτῳ Σαούλ Σαούλ, τί με 
Ἰδριδδο Ξξέδι 581], ΨὨΥ 10: 

διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς 
816 γοὺ ροσβοοι ηρῦ Ἡδτὰ ἴο γοῦ ἰοννασά 

κέντρα λακτίζειν. 15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς 
Εοδάξ ἴο Ὀ68 Κίοκιηρσ, Ι ῬΡαξ 811 Ψ)ἘῃῸῈλο 

εἴ, κύρι; ὁ δὲ κύριος εἶπεν Ἐγώ 
δύο γοῦὺῦ, Τοτάῦ Ἐπ Ἀῖ Τιοτὰ 5814 Ι 

εἶμι ᾿[ησοῦς ὃν σὺ διώκεις" 
ΕΥοο 655 ἍΒΟΙΩ νοι Ἐ} 1} ῬΕΥβεο  π5; 

16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας 
ρυξ π5ἰδηδορ δῃὰ βἰδηα προ ἐδ6 ἔροί 

σου εἰς τοῦτο γὰρ ὥφθην σοι, 
οἔ νοι; ἰηΐο {815 Ὸ Ι1ὈΘΟΒΙῺΘ βθθὴ ἴο ψοῦ, 

προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ 
ἴο 8 τὰ δάνδῃσο ᾿πἴο πη γψοῖ ϑυροτάϊηαίς δηά 

ὧν τε εἶδές με 
οΥ ψῃῖοῃ (55) δὴἠὰἀ  σψὑοῦ ϑᾶ χὰ 

ν τε ὀφθήσομαί σοι, 
ΟἿ ἢ (ἐμ ηρ5) δηα 158.81} Ὀδοοτὰθ βοὴ ἰο ψοῦ, 

11 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ 
ἰδκίηρ οαὐ νοοῖ ουἶοῦ ἰῃ6 Ῥϑοόορὶθ δῃᾶ οιἱἷ οὗ 

τῶν ἐθνῶν, ἐγὼ ἀποστέλλω σε 
ἐῃ6 πδίουϑβ, 81 βρησίΐηρ Ο ψοὰ 

18 ἀνοῖξαι αὐτῶν, 
ἴο ορεὴ πρ οΟΥ ἴβθτη, ΟΥ̓ ἰῃ8 

ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς 
ἴο ΣΤ ΡΟ ἔτοτα ἀδυκηθθε ἰΐο Πρ δημαᾶ οἵ [6 

μάρτυρα 
ψλ 1655 

Α 

εἰς οὗς 
ἱπίο Ψψο [1 

ὀφθαλμοὺς 
ΠΟΣῚ 

τοῦ 

τοῦ 
ΟΥ̓ ἴῃ 6 

καὶ 
δρᾶ 

ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, 
ϑυϊμονῖίν οὐἷμπθο ϑαίΐδη ὡροῦ (ῃῇ6ς Ὅἀοᾶ, 

λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
ἴο τϑσοῖν {ΠΏ ετὰ Τα τ 80 ΟΕ οὗ 5 

κλῆρον ἐν ἡγιασμένοις 
1οΐῖ 1 Βανίηρβ Ὀ6οὴ βαθπο ρα 

πίστει τῇ 
ἴο ἔαϊ πα {86 (οπ6) 

1. Ὅθεν, 
ἘΎΟΤΩ ννΪ ἢ, 

ἐγενόμην 
1 Ῥεσδίηβ 

20 ἀλλὰ 
.}}}} 

τοῖ 
ἴμ6 (οὔ 65) 

εἰς ἐμέ. 
ἴηο 6. 

οὐκ ᾿Αγρίππα, 
ποΐ ἈΑΡΥΡΡΒ, 

οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 
ἈΘΑΥΘΕΙΝ ΒΙΘὨΐ, 

βασιλεῦ 
ΚΙῺΝ 

ἀπειθὴς τῇ 
ἀϊξορεάϊθη ἕο [ἢ ς 

ἐν ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν 
1. 

τοῖς 
ὉῬδιάδβοῖϑ [53.:} ἴο ἐπε (05:65) 
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ἠοαγπονίηρ ΜΙ χη, 
14 Απμὰἃ ψΏΘη ψὸ Ὦδα 
8} βοὴ ἴο {ἢ8 
ΒΤΟΙΠΩ͂ Σ ρα 4 
νοΐοθ 586.) ἴ0 16 ἴῃ 
[Ὡ86 Ἡθοσον ΔΏΡΌΒρΕ, 
ΘᾺ], 5.8.1, ΨῺΨ ὅχα 
οι ΡΘυβθου ηρ Τὴ69 
Το Καοορ Κιοκίηρς 
οσοϊηδὺ μ6 ροϑάς 
ΤΏΔΚΟΒ Ὁ Πα͵Γα ἴῖοχ γὸπ, 
15. Βιιῦ 1 58], “ΝΟ 
ΒΥΘ γόοὰ, Τοῦ’ Απὰ 
[πΠ6 Το κβεϊᾶ, 1 81η 
Ζθϑηι5, ΜΏΟΠΙ ΟῚ] 816 
ρουβθουύίησ. 16 Νον- 
ΟΥ̓ ΏΘΙΘ55, Υἶθδ6 δῃηὰ 
βίβῃᾷ οὐ ΨΟῸΣ ἔρρί, 
ἘῸΤ ἴο ὑῃὶ5 ΘΠΑ 1 ἤδγο 
ΓΒ 46 ΤΥ 5ΘΙΣ ν δῖ 0 16 ἰο 
γοῖι, ἰὰ ογάδσ ἴο σἤοοβο 
γοὰ δ5. δὴ αδὐεηαβδης 
δὴ ἃ ἃ ψἱθῦ5 Ὀοίῃ 
Οὗ ἰπίηρα ψοὰ Ὦδγα 
5605 δῃὰ ὑδίηρα 1 
5.1 ΓΔ ΚΘ γΟᾺ 8566 τθ- 
βροούϊδηρ τη6; 17 ψΏΪ6 
Ὶ αοιίνο γοὰ το 
[0815] ΡθΘορῖὶθ «πᾷ 
ἔγοα 6 ῃδύϊοῃϑ, ἴο 
ΜΏΟΩΣ ΖΦ 8ΠῚ 5ϑῃσίησ 

γοῖ, 18 ἰο ορϑῇ ὑπο 

ον, ἴο χὰ ἰδ 
ἔγοηὶ ἀδυκθο5 ἴο σὩὐ 

δια ἴγοσα ὑὯβ δυίμοῦ- 

Ἐν οὗ Ξαίδῃ ἰο αοᾶ, 

ὰ ογάθσ ἴοσ ὑπϑῆλ [ὸ 

τΤϑοθῖνθ ἔοΥρΊνΘθ 55. οἱ 

55 δῃᾷὰ 8ὴ ἰπῃοεὶ- 

ἰϑῆοθ διιοὴρ ὑποβθ 
βου Πρ Ὁ [{{611] 
ζαλΐῃ ἰ πη. 

19 “ὙΥΩογοίοσο, Κὶηρ 
ΑἸΘΥΙΡΌα, 1 αἰᾶ ποί 

Ῥβοοιὴθ αἰδορδαϊθηῦ ἰὸ 

1 6 ὨθδυΘΩΙν πἰρδΐ, 
20Όὰ Ῥοΐῷ ἴο ὑθοβα 

ἰῃ Ὀδιδϑοαβ ἔἰγϑῦ 

ἢ 
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τε καὶ ᾿Ιεροσολύμοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν 
δ δῃᾶ Ζογυβδίοζη, 8: δηαἃ ἐῃ6 οσουαΐχν 

τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν 
οὗ ἴ 6 - ΦΨπᾶρ8, διὰ ἴο ἴπ πδίϊουβ 

ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν 
{1ὈὉῸ 85 Γϑροσίϊηθ 80 Κ ἰο Ὀ6 τορϑῃϊπρ δπα ἴο θ6 [ΓΏΣΩΝ 

ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα 
υροὰ ἰβ6 αοα, Ψογίῃν οτηβ στϑρεηΐδηοθ ΨΟΣΚΚΒ 

πράσσοντας. 21] ἕνεκα τούτων με 
ῬΟΣΓΟΥΤΩΪΏΕ. Οἱ δοσουῃ ΟΥ̓ π656 ({π|5855) τὴς 

"Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ 
ἴον 5 Βαανὰ ἰδία ΜῈ ἢ 6 ἰουλρία 

ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. 
ΜΓ δἰθχαρ τ δ {ο τρϑ δα] ἰποχο ΡΥ. 

22 ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς 
ΟΥ̓ Ποὶρ ἐμοσοῖοσθ μανὶπρ ουἰδι θα οὗ ἐπ8 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης 
τοα ἴθ οὐ ὑπ] ἰδ6 ἘᾺΝ 1815 

ἕστηκα μαρτυρόμενος 
τᾶν βίοουσαΟ Ὀφρδυησ 1655 

μεγάλῳ, οὐδὲν 
δτοαῖ (οπ6), ποίησ 

ὧν προφῆται ἐλάλησαν 
οὐ Μ ϊςὰ (5) Ῥτορμοίβ ΒΡΌΟΚΟ 

μελλόντων καὶ Μωυσῆς, 28 εἰ 
Ῥοὶ8 αροιέ ἽΜοβες, 1 

παθητὸς 
5716 ςοΐ ἴο Βα υηρ ἐμ 

ἀναστάσεως νεκρῶν 
ΤΟΒΌΣΥΘΟΓΟΙΣ οὗ ἀδδα (0165) Ὡρμὲ 15 δροιΐ 

καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ τοῖς 
ἰο 6 ΡῈ Πρ ἰοίῃα δρᾷ ὑΡθόορὶθ ἴο ἰᾷ6 

- 

τε 
«πα 

λέγων 
ΞΑΣΊΠΒ 

μικρῷ 
ἴο ΒΙΏ8Η (ΟΠ 6) 

καὶ : ἐκτὸς 
δηὰ οὐΐϊδιάθ 

τε οἱ 
868 ἰτ86 

γίνεσθαι 
᾿ἴο Ὅ6 οσουγτίηθ δρᾶ 

ὁ χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ 
ΟὨχίβι,, 1 Βιβὲ οὐ οὗ 

φῶς μέλλει 

καὶ 
δῃᾶ 

ἔθνεσιν. 
ὨΔΈΪΟΙ5. 

24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου 
ΤΏΘβα (155) ὈμσπΐΓ ΟΥ̓ Ηίτὴ βδϑτηρ ἸΏ ἀρ ῖθηβο 

ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν Μαίνῃ, 
[6 Ἐοδίυβ ἴο σϑαὶ ἰῃ6 νοΐσθ 58858.05 Ὑοι 8716 χλδά, 

Παῦλε: τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν 
Ῥαὰ; ἴθ ΤΩ ψγ) οὶ ΤΣ 5 ἰηΐο τϑα 955 

περιτρέπει. 2ὅ ὁ δὲ Παῦλος Οὐ 
5 ᾿χαῖσσ ρου. Τπ6 Ῥευξ ῬδΙ Νοῖ 

βαίνο μαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ 
8 ΤὩΘΩ͂, 58.) 8, ταὶ θ6ϑὲ Ἐξεβξίαβ, μεαΐ 

ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα 
οὗ ἐσα α δηᾶ ΞΟΠ 655 οὗ ταϊ Πα βδυηρδ 

ἀποφθέγγομαι. 326 ἐπίσταται γὰρ περὶ 
τὰ υὐτοσίηξ. 15 Ψ6} Κηοννηξ 2Ὸ δρουῦΐ 

ΔΟΥΞ 26: 321---96 

Θὰ ἐο ἔμοβθ ἰπ 96- 
Ταδδίθιη, 84 οὐϑὺ 811 
[86 σουηὖγν οὗ ὅπ’ 68, 
8 ἰο ἴπ6 πδύϊοῃϑ 1 
Μοῦ Ὀγίηρσίπρ ὑπμ6 
τ ϑσθαρο δύ ὑΐπὸν 
Βῃουα χοροῦ δηά 
ἔσῃ ἰο Οαοα ὮνΥ ἅο- 
ἰὴσ ΨΌΣΓΚΒ ὑῃ8ὺ Ὀ6- 
ἢὺ ταρϑηΐασσθ. 21 ΟἹ 
δοσοιηῦ οὗ ὑῆθδξ8 
{πΐρ5 65 56 Ζθᾶ. τὴ 8 
Δ ὑπ ἐθῦρθὶθ δῃηᾶ 
αὐϊοχηρίοα ἴο 518} τῶ. 
22 ἨΟΎΘΥΟΥ, ὈΘΟΔΊΞΘ 1 
Ὦδνδ ορύδϊηθα [86 Π6ΙΡ 
ὑαὺ ἴθ ἔγσγογη αοάῦ Σ 
σοιύϊαα ἕο (ῃϊ5 ὅδν 
Ὀδασίηρ ψἰῦθο5. ὕο 
δούῃ 51:81} δᾳιᾷ στϑϑῦ, 
Ῥαδ βδαυίὴρ ποίησ 
δχοθρῦ ὑμίπρα ὑδ8 
ῬχτοΟθηθί 85. ΜῸ]Π 85 
ΜΜοβοβ βὐα θα. ψοχθ ρΡο- 
ἱσ ἰο ἴβδκθ ὈΙ80θ6, 
2 ὑμαὺ ὑμ8 Οῃγιϑθῦ 885 
ἴο ΞΌΠΟΥ δηᾶ, 85 8 
Βγβῦ ἰο Ὀ6 τοϑυστθοίρα 
ἔτο 6 ἀθδᾶ, 6 
5 σοΐηὴρ ἴο ρΌΡΠΒΗ 

σῦς ῬοίῃβΒΒ ἰὼ ὑμΐδ 

ῬΘΌΡΙΘ δῃᾶ ἴο {π6 28- 

ἀἰο 5." 

Ζ2ΖΑΝΟΝ 85 6 ΨᾺΞ 
βοσϊησ 656 ὑίηρα ἴῃ 

Ὠὶβ ἀρίθῃξθ, Ἐδοῦυβ 

Β51ἃ ἴῃ ἃ Ἰουᾶ νοΐοο: 

ΧῸΒ δῖ6 ρσοΐῃρ τηδᾶ, 

Ῥβα! ατροῦ ἸΘΟΥΏΪΠΘ᾽ 

5. αγίνηρ ψοὰ ἰπίο 

ΘΔ 6551᾽᾽ 2585 

Ῥϑὰϊ βαϊᾶ: “1 δὰ τοῦ 

Βοϊῆςσ τηϑᾷ, ὙΟῸΣ 

ἘΙΧΟΘΙΙΘΟν Ἐσύ, 

Ῥὰῦ ΤΤ 8δὰϊ αυὐέθτϊησ 

Ξασηρ» οὗ ἀπ μά 

Οὗ βουπμάμπμθϑα. Οὗ 

ταϊηᾶ. 201 τστρϑ ιν, 



ΔΟΊΒ 26: 27--δὃ 

πρὸς ὃν 
ἰονατα ψΒοτὰ 

λαλῶ: 
Ι δύὰ βϑρϑακίῃδ; 

γὰρ αὐτὸν τούτων 
ἴο Ὀ6 Θϑοδρίπε ποιΐσο οὐ 7οσ ἰγχὴ οὗ ἔῆθβαε ({π} 55) 

οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν 
ποῖ 1 δζὴ βεΐῃβ ρευϑυδαδα ποίπίηρ, ποῖ ἔὸσ ἰδ 

ἐν γωνίᾳ πετραγ μένον τοῦτο. 
ΐὰ ΟΟΧΘΥ Βανίπς θθοη ροσζοχσιηδά. ᾿ 1815. 

21 πιστεύεις, βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, τοῖς 
Υουῦ 8τὰὸ Ῥεονίηρ, Κιησ Αρτῖρρα,. ἴἰο ἴδ 6 

προφήταις; οἷδα ὅτι πιστεύεις. 
ῬτοΟΡΗοίβ2 Ἱδνο Κῆοννα μας γοῦ ἄσὰ Ῥε μανί. 

28 ὁ δὲ ᾿Αγρίΐππας πρὸς τὸν Παῦλον 
τε Ὀυὲ Αϑύῖρρδ ἰονγασχὰά {ἰπ8 Ῥϑδιαὶ 

Ἔν ὀλίγῳ μὲ Ὁοϑοιη πείθεις Χριστιανὸν 
Τη ΗΘ - θ γοὰ 81:6 Ῥουϑδι δ ΟΠ τσ βη. 

ποιῆσαι. 2332 ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην 
ἕο τὰβκο. ΤΏ6 μμαΐ Δ] Στχηϊρῃΐ ΙΘῺΡ ἔοσ 

ἄν τῷ - θεῷ. καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ 
ΠΚΘΙΥ ἰοὸ ἰἷῇὴ6ς. (οὐ δηᾶ ἱπ ὐ{Π 6 πᾶ ἰῷ. βτεαΐ. 

οὐ. μόνον. σὲ ἀλλὰ καὶ - πάντας τοὺς 
ποῦ οπἱνῦ. νὸν Ῥυδ 8150 811 1ὰς (ΟΠ 65) 

ἀκούοντάς. μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους 
ἈΘδυίπε ΟΥἩ τὰϑ Ἰἰοάδν ἴο ὈΘοοΘ. 50Οἢ (Ο0Π65) 

ὁποῖος καὶ ἐγώ εἶμι παρεκτὸς τῶν 
ΟΥ ν ῇῃ δὶ ϑοσὲ 8150 δὼ νυνὶ Ἄοχοθρίίοη ΟΣ [δες 

δεσμῶν τούτων. 
Ῥομαβ ἴμεββ. 

βασιλεύς, 
Κιαβ, 

τούτων ὁ 
1656 (155) ἐπ 

παρρησιαζόμενος 
Ῥϑίῃβ ουβροκρη 

λανθάνειν 

30. ᾿Ανέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ 
διοοάᾶῷ δὰ ἔμ6 : ΚΙ δρᾶ τε 

ἡγεμὼν ἤ τε Βερνίκη καὶ οἱ 
Βονοῦποσ ἰῃζ6. δῃᾶ Βοχῆῖος δηὦ ἔῃ (ΟΠ 65) 

συνκαθήμενοι αὐτοῖς, 31 καὶ ἀναχωρήσαντες 
δἰ τς ἱοφεῖμοσ ἴο ἐμϑαῖ, δηἃ Βανὶηξ ΡΠ νάσανῃ 

τς ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους ᾿ λέγοντες 
ἴον οσα βρϑακίηῃρ ἰοναχα οὐἱα δῃιοίηοσ. Βα 

ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον 
ας Νοϊμϊπρθ οὗ ἀδθαδαίῃ ΟΣ οἔομᾶβ ψοτίων 

πράσσει δ᾽ ἄνθρωτος οὗτος. 
ἰδ Ῥαγξοστηίης 16 δε ἘΠῚ 1815. 

88 ’᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη 
ἈΑρτίρρα 1.}}}} ἴο ἴχ6 Ἐδϑε5 Βαιϊὰ 

᾿Απολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος 
Το Βαᾶνθ Ῥθεὴ γϑιθαβοῦ τῦαβ 8016. {δ ΤΆΘΙλ 

οὗτος εἰ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 
1815 1Ὲ τοῦ Ὧθ Παᾶ σδθα Ὡροὰ Οδεβασ. 
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Ι δπὶ βρθακίῃρ ὙΠ 
ἔγθθηθδβ οὐ βρβϑρζῃ 
Ψ6Ὶ1. ΚΟ. δου 
ἴμπ6586 ἰῃίηρβ;. ΙΌΣ ἋΣ 
διὰ Ῥαιβαδαθᾶ. πὲ 
ποῦ οὔθ οὐ ἴμεβε 
ὑῃ1η55 ΘϑΟδΡθ 6 5. ἢἰς 
πούϊοβ, Τοῦ’. ὑμ15. [ῃϊηρ. 
85 ποὺ Ὅθθὴ ἀοηδ ἴῃ 
δ ΟΟΓΏΘΙ. 2700. γου; 
Κη ΑΡΥΙΡῬΌϑα, “Ὀε- 
ἤσρνθ [86 Ῥσορῃβείϑ 1 
ΚΩΟΝ γοὰὶ ὈΘΙΐανα,"ν 
28 Βαὺ Α'ΡΥΪῬΌΔ. .κ5εἰἃ 
ἰο Ῥ81: “ἸὮ ἃ βδοιξ 
ἀηθ γοὰ σοὶ θ6γ- 
βαδάθ τὴθ ἰὰ Ὀθοοιηδ 
ἃ ΟὨτ βυϊδῃ.᾽ 29 Αἱ 
ἐμ15 δὰ -5818: τὰ 
οὐ πίῃ ἰο αοὲ 
ἐϑῦ ψποίμοσ. ἰὴ Τα 
Βῃοσὺ ὑπ|ὸ ΟΥΥ̓ἰΩ 8 
Ἰοηρ ὑΐὴθ οῦ  ὁμ]ν 
ϑγοὰ Ὀὰὺ 8150 811 [ῃοβα 

ΠΟ 68 τὴ8 ἰοδΐ 
ψΟυὰ Ῥθοομιθ. ΤΣ Θ ἢ 
ΒΌΟΣ 8ἃ8. 1 δἴ5ο δῖαν 
αἰ 86 δχοθρίοη. οὗ 
ἴῆθϑβθ Ὀοῃᾶβ. τ:.0: 

30 Αηά δ6 κίηρ 
τόδ 8:ῃα 50 αἰ ἐπ 
ΒΟΥΘΓΏΟΙ δῃἃ Β61- 
Ὠἰτθ. δῃ8 ἐμ τθη 
βϑδαίβα σὲ ἰπό. 
31 Βα δ5 ὕμεν σῇ ἢ- 
ἄγον ὑπ8ν Ῥασϑα ὑδς 
ἴῃς ὙΠ Ὁμ6. διηοίῃρτ, 
βαγίησ: “ὙΠῚ5  τῖδπ 
Ῥτϑοίοθβ πούηρ ἀθ- 
βαυνίηρ ἄδαθδβ. ὋΣ 
Ῥοπα5.᾽" 32. ΜοΥΘΟΥΘΙ͂, 
Α-ΟΥΡρΌαἃ βαϊἰα ἴο Ἐ85- 

ἰὰ5: “ΤῺϊ5 τδῃ σου] 

Ὦδνϑ Ὀδθὴ στοιθαβϑα: 15 

Ὧ8 δὰ ποὺ δρρθαϊβὰ 
ἴο Οδβδβασ. 
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:ῶς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν 
,Δ5. υΐ 1 νν»ὰ5 1 δρᾶ οὗ Π6- ἰο- 6 ΒΘΉ 5 ἀνα 

εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, παρεδίδουν τόν 
ἰμλίο. 6. 1ἴαιν, ἐδον' Ἔσο βίνὶηρ σνοὸσ {πὸ 

ὲ Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας 
“πα Δα] ΔΙ5Ὸ : δογὴθ - αἰβέοσο Ὀουηα ΟΠΘ65 

ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ σπείρης 
τὸ σι ΌΣΟΙ. ἴο πϑσηδ 715 οὗ Ῥδῃᾶ 

Σεβαστῆς. 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ 
οὗ Αὐυδυδβὶ Ομ 6. ἩδνὶπΒ βίδρρεα ὉΡΟῺ Ῥαϊ ἰο Ῥοδῖὲ 

“Αδραμυντηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς 
ἐτόῖὴ Δατοχηνλαγα - Ῥείη δροσς ἴο Ὀ6 58:15 ἰηΐο 

τοὺς. κατὰ τὴν. ᾿Ασίαν τόπους ἀγνήχθημεν, 
{. ον {86 ᾿Αβὶᾷ :- Ὅ]Δοο5 )ἷα ΜΕΤ, 6 τὸς 
» ς..». 2.4 , 

ὄντος ἡμῖν Ἀριστάρχου 
ροΐπβ ΕΝ “ΤΟΥ Αὐϑίδσσῃιβ 

Μακεδόνος τῇ τε 
Μεαοεαομῖβϑῃ ἴο ἐπ δηᾶ 

᾿ς ἑτέρᾳ εἰς Σιδῶνα, 
ἀϊξέοτοηϊ [485] τὸ ΒΙάοη,- 

φιλανθρώπως τε ὃ ᾿Ιούλιος ᾿τῷ 
ψ| υχάδῃ αὐξθοϊοη δηὰ {π6 Φα 1 5᾽ ἴἰο ἴ8 8 

Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν. πρὸς τοὺς 
Ῥϑμὶ Ἠδνίηρ 5οἃ Π6 ρουζηϊ θα ἰονατα [ῃ8 

φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν. 
ἔθη Βαν]ὴηβ ΒΌΠ6 Οὗ σϑτθ ἴο ορίδϊῃ." 

21 
ἡμᾶς 
᾿ἃ5 

σὺν 
«Ἰορσείδον 

. Θεσσαλονικέως: 3 
. ΟΣ ΤΒΟβϑδι οὶ σΔ; ᾿ 

κατήχθημεν 
“να ψεχε 1δἃ ἄονα 

᾿ ἀναχθέντες 
Βανίης ὈΘοη 1δα ὰΡ 

τὸ τοὺς 
τῃὴ8 

τε 
δηπὰ 

4 κἀκεῖθεν 
᾿Απὰ ἕτοχῃ μετα 

ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον ᾿ διὰ 
ψ6 5α 16 απᾶοσ ἴ6. Ουρσιβ «χοῦ τδὰ6 

ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, 5. τό 
δ τοῖς ἴο Ρ6 ΘΟὨΈΓΑΥ͂ (ΟΏ 65), 3.0: 

πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν 
ΟΡΘἢ 5868. {86 ἄονῃ ἐπα Οἤίοῖια δηά Ῥδιωρηϑ δ 

᾿:διατλεύσαντες κατήλθαμεν εἰς Μύρρα 
ΒΑΕ 5ε 16 ἃ ἀσχοῦθῃ ᾿γὸ σᾶ ἄονῃ ἰἱπίο " Μυτὰ 

τῆς Λυκίας. 6 Κἀκεῖ εὑρὼν “ὁ 
οὐ ἴ 6 τιν οΐᾶ. Απὰ ἔμοσο ανίηρ ἔουπὰ ἐπ 

ἑκατοντάρχης πλοῖον ᾿Αλεξανδρινὸν πλέον εἰς 
σοαζσίοα. ροϑδί ΑἸΟΧδηατῖδη 586} η85 ἰῃπΐο 

τὴν ᾿Ιταλίαν ἐνεβίβασεν. ἡμᾶς εἰς. αὐτό. 
186 Τύδιν ἢ χῆϑᾶδ βὸ ἐπ τι5 ᾿αΐο 1. 

1 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες 
χὰ Βυξδιεϊοθας Ὀμυΐ δυν 5811 085 ΒΟΥ 

καὶ όλις ᾿ γενόμενοι . κατὰ τὴν 
διὰ ψη ἢ αἰδῆο!ν ανίηθ ΘΌΤΩΘ ἴο ΡῈ ἄονψῃ [86 

Κνίδον, μὴ προσεῶντος ᾿ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, 
Οπῖάτ5, ποῦ δοίη 5 ἰοννατᾶ -ὦὉ5 οξίῃο - ψὶπᾷ, ἡ 

ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην. κατὰ Σαλμώνην, 
ἽῈ 5616 α υπᾶρὲ. Τῆς τείθ :. ἄον ΒΕΩΙΟΏΘ, 

Ἴω 

ῇΦΆΑΟΤΘ. 21:1-- 

97 ΝΟ 85 ὁ 88 
αἀροϊαρθᾶ-.. ἔοσ 5 

ἴο 5811 αιννὰν ἴο [Γων, 
ἔθου. ὑχσοοθοᾶθα ἴο 
διά οί Ῥϑδυϊ δὰ 
οοείαϊῃ ΟὔΠΘΥ ὈΓΙΞΟΏΘΙΒ 
ΟΥ̓́ ἴσο 8 ΔΓΙΩΥ ΟἿ - 
οΓ Ὡϑιῃθα Ψυ} 185. ὉΣ 
6 Ῥαῃᾶ οἱ Αἰ’ δ - 
πδ. 2 αοἶῆρ ροδσζά 
ἃ Ὀοδῦ: το Δα τ8- 
τηγύ τὰ. ἰδαὺ. ΨΜ85 
ϑρουῦ ἰο 5811. ὈΙδοθ5 
οοηρ ἰῃ6 οοδϑὺῦ οἵ 
106 [αἰδύτίοῦ 011 Α5ΐ8, 
ψὸ βοὺ 5411, Ὅσο Ὀ6- 
πὰρ Μὰ τ5 ΑΤ 15: [ἀ7΄ - 
ΟΠ ἃ Μδο- 6- ἀσ 8 
ἔσοια ΤΏΘ5-58.10Ὠϊ δ. 
.Αηά. μα... παχὺ. ἄδν 
ΨΜὲ Ἰαπᾶρᾷ . δὖ Βίἄσῃ, 
δϑηὰ συϊ]ϊα5. ὑγραῦθα 
ῬΡᾶᾺΙ πῇ δυπιδῇ 

Ἰκίμᾶμοοθ δηα ρους 
ἐρᾷ Ηἰηὶ ἴο ρὸ τὸ Ηΐδ 
ἔτϊοπαβ δῃηᾶ ΘΩ͵ΟΥ͂ 
Γ[{Π6]Γ] σδγθ. 

4 Δῃά γουζείηρσ οὐὐ 
8θ. ἴσο ὑποτὸ 

ὍΔ 581106 υπᾶσ (Ὧθ 
[ΒΏΘΙΟΣ ΟἿ] ΟΥ̓ΌΓΕΒ, 
Ὀαοδαβο ὑῇθ6 ψἱπᾶβ 
Μετ οοπίγαγν; ὅ δηᾶ 
ψ6. πανὶ σαιοα ἐΠτΟΌΡἢ 
[86 -Ὄρθῦ 5686 δ᾽ οὴρ 
ΟἹ Ἵ οἷα δᾶ Ῥδχι- 
ΡΏΣ11.8. δᾶ ρμυΐ ἰηΐο 
φοῖῦ δὖ Μγύβδ ἰὼ 1γ'- 
οαἱἃ. 6 Βαὺῦ ἴποσο ὑδ6 

ΔΥΤΩΥ ΟΝσοΥ τουπα 8 
Ῥοϑὺ ἔσοσι ᾿ΑἸοχδαηᾶσίβα 
{μαῦὺ ψὰϑ 58111ηὃὋ0 ΙῸΣ 
Ιαϊν, δῃηὰ πὸ τλϑᾶρ 

5 Ὀοδχὰ ἰδ. 7ΤΏΘΩ, 
οἴου βϑ ρ ΟἹ 510 - 

'ν αυἱ δ᾽ πυχηρεσ 
οἱ ἄδὺβ δῃᾷ οοχζαϊῃρ 
το Οὐ 5 ἰὴ αἰϊ- 
Βοιν,  Ὀθοαυθδα ἰδ 
δα αἰ ποῦ δῦ τ 
σοῦ οἱ, Μἷ0 58116ἅ τ- 
ὅθ πῃ [βῃριίοσς οἵ] 

Οτοίο. δὖὺ:. 581" ἸὩΟΏΒ, 



ΔΟΥΝ 27: 8---18 

8 μόλις τε παραλεγόμενοι 
ψ ἢ ἀπο ν δῃά Ἰασἱὴ δ ἰμογηβεῖνεβ μοϑιαα 

3 1 3» 3 ,᾿ μῚ », αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον 
1: 6 σδίὴδ ἰηΐο ὈΪ]δ66 ΒΟΙῺΘ Ῥϑιὴξ ο8116α 

Καλοὺς Λιμένας͵ ᾧ ἐγγὺ ν πόλι 
ἘῚῸ δύθοσβι, ἰο ννἈ1 Πα ἐρέων ὧν, τος 

Λασέα. 
Ιαϑθαᾶ. 

9 Ἰκανοῦ δὲ ό ονου 
Οὐ βυϊβδεϊοης Ῥαΐ ΧΡΌΝΟ 

διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη 
ΒΑν]:Ἑ σοπια ἴο θ6 ἰπτουρῃ ϑηᾷά Ῥοίῃδ δισοδαν 

ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ .-καὶ τὴν 
ἈαΖασο5 οὗ [6 βδί Πρ ἰδτοσεση ἴθ δἰϑὸ {86 

νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, 
ἐδϑὶ δἰγοδαν ἴο αν σοζὴδ δἹοηρϑβίαρ, 

. παρήνει - ὁ Παῦλος 109 λέγων 
ὙἯὯᾺΞ ΚΤ ΟΟΙ ΤΩ. 5’ τῃ6 ῬΘΩΙ ΒΑΚΊΩΒ 
αὐτοῖς ἴΑνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ 
ἴο πολ Μ816 βεύβοῦβ, 1 δζὰ Ῥϑῃοϊαΐϊηρ ἰμαὲ νυυνἱῇ 

ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ 
ἀδαθθ δ8:᾽: ἃ χυοδ 1055 ποῖ ϑαῖν ΟΣ τ1ῃ 8 
φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν 
σϑυϑο δα οὔίδα Ῥοδέ ῬᾳΓ Γ β8|50 οξίμε 

ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν 
50. 15 οὔὰβ ἰο Ῥε δροὰξ ἕο} ἴῃ ξαΐατεα ἰπ6 
πλοῦν. 11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης τῷ 
5ΘΠΔῺ 6, ΤΏΘ Ῥαΐ ΠΘΩΤΕΤΙΟΙ ἴο ἰῃ 6 
κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον 

Ῥμοΐ δηὰ ἴο ἐδ ΒΕΔΡοΟν ΕΓ Ταῖμ συ 

ἢ τοῖς ὑπὸ . ἐπείθετο ἢ 
γ»ὰ5 ῬΕΥΒΌΘαΙΕ ὨΪτη56} Ὁ μὴ ἴἰο ἐμ (ἐπ η55) ΌΡν 

ἀνευθέτου δὲ Παύλου λεγομένοις. 12 
ΟΥ ἱποοηνοπίοηξ Ῥιΐ Ῥϑδαὶ Ῥοίηρ βαβίᾷ. 

τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς 
Ῥεὶοσ τονχασά 

οὗ ἴῃ 8 ἌΔΓΡΟΣ 

παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν 
ἴπῃ86 γχῇοχο (ΟΠ 65) ρμυΐ ΘΟΊ1Ώ56Ι 

δ δ 1 δ λο 1: 
᾿ θῇ “κα " ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πῶς. 

ἔγότα ἴῆογο, 1 ΒΟΙΏΘΗΟΝ, 
ἴο ΡῈ Ιϑρᾶ 

καταντήσαντες εἰς δύναιντο. 
ἐμὸν ννουᾶ 6 δϑϊα Βανὴξ δἰίαϊη θα ἄοννῃ ἰχίο 

τῆς Κρήτης Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα 
ῬΒορηῖχ ἕο ννἱηΐοσ, ΒΑΙ͂ΡΟΣ οἵα σΟχρίθ 
βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον. Ἰοοκίῆβξ ἀοννῃ ποιίμοασε δῃᾷὰ ἀόνψῃ βοιίπραϑί. 

δὲ 
μυξ 

18 “Ὃποπνεύσαντος 
Ἐανίηβ ὈΙον πηᾶδΥ 

δόξαντες 
(οΠ}65) Βανίῃρ ἐδουρμὲ 

νότου 

τῆς 
ΟΕ [86 Ῥαγροβο 

οὗ βοα νέα ἰ 500], 

προθέσεως ΕΣ δᾶ 85 Βορά 85 
ΤΟΘΙΖΟα ὑπ ῖῦ ῬΌΓΡΟΒΘ, 
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8 δῃᾷ, οοδδίϊηρ δοὴρ 
νὰ αἰδηουϊν Ὗ8 

σὴθ ἴἰἴο 8 οαγίβῃ 
ΡΙδοθ οσδιἹθὰ Ἐϑὲν 
Ηδνθηβ, ὩΘΑΥ ψΏΪΡΗ 
ψΜὰθ ἰῇ οἷν 18. 
568. 

945 σΟΠ 5 ΔΘΥΒΌΪΙΕ 
ἔαρ δα ραββθα ΕΥΝ 
ὉΥ ΟΝ ὁ ψὰ5 Ὧδ». 
δάοιαβ ὅο ἡδνὶρδίβ 
Ὀθοδαβθ δὐθὴ ἐῃβ 
ἔδδῦ [οὗ δὐοῃϑιηθηὶ 
αΔΥ] 88 ΘΙΤ δ αν 
ῬδΒΒΘΩα, ὈΨΡ, Ῥβ88) 
τηβθ 8 τασομῃμηρῃ- 
ἀδύϊοα, 10 βανίῃρ ἰο 
θη: “Μθῃ, 1 ρΡδὺ- 
οεἶῖνα ὑπαὺ πδνῖρα- 
ὑΐοη 15 ροΐῃρ ἴο “δ8 
ἰὴ ἀϑηδρα πη 
Βτθαὺ. 1058 ποῦ ᾿ΟἿ]Υ 
οὗ 88 σᾶῦρο 81ᾷ 
[8βὸ Ὀοῶὺῦ Ὀαῦ 8150 
ΟΥ ΟἿἱὐ 50015.᾿ 11 Ἐου- 
ΘΥΘΓ, ἰῇ δύ οἵ- 
ΠΟΘ πη Ὠδράϊησ 
ὕπ6 ὉΠοὺῦ δῃᾷὰ ἐπ 
ΒΡ ΟἾΏΘΥ Τϑίδον 
ἤδη ὑπ [ῃΐηρα βδἱᾶ 
Ὀν Ῥδᾶιϊ. 12 ΝοΣ 
δἃ5 ἴθ ΠΒΙΡΟΓ ν᾽ 88 
ἰῃησοηνοηϊθαὺ ἔοχ 
Μἱύουησ, ὕπθ τπ8- 
Τοτιύν δάνιἰϑϑθα κβοῖ- 
ὑλπιρ 5811 ἔγοπι {δοῖθ; 
ἴο 8566 1 νψἮὋῪε οουἹά 
ΒΟΙΠΘΏΠΟΥΣ 8 κ6 1 ἴο 
ῬΏοθηϊχ ο ψ1ΏΥΘΓ, 
δ ὨΔΙ͂ΡΟΙ Οὗ Οτδίβ 
ὑμαῦ ορϑῆβ. ἐοψασά 
56 ποτύμραδϑὺ δῃᾶ 
ἑοψασγὰ 6 βοιίῃ- 
Θδαδῦ. ΄ 

12 ΜοΥϑουθσ, ψΠῈΠ 
ἐπ6 βου πἰμα ΡΙΟ 

πον ὑμπουρῦ 

671 

κεκρατηκέναι ἄραντες ἄσσον 
τὸ ᾶν 8 1Δ1ἃ Ὠοϊὰ Βανίπρ 1πἰοᾶ οἷοβο Ὁν 

παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 
{86 ΘΙ Ἰασταρ ὑμπουηβοῖνοβ μθϑάθ {ῃς Οτοίο. 

14 μετ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾿ αὐτῆς 
Αξίοσ ποὲ τοῦ δι ἰῆσιιδέ ἄοννῃ ο 1 

ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενος Εὐρακύλων᾽ 
αἰλα ἐνρῆοαΐϊο {μθ6ὸ Ὀδίηρ σαι] Ἐσοδαῖο; 

1ὅ συναρπασθέντος δὲ τοῦ 
Βανι ῬΘοα βηβς6( ἰοσαίπμοῦ μυΐ ΟΥ̓ [μ68 

πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν 
φοδῖὺ δ8η)ἃΔ ποΐ θὴρ 8016 ἴο ὈΘ6 ονδίῃρ δρδαϊηβὲ 

ἀνέμῳ ἐπιδόντες 
ψιὶπα Βαντὴβ Βίνθῃ ὈΡΟῺ 

106. νησίον δέ τι 
Ξ.Ά811} 1515Πα4 Ὀπξ ϑβοπια 

καλούμενον Καῦδα 
Ῥοίπε σ8116α δυάδα 

μόλις 
νι απ συν 

γενέσθαι τῆς 
ἴο δοοχαθ οὗ ἴδ 6 

βοηθείαις 
Ἡφὶρ5 

πλοῖον" 
Ὀοϑδί; 

Σύρτιν 
ΠΑ ΖΎΕῚ 

σκεῦος, 

τῷ 
ο 6 

ἐφερόμεθα. 
“6 ἌΘΥΘ 6 ΙΡ ῬΟΥΠ6. 

ὑποδραμόντες 
μανλθ τὰ 6 ̓ 

ἰσχύσαμεν 
“6 Π8ᾶ βἰσεηβίῃ ΘΟ Ρ ἢ 

περικρατεῖς 
(ο65) μάν ὴβ ἔ.1}} ταϊρὴ νὸν 

σκάφης, 1 ἣν ἄραντες 
518, ΄ ΜΈΣ πανίῃρβ Ηξίθα ὕὉΡ 

ὑποζωννύντες τὸ 
Ὁπαοιρίσαϊηβ 18 

μὴ εἰς τὴν 
ποῖ ἰρῖο 16 

χαλάσαντες τὸ 
πανί Ιοεσεᾶ ῃ6 Βα δυ, 

18 σφοδρῶς δὲ 
Ψοβεθθν ὑπαὶ 

2 
ἐχρῶντο 

ἴον ἜΣΘ πϑίὴρ 

φοβούμενοί 
ΕΥΞΣΥ 9 21Ξ} 

ἐκπέσωσιν, 
ἴδον τα σδτ 81] οαΐ, 

οὕτως ἐφέροντο. 
5 {πὸν Ψψοσς ὈοΙπ5 ὈΟΣΏΘ. 

εἰμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς 
νεῖ Ὲ ΠΡΟ ρεα Οὗ ἰο {86 [ὅΔ.}}]} οὗ 5 ΘΒ 

ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 19 καὶ τῇ 
γον ίαρ οἂαἱ (λον εγα χτϑ κῃ, διὰ ίο ἴ8 6 

τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν 
ἰῃἰγα [ἅδ᾽] δοίη νι οννὰ μα αθ τἢ6 ἰδοκ,ίηρ 

τοῦ πλοίου ἔριψαν. 
οὗ 6 Ροβί ἔδον ἴμστον,. 

20 μήτε δὲ 
ΝΟΙοΣ 1 .}}}} 

ἐπιφαινόντων ἐπὶ 
ΒΌΡΘΔΥΩΕΣ ὌΡΟΣ 

τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, 
8 ποὺ οὔ 16 Ἰνῖὰδ προς, 

περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα 
Μὰ5 ΒοῖῺ 5 το α ἀτουπᾷ ἔσο Ὠορε 8411 

σώζεσθαι ἡμᾶς. 21 Πολλῆς 
ἴο Β6 δίῃ βανϑα 1.5. ΟΥ̓ το ἢ 

τε 

Δα 

Ω 

ἄστρων 
οὗ βίδυξ 

χειμῶνός 
ΟΥ ΨΙΒΊΟΣ 

λοιπὸν 
Ἰαξίονου. (815) 

τοῦ 
οὗ ἴμ 8 

τε 

8 

μήτε 
ΟΣ 

ΠΡ 
ἡλίου 
ΟΥ 5 

πλείονας ἡμέρας, 
ΤΟΥ͂Θ αδν5, 

ΔΑΟΥΤΝ 2}: 14---2} 

ϑηῃα ὑπὸν "θα ΘΏΘΠΟΥ 
δὴ Ὀδρδῇ οοδϑίϊησ 
ἸΏΒΏΟΤΘ δοηρ Οτοίαθ. 
14 Αἴῦοῦ Ὧο ρστθαῦ 
ΨΏ116, ΠΟΊΨΘΥΟΥ, 8. ἰθλ- 
Ροϑύσου ψίπμα σβ]]θᾶ 
ἘΠ᾿ το δα αἰο τυβηρα 
ἄοχα Ὁροὰ [1ᾧ. 15 .ΔΑ5 
π6 ὈῬοδὺ ψὰβ ν᾽ οι τ 
Βοῖζεα δῃηά ψὰ5 ποὺ 
8016 ἴο Κοορ 15 Ὠθϑά 
δραϊηδὺ 6 σἱμᾶ, τ 
ὅϑνθα ΠῚ δα σχο γα 
ὈΟΓΏΘ οι. 16 Νοῦ 
6 Τὴ ὉΠ6ῈΡ [ς{8ὃ 
ΒΏΘΙΟΣΥ ΟΥἹ]Ἱ 84 σογίϑιῃ 
581 5] οδιρα 
σου δ, πα γοὺ ψ6 
ΟΙΘ ΠΆΤΟΙ 8016 ἴὸ 
σοῦ ροκβοϑείου οὐ 8 
ΒΚ δαὖὐ τῃ6 πίθγῃ. 
11 Βαὺ αὐου Ὠοϊϑύϊηρ 
Ὁ δοοασᾷ μον Ῥθρδῃ 
αδίηρ ὮΘΙΡ5 ἴο υηᾶϑυ- 
σίγα [6 Ροϑῦ; δῃᾶ Ὀ6- 
ἱὰρ ἴὼ ἔθδυ οἵ γτυπηΐηρ 
ΔΡΤΟΌΙα οἡ {π6 Ξ'ΥΓ ΌΪ5, 
μεν Ἰονψουθα [6 β'Θ ΔΓ 
δια ὑδμῖι5. οῦ ἀὐϊνθ 
8ΙοΏρσ, 18 τοῦ ὑϑοδῦξβδ 
Μ6 Ψ8γ6 Ῥοίηρ νἱοϊδηῦ- 
Ιν ἰοπϑϑα σῇ ὑὯ8 ἴθ}- 
ρδϑδὺ, ὑῆβ τοϊονίησ 
[4Δ0}ὶ. πεν. θεβρδὼ ἴο 
1Ιἰρηΐθα ὑπ βῃΐρ; 

19 δῃὰ {πὸ (τὰ [ἀΔΥ], 
τ πον ον Ἀϑαϑ, 
{πον ἰθσοεν δὰν ὑῃ8 
τϑοκιηρ οὗὐ μθ Ὀοαδί. 

20 ΝΏΡΩ, ποῖ, πρὶ- 

[6 51 ὯΟΓ δβἴδύϑβ 

ΘΡΌΘΑΥΘαΑ [ὉΓ 8. 

ἄδγδ, ϑἃ ἢὺ [1016 

ζοιιροϑὺ 85 Ἰγίπαρ πρ- 

ΟἹ 5, 81 Ππορθ οὗ 

ΟἿΣ Ὀδίῃρ βδαγεαᾶ ἢ- 

ΔΗ Ῥοσδὰ ἰο Ὅ6 ου 

ΟὝΣ. 2Ι1ΙΔηὰ ΜΆΘΩ 

{ποῖ δϑα Ὀθθῆ 8 ἴοπξ 
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ἀσιτίας ὑπαρχούσης . τότε 
ΔΌΞ ΘΏσ6 ἔτ ΡΎΔΙΆ [ ΦΕΛΗΡ τ [0 03,0} 

σταθεὶς ὁ Παῦλος. ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν 
Βανίηῃβ βίοοα ἴῃ Ῥδαὰὶ ἴῃ τοϊαβὶ οΥ ἔθ. βδια 

Ἔδει μέν, ὦ ἄνδρες, 
ΤΊΆ Α5 ἈΘΌΟΘΘΞΒΥν, . ἀπλασϑρᾶ, [9] ΓΆΔΙ6 ὈΘΥΒΟῺΒ, 

πειθαρχήσαντάς μοι . μὴ 
Βανίηβ ορουνϑὰ (85 ἰο σι ]6τ) ἴο Τὴ 6 Ποῖ 

ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί 
ἴο 6 Ῥείη Ιεσᾶ υὕἢρΡ» ἔτοση [ῃ6 Οτγοῖθ ἴο 1 

τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 22 καὶ 
δηᾶ ΗΝ ἄδζηθδθα ᾿ ἰὰ]5 πὰ ἴῇ6 1055. Αὐμὰ 

τὰ νῦν ᾿ παραινῶ ὑμᾶς 
ἴῃς (155) ΠΟ 1 τβοοσζωχι μα χοῦ 

εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ 
ἴο Ὀ6 Ὀείηβ 611 βρ γιρα, Ἑχονίῃςξ ΟἿ Ζοτ 

ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ 
ΟΥ δοιϊ ποὶὲ ἐν ΨΈΉΣΡΕ οὐοῦῇ τοῦ Ἀεβίᾶεβ οὗ 8 

πλοίου" 283 παρέστη. γάρ -μοι ταύτῃ τῇ 
"Βοϑῖ; Βίοοα Ὀεβϑίααθ ἔοσ ἰοϊῶθ ἴο (158 [τἢ8 

νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰμί,. ᾧ καὶ 
ἰσμξ οὐ μς οὐ οὔ ννδοα 1Ἃ8γ0ὴ, ἴο ΨΏΟΣΤΩ 8150 

λατρεύω, ἄγγελος 24 λέγων 
Ι τὰ σοι ἀθυϊηβ ΒδοΟΥϑα βουνίσε, 856] Βα Β 

Μὴ φοβοῦ, Παῦλε: Καίσαρί σε δεῖ 
Νοῖ ἔδϑδσ, ῬδΩ; ἴἰο σβοϑοσ σψόοὰ [Ὁ 15 ἌΘΟσσβαυν 

παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί 
ἰο Ξἰαιιᾶ Ὀθϑᾶθ, δρᾶ Ἰοοκ! 885 πεαπαδὰ οὌνοῦ 85 ἔϑνοῦ 

σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας 
ἴονοῦΣ ἴἢὼ6 ἄἀοὰ 81} μα (οἢ 65) βοῖ πὰς 

μετὰ σοῦ. 28 διὸ 
δ 2156} ψου. ΤΏχοΟυΒῺ ΜΏΪΘΒ 

εὐθυμεῖτε, ἄνδρες: πιστεύω γὰρ 
ὍΘ Ὀοῖηρ νγ6]} βρισ θα, τῆ816 ρεύξοσιβ; 1 Ῥοϊῖθνθ ἴον 

θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾽ 
αοάᾶ. παὶ τὰ 5 Δ Ψ1Π 06 δοοοχαάϊηρ ἴο 

τρόπον λελάληταί μοι. 26 εἰς 
ΤΩΒΛΏΘΣΥ 1{ δα Ῥδθῶ βροθὴ ἴὸ Τῆθ. Ταΐο 

δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 
ῬᾳΓ δβδοχῆθ δ ἰ5 Ὠοσθσθθν 5. ἰο 281 οὔ, 

δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ 
ρνυΐ Σουτχίσοητῃ ξ ΓΞ 2}: 

ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, 
Οσουστεα Ῥοίηρ ὈΟΓΩΘ ΥΟΒῺ Οὗὔτι5 ἴῃ τῇς ΑΔαγίβ, 

κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ 
ἄοννῃ ταϊααῖὶθ οὗίῆῃς ὠἰρης ψοτα Βυρροϑίηθ [6 

ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 
ΒΆΣΙΟΥΒ ἴο Ὀ6 Ἰορδάϊῃξ ἰοννασα βόοὴθ ἴο ἰθγα οσομπηΐσν. 

28 καὶ βολίσαντες εὗρον 
Δηὰ Παντὶ ἰδίκθη βου αϊη 5 μον ξΣουπαᾶ 

678. 

δΌΒΌΏΘΠμο8. ἔγοτὴ Ζοοὰ, 
θὰ Ῥ8Ὲ1 βίοοᾶ Ὁρ΄ 
ἴῃ 8 πγαδῦ οὗ ἰἤρχῃ 
δα 8814: “θῇ, τοῦ 
ὈΘΥΥΘΙΗΙΥ οὐὑσαῦ ἰαὰ 
Ὦδνθ ὑβδκθῃ ΙῊΥ δἅᾳ.- 
νίοΘ δροὰ τοὺ ἤδνα. 
ραν οὐὐ ἴσ 568 ἔτοχῃ 
Οτοὺθ δῃά δύο β5ικς- 
ἰδίηθα ὑδὶβ ἀβδιιδρ 
δια 1ο85. 22 5.11, ἤον; 
1 Ὑϑοοχαχηθηᾶ. ἴο τοῦ 
ἴο 98 οὗ δορά σ,ΘΟΥ, 
ΟᾺΥ ποὺ ἃ Β0Ὲ} οὗ 
χοῦ ΨἘΡΧΖΙῚ. 06. Ἰοβί, 
ΟἿΪΥ 86 Ῥοᾶὺῦ σἱ 
28 ΕῸΓ {18 πίρσῃϊ 
ποῦ βίοοα ΘΙ τηδ 
8. 8056] οὗ {.ἢ8 
αοῦἂ ἰο ψΠοδλ 1 δ6- 
Ἰοὴβ 8ῃᾶά ἴἰο ΨἜΏοΙΩ 
1 τΤΟΠΘΘΥ βϑοσγθα βογ- 
νίοθ, 24 βαυϊηρ, Ἔδνε 
0 ἴδαωσ, ῬῬϑ]. Υου 
τλϑὺ βἰδῃα Ὀοϑἕοσθ 
Οδθσασ, δηᾶ, 1ΟΟΚΙ 
αοα Ὧδ5 ΓΥΘΘΙΥ ρίγοα 
γοὰ 811 ὑποβα βδηρ 
Μιὰ νοι. 25 ἘΒοτζτο- 
ἴογθ Ὀ6 οὗ ροοάᾶ σῆθοσ, 

ΙΏΘΩ; ἴοΥ 1 Ὀαοϊίθνα 

αοαάα ὑπαῦ. ὁ 1} 

6 ΟΧϑΟΟΚΡ ἃ5 ἰἴἢ Ὧδ5 

Ὀδθα ἰο!α τ6. 28 Ἠον- 
ΘΥΟΙ, 6 πχυδὺ 6 σδδὺ 

ἈΞΏΟΤΕ ΟἹ 84. Οογίδίῃ 

ἰδία," ; τ 

21 ΝΟ 85 ὑπὸ ζουτγ- 

ἰφοῦῃ πλρῶῦ 611 δηᾶ 

8 ΜΈΓ Ὀδίηρ ἰοβερᾶ 

ἴο 86 ἴτο οὐ {6 

[58ϑα Οἵ] Α΄ἀτ1.8,-: εὖ 

τηϊαηΐσῦ ὑῃ6 58 11ΟῸΥ5 

Ὀθρῶπ ἴο βαβρθοὺ ὑπρῦ 
ΟΥΟ ἀγα ὩΘΔΓ 

ἴο βΒοπὶῖρ ἰϑδηᾶ. 28 Απὰ 

ὉΏΘΥ πβουπῃᾶρα {86 

ἀδοίῃ δαπὰα τουπμᾷ ἱξ 

τ Ὑαπλοσανοπακον ποτα αππασασ αοσοσκασεσσσονποσνσσμσισαν σττοΕονπτοΠέΕοᾶΨ“«ᾳὁΨ«,ο,οΨὁοᾳ«-...τΔὸΒ» »Ἅ͵ὔῖ, .-.-.. ς΄.’ ςς...΄..ς.ς.. .....͵......-.--...-.-... ..... .. ....... ............. 

619 ΑΟΊΥΤΝ 27: 29--.34 

ὕπνον Ταύμοχῃϑ; 80 
ὕμεν. Ῥτοσρρᾶρᾳᾷ 8, ΒΒοτῦ 
αἰδύδποα δῃηἃ βδρϑίῃ 
τδθ 8. βόουηάϊηρ δηᾶ 
ξουπα ἰὑ Εζίθοα ἔδίῃ- 
οχῆβ. 29 Απμᾶα Ῥεξοϑιι88 
Οὗ ρασίηρ τὸ τηϊρὴϊ 
6 σδδὺ βο  ΘΤα 
ὍΡΟᾺ πα τοοῖβ, ὑπὸ ν 
οαδῦ οὖν ἔσο 8ῃ- 
ὍΒΟΥΒ ἔσο ὕμα βίθσῃ 
δηᾶ. Ῥασδϑὴ ψὶβϊηρ 
ἴοσ ἴδ ἴο Ῥθοοῖπα ἄδγ. 
30 Βυῦ ψΏθα 86 58}- 
ΟΥΒ Ὀορϑῇ βϑοκίῃρ ἴο 
Θϑόϑρα ἤτοι. ἰδ6 μοϑδῦὺ 
ϑηα Ἰονογοα [6 5Κιθ 
ἰηΐο [Π6 566 ὍΠΑΕΡ 
[886 Ῥγούθηβθ. οὐ ἰῃ- 
ἰομαϊηρ ἴο -1οῦ ἄοτῃ 
ΘΏΘΒΟΥΒ ἔσοπθ ἰῃθ 
ῬΤΟΝ, Ξ: ΔῈ] βία ἴο 
88 ἉΥΙΩΥ ΟἸΟΟΓ πὰ 
Ὧ6 βοϊάϊευβ: “1685 
ἰζδθα σθῃ τϑιηδί ἴῃ 
88 Ῥοδύ, τοῦ σϑηηοῦ 

Ὀ6 βανθᾶ." 82 ὙΏΘη 
{π6 βοιάίοσβ σὰν διΨῸΥ 
[Ὧ6 τόρϑβ οὗ ἐπθ 5. Ὁ} 
ϑηα Ιεὖ ὁ 181 ΟΝ, 

. ὃ8 ΝΟΥ οἷοβα ἰο [88 
ΔΡΡΓΥΟΔΟῺ οἵ ἄαν 811 
Ῥαρδῃ.,. ο δ ημοοῦγασθδ 

ΟὨΘ δῃᾶ 811 ἴο ᾿ἴδκα 
ΒΌΙΩΘ ἔοοά, 5Ββδγυγίῃρ: 
ὙἸἼΟΟΔΥ ἰδ 86 ἴοιγ- 
ἰοθηΐῃ ὧδὺ τοῦ ἤδνθ 
Ῥδθὴ οὐ ἴπθὸ ψ δοθῇ 
δᾶ σοῦ 8716- σου ῃ- 
αἷὰσ ψιύμοαῦ ζοοῦ, 
Βανί βοὴ ῃοίΐῃ- 
1 ΤΟΥ γΟΌΓΣΒΘΙνΘΒ. 

84 ΤΏΘΥΘΙΟΙΘ Τ 6ῃ- 

σοῦταθο τοῦ ἴο 

ἴδ Κα βοὴ ἴοοᾶ, Φοσ 

(15 ἴ5 ἴθ ὑμθ ἴη- 
ἰργθϑὺ οἵ συόῦᾷξκ βαΐζοῦν; 

ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ - διαστήσαντες 
ἐδῖμοταβ ἰνναηῖν, ὈΥιθὴν Ῥαΐϊ μανίηξ Ξίοοα ἰσοῦρὮ 

καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον 
ερὰᾶ δϑϑῖῃ. Αν 5 ἰδ κοὴ βουηδίηρθ ἔμπον ἐουπᾶ 

ὀργυιὰς δεκαπέντε: 29 φοβούμενοί τε μή 
αἰ οτὰϑ ΒΕίθρα; ἔφβδυὶηθ δορὰ ποῖ 

που κατὰ τραχεῖς τόπους 
ΒΟ ΘΝ ΘΤΘ ἄονῃ ΤΟΌΒὮ ῬΙΔΟΘ5 

ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες 
16 Τταὐϊθ 5811 σὰ οὐδοῦ Ἐδίθσῃ .... δανίπρ ἰἄσονχῃ 

ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν 
ΔΆΘΒΟΥΒ ΣΟΌΥΣ Βα ν ΟΥ ἸΟΩ ΘΙ ΩΡ ΟΣ δ᾽ 

γενέσθαι. 380 Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων 
ἰὸ οσσυσ. Οὗ βς. ὑΐ ΒΔΙΊΟΙΒ βεεκίηβ . 

φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν 
ἴο θα οὐδοῦ πὸ Ῥοᾶαξ διμᾷᾶ ανὶηρ ἰονψειρᾶ ἴπῸ 

σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς 
51] . πίο ἰδ8 ᾿ 868 ἴο ρχθίθῃββ. 85. 

ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων 
οαΐ. οὗ ἘΙΟΜ ΒΠΘΒΠΟΥΒ. ᾿ Ῥεϊπρ αρομέ 

ἐκτείνειν, 31 εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ 
τὸ Β6 βΞίσοίοῃτϊηρ ουξ,. Βαϊ τὰ ῬΔὺ] ἕο ἐπ 

ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις Ἐὰν 
[01:21 λνλν [0}.} δια ἰο ἐμ ΕἼ) [68 70.:} Ἰέονεχ 

μὴ. οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς 
πού {μεθα βΒῃοιμᾶ τοσπαίη ἢ ἰῃ6 Ὀοϑῖ, ὙοτῚ 

σωθῆναι οὐ δύνασθε... 32 τότε ἀπέκοψαν 
ἰο Ὅ6 βνεα πο νοῦ 816 8016. ΤΉΘα οαἴ ο 

οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ 
1π6 80] 1 5 6 τορὲε οζΐῃο 5ΞΚ| δᾶ 

εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 
ἴδεν Ῥοσσγηϊξοα Ε1: ἰἴο 28}} ουί. 

88 "Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα 
Ὁδ5Ὼ1 »υϊ ψΨΏΣΟΗ ἅδν 

γίνεσθαι παρεκάλει. ὁ 
ἴο 6 ΟΟΟΌΣΧΥΙΏΒ ἴγ85 ΘΩΟΟΌΓ ΘΙ τὴ 6 

ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, 
811 (ο" 65) ἴο ρασχίβικε οὗ ΠΟΙῸΣ ἸΒ χη θαΐ, 

Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον 
Ἐοατίδοηΐῃ ἃ ἰοᾶδν 

προσδοκῶντες 
ΘΧΌΘΟΙΩΝ . 

. διατελεῖτε, 
ΥῸΤ ἃχὸ δ βηΐηρ ἐπτουΡὮ, 

προσλαβόμενοι" 
Βανίηρ ἐβῖκθὴ ἰοννασα βεῖνοϑθ; Αι χ9}01:2.Ὅ...2 2} [7 

παρακαλῷ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς, 
Ιἃγὰ ΘΠΟΟΌΓΣΑΒΙΠ5 τοῦ -ἴο Ῥαγίβκε οἱ ΠΟΙΌΣ βτηθηΐ, 

τοῦτο. γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας 
ἰῃ 15 ἔῊΥ ἰοματά ἰδ υοῦκ 5ΑΙν ΒΈΊΟΣ 

ἤμελλεν 
ννα5 Ῥεϊὴρ δρουϊ 

Παῦλος 
Ῥδμπὶ 

λέγων 
ΒΆΣΙΩΡ 

᾿ ἡμέραν 
ἄδν 

ἄσιτοι 
τι πουΐ στϑίῃ 

μηθὲν 
πο 

.84. διὸ 
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θρὶξ ἀπὸ τῆς 
Ζτοσὰ ἴμ6 

δὲ 
ῬῬυξ 

ἄρτον 
. Ὀγτοϑδᾷ 

πάντων 
ΟΣ 8}1 (Οο1Π}65} 

ἐσθίειν. 
ἴο 6 φαίη. 

οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν 
Οὗ ΠΟΘ ἴοὼ οὖὗνγοῦυ Πιδὶγῦ 

ἀπολεῖται. .3ὃὅ εἴπας 
ΨΨ111 ἀσϑίχου 561}, Ἡδνῖλ 5814 

καὶ λαβὼν 
156 ([μ111}855} Ἐκεῖ Βανί ἰαΚοα 

εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον 
Ὠ6 αν ἔδϑηκβ ἴο {π8 σοά 1 5 Σὲ 

καὶ κλάσας ἤρξατο 
δᾶ Ἀν Π5 Ὀχοκοα μὲβ βἰδτίθα 

36 εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ 
ΟἸΙἸΘΟΥΖΌΙ ὁ μανίηρ ῬΘοοσΘ 811 81|Ξο ἴπον 

προσελάβοντο ᾿ τροφῆς. 31 ἤμεθα δὲ. 
ἴοοκ ἴο βϑῖνοβ ΟΕ ὩΟΌΣΓΙΒΗχαθηξ, ε οῖθ Ρυΐ 

αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ ὡς 
τὴ8 811} 5ΟΌΙ5 χὰ 1τι6 Ῥοϑβέ δρουΐ 

ἑβδομήκοντα ἕξ. 38 κορεσθέντες δὲ 
βονϑηΐν- ΒΙΧ. Ἐανίῃβ Ῥθθὴ βδίϊσῆηθρα Ὀπμί 

τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον 
οὗ που βῃτηθηξ 1πὸν νοσα σα ϊθηϊηρ {π6 Βοδὲ 

ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν. 
τον οαΐ ὯθΘ συϑοίη ἰπΐο ἐΐῃμπς 568. 

89 “Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ 
ΜΆΘΩ ρυς σαν οσουττεᾶ, . ἔῃ. δατΐῃ ποῖ 

ἐπεγίνωσκον, δέ 
πον ΟΣ Θ στϑσοριζίηρ, »αΐ 

κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν 
[Π6γ ἍΨΘΙΘ Ρουθ ν 85 Βανίαρ ὌφδΟΙ ἰαΐο ΨΏΪΟᾺ 

ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι 
ἔμεν οσὸ νυ ὶβίηρ 1Ὲ ἴδον νοι] 6 8016 ἰοὸ ῬΈ5η οὐἱ 

ὑπάρχει: 
15; 

κεφαλῆς 
Πσδὰὶ 

ταῦτα 

τινα 

ΞΌΓΩΑΘΒ 

κόλπον 
Ῥᾶν 

τὸ πλοῖον. 40 καὶ τὰς ἀγκύρας 
τὴς Ῥοϑδῖ, Αμὰ {π6 ΒΘΏΘΠΟΧΒ 

περιελόντες εἴων 
Βανίησ δα δυναν του ἴον ννοσο ρου πη 

εἰς τὴν θάλασσαν, 
ἰχΐο 18 568, 

τὰς 

ἅμα 
δἷ ἴδ βϑῖὰδ ἐδ 

, ζευκτηρίας τῶν 
ΒδνῺ5 Ἰοοβοηθα ἃ 186 1ἸΔ5} 1 55 οἵ πῃ 6 

πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα 
τυαδᾶάθτθ, δπᾷ Βανι 1δἰοα προ ἰμ6 ΣοΥΘ5α 1} 

ἀνέντες 

37. Το πυηαγραᾶ δηῃᾶ βονθηΐν-τ-ϑικ, ΝΌν νυ; 
Ὦνο, Αἰ; 

680 

ἴοσ ποῦ ἃ δῖ" οἱ 
μῃ6 μεδᾶά οὗ οπδ. οἱ 
χοῦ ΨΜἘ}2| ρουΐβῃ,"» 
85 ΑΥ̓ΕΥ 6 58: ἰῃὶς, 
ὯΘ 8150 ἴοοῖκ ἃ Ἰοαῖ 
σαν8 ὑμδηα ἴὸ αοά 
Ῥαΐοτθ ὑμθηὶ 811. δηᾷ 
ὈγΟκΘ Ὁ ϑ8ηα βῥαδγί. 
ρᾷ εοϑἰΐηρ. 86 50 [δεν 
8411 ῥβοϑῆθ οἤθοξῃ 
Δα ὑμρηλβοῖνοα θ6. 
σθαι ὑδκίηρ 5οη16 ἐοοᾷ, 
ΝΟ, 811 ὑοραίῃεσ, 
ὸ 5015 1 {π6 Ὀοκὶ 
ΜΟΥ δροιδ ὕνο δυῃ- 
αγθα δηα βονυθηὖν -ὶχ ἃ 
38 ΘΗ ὑΐον ἢβὴ 
Ὠθθὴ δ πο -. υἱϊῃ 
ἱοοᾶ, μεν ρτοσδοᾶραᾷ 
ἴο ᾿ἰσαίθη {πὰρ Ῥοδὲ 
ὉΡ ὑπτονίηρ' ὑῃ6 ψὮραὶ 
ΟΥὐΘΥΡοδχαά ἰπΐο {8 
568. 

39 ΡΊΔΔΙν ψῃδη- ἢ 
ῬὈθοϑῶθ αἀδὺ, ὑπμ8γ 
σου Ὡοὺ σϑοορηΐζα 
6 ἰϑῃᾶὰ Ὀαὺ {πὸγ 

ΘτΘ οὐϑουνίηρ ἃ, σοῖ- 

το ὍΔ. ψὶ ἢ 8 ὈΘΔΟΉ, 

δ ἃ Οὐ ὑδὶθ [δ 

ὍΘ ἀείογιίηδα, ἐξ 
μον οουμμα, ἴο Ὀθδοὴ 

6 Ῥοδί, 40 50, οσυὐ- 

ὑἰρ δ'νὰὺ μὰ 81- 

ΟΠΟΥΒ, ὕμον Ἰοὺ ἤρα 

8411 Ἰἴηΐο ὑπ θᾶ, δ 

086 βδϑιλθ {1π|6 Ἰοοβίηρ 

ἐπ 6 ᾿ϑϑρϊηρβ οὐ ἐμ 

ΤυσΟΥ ΟΥΒ 86, 866} 

μοϊϑιύίηρ ας ζοσθϑδῖ 

ἵννο Ἡπυπαγοα δηα βονθηίΐν- 

δρουξ βανοηΐν-ϑῖὶκ, Β δηᾶ ϑδαμιᾶϊα Ψψογδίοσα. Τὰ ἐπ Ψὑνγοβίοοι 

ἃμῃᾷ Ἡοτ Οὐρὶ τοχύ [πΠ6 Οὐϑὸκ ψοχὰ (μῦ8) Τοσ δι ουδ ἰ5 τηδχκοᾶ 
ὉΣ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ὨΔΙΕΌΥϑΟκΚρῖς, ἃπα ἴῃ π6 ζοοΐποίο ΔΌΡοδτα ἴῃ 6 ατροῖς νψοσὰ 
(αὐδιςόδίαλ) ἴου “ἵννο. παμᾶγοα." ΤῊ σορν δῦ ΤῸ 186 Β πιϑαυβογιρί δνὶ- 
ἄθῃτν δᾶ ἃ τηϊδίαβκο Ὦν σοί πϊηρ Ὁπ6 3.8] Οοἵἴηθρα (ὅ) οἵ ἐπ6 ὉΓ8- 
οραΐησ αὐξοῖς ψψοσχὰ νυ ἰμ6 ποχὲ δίῖοῦ 5 Βταδ. (8) βιδπαϊηβ ἔχον 200, .ο 

Τοστα ἰῃ6 Οτροῖκ ψοσᾷ "ὅδ: τηϑθδπίηρ “ρου, 
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κατεῖχον εἰς τὸν 
ἔμλον σοῦ Βανι ἄοννῃ ἰηΐο ἐπ 

περιπεσόντες δὲ εἰς 
ἘἩδνΊῺΒ 816 ἀτουμα Ὀυΐ ἰπῖο 

ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ 
ρίαθοσα οὐένο βεὰβ {δον ΤϑῺ 5ῆοσθ ἴῃ βδῃῖρ, δπᾶ 

μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν 
δε ἀλᾶθοῦ ὕχοὸν παν ΐηϑβ βίθοϊς ΕΥΤΩΙΥ τοχηϑίηθα 

ἀσάλευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο 
ὉΠΒΆΘΚΘΌ16, ἔπε αΐ ΕἸ ΠΣ χοῖ Ὑ785 Ἀοΐῃρ ἸοοΞοη θα 

ὑπὸ τῆς βίας. 42 Τῶν δὲ στρατιωτῶν 
ὮΣ ἴῃ νἱο]εῆσε. Οἐίδ6. αὶ ὁ ΒΟ] ΘΥ5 

βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας 
ΠΟΌΠΞΘῚ Ὀ6σϑιθΒ ἴπ Οτάθτ' ἰδαὺ ἴθ ΟἿ65 ἴὰ Ὀθομαβ 

ἀποκτείνωσιν, μή τις ἐκκολυμβήσας 
[λ8γ} 5ΒῃουἹά Καὶ, ποῖ δή οῦΘ Βανὶηξ βυνύσα οὐἱ 

διαφύγῃ: 43 ὁ δὲ ἑκατοντάρχης 
μου δε ζτουρῃ; ἴδα6΄ Ῥυΐῖ σοηἑτίοι. 

βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον 
φῦ 5 ἴο 5ᾶνθ 2 χολνγτνοὶ {μ6 Ῥ811 

ἐκώλυσεν "αὐτοὺς βουλήματος, 
Βοννβ5 ργενθηύηρ ἐλοτα ἍΊΒΗ, 

ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους 
Βο οοχασηεπαρᾷ δηᾶ 1ῃμ6 (ΟΠ. 65) Ῥθίηβ ΔΌ1Θ 

κολυμβᾷν ἀπορρίψαντας 
ἰοὸ Ὀ6 βιν τσ 5 πανί σονσαι ὑπουΏβοῖνεβ οὔξ 

πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ 
Εγβὲ ὌΡΟΩ ἰδ βαγίῃ ἰο ΡῈ βοίμδ οαΐ, Δ ηα 

τοὺς λοιποὺς οὗς μὲν ἐπὶ σανίσιν 
[6 Ιοδίονοσ (ο65) ΨΏοαλ ἱπαθοα ἀροὴθ ὈΙΘΏΚΒ 

οὗὺς δὲ ἐπί τινῶν τῶν. ἀπὸ τοῦ 
ΜΏοΙὰ Ὀαΐ ΡΟ βοῆθ ΟΥ̓ μα (155) ἔγοσῃ [88 

πλοίου καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας 
Ροϑῖ; δῃαᾶ 1ὴ)85 Δ οοςυστεοα 81} 

διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 
ἴο 6 βανβα ἘλΤΟῦΒΒ ὭΡΟΩ ἐπα θδσί. 

2 Καὶ 
Δηά 

ἐπέγνωμεν 
Ψ6 τεσορῃϊζεα 

καλεῖται. 
ἷς Ῥρὶτῃσ 8116. 

παρεῖχαν 

τῇ πνεούσῃ 
ἰοῦ ἈΙονδ5 

αἰγιαλόν. 41 
ὌΘΔΟΙ. 

τόπον διθάλασσον 

ε 

τοῦ 
- ΟΣ [ῆὴ6 

τότε 
3 εἴτε 

νῆσος 
ἰβίαπα 

διασωθέντες 
μανίηβ θεὰ Ξανϑα [ΤΟ ΡΗ. 

ὅτι Μβμελιτήνη ἡ 
ἰδ. ἹΜοΙα 16 

2. οἵ τε βάρβαροι 
τῆρ διά ὈΔΥΡΘΣΙΔΗΒ5 

οὐ τὴν τυχοῦσαν 
ΜΟΙ ἈδνΊΩ5 δου ββῖαθ ποὺ ἐπ Βανί δδρροηρᾶ 

φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἅψαντες γὰρ 
αϑξδοξίίου ἔοτ τδηκίῃμα τὸ 15, ανίηξ ἐουςῃεα ΟΕ ἔογ 

προσελάβοντο πυρὰν πάντας ἡ μᾶς 
Ἔτο δον τεοοὶνοα δοαρβιᾶθ 81 [5] 

διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ 
[σοῦ 6 τϑὶρ ἐπα δανίηρ βἰοοῦ ροῦ β8ηᾶ 

ΑΟΥΤΝ 27:41-.--28: 9 

ἴο πὸ νι μα, ὑμδ 5 
Ιηϑᾶθ ΤῸΣΓ ὑῃ6 Ὀθϑοῇ. 
41 ΜΆΘΩ ὑδον ρηὐοα 

ἌΡΟΩ 8. 51.081 ψΘΒὨΡα 

ὉΟὨ ΘΔΟῺ 5: ὃν {μ6 
5868, ὕδδν τϑὴ ὑῃ8 βῃϊρ 
8ϑρτουα δη4 [6 ὈὉΤΟΝ 

σοὺ 5ὅποΚ δηᾶ κἰδυθᾶ 
᾿ττη ον 186,- θα 86 
ΒΌΘΙΏ Ὀρθσδὴ ἴοὸ Ὀ6 
νον Ὀτοκοη ὕο 
Ὀίθοθ 42 Αὖὐ ὑμῖβ ἴὖ 
Ὀθοϑὴθ ὕω ἀδύρυσωϊ- 
ῃϑύϊοη οὗ ἰδ βοίαϊουα 
ἴο ΚΙ {πῃ ὈΥΙΒΟΏΘΙΒ, 
αῦὺ Ὧ5 Οὐδ᾽ τηΐϊρῦ 
ΒΊΑ ΑΒ ΘΠ ποθ 6. 
48 Βαὺ [6 δύτὴν ΟΠ - 
ΟΟΥ. ἀθείσρα ἴἰο ῥγίῃρ 
Ῥϑαϊ - βαῖοῖν ΤΟΙ 
δα τοογθϊηθα ἴθι 
γοῖὰ 86 1 ὈΌΤΡΟΞΘ. 
Αμα 6 οομμπηθησθρα 

ὍΠΟΞΘ. 80᾽|δ6δ τὸ “να 
ἴο οοϑδὺ ὑμουβαῖνθβ 
ἰηΐο ὑῃ 6 588 δᾶ 
ΘΚ ι᾿ὖ ἔο Ἰβφδηᾶ 
Εγβὺ, Δδδηα {ὰμ6 τοῦ 
ἴο ἅἄο 50, ΒΟ 86. ὩΒΟΩ 
ὈΪΘΏΚΒ 856 ΌΤΙ. ἸΡΟῺ 
σοτύθϊη ὑΙΘ5. ΤΟΙ. 
86. Ῥοαῦ. Δῃᾶᾷ ὑδὰ5 
1ῦ οϑὴθ δου ἐπϑὺ 81} 
ἌΟΥΘ Ὀγοιρ 55.186 }ν τὸ 
Ἰδῃᾶ.. 

2 Αμᾶ ψθ ΜΘ 
Βδα6; ταδᾶρ ἰὺ ἴο 

βϑῖοῦν, ὕπθὴ τγα ἰθατηθα 

ὑμαὺ 86 βίδα 5 

σα] θα Μαϑιύα. 2 Απᾶ 

ἴμ6 ξογοῖσ ἢ -Ό ΘΙ 5 

ῬΘΟΌΪΘ βῃβονοᾶ 5 6χ- 

ὑΥ̓ΘΟΓΟΙΏΘΥΡ ὨΌΠΊΒΙ 

Κίη 655, ἔῸΥ ΤΠ 6. [εἴπ- 

αἸϊδα ἃ στα δῃᾷᾶ γϑοοῖνρα 

811 οὗ τῷ ΒΟΙΡΓΠΙΙΥ 

Ὀθοϑιδα οὗ ἐπ ταῖῃι 

ἐπαὺ ψ85 [Πρ δρᾶ 
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διὰ τὸ ψῦχος. 38 συστρέψαντος δὲ τοῦ 
σου [ἢ6 ςο]ά. Ἡδνίηβ οοΙδεοίοα Ὀὰὲλ οὗ ἴῃ 6 

Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ 
ῬδΔᾺ] ΟΥ γν βίϊοῖκκ5 Ε7.}441:1 ταυϊ τ αθ δηὰ 

ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα. ἀπὸ 
Βανί ροσοα ΡΟ {δα ἔτο, νΊροσ ἔτόοτῃ 

τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψςε 
. αν . ΑΝ 5 σογλθ οὐὐ ξδβδίθηδα Μὰ ἄοννηι 

τῆς χειρὸς. αὐτοῦ. 4 ὡς δὲ εἶδαν οἱ 
οὗ τῃ6 πδηᾶ. οὗ ὨΪΠ). Α5 μ"ϊ 58 {3.0} 

βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς 
ῬΔΙΡΘΣΙ85 ΣΤ ΜΟΙ ἰμ6. ψα Ῥεαδὲ οαΐ οὗ Ἐπὸ 

χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον 
Ἀδραάᾶ οξ ίτη, ἰοννασα οὐδ δηοίμου (6 ν ΑΝ ΕΑ ΙΕ Ι 

Πάντως φονεύς ἐστν ὁ ἄνθρωπος 
ἘΝ 81] τθϑὴβ τΩΌΤΟΘΤΟΥ 15 1η6 ΤΩΔᾺ 

οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς 
1ἴὴ185 ΨΏοΙΩ, ὙἭκη Ῥδρη βανϑᾶ σοι οἱ οῦ {6 

θαλάσσης ἣ ζῇν οὐκ εἴασεν. 
568 6 δίκη" ἴο μὲ Ἡνίπε ποῖ ρῥϑυζγαϊ ρα. 

δ᾽. ὁ μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ 
ΤΘ ἱπμαρροα ἰμποχοῖζοτο δνῖηρ ΒΏΘΚΟΩ ΟΥ̓ [6 

θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν" 
ψν ἃ Ρεδϑὲ ἰαΐο ἐπα. ἄγ δ βυοσοα Ὡοίμηρ ᾿ϑᾷ; 

6΄. οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν 
186 (οἵλθ5) [1912 Ἅ6ΓΟ ΘΧΡΘΟ Ηΐτα 

μέλλειν πίμπρασθαι ἢ καταπίπτειν 
ἴο ΡῈ δροδ ἴο 6 βνθιησ, ΟΥΥΎ ἰἴἰο δ ζβι Πρ ἄονν 

ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν 
βΒιααάθηϊν αοδᾶ. ὕροη το} Ὀαὶῤ ΟΣ ΠΟΥ 

προσδοκώντων - καὶ θεωρούντων μηδὲν 
χροός - δᾶ ῬΘΠΟΙΘΙΠΕ ποίη 

ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, 
ουϊξ οὗ ὑΐδοθ 1παῖο Ὠΐτα ΟὉΟΘΟΘΟΌΓΙΥΙΠΗΒ, 

μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν 
μαντΐ τγιιβί βοῖνοϑ ἀσουῃα (μὸν ΨΕΙΧΘ Βα 5 Πῖνὰ 

εἶναι θεόν. 
ἴο Ὀ6 δοῦ, 

1 Ἔν δὲ τοῖς περὶ 
᾿ 1 θὰὲΐ ἐῆὴ6 [ραΥίβ5] δροὰξ {π΄ Ρμ]868 

ὑτῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς 
ν 85 Ῥΐθορβ Οὗ »χσουῃα ἴο ἔηθ δγχϑί [τῆ] ΟΥ ἐμ 6 

νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος 
βία ἴο ἄϑηθ Ῥαθηίυθ, ΨΟ.. Βανι γεοαϊνϑᾶ ἈΡ 

ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως 
τ5 ἄδν5 ἴῆγχθοα - ΑΥΊΘΙΑΙ]ν -αϊ 6 6 ]ν 

ἐγένετο δὲ τὸν 
1 οσσαγχοα [91:1 τε 

πυρετοῖς καὶ 
ἴο ἔθνϑυβ δᾶ 

τὸν τόπον ἐκεῖνον 
δὲ 

ἐξένισεν. 8 
φηϊοσγίδι εα 85 βίυϑη ρου. 

πατέρα τοῦ Ποπλίου 
ξαῖμον ΟΣ τὴ 6 ῬΌΡΙ 5 
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Ὀθοδδθ οὐ [86 οο]α, 
Βιΐ ψΏΘΩ ΔῈ] οοἱ- 
Ἰοοϊβἃ ἃ οδγίδϊῃ Ὀπη- 
16 οἱ 5υϊοκα δῃηᾶ δία 
Ὁ ἀροὴῇ ἰῃ8 ἢτγοθ, 4 
ΨΊΡΟΙ σδὴθ οὔδ ἀπ 
ἴο ὑμδ6 δοαὺ δῃηὰ 
Γαϑίοηραᾶ [56 11 ὁ Ὠϊΐδ 
Ὠδηᾶ. 4 ΜΝ ΏΘΩ δ ἔογ-: 
οἰ -ϑβδδκίηρ. ῬΘΟρΡΙΘ 
σοσηῦ δἰρηῦ οὐ ἴῃ 
νΘΩΟΠΙΟΣ 5 σγοϑύμσγα 
Ὠϑπαρίῆρ ΙΤΟΙ Ἡἰβ 
Ὠϑῃᾶ, πον Ῥδσϑη. 58 γ- 
ἰῇ ἴο ΟὯΘ δηούμευ: 
ΦΘΌΓΘΙΥ (Πϊθ. τάδ ἰ5 ἃ 
ἸΛΌΓΔΘΥΘΟΥ, δα 81- 
τοὰρΡ 6. πλδᾶθ ἐξ 
ἰοὸ 5ϑϑξοῖν ἴσο [ῃ8 
568, υἱπαϊοίίνα }πδιϊοα 
αἰᾶάὰ ποὺ Ῥουχϊῦ Ὠΐπ 
ἴο Κορ οὐ Ἰνίηρ." 
δ Ηονονοσ, Ὧ6 β5ῇοοκ 
ἴῃ6 νθϑῃοϊηοθιϑδ ΟΥΘΑ- 
ἴυγ6 ΟΗ͂ ἰηΐο 6 ἔγχθ 
δα ΞΟΠ γα Ὧο- ἤδη. 
ΘΒ ὑπ} Ψψογθ οχ- 
ρῬϑούζηρ πὸ ψ85 ρβοϊηθ' 
ἴο 50.ὕ}ἀ6ὲ:1 ὸπὸρὸ ψί ἰῃ- 
Βδιαγηδύϊοῃ οὐ βααᾶρη- 
Υ ατὸρ ἀθδά. αὔξον 
07 μαϊίθᾶ [ἴῖὉΣ ἃ 
Ἰοὴρ ΨΏΪ6 δηᾶ Ῥϑβοιὰ 
πούδίηρ . Πυγύξα] 805: 
ῬΘΩΏ ὑῊο πίω, δῦ 
σδηρθα ὑπο τηϊηῇ 
Βδηα Ῥορδῃ βϑνίηρ [6 
νὰ 8 δ0ᾶ. 

ἼΝον ἴῃ {μ6 περ" 
Ῥογῃοοῦ οὗ. ὑμϑῦὺ Ὀ]866 
ῃὴ6 ὉΓΙΏΟΙΡΑΙ χδῃ οἱ 
086 ᾿ἰ5]δηᾶ, δρᾶ 
ΡΟΡΊΔ υβ, πᾷ Ιδηᾶϑ; 
δὴ Ππ6 γϑορινρα ὃ 
ὨΟΘΌ ΘΟ δηα οδηΐοῖ- 

Εἰ θα υ5 ὈΘΩΘνΟΙΘΏΥ 
ἴχσθθο ἄδυβ. 88Βεὺ 
ἈΔΡΡρομθα {μαῦὺ 88 

ξαῦμου οὗ ῬΡυΡΊ1:.8 
85: ᾿γίηρ - ἀονῃ  α5- 
ἐγθϑδϑα ψ] ἔονοὺ δηα 
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δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, 
τὸ ἀνβοηΐθυν ὑοίῃε Βοὶα ἰοθοίθμοσ ἴο Ὀ6Ί ΙΩΒ ἄοντα, 

πρὸς... ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ 
τονασὰ. πο {μα Ῥϑβϑμὶ Βανὶὴ δ Βολο ἃ δηᾶ 

προσευξάμενος ἐπιθεὶς ᾿ τὰς χεῖρας 
πανιδ Ρτασεα Βανί ρου ὑροὰ. {π6 δηὰκ 

αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν. 9 τούτου δὲ 
1ὸ Στὰ με πβαϊβᾷ Βῖγλ. ΟΣ [Π15 . δαξ 

γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ. ἐν 
μανὶπξ οοσσαχτοα 81.520 ἐπ Ἰ᾿ϑεζονοσ ἴμα (οη 685) ἴὰ 

τῇ. νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας 
{86 ἰβιϑηά Βανί 5: ΠΏ 5565 

προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο, 
1π 6} ὑψόσε σογληξ ἰουνασὰ δηα πὲ ΜΕχῈ Ὀαῖπε ἈΘ816Ω, 

1᾽. οἵ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς 
ΏΟ αἷδοὸ ἴοϊῶϑην ἤΟμΟΥΒ Ὠοπογδᾶ 5 

καὶ. ἀναγομένοις ἐπέθεντο 
ε΄ ἰο (οπ65) Ῥείη ἰσα ὑπ μὰν ρα ΡΟΣ 

τὰ πρὸς τὰς χρείας. 
{η6 (155) ἰοναγα [6 πθ6αβ. 

11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν 
ΑΕ θυ ἰπγοο τπορίῃβ νὰ οΥο ἰἸσᾶ ἃ ἴῃ 

πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ 
Ῥοδὲ (18) Ὠανίας ννλαϊοσρα ἴῃ τ8 βιδηᾶ 

᾿Αλεξανδρινῷ, παρασήμῳ Διοσκούροις. 
ΑἸΙἸοχαπάσίϑδῃ, ἴο ΘΒ ΤΙ ΟΞΟΌΧΙ.- 

12 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας 
Απμα Βανὶπρ Ῥδ6ϑὴ δα ἄονὰ ἰηΐο 5Ξυτδοῦβα 

ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς, 18 ὅθεν 
Ἅ6 ΓΟΙΔΙ 66 Ὡ ΡΟΣ ἀδυ8 ἴῃχοο, ἤτοτὰ ΝΏΪΘΩ 

περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς 
μβανΐὶῃβ Βοῆθ δτοπηᾶ τνο αἰϊδη δα ἀον 1αΐο 

Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
ἘΒΘρΡίυΣα. Δηὰᾶ δέίοσ [0}.1:: ἂν 

ἐπιγενομένου νότου 
ΒανΊ 85 ΟσσΣτθα ὉΡΟᾺ οὗ βου (νὶμα) 

δευτεραῖοι . - ἤλθομεν εἰς Πηοτιόλους, 
βοοοῃᾶ (ἅ8.)}) ΟἿ 65 ἍΤΕ σϑτὰθ 1χΐο Ῥαΐθο]ὶ, 

14 οὗ εὑρόντες. ἀδελφοὺς 
ΨΏΘΥΘ Βανῖ 5 ἐουπαᾶ τοίου 

παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς 
ΜῈ ἡ τα οδ ρα δἰοηβ βάρ Ῥεβϑάθ Του 

ἐπι μεῖναι ἡμέρας ἑπτά". καὶ οὕτως εἰς 
ἴο τούβϑί ΠΏΣ αἀαν5 Ξονβηα; δρᾶ {5 ἁπιῖο 

τὴν Ρώμην ἤλθαμεν. 15 κἀκεῖθεν οἱ 
ἰμ8 Ἐογαθ Ἅ6 σϑλθ. Απᾶᾷ ἔγοσζα ἰῇοσα ἴδῃς 

ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν 
Ὀχοίμευβ δνὶὴβ θαταῦ δα (155) δρουῦῖ 15 

ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ᾿Αππίου 
ἴον σα ἰμΐο σχηροησ ἴσο 08} ἌΑΡΡΙ:. 

ΔΟῈΝ 28:9--1ὅ 

ἀγβοηύΐοσν, δα ῬδᾺ] 
θηῦ ἴῃ ἰο Ὠΐχη  δηᾶ 
ὈΥαΥΘα, 1αἰα Ἠἰ Ὡϑηᾶ5 
ΡΟΣ Ὠἰπὶ δα ὨΘΔ]Ιρα 
ἶσα. 9 Δἵον. [ἢ15. οα- 
οἰτοᾶ, {πῃ6 ταϑὺ οὗ 
ὕπ6Ὸ ῬΘΟΡΙΘ οὐ ὑμῃ6 
ἸΒΙαὰ ψο δα βἰοκ- 
ὭΘΕΘΟΚ 8,560ὺ Ῥθρδῶ ἴο 
σοθ ἴο ΐπι δῃᾶ 
Ὀ86δ οσυτρᾶ. 10 Δ πὰ 
ΘΚ 8150 Βοῃοχοᾶ 
ι9 ἰῇ Ἰῆϑὴν ρβἰτ 
δᾶ, ψΏθη γὸ ΨΜΘῚΘ 
βού ηρ, 5811, δον 
Ἰοδᾶρᾶ υ5 ψ τ ὑΠΪΏΡ5 
ἴοῦ. οὐζ θδβᾶϑβ. . 

11 ΤΣτΘΘ πο 8 
Ιϑύοσ.- ψὀ)ὲὴ 5600. 5811 
ἴῃ. ἃ ᾿Ῥοδὺ ἔτ Α1- 
οχϑδηάχία ὑπμδύ πϑδᾶ 
νη εσγοαᾶ ἴθ {πῃ6 :5- 
8) ἃ δῃρὰ πῇ ἐδ 
Ἐρυσοθοαᾶ “ϑοὴβ οὗ 
ΖΕ.5." 12 Απα ρυξίηρ 
Ιηο ροῦὺ αὖ ὥνγα- 
οὐϑδὸ ψ τοιϑιηρᾶ 
σοθ ἄδνυβ, 13 ἔτοχτιλ 
ΜΏΟΩ ροΪδοθ ψὸ ψοϑρὺ 
ΘΙου Πα δηα δυυϊνρα 
αὖ ἘΠΘρῚ πὶ. Απηᾶ 
ἃ. ΟΔΥ ΙΘ΄ ἃ. οι ἢ 
ΜΙΩΩ ΒΌΓΘΩΡ ὋΡ 8ηὰᾶ 

νὰ τὐϑᾶθ ἰ το Ῥι- 

6011 οὐ πε βροοῃμάᾶ 
δΥ. 14 Ηδτο τὰ Τοὐυπᾶ 

ῬὈγχούμουβ δηα 66 Θἢ- 
ἰτϑαϊθα ἴἰο τϑίλϑὶῃ 

Ψι ὑμθὰ βόνθ 

ἄδν; 84 ἴἢ ἐῃϊδ 

ῸΣ ΜρΓΛ οδὴθ ἰοναζᾶ 

Ἑοπιδ.. 15 Απμα ἔσγομι 

ὕθτθ [8 Ὀχούῃου, 

ΜΏΘΩ ὑδον Ὠρθδσγᾷᾶ 
86 Ὡρῶβ δροιῦδ Ἐ5, 

Οϑ8Β ἤο πιθοῦ 05. 85 

Δ᾽ ἃ5Β 6 Μαγκρὲ 

ῬΙΔΟΘ οὗ ΑΡῬΙ 5 



ΔΟΥΒ 238: 16---2} 

Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὗς ἰδὼν 
Βοχυτα ΔΠα ΟΣ ΤΏγοΟ ἸὙδνέσηθ, ΨΏΟΙΩ ϑν Ω5 βθο 

ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ 
{56 Ῥϑδμ] Βανὶῃξ δίνθῃ πη κα ἰο6 Οαοά 

εἰσήλθαμεν - εἰς 
να οπίοσοαῦ [ἰηΐο 

ἔλαβε θάρσος. 16 “Ὅτε δὲ 
Ὧδ ἰοοῖς οσουγαρό. θη Ῥαὲ 

Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ 
ἙζΟΙΏΘ, 1 νὰ Ὀοτχλ ρα ἴο ἴ86 Ῥδϑαὶ 

μένειν καθ᾽ ἑαυτὸν σὺν 
ἴο Β6 τϑυηχβίηίρ δοσογάϊηρ ἰο ίχηβοιέ ἰοροίδοσ τυϊτῃ 

τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. 
ἴβ. σιδτιτάϊηρ ΒΐτΩ ΒΟΙΑΊΘΥ. 

171 ᾿Εγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς 
Τὸ οοςυχτεοᾶ Ὀαξ τε ζον αδν5 ἴῶτεο 

συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας 
ἴο 6 σδιταρ ἰοροίμοσς ἰτα [86 (ὁ165) Π 13} 1Ξ| 

τῶν ᾿Ιουδαίων πρώτους: συνελθόντων 
οὗ {π6 δ... 2] Ἐγεὶ (01η65) ; ὨΑΝΙΠΕ σοχὴρ ἐοροίμο τ 

δὲ. αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτοὺς ᾿Εγώ, 
ὰξ οὗ ποτὰ ἢθ ννδβ βαυίηβ ἰονναχα ἐμποπλ Ι, 

ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον 
ΤΏ8]16 ὈΘΙΞΟῚΚ Ῥτοίῃθυβ, ποίη 5 ΘΟΠΈΣΘΥΨ 

ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς 
Βανὴθ ἄοπθ ἕο ἴπ6 Ῥθόορὶθ οὕ ἰο ὴ6 οἰβίοσαβ ἐπα 

πατρῴοις δέσμιος ἐξ ᾿Ιεροσολύμων 
Ῥϑαΐθχῃδ] Ῥομηαᾶ οὴ 6 ουΐ οὗ ΤΟΥ 55 Ί 6 ὴλ 

παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ρωμαίων, 
Σνναβ ξίνθη θεβίᾶς ἰπίο 6 ἤϑηᾶβ οὔ ἴῃς Ἐοχαβῃ8, 

18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο 
τ ῆο Βανίηβ δχϑιηϊηθα 6 Ὅ6Γ6 ΒΗ ΪηΡ 

ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου 
ἕο Σϑίθαϑθαε ἐπγοιρ ἴπθΘ ποῖ οὔθ σα οὗ ἀδδίῃ 

ὑπάρχειν ἐν ἐμοί: 19 ἀντιλεγόντων δὲ 
ἴο Ρ6 οχι βίη, ἴὰ τή Θ; ΘΆΨΙΩΒ αθδϊθδ θαΐ 

τῶν ᾿[ουδαίων ἠναγκάσθην 
οὗ ἴῃ) 6 ΒΓΕ] 1 ν͵ὰβ να υπᾶρυ πδορσϑιν 

ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ 
ἴο 641} ὩΡΟῺ Οβθϑαγ, ποῖ 85 ΟΕ τα 

ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. 
Ὠδίίΐοη οἔχτιθ Βανί δηνίμϊὴρ ἴο 6 δοσιυβίηῃρ. 

20 ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
1815 Τπουθίοσα 168 σϑυιϑο 

ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, 
χοῦ ἴἴοϑβϑθα δῃά ἴο βρϑξαὶ ἰονδσζάᾶ, 

τῆς ἐλπίδος τοῦ ᾿Ισραὴλ 
ΟΥ̓ τῃ 8 ΒΈ ΤΟΊ ΟῚ ΟΥ ἴῃ 6 Τ5ΥΔΘ6Ὶ 

ς ταύτην περίκειμαι. 
ἐᾷς σὴ ἐδ 15 Τ γὼ Πανὶ Ἰς του Πα, 

21 οἷ ὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν Ἡμεῖς 
- ΤῊ6 (065), πὲ ἐονεατᾷ ΐτα βαϊὰ γε 

διὰ 
ΤΉΣΟΌΡΗ 

παρεκάλεσα 
1 οηἰχϑαϊρα 

εἵνεκεν γὰρ 
ο βοοοαμξ ΤῸΓ 

τὴν ἅἄἅλυσιν 
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δά ἼΤἼῆγαθ ὙΤδνότῃς 
διηᾶ, ὉΡΟῊ οαὐσΠϊῃρ 
βρη οὐ θη), Ῥαῃ 
ὑμδηκοά ὅοα 814 
ἴοοῖϊς σοῦγαρθ, 16 ΝΜ Ώρη 
ΠΏΔΙΙΥ, ψ δηϊοσρά 
ἰηῖο ΒΟΙΏ6, ῬΘᾺϊ ψ8 
ΒΘεγθα ἰο 5ἴδν Ὦγ 
ΕἰΏΒΘΙ ψιὺἢὰ {86 50]- 
αἰοσ ρυϑταϊηρ, ὨΪΧῺΏ, 

17 ἨΟΜΘΥΘΥ, [χα 
δΥΣ Ια Ὧ6. Οδ]]ρα 
ἰοροῦσμο ὕμοϑθα 0 
ΜΈΓΘ 8 ὈΣΪδοὶ- 
Ρ81 6 Οὗ {ἢ 
Φε 5. ΜΆΘΗ ὑδ6γ 
δὰ διϑϑθι 164, 6 
Ὀτοοσθοαθα ἴο 58Υ 
ἴο ἔμποα: ““Βχούῃθγε, 
ΔΙΒΟΌΡΗ 1 δα ἀοηὰ 
ποίμίηρ σΟὨΤΔΙ ἴο 
[80 ῬΘΟΡ1Ὶ6 ΟΥ̓ {8 
οὐὐδίοιηβ οὗ ΟἿΣΓ ἔοχϑ- 
ξαίοβ, 5 46- 
1Ἰἱνουθαᾶ ΟΥ̓́Θ 8ἃ5 ἃ 
ὨΥΪΒΟΠΘΙ ἔσοη 286- 
ΓΙ ΘΙ 6. ἰηθο 88 
πϑηᾶθ οὔὗὐ ἰῇ6 Ἐο- 
Ιϑ 5. 18 Αῃηα (ῃ6ε6, 
διΙϊου ΓΘ ηρ 8 6χ- 
δυαληθ οη, οῖ 46- 
ΒΙΓΟῸΒ ΟΥ ΤΟΙ ΑἸ ἢΡ᾽ τη6, 
85 ὕπευθ Ψὰ5 ὯῸ σϑαξϑθ 
ἔογῦ ἄἀθαίῃ ἰῇ 16. 
19 Βαὺ ψΏΘΩ 86 θὰ 
κΚρορῦ βρϑεακῖπρ δραίμϑι 
1.ΡρΡβΙΣ ψὰὰδβ ΠΟΙ ΡΟΙδα 
ἴο ΦΡῦθ81 ἰοὺ Οϑε- 
ΒΥ, Ὀπὺ ηοὺ 85 ὑοῦρῃ 
1 δὰ βδηνύῃϊηρ οἵ 

ΜΏΪΟΩ ἰὸ ϑοοδθ ΠΩ 
πϑύϊοη. 20 ἘΘΘῚ οἡ 
δ ϑοοοσὴῦ Σ 6ῃ- 

[τραϊθαὰ ἰο 866 δδῃηά 

50ΘΔΙ ἴο σοῦ, ἴο Ῥδ6- 

Οδιδα οὗ [86 ὨΟΡδ οὗ 

ΙΕΥΒΘῚ [815 ομδίῃ 1 

ἤθνθ διοιῃα πι6.᾿᾽ 
21 ΤΟΥ 5814 ἰο Εἰμὶ; 

68 

οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ 
μοὶ Ὁ υλ 55 δροὰέεέ νοι νὰ τρορίνεα σου 

τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε  παραγενόμενός 
{π6 Ψψυᾶσα, ΠΟΥ αν 5 σοχὴθ ἴο 6 δ]οηρδίᾶθ 

τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ 
ΔΏΣΟΩΘ οὔτε ῬὈγχγοίβοιϑο δ σερογίθα θοὸς ΟΥ 

ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ. πονηρόν. 
ἐὶς 5ΒΡΟΚΟ δησί]ὴ 5 δροιυΐ σοι νυ ἱρά. 

22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ 
Ὑ6 αἴϑ σοῃϑβίἀθσίηβ νοσίην θὰ Ὀαδίάθ οἶγψοιυ 

ἀκοῦσαι φρονεῖς, ᾿ περὶ 
ἴο ὮΘ8Υ ψΟῦ ἃ. 6 χη αίησ, δροιαὲ 

ἐν γὰρ γνωστὸν 
ἰῃΔορΩῦ οὼΓ οξίῃο 566 Κηονῃ 

ἡμῖν ἐστὶν ὅτι πανταχοῦ 
τὸ 1Ὧ5 15 ΕἸ ἘΤῚ Θνουν  οΥΘ 

ἀντιλέγεται. 
ι 15 Ῥθίῃ Βαϊ δρδὶηϑί, 

2383 Ταξάμενοι δὲ 
Ἡδνίη δ δυσδηβθα Ῥαΐ αδν 

ἦλθαν πρὸς αὐτὸν. εἰς τὴν ξενίαν 
1586} σϑτὴθ ἰοννατά δὰ ἰπίο {π6 Ἰοᾶρὶηρ (Ὁ]1866) 

πλείονες, οἷς ἐξετίθετο 
ΙΏΔΟΥΤΒ (0165), ἴο ΨΒΟΤΩ ἢ νν88 βεϊληρσ οαἐ 

διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
ἐπογοῦΒν νυν οϑϑίηρ ἰο 6 κΚιησάογη οὗ οὰ 

ἃ 
πυβϑαὶ ({8155) 

τῆς αἱρέσεως ταύτης 
1 1815 

αὐτῷ ἡμέραν 
ἕο ἈΪτᾺ 

πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ ᾿ἰησοῦ ἀπὸ 
Ῥοδδαϊηβ δὰ ἰβθηὶ δροιῦδ ἐῇὼ6 ὥθθαβ ἔγοχῃ 

τε τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν 
δὴιὰ τῇς Ιδϑν ΟΥ Μοβ6ὲ5β δαπᾶ οξίῃες. ῬῬσχορβῃοίβξ 

ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας. 24 [Καὶ οἵἱ 
ἔτοτὰ του 5 ΔΓ δνθητην, Αμῃα ἐὰῆς (Ομ 65) 

μὲν ἐπείθοντο τοῖς. 
ἰμᾶθοα ἵνοχο Ῥοίηξ ρΡοσβυδᾶςα ἰο ἐμ (55) 

λεγομένοις οἱ δὲ ἠπίστουν, 
Ῥαΐῃρ 5διά ἴπ6 (0165) ριιλ ΟΣ αἰθο θνσᾷ, 

δ ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους 
αἰδβοηδηΐ Ῥὰξ Ὀρὰβ ἰονασά οὔθ δηοίῃοῦ 

ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ 
{πὸν ψεΕσ Ἰοοβί τ 56 ῖνοϑ ΟΕ, Βαανὰ πα] οὗ ἴπ8 

Παύλου ῥῆμα ἕν ὅτι 
ῬΔᾺῸΙ δῖ ΟἿΘ ἱπαὲ . 

Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἘΊΏΘΙν 18 ΒΌΪτΣ 3.1: ΠΟΙ͂ν 

ἐλάλησεν διὰ ᾿Ἠσαίου τοῦ 
5ΡοΚα του ἢ ΒΕΡΨΕΊΩ ἴδ8 

προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 26 λέγων 
Ῥτορῆεί ἰἰονοτάὰ ἴθ6 ξαδίμοσβ οἵ τοῦ ΒΆΣΙΝ 

Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ 
ο ἰονεαῖά 6 Ῥθορὶα {815 δρᾶ 

ΔΟΥΝ 28: 32--.-26 

“ΝΟΙΟΣ δ τὸ τὸ- 
οοἰνρα Ἰούθοστς σοὴ- 
σοσΐϊηθ γοὰ ἔτοπι 
σπ ἀ6΄8, ΠΟΥ 85 8ϑηγ- 
ΟΣΘ οὗὐ {ῃ6 Ὀστούμου 
ἰμ8ῦὺ Ὧ85 διτίνεαδ το- 
Ῥοτγίθᾳ οὗΓἩ ΒΌΟΚΘΩ 8. γ- 
ἀὴρ νὶοκοᾶ δροιῦ 
γοὰ. 22 Βαὺ τὰ ἰδ 
10 ὈΓΙΌΡΟΣ ἴἤἢὸ ΒΘΔΓΥΓ 
Ἰτοσὴ ψοὰ δῦ γοῦΣ 
ὑπουρΐβ Γδ, ἔοσ ὑΣ0}7 
85 Τοραγαβ. ἰ5 δοοῦ 
δ  ἰΘ Καοχὴ ἴο 5 
ὑῃδῦ. Θνουνοσα Ὁ ἱπ 
ΒΡΟΚΘῺ δρϑϊηβὺ." 

2 ΤΟΥ ΠΟΙ͂ 871- 
Τϑησοα ἴοσῦ 8 οἷν 
αὶ Ηἷτα, δῃᾷ ὑοῦ 
σϑὴβ ἴῃ σγϑαῦθι. ὩΠγ1- 
ῬοΥ5 ἴο Ὠΐχη ἢ ὯΪ5 
Ιοᾶσὶῃρ ρΐϑδοθ Αμὰ 
ὯΘ6 οχριϑίπθα ὑμ8 
ταῦ ὺ θὰ Ὁν 
Ὀδουϊὴρ ὑμπούοιθἢ 

ννἱ 8 55 σοη σα ησ 
86 κιηράοτῃ οἵ Οοᾶ 
δα ΨΥ υϑίὴ Ροι- 
βυδδίου. τὶ {θ 
ΟΟΠΟΘΥ Πρ 6 5115 ἔΓΟΙῺ 
Ῥοΐᾳ ἰδ δὰ οὗ Μο- 
565 8δη6α (8 Ῥχορθίδ, 
ἔσοσὰ ΤΟΥ σ᾽ {111 ονδ- 
πΐηρ, 24 ΑἸα Ξοπιθ θ6- 
δ ἰο Ὀδιθσνο {π6 
τπϊηρο βϑϊα; οὐΘΥΚ 
ψουϊὰ τοὺ ὈΘΙθνθ, 
25. 50, θθοϑῖδα ὕῆον 
ΜΟΙΘ δὖὺ αἰβαργθοιχθηῦ 
ψὶ ομθ δοίμοσ, 8. 
Ῥορδῃ ἰο ἀδραχγὺ, Ψ Ώ116 

ῬϑΘᾺΙ τοϑᾶθ [15 οὐδ 

{0} 94} 6} Ὁ ἸῸΝ 

ΠΡ ΠΟΙΡ βρὶσγὶῦ 

ΔΡῸΡ βροκα ὑῃπτουρ ἢ 

15 δὴ (ῃθ ρτγορῃϑί 

το ὙΟΥΕᾺ ἴοτοἕῖϑδ- 

ἰξουβ, 26 βανίῃρ, “ὁ 

ἴο [5 ρϑορῖὶθ δῃᾶὰ 



ΑΟΥΒ 28: 27--.-9}1 

οὐ 
-ὰοξ 

ει: καὶ. 
δᾶ 

βλέποντες 
Ἰοοκίης 

ἴδητε" 
χοῦ ἀμδαϊα 866; 

τοῦ 
ΟΣ ἴῃς 

βαρέως 

: ἀκούσετε 
τοῦ ΜΠ] 6 Ὠθδσὶηρ 

καὶ 
δῃὰ 

᾿Ἀκοῇ:- 
Το Πϑατιηϑ. 

᾿ συνῆτε, 
χοῦ βου μα ἰοξείμεσ, 

βλέψετε: καὶ οὐ 
γοῦ ΨΜΠὶ ΡῈ ἱοοϊκίηε δῃηὰ πο ποῖ. 

21 ἐπαχύνθη γὰρ ΄ ἡ --- καρδία 
Ὑ͵85 ἱπὶοΚρηρα. 10. ἴ6 - ἤιδασί 

λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν 
ΡῬΘορίὶθ.. ἐπῖ58, πᾶ .-ἰοΐβα οθϑῖβ 

ἤκουσαν, καὶ. τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἔδον ποϑδζῶ, δᾶ 186 Θ᾽ 65 

ἐκάμμυσαν: 
μον βδυΐϊ ἄονψψαι; τοῖ ἔμον βου 566 

τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν 
ἴο {π6 Εγεβ διηα ἰο (86. ϑῶγϑθ ὑπον 5ῃου]α 68 Γ 

καὶ ῃ: καρδίᾳ συνῶσιν καὶ 
δορὰ ἰοίμχο . φασὶ {πον Ξμου]ὰ μυἱ ἰορσοίμοσ δηᾶ 

ἐπιστρέψωσιν, . καὶ ἰάσομαι--. .-- αὐτούς. 
Ἐδὸν 5ΒΟΌ]α χοίσα, . δῃῶ 1 5181} 68] μοῦ. 

28 γνωστὸν οὖν ὑμῖν. ἔστω ὅτι τοῖς 
ον. Τμασεῖοσο ἰοὸ χοῦ Ἰϑὲ 1} 6. ἐμαὶ ἰο δα 

εἰπόν - 
58... 

μὴ 
οὶ 

αὐτῶν 
οὗ [ϑῖὰ 

“ποτε ἴδωσιν 
δἱ ξογχαφίξηθ 

ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον 
παίσηθ τν85 βοπξ ΟΕ , 815 ἴ88. ΤΆΘΔῺΒ οὗ βαϊνδέϊοη. 

τοῦ θεοῦ αὐτοὶ. καὶ. ἀκούσονται. 
οἴμβε Οἀοα; ᾿ ἴμεν Δα. ἴον ΜΜ11 ΘΑ... 

80. ο᾿Ενέμεινεν δὲ. διετίαν ὅλην 
. Ηδ του βῖπρα 1ἢ- απ ὑνότ-γεασ Ροσοα ΨΏΟΙΪΘ 

ἐν. ἰδίῳ μισθόματι, καὶ ἀπεδέχετο 
ΠῚ ΟὙᾺ τορα Βου56, δ νγάᾶβ τϑοοϊνϊηρ ἔσομαι 

πάντας , τοὺς εἰσπορευομένους - πρὸς 
- 8} ἘΠ6 (0165) ΞοΙᾺΒ ἴα τοννατὰ 

αὐτόν, 31 κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
τη, Ῥτεδομίηρ ἴῇ6 Κίηβαοζα.. Οὗ ἴε Οοα 

καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου 
διὰ ἰθδοδίησ {δ6 ((Ὠ1η 55) δροιΐ (ἢ 6 Ιοτὰ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας 
6515 ΓὨχίδί Ν᾿ 21}. 81 ΟἸΒΡΟΚΘΏΏ 655 

ἀκωλύτως. 
πη ϊησγοα!ν. 

Ἀράνῖν. 
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ΒΑΥ: ΒΥ. Ἀδδυΐηρ, 
χοῦ ΨΠλ͵ ΘΓ: Ραξ 
ὮΥ ΒΟ ΠΘ8Ὼ 5 πᾶκν- 
5ίαῃα; ϑδῃηᾶ, Ἰοοκίηρ, 
τοῦ. ὙῈΠ ΙΟΟΚ Ῥυὺ Ὃν 
ΠΟ ΤΊΘΔῺΒ. 566. 27 Βα. 
[86 πεατὲ οἵ ἰηϊς 
ῬΘΟΒΪΘ Ὧδ5 τόν πη. 
τϑοθρῦϊνο, δῃ τῆ 
ὉΏΘΙΣ ΘΑΥ5 88 νὺ ἤδγᾳ 
ρα πἰῦοῦῦ ταὰ- 
ΒΡΟΏΒ6, δηᾶὰ μεν 
Βᾶνα βῃπῦ ὑπο ὶγ δνέβ; 
80 ὑμ8 5 5. ΟΠΙὰ 
ὭΘΥΘΙ 8566 ψΊ ὑμεῖς 
ΟΥ̓ δηῃᾳᾳ θὰ ὙΣῊ 
ὑπ ῖ Θαὺβ 854 ὑπᾶδγ. 
δίδῃᾶ ψὶ {πον Ὡθασὶ 
δὴ ὑπτὴ Ὀθοῖς, δηὰ 
1 Βῃου α 68] [μθπλ."» 
28 ὙΒΟσοίοσθ οὐ ἰδ ᾿6 
Κηόνψῃ ἴο τοῦ ὑπϑὺ [Ὠ]5, 
ὍὉη6 πϊθϑὴβ Ὁ ΜΏΪϊΟΝ 
αοα βαᾶνϑϑθ, Ὧδ5 Ῥθϑῃ 
βϑῃῦ οὖ ὑο {π6 παύϊοῃϑ; 
ΤΟΥ. ΠῚ σογύβϑίν Ἠδ- 
ἴδῃ ἴο ἱἰῤ.᾽ 29 ------"» 

80 50 .-Π6 τϑυλθὶ δα 
ἴου 8} ΘΟ 6 ὑνχο γΘΔΣ5 
1 ὨΪβ5 οὐ Ηἰτθα Ποι156, 
8η ἃ 6 ψουἹᾶ ΚΙΠΑΙΥ 
τϑοθῖνθ 811] ἴοϑξθ ΨἘ0Ὸ 
σδῖῖθ ἰῇ ἴο Ὠΐπι, 
31 ῥτθδοῃίηρ ὑπ Κίῃρ- 
ἄοτὰ οἵ αοα ἴο ἔθτῃ 
διὰ ὑοδοβίηρ. ὑῆ8 
ϊησ5 σΟΠ οἱ ηρ 86 
Το “6505 ΟὨχὶοῦ ΜῈ 
ἰὴ6 ρτραίοδῦ ἔγθθηθϑδ 
ΟΥ ΒΡΘΘΟΏ, ὑπ ποαῦ 
ἈϊΠαΥΔΏς6. 

291 ὙΠπὶΞ νοῦβθ ἰ5 ογηϊξίοα ἰπὶ [π6 νγεβίοοιε δηὰ Ἠογὲ Ογθοὶ ἰοχί. 



ΠΡῸΣ ρωμαιοὺσ. 

ΤΌΝΔΕ. ΒΟΜΑΝΞΒ. 

ῬΔῺ], ἃ 5ΐδαγ οἵ 
σοϑ5. ΟἸχάδῦ δῃα 

ΟδΙθα ἴο 6 8)ὴ 8ροβ- 
16, βαραζαίθα τὸ αοαβ 
δοοᾶ πρῦγϑ, 2. ΜΏΪΟΒ 
Ὧδ Ῥγοζηϊβθα διἰογθύξηθ 
ῬΒΤΟΌΡ 5 ῥσορδμδῦς 
ἴῃ 6 ' ΠΟΙν Ξογὶύασο, 

᾿ Παῦλος δοῦλος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς 
Ῥϑδὺὶ 81:.ν6 οἔὐὔεβαβ ΟΕ στ βε, 5 οα δὰ 

ἀπόστολος,ἨἮἨ ἀφωρισμένος εἰς 
ΔΡΟΒΙΙο, Βανί Ὀθθὴ ἀοβηθα οὔ ἰπίο 

εὐαγγέλιον θεοῦ 2 δ᾽ προεπηγγείλατο, 
ἐοοα ἣν οὐ αοά ΒΟ Β΄ Π6 Ρχοσηΐβθα δέοχθεχαθ 

διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς 
ἰοῦ τ Ῥγορῃείβ οΥ Βίωα ἴθ ΒΟΥ ρΡΣΟ5 

ἁγίαις 8 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ 3 σΟΠΟΘΓΩΪηρ Ηἷ5. ΞΌΏ, 
ΔΟΙΥ θοὰς ἴα ϑοὴθ οξπίτω, οὗ ἴδε (9π6) {πὸ βρύδὴρ ἔγοπσ μα 

γενομένου ἐκ σπέρματος δΔαυεὶδ᾽ [ 5664 οΥἩἨὈ Πᾶνα 86- 
μανίπε σοτὴα ἴο θΡ6 οἱ οὗ βει Ὁ ΟῸὃϑοἐ Βανι σοχάϊηρ ἴὸ {πὸ ΠΘΒΉ, 

κατὰ σάρκα, 4.ῦὖἷ|ΠΛ͵ΆΌ τοῦ ἀρὰ ψῆὸ ψῖὰ Ῥονοσ 
εοσογάϊηρ ἴο ἤεδβῃ, οὗ ἰῃς (οπ6) [ττὯ ἀδοϊαγρα Οοα᾽ κ 

ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει [ϑοἢ ᾿ϑοοοταϊηρ, ἴο ὕπ8 
μανία Ὀθο ἀσῆηεα ὅοὴ. οδαοῦ ᾿ἰμ ῬονΕΣ [βρῖρῦ οΥ᾽ ΠοΙίπθϑα ὉΥ͂ 

κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ [πιθϑὴθ ΟΥ Ἀ Τδβστθο- 
τοσογαϊπᾳ ἴο ΕἸ) 2 1] οὗ ΠΟ] η 655 οὐΐ Οὗ ἴοι ἔτοσα πὸ ἀδεᾶ--: 

ἀναστάσεως νεκρῶν, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ [γ865, σεδὰβ ΟὨτῖδῦ ΟἿΣ 
τοβαστεςοτίοα οὗ ἀξδα (οὔθϑ),, οὗ ΟΞ ΟὨσιβὲ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν, 5 δι᾽ οὗ ἐλάβομεν 
οὗ ἴῇς Τιογαὰ οὗιις, του Ώοτα νῷ τοοοϊνεᾷ 

χάριν ᾿ καὶ ἀποστολὴν εἰς 
ὑπάορβθοσνεα Κλ Π6 585 δῃα ΔΡΟΒἐ ΟΞ ἰηἴο 

ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ 
ορααϊΐθηοθ οὗ ἔβι ἢ ἰὰ 811 ἰῇε πδίϊοηϑβ ΟΥ̓ΘΣ 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 6 ἐν οἷς ἐστὲ ᾿ καὶ 
1ὴ6 ξἘ22.:) ΟἿ τ, ἴῃ ΨΏΪΟΝ Οθ 5 ὑοῦ 516 8150 

ὑμεῖς κλητοὶ ᾿ησοῦ Χριστοῦ, 7 πᾶσιν 
τοῦ σδ!]οα (οπ65) ΟΥ̓ 9655 Ομσίδί,. τοδὶ 

ΤΟΣ, ὅ ΓΟ ΡὮ. ΠΟΤ. 
Μὲ το) να ππαροϑοσυθα 
Κιπάμπιοϑα ἃ ἃ 8ὴ 80 05- 
ὈΠΟΘΏΣΡ ἴἢ Ὁτάσο ἰμαύ 
ΒΙΏΟΩΣ 811 μὰ 28- 
ΠἸΟσ.. ὑδον αὐϊσῃῦ 6 
οὐϑαϊθηῦ ὉΨΡ ἔαϊ τὸ- 
βΒρθούϊρ ἰδ ὨΒΠΊΘ, 
θ διθοηρ ψΏΪΟη [π8- 
ΟΏ5] τοῦ 8150 δ.6 
ΕΏΟΘΘ σδ! θα ἴὸὼ Ὀ6- 
ἼΘΩΡ ὅο Φοββ ΟὨγὶβῦ--- τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς ᾿ θεοῦ, ΤῊΣ ον σευ Ἐς 

ἰδ (ΟΠ 65) Ὀρίηρ ἴὰ Βοηθ ἴο ἰονεά οὔθ΄ οὗ αοά, 

κλητοῖς. ἁγίοις" : ΘΙ ἴῃ ἘΟΘ 85 οαΒ 
ἰα (οΠ85) “8116 ᾿ ΒΟΙΥ; ᾿ Ῥδϊονθᾶ οὔδϑ, οδ] δα ἴο 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ [Ὀ6 “ΠΟΙ͂ ΟὨΘ5: 
Μῶν τοὸῦ δῦ πῇ- 

ἀοδουνθα Κἰλάτιθος 886 
Ῥθδορ. ἔτοση (οᾶ. οὐχ. 
ἘΔΊΠΟΥ δηα.- [[}6] Τοῦ 
ὥδϑσιαβ ΟΕ χὶϑῦ. : 

8 ἘΠτΘῦ Οὗ 411,1 ρἷνθ 
ἐδ ἴο τὴΐ. Οοα 
τὰσουσῃ σθδι ΟἾὨΤΙσὸ 
ΘΟΠΟΘΙΏΣΩΡ 811 οὗ τοῦ, 

᾿ ἀἄοβοσνϑα ἰηηθε ἴο γο πὰ ὍΘθοΟ. ἤτΌσα 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿[Ιησοῦ 
αοᾶ Ῥ δίδου. οξυὰβ δὰ οξξοσα ΒΙΟΙΡΕΙ 

Χριστοῦ. Ὁ : 
ΟὨσ βί. - 

8 Πρῶτον μὲν. εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου 
Ἐπεὶ ἰἱπᾶρρα Τα χὰ ἐμπδηκιῖπρ ἕο [6 οα οὔτηρ 

διὰ ᾿᾽Ιπσοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, 
[του ἢ {26 5805 Ομ τίδ ὅροῦῖ. 811 -- οἔτου, 

: Θ87 



ἘΟΜΑ͂ΝΝ 1:9--1.6 

ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται 
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Ὀδσδιιθα ὙΟΠῸῈ Γαι ἢ ἰς 
Ὀξοδυδα ἐβα ξαιίμ οὗ τοῦ 18 Ρεΐβ' δαπουποθα ον ] ὑ8 Κα δρουῦ ἐΠΓΟΙΡΉ 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν 
ἀπ ψῃοὶΘ ἴῃ6 τνοῦ]ά. ὙΜι 1655 ΤῸΣ οὔτηθ [15 

ὁ θεός, ᾧ Σ λατρεύω 
ἴς αοἅ, ἰονοση 181: ΧΕ ΘΘΥΙΠΕ βαογθά βουνὶσθ 
: Α β Α 
ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
ἴλ [2886 5ριττ. οἶτωθ ἴὰ [86 πορ ἢ χοννα 

ε -“ 3 [οἷ Ξε 

υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτω νεῖ ς ίαν 
ΞΟΩ ΟΕ Ω, 85 ἀπ γνφ τη βιις Ε 
ΜΝ ΝΑ 
ὑμῶν “ποιοῦμαι πάντοτε ἐπὶ ῶ χ τῶν 
ΟΥ̓ τοῦ Ι δῖὰ τοακίησ δι ν5 προ ἴῃ6 

προσευχῶν μου, 1ὃὉὸ δεόμενος εἴ πῶς ἤδη 

οὖν 6 ΨΏΟΙΪΘ ΨῸΣ 
9 ἘῸΣΓ Οοά, ἰο μος 
1 γϑηᾶθν βϑοῦθά βϑυνίοα 
ΜΙ, ΤᾺ δρ τὶ ἰὴ σου. 
προύϊοη ὙΠ ὑπ6 βοοά 

τοῦ [πὰ δροὰν πἰρ βίους: 
ΟΣ (26 [15 ΤῊΥ͂ ΨΊΏΘΕΒ ΟὗὨἨ ὯῸΝ 

σνὶουῦ ΘΑΒΩΡ ΣΤ 8]- 
τουλθιλῆχϑῃσο  ἜΥ͂Θ ΤῊ ΚΘ τιθηὐίοῃ οὐ 

γοῦ ἴῃ ΓῊΡ ὈΓΒΥΘΓΕ, 
10 Ρερρίηρ ὑμαὺ 17 “αἱ 
811 ῬΟΒΒΙΌΪΙΘ.Ὶ Τὴ8 . ΠῸν 
δὺ ἰδδὺ Ὀ6 ὉΤΟΞΏΘΥΘΩ. ἰὴ 

ῬΤΆΨΘΧΒ οἔτηρ, ΞΡ οί 15 ΟΝ δἰτοδαν {π6 ΠῚ) οἵ αοα 5ὸ 

ποτὲ εὐοδωθήσομαι: ἐν τῷ , ὡς 
δὶ βουπείπηθ 1 50811} Βὲ βΊἼνεὩ ἐροά ΨΥ ἷπ 1ι8 Ὧο Ὁ ΝΝ Ὁ ΣΙ δ ̓ 

θελήματε. τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑὕμᾶς. [566 του ἐμαὶ ᾿ 
" ΜΗ οὐἴιε αοά ἰοοοσιθ ἰουναά Ὑου. [γγ ν᾽ ᾿ταρατὶ Βοῖαδ 

Ι εἐπιποθῷ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς,ἨἩὨὀ ἵνα Βρίγιθαδι ρὲξε ἴο τοῦ 
ΣεδτηβΡ ὉΣ ἴσϑεβ ὑοῦ, ἰπ ογάου {μαΐ } ἰὴ ογαάρυ. ΖῸΣ τοῦ ἴο. 

τι μεταδῷ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν [88 τιδᾶάθ Ησμι; 12 ΟΣ ΕῚ 
ΔῊΝ Ττλᾶν ἱταρατὶ Βτδοίοιβ σὲ ἰο γοὸῦ δ ϊσιϊδὶ 

εἰς τὸ. στηριχθῆναι 
ἰἴηϊο ἴὰ6 ἴο 6 δυτηῖν χθρᾶ σου, ΠῚ ΕῚ 

ἐστιν συνπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ 

Τα 6, ὑμϑὺ ΘΓ  ἸηδΥ 
ὑμᾶς, 12 τοῦτο δέ [Ρὲ δὴ 1᾿πὐθυοηϑηρθ οὗ 

Ῥαϊ} βποουτδθθηθηῦ ΘΙΏΟῺΡ 
χοῦ, ὍΥ ΘΟ ἢ ΟἿ 

ἐ5 ἴο ῬὈ6 δρδοουγαθοά Ἰοβείρος. ἰῇ, σοῦ, ἰβτου θὰ [ΤΟ ΡῺ [Ὧ86 οΟὗΠΟΣ 
“ 32 3 ᾿ ΄ .Ν ε “ Ἃ 2 - Ἔ 

τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. ] αἰ, Ὀοῃ χοῦυκβ ἀπ 
{88 ἴῃ οὔ διῃοίμῃεον {81} 

13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶ ἀγνοεῖ ὯΝ Ε υμας ἀγνοεῖν 
ΝΟΓῚΙ τα ΜΠ Ὁὰΐ σοῦ ἴο ὍὈ6 "δα ἈΠΟΎΙΩΣ, 

ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις πὶ έ ἐλθεῖ οεθέμην ἐλθε 
ῬὉτοΐδουβ, ἰδδαῦ Ὑϑὴν [1 65 τκασρονοα Ν 

πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι 
ἰονναγτᾶ χοῦ, διά Σ)ὰξ ἜΜ ἀΧΟῚ 

δεῦρο, ἵνα τινὸ ὸ Ω : ᾿ ὰ καρπὸ 
ἈΛΙΒΘΥ, ἴῃ οταᾶθυ μα βοῖὴθ ΤΗΣ ν ἐντὶ 

καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς 
αἷδο ἴθ ΥὙοῦὺ ΔΟΟΟΓΙΟΙΠΡ Δ 8150 ἢ [86 

ἔθνεσιν. 14 “Ελλησίν τε καὶ ἥ : αἱ αρβὰ 
ὩΘΊΟΏ8. Τὸ ασοθκ δια ϑδῃῶᾶ ιβ αρβάροις, 

σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτο ἱ ι 
ἰο ὙΣ 156 (065) δρᾶ δᾶ βϑηθδιθς (π69) 

ὀφειλέτης εἰμί: 15 οὕτω τὸ κατ᾽ 
ἀορῖου Ὶ δγὼ; 

πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖ ἐ 
ΘΆΘΟΥ (655) 8150 τοίχου [5.21:} (65) Ἕ 

εὐαγγελίσασθαι. 16 οὐ 
ἰο ἄφοϊατο βοοᾷ πον. Νοΐ ΤῸΣ 

ἐπαισχύνομαι τὸ 
1 δὰ θη δ᾽ ἀαμαιηθᾶ αὐ 6 φοοῦ Ὡδνν8, ῬοσοΥ 

οἔ χοῦ δῃά δῃά οἕ π16. } γαϊὴ δ 

13 ἘΒιῦ  ἂἄο ποὺ 
ψϑηῦ στὸ ἴο ἔδὶ] ἴο 
Κῆον, Ὀχούμοσα, ἰῃδῦ 

ἴο ΘΟ [Ὁ ΤΏΘῺΥ ὑπο ΡΓ- 
τοῦ ] Ροββᾷ ἰο ὀοῃγβ ἰὸ σου, 
ἴμα {θαῦ 1 Βᾶνα Ὀθθὴ Ὠΐῃ- 

ἀογοὰ Ὁ} ον, ἰὰ 
ἔτι Ι ταϊθῃϊ αν σά ἰξδϑὺ 1 τηϊρμς 

καὶ ἐν τοῖς λοιτοῖς [ ἀσαυίτα βοῖῖθ ἔγαϊζδρα' 
Ἰεξίονοσ [8150 δηοῃρ Ὑ0ὺ δύῃ 

85 διομρ ἐδ τοδὺ οὗ 
6 Ὡϑίύίοηϑ. 14 Βοίῃ 
ἴο αὐθεῖδ δηα ἴο. ΒΔ1- 
Ὀατίϑηιϑ, οί ἴο νὶδ6 

ἐμὲ 8δηὰ ἰο 5656 1655. Ομ 68 
μὰς ἴμπε ϑδοσοσάϊηβ ίο τὴθ [1 8πὶ 8 αδθρίοσ: 1550 

ἐν Ῥώμῃ ὕΏΘΥΘ ἰθ. ΘἈΡΌΓΏΘ55. ΟἿ 
πῃ Ἐοχτὰθ [ΤΥ Ὀδᾶχὺ ἴο ἀθοϊασο [6 

γὰρ ] Βοοᾶ ὩΘ5 αἰδὸ ἴο τοῦ 
ΤθΥΘ ἰῇ οχηδ. 16 ΕῸΓ 

εὐαγγέλιον, δύναμις [1 ἅτχη τοῦ δϑῃδιηθά 
οὗ (ῇ6 βοοᾶ ὩΘΎ5; 

689 ΒΟΜΑΝΚΕ 1:1}--ὦΦΦ5 

0 ἴθ, ἴὰ ταοὺ,: αοαβ 

ῬΟνΕΙ ἴον βαϊνϑύϊου ἴὸ 

δνεύσοῦθρ μανίηρ [Θ᾽ ΓὮ, 

ἰο ἐδ ον διοὺ δῃᾶ 

4150 ἴο ἰδ ἄτεεκ; 

11 ἴον ἴῃ ἰὖὺ Οοά᾽ 5 
τὶ σῃὐδουβτιθθβ ἰ5. μοίηρ 

γονθϑιθαὰ ΕΥ̓͂ ΓΤΘΆΒΟΩ 

οὗ ξαϊΐὰ δηᾶ ἰοναγᾶ 
ἔα Ὦ, Ἰαδὺ 85 ἰῦ 15 υτὶῦ- 

ἔρῃ: “Βαῦ [86 Υἱρῶ- 

τοοὺὰβ ὉΏ6--Ὦν ΤΟ 5 

οὗ οὐδ Ὧ6 Μ|1 ἔνθ." 

18 ἘῸΣ Οοα᾽β ταῦ 

παντὶ 
ἴο ΘνΘΥ  Ο6 

ἐστὶν εἰς σωτηρίαν 
5 ἱπίο β8νϑΌ 

πιστεύοντι, ᾿Ιουδαίΐίῳ τε πρῶτον 
Ῥομονίμξ, ο ΠῈ δια Εχδὶ 

καὶ Ἕλληνι" 1 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ 

«πὰ ἴο ατεεκ, τἰσοιθουβειθεβ ἔοσ οὗ αοὰ 

αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 

τ 15 μοίηρ τανε οἱ οὐ Ζ4 118 ἴηΐο 

καθὼς γέγραπται Ὃ δὲ 

ἐαϊ 8, ϑδοςοχάϊηβ 85 1 885 βϑϑθὴ νυϊ θα Τὰ Ῥαΐ 

δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 

ϑδίεουβ (056) οὐἱΐ οὗ ξαϊϊα. ΨῈῚνθ. 

ὰρ θεοῦ 
Ἶος οὐ αοᾶ 

2 

Εν 
1ῃ 

πίστιν, 

΄ μἸ 2 ᾿Ὶ . ΕΣ 

18. ᾿Αποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ [15 πείηρ τϑνθαϊβᾶ ἔγοσω 
τί 15 βείηρ χανθαῖθὰ ἴοχσχ ψσαΐῃ ΟΣ αοα ἤγουν [ραν ἀρϑἱηϑῦ 811 υπι- 

οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ Ϊ κοά!!α55 δηᾶ πτὶρ- 

θάνε . ὍΡΟΣ 81} Ἰδοῖ οὗ ψοποζϑίΐοη 88π8} ὑβοῦϑηθθβ Οἱ τ ΜῸῺΟ 

ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν  8΄6 ΒΌΡΡΥΘΒΒΙΩΡ {8 

ποτὶ αὐθοθ 655 οὔ θα 186 (ο8 65) {88 τὰ ἰῃ 8 ὉὈΠΙΡῸ- 

ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, | ἰδοῦ ΜΑΣ), 19 ΒΘΟΘΌΞΘ 

{υϊὰ λ τὶς ΟΌΒΩ 655 μοϊάϊαρ ἄονψῃ,} ταῦ πιὰ 06 ΚΠΟΜΏ 

193 διότι τὸ νωστὸν τοῦ θεοῦ ἀροὰαΐ αοά ἴ5 τπϑη!θϑῦ 

ξπτοῦρα ψὨῖο, ἴθ καοστ ((Ὠἰπ 6) οἔ 16 αοά | απποῦιρ ἰἤρία, ἴον αοά 

τοϑᾶβ Ὁ ταϑηϊοϑῦ ὕο 

ἐβόα. 20 ἘῸὺῚ ὯΪ56 ἰπ- 

ψΙ 5016 [απ8110165] ΔΙΘ 

ΟἸΘΑΣΙΥ 5 ἴτοπὶ {6 

ΟΣ 5. οτοαθίΐοη Οἢ“- 

ματιὰ, Ὀθοδῖβα ὑπ8ῦ 

δῖΘ6 Ῥογοοινθᾶ. ὈΥ̓͂ ὕμ8 

τπΐηρθ πιϑᾶθ, ουθῃ ὮΪΒ 

δἴθσωθι βροῦδσ δῃᾶ 

οᾶπῃϊρ, 80 ὑδαῦ 65 

41 ἸΏΘΧΟΌΒΘΌΪΟ; 21 Ὀ6- 

οδῦβο, δἰ μουρ {67 

κυοὸν αοά, μον ἀϊα 

ποῦ α᾽οτῖν Εἶτα 85 σα 

μπὸχ ἀϊἸ4 μὸν θῆκ 

μΐπα, Ὀπὺ ὑπ. Ῥδοδχηθ 

εἰαρὺν-βοϑαθᾶ ἰῃ ὑπΕὉ 

γρϑϑοηϊηρ5 863 ὑπο 

απἰηθοῖ σοηὺ ϑαχῦ 

Ῥβδοδῖὰθ ἀαικοηθβά. 

9292 ΑἸΠΟῸΡ 8 5 ΥΡ᾽ 

[067 ψεῖθ 158, ΠΟΥ͂ 

Βδσϑίηα ζοο 8 28 δηᾶ 

ξαχηρᾶ ἴθ βεῖοῦν οἵ 

ἐπ ἱποουσυρυοια αοαᾶ 

1τηῖο βουαθύμῃρ {πὸ 

ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς 
1μ6 αοἂ ἴοτ ἰἴο οπὶ 

ἀόρατα αὐτοῦ 
((1 8.55) οὗ Βΐτα 

ποιήμασιν 
τἈϊλΕ5 τϑθ 

τε ἀΐδιος 

αὐτοῖς, ανερόν ἐστιν. ἐν 
ἷ ἰδοτα, τδηϊξο ἰ8 ἴὰ 

ἐφανέρωσεν. 20 τὰ γὰρ 
τοδἐτοϑίθά. ἜμΒ6 ἴὺ ὈΏΞΘΘῺ 

ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς 

ΟΣΕ ογεϑδθοι οἵ Μοτὰ ἰο (86 

νοούμενα καθορᾶται, ἥ 

βοὶπε ρεσορινοα 5 βοὴ ἄοψψῃ, ἰδ πᾶ οἴοσηδὶ 

αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι 

οὐ Εἴτα ρον μὰ βοάβῆιρ, ἰἴηῖο ἐῇο ἴο 6 

αὐτοὺς ἀναπολογήτους, 21 διότι 

Ε1 134} ἀΘΊΘ561655, τῆτοι ἢ ΜΝ ΪΟΒ 

γνόντες τὸν θεὸν ὡς θεὸν 

μανία Καονν δ6 αοᾶ 83 ᾳοά 

ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλὰ 

πον διοσιθοὰ ΟΥ̓ 188. ᾿Ἰμδηκοά, Ὀυΐ 

ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν 

ἴμεν Ῥδθοδτθ ναΐα ἰὼ [88 τραβοηίηθβ οὗ πολ 

καὶ ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν 

ἃῃᾶ. νδβ ἀδικεθθὰ ἰδ8 παὐϊα οι σος ΟΥ̓ μοι 

καρδία’ 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ 

Ὠρατί; αβοσε ἴο Ὀ6 τῦΐδα (Ο 65) 

ἐμωράνθησαν, 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν 

ἴον οτα τηϑᾶθ ΖοΟ 5}, 84 δὲν ομεαπβεάᾶ [μ6 

δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι 

ἰὸν οὐδε ἱῃοοσγυρεριθ αοὰ ἰὰ ἩΚΘΊ655 

ΒΒΑ; Ὠ5ἘΠ»ΨἘ΄᾽ (οὐ͵αϊην), σπ; φασί πᾶ 

οὐχ 
ποῖ 

204. ὙΤουια᾽ βξεκόσμου (ΚΟΒΉΜΟΙ), 

Ὠρανυθη 5, 933, : 



᾿ΒΟΜΑ͂ΝΕ 1: 24:--28 

εἰκόνος. φθαρτοῦ ̓  ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν 
ΟΣ 'γχλᾶρο οὗ σοσττ 0 165 ΄ χηδ. Δη4Δ οΥ̓ΗλοΥβ 

καὶ " τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν: 
διά: οὗὨ ἔουτ-ξοοίεα (ο65) δη οὗ οσεερίη ἰἰηρ5. 

δά ᾿ Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς - ὁ 
ΤὨΣΟΌΖΗ. ΒΒ. παν Ρϑβίαθ ἴθ. πὸ 

θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν 
σοῦ ἐπ ἀεβῖτεβϑ ᾿ οἔἴθΘ πϑαχίβ οἕ ἔἤθτα 

εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ 
ἰχῖο πο] θϑτ 1655 

σώματα... αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, 25. οἵτινες 
Βοαϊοα. -ὄ .- οὗ ἔβο - ἰὰ ἔπεσα, ες ὙΜΏΟ 

μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν. τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
Θχοδδηρσεαὰ ἴδμα ἐγ ῃ ὍΣ ες οὔ ἐπ δε 

ψεύδει, “ καϊ᾽ ἐσεβάσθησαν καὶ 
Ἴρ, δηᾷ ἰὸν γνεποσαϊθα δηᾶ 

ἐλάτρευσαν ΕἾ Τῇ κτίσει παρὰ 
ἔπε τομαοχρα βϑοχεᾶ βοσνῖσα  ἴο πα στεδέϊουα Ῥθξιάθ 

τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν: εὐλογητὸς. 
ἐμ - Οδ6 πανί στείρα, Ψψο 15 ὈΙ6ςβθα (ο6) 

εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν. 26 Διὰ τοῦτο 
πο. ἴδ6 8565; ᾿ΔΙΆΘΏ. ὙΠΓΟΌΒΞΗ 112} 

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς - πάθη 
Ξξϑνα θὈοϑίαθ "1139. Ὧθ Οσοὰ ἱπίο ρῥβϑβίοηξ 

"ἀτιμίας: α τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν 
οὗἉ ἀἰβποηοῦ;: 6 ἀπα ΤΟΥ ξοτα 8165 οὗ ἴπϑχὰ 

μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν 
δηθεά 126 Ὡδίυσδιὶ :56 ἑπίο ἴδ (οπ6) 

παρὰ φύσιν, 27 ὁμοίως - τε καὶ οἱ ἄρσενες 
Ἠκοννίβα δηᾶ αἴ8ὺὸ μ6ὸ τηϑῖθϑ 

᾿ ἀφέντες τὴν φυσικὴν σῖὶν 
Βδνὶηρ οἷ βὸ ΟἹ δα ῥυσικὴν ΄ χρῆσ οἱὐκς 

θηλείας. ἐξεκαύθησαν ἐν ὀρέξει αὐτῶν 
θτηϑὶθ. ὑνετῖα Ὀυτηθδᾶ οἷ ἰὰ ἐπ 1.51 

εἰς ἀλλήλους ἄρσενες ἐν  ἄρσεσιν, 
ἕο. ὁπ δηοίῃοσ τῆ 165 [ἢ ΤΩΔΙ165, 

ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ 
- ἀλαάδοθηον, ὙΟΓΕΚΙΩΡ ἄονντι δα 

ἀντιμισθίαν ᾿ ἣν 
ταίατη τουγασα. : ΣΏΙΘΒ 

πλάνης αὐτῶν 
ΕΥΤΟΣ οΥ ἴδοσα 

ἀπολαμβάνοντες. 
τοοοϊντη (δ Κ) ΑΝ 

28 Καὶ καθὼς 
Δηᾶ Δοσογάϊπδ' 85 

θεὸν ἔχειν 
σοά ἰἴοβεδμανίηβ 

παρέδωκεν αὐτοὺς 
ξϑνϑ Ὀϑβίαθ 

Ῥεβιθ πδίαγσο, 

τὴν 
ἴδ 

τὴν 
5.0. 

ἔδει οὐ τῆς 
λξ τνᾶϑ ΘΟσβϑαυν οὗ [ῃ6 

: ἐν αὑτοῖς 
"πο ἐμότω 

οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν 
ποὺ ἐδπὸν δρρσγονεᾶ ἐῆθ 

ἐν ἐπιγνώσει, 
μὰ δοοιχαίθ Καον θᾶμα, 

ὁ θεὸς εἰς. ἀδόκιμον 
ἴθι ἰβαὸ οα ἰπίὸ ἀϊδερργονθά 

οζίῃα ἴο "6 Ροίηρ ἀἰβῃοηογεα ἔμ6 

ΟΥ βοτὰ 

690. 

ὑπὸ ἰαρο οὗ 6οΣ. 
ΤᾺΡΟΪ]6 8 8ηᾷ - 
ὈΙταβ. δᾶ ἴουγ- οθιρα 
ογδάϊαυσοϑ. δηἃ ατρερίηρ 
1 55, 

24 ὙΠδθζοσθ Θοὰ: 
ἴῃ Κεορίηρ ὙΠ -ἰὴς 
ἀρβίτες οἵ ὑπϑὶγ Ἀρδσί, 
δδανε ἴἤθσῃ Ὁ ἴο τὰς 
ΟἸδδῆηθϑβ, ὑμαῦ ἐπρὶς 
Ῥοαϊθ5 ταλρῦ 6. ἀϊς- 

Ἴ ποῃμοσθα διηοηρ' ὑδθου: 
2ϑονθη. ὕδοθα ἡ ῆο 
ΘΧσϑηροα {πΠ6 στ 
ΟΥ̓.«αοᾶ -ἴογ ὑδδ - "ἶν 
ϑδηα νοπογδίρα- 8πᾶ 
ΤΟ ΕΥΡά βϑοχϑα βεῖ- 
νίσα ἴἰὸ {π6 οχθδίομ 
ΠΟΥ ἔμϑ [δ΄ Οηδ 
ὍὮΏΟ οχοαϊθα, πο 5. 
ὈΙΘϑϑθα ἴογδναῦ: ΓΥΎΤΗΝ 
26 Τῆδὺ ἰσ ΜῊ (οὰ 
δδνθ μοι ἋΡ ἴο᾽ ἀϊε-- 
ΒΥΘΟΘΙ] ΞΘΧΊΆΙ ἀρρο- 
065, ΤΟΥ Ὀοίῃ ἐΗρίτ 
ἔβι8165 σμδηροᾶ (ἢ 
Ὠδέθγαὶ 56 οὗ ἐμ" 
ἜΘΊνο 5 ἰἴο οὔθ σοπ- 
ΤΆΤ ἴο παίμσο; 21 δῃὰ 
ΚΟ 156 ὄνοπ ἢ 
ΤΆΘΙΘ5 ἰοῦ [6 παξαγαῖ 
1.586 οὗ {πθ ἔδῃγδὶο απ 
Ὀθοδθ ὙἹΟΙΘΏΔΙΥ. ἢ 
Ηδπιθᾶ ἴὰ ὑμποὶς Ιυ5ὲ 
ἰοψατᾶ οὔ δῃηοΐμογ, 
ΙΏ81865 ΜΙ ΙΏ8165, 
ψοσΚίηρ δὶ 15. 08- 
ΒΟΘΩΘ δηᾷ γϑσρίνίῃρ'. ἰῇ 
ἘΠ ϑοῖγος ὑὉπὸ ΤᾺΣ 
ΣΘΟΟΙΏΌΘΩ56, ψὮΏ1ΟΒ 
Μὰ5 ἀὰ6 ἔοσ ὑμοῖτ 
ΘΥΤΌΓΣ. 

28 Απᾶ ᾿πβὺ 85 ΠΡ 
αἰά ποῦ. δρργονθ οἵ 
Ποϊάίϊῃρ αοᾶ . ἴῃ 80- 
οαταῦθ Επονιθᾶρα, 
οὔ ρσᾶνθ ὑμεῖα ὯΡ, 
ἴο 8 ἀἰϊβδρρσεουθά 
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νοῦν, “ποιεῖν -μὴ καθήκοντα, 
ταἰηα, ἴο Ὀ6 ἀοΐῃ 6 βῆηρο) ποῖ. Ὀείμρ δ. δ, 

49 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ 
- βανίῃβ Ῥεδη 116 ἴο 81 απτιαπέεούδαδοα 

πονηρίᾳ. πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς 
ἰοκοάμεββ. ςονείοαξμεβ. ὑϑάηθββ, - (065) 8} 

φθόνου “᾿. φόνου: ει ἔριδος δόλου 
οὗ ΘΝ ᾿ΠΠΟΕΑΚάΘΡ ' . Οὗ βίσθ ΟΥ̓ ἀδςοεὶΐ 

κακοπθίας,͵ : ψιθυριστάς, 
οὗ δ ἅ-τηδηποσεα, εἰαίο, ὩΏΙΒΡΟΕΥΘΙΒ, 

80 καταλάλους, «- θεοστυγεῖς,͵ ὑβριστάς, 
- ΒΌΘΔΚΟΣΥΒ ἀΟΝΏ, οὐ δΔΠοττστεσβ, . Σβοϊθῃΐ, 

ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς 
ΒΌΡΘΥΙΟΥ ΔΡΡ δα ηΒ, ψΑΡΎΘΐβ, ανουῖοῦβ.. 

κακῶν, .--. ΝΞ γονεῦσιν, 
οὐ Ῥδά ( ὉΠ 1π|88}. ᾿ ἴο ρασθηΐβ 

ἀπειθεῖς, . 31 ἀσυνέτους, ἷ 
(οπ65) ἃ αἰκορθάϊοῃε, 

:ἀσυνθέτους͵, 
δηθαροιαθαξ ὈγΘΆΚΘΣΒ, 

ἀστόργους, 
(ομ 65). ψεοιυ  παίασγαι δβεοϊοῃ, 

32 οἵτινες τὸ .: δικαίωμα. τοῦ 
ψΨμο... ἴῃς αἰ δου ἀθοσόθ. ΟΣ 88 

ἐπιγνόντες, ὅτι οἷ 
Βανίηβ δοουγαίοειν ποννὰ, ἴα ἴδμ6 (ομ65) 

τοιαῦτα ΄ πράσσοντες ἄξιοι θανάτου 
ΒΈΟἢ (155) . φουξουτηίηνσ νοστν οὗ ἀδδίῃ 

εἰσίν, οὐ μόνον. αὐτὰ. ποιοῦσιν ἀλλὰ 
16 ᾶἂῖεθ, πού οὔ ἰἴδμοια. λὲν Ἀ1τ6 ἀοίϊηβ. αὶ 

καὶ συνευδοκοῦσιν πος τοῖς 
αἷἶδο ἐμον δύο ἰἰπκίηρ 16}} ἢ ἰο 16 (0165) 

πράσσουσιν. 
ῬΟΥΖοσσα 5. 

ἀνελεή μονας’ 
ΤΑΘΥΟΣΘΒΒΙ 

θεοῦ 
ᾳοὰ 

«.- 
τα 

ἀναπολόγητος εἶ, ὦ 
᾿ ΡΟΥΘ 5616 55 σοι αῖθ, Ὁ 

κρίνων. ἐν ᾧ 
ἡπαάρίησ; Δ ψ δὶ 

σεαυτὸν 
ψοῦΣβοΙΣ 

αὐτὰ 
νεῦν (1255) 

κρίνων" 

2 τ ΠΑιὸ 
ΤἈτουΒΗ ΨΜΏΪΟΏ 

ἄνθρωπε. πᾶς ὁ 
- τῇδ δνεύϑοῦς ἔπεα (οΠ6) 

γὰρ 'κρίνεις" τὸν  ἔἔτερον, 
Ὁ. γόοῦ ὅτε ἡυαρίησ ἔπε αἰβοσεπί (0Π6), 

κατακρΐνεις,᾿ ᾿ τὰ γὰρ 
σοὺ αχτὸ ἡυαριαρ ἄοννα, ἰπ6 ἔοΥ 

πράσσεις. .. ᾿ ᾿ς δ᾽. κρίνι 
γΟῸ δ΄6 ῬΘΥΤΟΥΤΟΪΏΣ. βγη (οπ6) ἡ ἀφίῃ; 

2 ᾿ οἴδαμεν. δὲ ὅτι τὸ κρίμα. τοῦ 
6 μαννα ἱποννῃ Βαϊ ἐπαὶ ἔμπα ἡπαρταθαί ὉΕ ἐῃα 

θεοῦ ἐστὶν τ κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς 
αοά ἰ56 ϑδοοοσγαΐϊῃρ ἴο ἐσαΐὰ - ροῦ [86 (0065) 

τὰ τοιαῦτα  : πράσσοντας. 
᾿5άςΒ (1:55) ὈΘΙΤΟΣΤΏΪΏ Κ. 

(65) νυϊϊποιΐ οομιρτοβεηδίοι, Ἰ 

ΤΠ ψοὰ πᾶσα; 

Τὴ)6 ἰπϊὴρ ἴῃ: ΜὨΪΟΩ 

ΒΟΜΑ͂ΝΒ 1:29---2: 2 

ΤΑΘΏὐΘ δαί, ἰο. ἄο 
[δὲ ὑῃϊὴρ5 ποὺ Βυίίηρ, 
29 Ὠ]Π]οᾶ 85 ον ψοσα 
ψΊ 411 πὐγὶρηθοῦϑ- 

Ὧ655, “ ΨΙΟΙΚΘάΏ655, 

σονούοθϑη θη, 1] Σὶ- 

ΟΌΞΏΘΕ55, αΐρ 1.1 οἵ 

ΘΏΥΨ, του, δ 16, 
ἀδοοὶδ, γταδιοίουβ ἀ15- 
-οδι θοῦ, Ὀθίηρ ψΏΪ5- 
ῬΘΙοσ5, 30 ὑδοκοιίοτϑ, 
βίου οὗ Αοᾶ, ἰη50- 
Ιϑῃῦ, ἈΘΌΡΟΥ,. 5611- 
ΘΕΒΌΣΑΙ δ, ̓ νοῦ Οὗ 
Ἰα͵]ατίοιι5 ὑξίπρδ, αἷ5- 
οραάϊθῃ ἰο Ῥδγϑηΐδ, 
ΔΙ σι μοὰῦ ὑπάᾶοτ- 
Βίαηαϊηρ, ἴδ ᾽|56 ὅο 

-ἀθτθοιηθηῦβ, ΠΥ ρ ΠΟ 

ἘΣ Σ: αἰϊοούίοη, 

ΤΩΘΙΟΙΙΘ5Ά. 32 ̓ ΑἸΒΟυΡῈ 

{π 6586 ΚΗΘ. 1 ΜῈ} 

[ἢ 61: τὶρηίδουβ ἄβοσεθ 

οὗ Ααοᾶ, ὑμαὺ ἰδοϑα 

Ῥχγδοίϊοίῃρ βΌσ ἢ ὉΠ ΏΡΒ 

ΔΤΘ ἀδβοσνὶὴρ οἵ 

ἄοϑδίῃ, ἐμοῦ ποῖ ὍΠΙΥ 

Κοορ οὔ ἀοΐηῃρ ἔμθαι 

Ῥαῤ 8150. δοῃϑδϑῃΐ 
αὶ ὑζοσα Ῥιϑοὐϊοϊπρ 

ΘᾺ. 

ΤΏΘΥΘΙΟΓΘ γοι 816 
ΛΩΘΧΟΌΒΘΌΪΟ, Ὁ 

τῆϑῃ, ΏΟΘΥΟΣ ψοῖὶ 8ΓΘ, 

ΤΟΥ ἴῃ 

γοι ἠμᾶρσα διούμοσ, 
γοι -οομάδιῃτσι ΨΟΌΓΤΕΘΙΣ, 

1ΩΒΒΙΏΆΌΘΗ 85 τοὺ ὑμϑὺ 
υαᾶρθ υτϑούϊοθ. 8 

58 π|6 ὑμίηρθ. 2΄᾿ΝΟΥ͂ 
6 Κηον. ὑδαῦ. {88 

Ἰπάρτηθηῦ οὐ αοῦ 15, 

ἴῃ ϑοοοτὰ σἰὰ ἰταίῃ, 

ϑδροϊηδὺ ποθ Ψ8Ο 

Ῥτϑούζοα βθσῃ. ῬΏΪΏΡΒ.. 



ΚΟΜΑ͂ΝΑ 2: 8---τ.Ὁ 692 

ὅ.Βαὺ ἄο γοῖὶ Ὦδγα 
ὑμὶ5 ἰᾶθα, Ο ἴδῃ 
ΜΓ Ώ1ΠῸ γοὰ ἡπᾶρθ ἔπορς 

[8 βίσῃ (65) ᾿γῺΟ ῥγϑούϊοσθ βῆρῃ 
σὺ 1 ίηρα δὰ γεῦ γοὰ ἀρ 

θεοῦ; [ Θϑοᾶραε μπ μάρτηθῃ 
αοάΐ οὗ .«αἀοαῦ 40Ογ ἀο γοὶ 

3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε 
Υοιυ δῖα τεοκοηίηρ θὰ ἰμΐδ, ο ΤΆΘΔΩ 

ὁ κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦ αὗτα 
1μ6 (ο6) ἰυαρίησ ἰδ6 (0.65) 

πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι 
ΡῬοδυξοστηὶπσ δηᾷ. (οὔδ) ἀοίϊπρ ἰδεῖ, ἰμαὶ σψοὰ | ἐθ, {δῖ γοὰ ΨΠ] 

ΡᾺ ; Ἀ ΄ - ῳ 

ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ 
ὑΝ1} 866 ουΐ οὗ 188 ἡααἀρτηστξ οὗ μα 

4 ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ ἀδδρῖδα ὑπ8 γἰσθθ. οἱ 
ΟΥ οὐδε 

καὶ 

ΟΣ ἴδ 6 

καὶ 

ΚΙ Π655 

μακροθυμίας 

ΕἸ τω ΕἸ Ξ ΠῚ 

τῆς ἀνοχῆς τῆς 

οΥ Ὠΐχῃ [ϊς Κιηᾶηθθα Θη6 ἴου- 
Ὀδδγϑηοθ 8ηα Ιοὴρ- 

πᾶ οὗ ἴῃς ξοσρϑδασδιοθ δηα] ΟΣ ἴῃ 6 ἸΟΏΡΥΘ5Β οἱ βρίσῖΐ ΒΌ Υ ηρ, Ὀδοϑῖιθο γοι 
τὸ [ ἄο ποῦ Κῆον δῦ ἐδ 
ἴδ8  Κίπα!ν [απ8110}7] οἱ 

σοῦ ἱψοὰ ἤο τϑρϑηύβῃ 6) 

ΟΣ δγάμθδα δηᾷᾶ 
καρδίαν [ πητοροηύθαῦ μδαγὺ γου 

καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι 
ΨΟῦ 816 ἀοϑ Σϑη, Ὡοΐ Καονν ἐμ δὲ 

χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ] ἀοᾷ ἰ5 ὑγγίηι 
Κιηα [αὐδὶγν] οὔθ αοαά ἰπίο ἐδρεπίαπος 8. ὧο Ιξβά 

ἄγει; ὅ κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά 5 Βαῤ 8ς ἢ 
15 ἸΘδ α 57 Δοεοοζαάϊησ ἰο Ὅπέ Ἰηὸ Δ ΕΨΗΙ ὁογαΙπρ ἰο 

σου καὶ ἀμετανόητον 
οὗ γοῦ δηά Ὀτορδη δηξ Ἡραχὲ 

θησαυρίζεις ς 
ΨΟοῖ 8’ πο ΘΓ ῸΡ ἴο γΟΌΧΞΟΙΕ νυδίῃ 

ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως 
οὗ ταὶ δηᾶὰ οἵ τονϑί δέοι 

"τοῦ θεοῦ, 6 ὃς 
οὗ ἰῇ - Οοῦ, 

κατὰ 

1} ἄδν 

δικαιοκρισίας 

ἀποδώσει ἑκάστῳ 
ψο ΨῈΠΡΘν Ἀ80 ᾿ 

Ἴ τὰ ἔργα αὐτοῦ’ 1 τοῖ 
ϑοσοτάϊίησ ίο 6 ΟΥΚΒ οἱ Ὠΐτη; ίο {δ 6 (ϑη65) 

“μὲν͵. καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου 
᾿λαθρα ϑδοροσζαϊηξ ἰο ὁπαξαπος ΜΝ Ὑοτς 

δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν 
ΒΊΟΥ δῃᾶὰ δποῦοχ δηᾷ ἰποογχιρθΊΘ 655 

βοοα 

ζωὴν αἰώνιον: 8 τοῖ δὲ ἐ 
1116 φνουϊαβίίηρ; ἴο πῃ 6 (ῶπαο) Ῥμυῖ ὃ 

ἐριθίας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ 
ςοπέθῃ 5685 τη (0.65) αϊδορον ἐπ ᾿ 

ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ 
᾿ ἐσαϊῃ ΟΡΟΣ ΠΕ Ὀαὲ ἰο ἰῃ6 ὉΠΙΙσ θουϑηθεβ 

ὀργὴ καὶ θυμός, 95 θλίψις 
ψυαΐία δρὰ ΘΏΘΟΙ, ἐσιρυδίϊουῃ δηὰᾶ αἰδβίχοϑβ, 

ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
ὭΡΟΣ Εν ΥΥ 5011} Οὗ τΆΘ ΟΥ [88 (οπ6) 

κατεργαζομένου τὸ κακόν, ᾿Ιουδαίου τε 
ὙνΟΥΚΛΩ δ᾽ ἄονῃ ἰδ Ἀδὰ (ἐπίῃ 5), ΟΥ̓ ὅενν δηᾶ 

πρῶτον καὶ Ἕλληνος: 10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ 
Πγδὲ δᾶ οὗ στοοκ; ΘΊΟΥΝ ὰΐ 886 ὨΟΠΟΥ 

καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομέν 
ὉΠΔ ρϑϑβοὸθ ἕο θνθύϑοῦθ ἰδ (016) ργαξζομέι Ω 

τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε 
ἴδε μβοοά (π᾽η 5), ἴο 56" δὰ Ἐχδὲ 

ΘΙ͂Θ6 βίου ηρ Ὁ τϑίῃ 
σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ἔοῦ γουτβϑι. ο [8 

ΟΔΥ οἵ σταίη. δηᾶ. οἵ 
8 τϑνϑϑηρ οἵ ΟΟα 

ΟΥ̓ τἱβϊθουβ Πυἀρτηθηί | χὶρ ὨΕΘΟῸΒ ἡαασηχδηὶ 

6 Αμᾶ Ὧ6. ΨΠὶ γρηᾶογ 
ἴο Εϑοῇ (006) [ ἕο ββο ΟὯδ ϑοσογάίηρ 

ἴο Π15 ΨΜΟΓΚΒ: ἴ νοῖ- 
ἰαβῦϊηρ 1116 ἴο ὑῇοβα 

ἀγαθοῦ ΧΟ δ΄8 βθοκίῃρ βἸΟΥΥ 
8) ὨΟΏΟΓ δῃᾶ ἰῇ- 

ζητοῦσιν | ΘΟΥΓΕΡ ΙΒ 55 ὉΡ 6ἢ- 
Βεθκίηρ 1 ἀΌτΘηοΘ ἴῃ σοσὶς ὑπαὶ 

18 βοοά; 8 ΠΟΥΨΟΨΕΥ, ἴοσ 
οὐΐοῦ ἰ ἔῆοβα ΜΏΟ 8ῖὸ οϑῃ- 

τοαὐϊουῦβ 864 Ὅὸ ἀϊ8- 
ἰο ἐ88 ᾿ΟρΡαν π6 ἰχαΐῃ Ραΐ 

ΟὟΘΥ ὉΠΙῚΡΏ ΘΟΙΞΏΘΕΒ 
ποῦ ΜΠῚ Ρ6ὲ ψταίῃ 

καὶ στενοχωρία, ἰ δηᾷ ϑρσο, 9 ἐσὶθυ18- 
ἀΐζοῃ δηᾶ αἀἰβύχϑεβ, ὉΡΟΩ 
[6 501} Οὗ δΥοσῪ δῇ 

Ο ΜΟΥΚΒ τ ῆδὺ [15 

1} ατίοι5, οὗὨἨ ἰδ σε Ὁ 

ἤχϑὺ δῃᾶ 8ἃ150 οὗ [μ8 

ατοοκ; 1θρὰῦ ΡΊΟΙΥ 

ϑη ΠΟΙ͂ΟΣ δηα Ὀ6808 
ἔο᾽ δνυϑύγοὴθ μ8ο 

πρῶτον καὶ ΜΌΓΚΒ ψδὺ 15 ροοά, ἴΟΥΓ 

δα} [6 σον δ δῃηα 8180 
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“Ἕλληνι: 11 οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία 
ἰο ατερκ; πού Ιοχ 15 δοσθρίϑῃςε οἵ ἔβοθ 

παρὰ τῷ θεῷ. 
νεϑᾶθα ἰἴβὼ6 Οσαά. 

12. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, 
Αβιοβην 88 ἴὉῈΣὉ Μη δουα 7 ἰδὲν βίῃηθα, 

ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται" καὶ 
ψηπουῖ αν. δἰβοὸ {86 ν ΜΙ 08 ἀαβ ΣΌΣ Ί πη 5 ΒΕῖΙνθϑ; δῃᾶ 

ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου 
5 ͵Άδαν 85 ἷἵπ. ἴδ ἵἴδμὸν βἰλῃθα, ἰστουσθ Ιδὺν 

κριθήσοντα: 15 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ 
186. ΜΜ11 6 ἡπάρεά; ποῖ ῸΓ {0 ὮΘΔΥΘΥΒ 

νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ᾽ 
οὐ τἰθμίθοιβ (0165) Ῥοϑῖᾶα ἴβς αοᾶ, μὑαΐ 

οἷ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται. 
{π6 [ς ζ73}} ΟΕ Ἰανν Ὑ11 6 1υΞ18ς6α. 

14 ὅταν γὰρ ἔθνη «τὰ μὴ νόμον 
ΟΏρΏθνΕΣ Ι͂ΟΥ πίϊουβ [88 (ο65) ποΐ Ιδὺν 

ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου 
Βανὶπξ ἴο Ὠϑίυτα τὰ 6 (1265) οὗ 6 ἽἼΔΥΝ 

ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες 
[π6Ὁ δ.) "6 ἀοίηθ, ἴδμεβα Δ ῃοΐ ανἷηβ 

ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος: 15. οἵτινες 
{0 56 Ιῖν65 ἴμλον δύϑ 1ᾶν; ΜΠΟ 

ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου 
8Ὺ0Ὺ6 Βῃονίηξ ν τ ϊὰ τμ6 ἍΟΣΚ οὗ [86 14 

γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 
τυτι το δτεῖ 61:41: ἈΘδγΙβ οὗ ἴθ, 

συνμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς 

Ῥρατηδ νυ 655 ΟΊ Θ᾽ ΟΕ ἴοτα οἵ ἴδ6 

συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 
ΘΟ ΒΟΙΘΏΟΘ δ βεϊΐνθθῃ οὔθ ϑηοῖμο οὗ [86 

λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ 

ΤΟΟΚΌΟΣΧΏΒ5 ΔΟΟΙΒΙΠΒ ΟΥ̓ 8150 

ἀπολογουμένων, 16 ν ἢ ἡμέρᾳ κρίνει 
ἀεξθπαϊηρβ 56 ῖνθϑ, ἴχ 1 ἢ ἅδν 15 1υάσίηδ 

ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων 
[6 αοα ἐμ μίδάεδη ([ϊ1 855) Οὗ ἐπ6 ΤΩΘᾺ 

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ 
δοοοτάϊπησ ο δα Βοοα πΟῚ5 οὗταθ ἰῃγουβἢ 

Χριστοῦ ᾿[ησοῦ. 
[Ὁ ἘΦ Ε1Ὶ 96 515. 

11 Εἰ δὲ σὺ ᾿Ιουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ 
ΙΕ Ὀὰὺϊ νοὺ Ψφεν 81 θϑίῃρ πδιηραᾶ δῃᾶ 

ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι͵ 
ΨΟῺ 816 τοϑιϊϑ Ὁ ΠΡΟΣ ΙΔῪΚ 86 ψοῦ δσὸ βοδβδίϊῃβ 

ἐν θεῷ 18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ 
'ὰ ζοα δῃ4 ψοῖ δῖ Κποννηθ ἴῃ6 Ψ11 ΕἸεῖοι 

δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα 
δοιὰ ασὸ ΔΡσοΟν 8 τὰ 8 ταϊπ 5 ΟΧΟΘΊ ΠΩ 

ἙἘΟΜΑΝΒ 2:11--.-18 

ἴοσ μα ατϑοῖκ. 11 ἘῸΣ 
ἐμοῦ ἰβ Ὧὸ ρδυῦ δ ὖν 

αἰ αοΩ, 

12 ἘΌΓ ἱπδοίϑηοο, 81} 

ἐμοϑθ ΨἘῈΟ0 5 ημπηθᾶ 

αἰϊμουῦ ᾿ᾶᾷν ΜΠ1 δ15ὸ 

Ρουθ φιξμουῦ ΙΔῈ; 

ραὺ 8411 βοβαὸ ψ8ο 

5. ΔΘΑ Ὁπ66ῚΓ 180 ΜΈῃ} 

μΡ6 πᾶσεάὰ Ὁ ΙδῈΚΥυ. 

13 ἘῸΣ (5 ΘΌΧΟΥΞ οὗ 

ΙΔ. δῖ ποὺ ὑπῃ6 οὔθϑ 

τἱρ ὐθοαβ Ῥεΐοχα αοάᾶ, 

Ῥαῤ 6 ἄοοϑυβ οἵ 18. 

Ψ11. 6 ἀφοϊαγθα στὶρῃ- 

ἐδουϑβ. 14 ΒΌῸΣΓ ψΏΘΏΘΥΘΡ 

ῬΘΟΡΙΘ οὗ πθ παύϊοηβ 

ἰδ ἄο ποὺ δῦ 8. 

Ὧἂοσο ἈΥ͂. πϑίυσα ῃθ 

(Ὠΐηῃρ5 οὐ [86 ΙΓ, 

{8.656 ῬΡΈΌΟρΙθ, δι ποθ ἢ 

ῃοὺ ανίηρ 18, 816 ἃ 

1. ὅο ὑμοιιβοϑίνθϑ. 

15 ΤΏΘΥ ἅτ [6 νϑὺν 

οὔδ5 ΨὯοΟ ἀοχιοηϑύσαῦα 

{86 τηϑῦζο οἵ ὑμ6 ΙΔ 

το Ρ6 ψυῖϊύθῃ 1Π Ὁ οἱ σ 

Βοαγύβ, ΜΏΔΠῸ6 ὑμῖν 

οομδβοίθησο ἴθ ὈΘΑΣΙΩΡ 

απἰτηθσ Μιὰ ὑμθπὶ 

ἃ, Ὀούνψοθῃ ὑμοὶτ 

οὐ ὑδουρύβ, ὑμπὸν 

δῖ Ῥρίῃρ δοοιϑθϑα ΟΥ̓ 

δου οχουβϑοᾶ. 16 ΤῊΪ 

Ψ 6 θὰ ᾧμ6 αδὺ 

ΨΏΘὴ Οαοα ἰγοῦρα 

Ομ σοὺ ᾿πᾶρσοϑ 

[2ὴ6 5βϑογοὺ ὑμΐπρδ οἵ 

ταϑ κα, Δοοογάϊηρ ἰο 

{86 ρβοορα πο 1 ἀ6- 

ΟΙ6 16. 

111|, τον, γο 8.6 

8ἃ ὅθ ἰῇ ϑὴ86 81 

816 τοοῦρ ὌΡΟᾺ ΔΨ 

δι ἰδκίηςσ Ὀγ186. ἴῃ 

αοῦ, 1ϑδεαπηᾶ γου 

Κηον 5 ΜΠΟ᾽ δῃὰ 

ΘΡΌΤΟΥΘ οΟΥὨἨἁὑΙΩΡΒ 

ἐὺ 8ῖτ6 δχοϑιθηῦύ 
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᾿κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου, [Ὀδοϑῖδα γοὰ δ 
ῬΘΙΩΣ ΟΥ̓ΔΙΥ Ἰηδίχτιοίρα οαῖ οὗ 186 Ῥῆαν ́ βδλμν να ουἱ ον εν 

19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν [8.ν; 19 δηᾶ γοι 8. 
᾿ χοῦ Ὦδνο ρεσβυδᾶθα δπηά ϑουχβαιὶξ Ξαϊᾶθ | ρογϑυδαθα ὑμδὺ γος 

εἶναι - τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν  3Γ6. 8 146 οἵ. 
ἴο Ὧ6 ΟΥ Ὀβπα (ΟὯ65),, ἰὸς οὔίμε (οὯ65) ἰἴπ) ὈΠηᾷᾶ, ἃ ἔπει ΤΟΥ ἐῶ 

κότει, 20 παιδευτὴν ἀφρόνων, πὰ ἀδυκηθεβ, 208. οου. 
δ 655, εὐποκίοσς Οὗ ὈΛΙΕΔΒΟΏΒΌΙΘ (01.165), [ΤΘΟΟΣ ΟὗΥὨἨὨ {ῃ6 ὉΏΓΘΆ. 

ἰδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν  ΒΟΏ8Ό]6 Οπ68, 8 ᾧ ᾿ , 8 ἴα; 
ἰθθοθοῦ ο Οὗ Ὀ6065, παν ἰδα μ ΓΆΛΑ ΟΥ̓ ὈδΡ65, δηᾶ ῬΟμαΣ 

τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ ] [88 ἔρθη ΜΟΥ, ΟΣ. 
ὉΣ τὴο Κοομν εᾶρε δρᾷ ο ἴῃ8 ἰτατὰ ἐο ἀρ Καονίοᾶσο δηᾷ οἵ ἴδε 

νόμῳ, --- 21 ὁ οὖν διδάσκων ἢ ἴῃ ἐπα [μδῳ-- 
ϑνν, --- - πα (οΠ6) Ἰβοσθίοσο ἰοδοθῖηρ [2] ἀ. -γοῦ, ὨονόγοΣ 

᾿ς ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; [88 οὔ ἰβϑοδίηξ 
πὰ (ομ 6) ΨΟΌΓΒΕΙΣ ἤοΐ 8Φ16 γοὰ ἀΟΑΟΗΪΩΕῚ ΒΟΙΏΘΟΩΡ 6156 ἰῃξ 

κηρύσσων μὴ κλέπτειν | 680} γΟΌΓΞΕΙΣ,. Ὺ 
ἼΠ6 ΝΜ δ ῬΓΘΔΟΒΙΏΩ τοῖ ἴο μ6 βἰθαιίηβ [6 οὯ6 Ὀγοδοδίοῃσ “Ὧν 

κλέπτεις; δὰ "ὁ λέγων Βοῦ 5068], ἃ 
ἢ ν Ο.- 

ὉΣ6 γοῖι βίβδἸη 6} Τὴ (ο0Π6) ΑΣΩΡ β.θ6α19 22 ὕοῦ, πὸ ὑπο 

ΠῊΝ ες ἢ μοιχεύειν, Ο|βαγίῃρ “Ὧο ποῦ. οοτὰ- 
, ἴο Βα σοτωχαι τ ηδ δα α]ΐεσν, τον δαιπύθγν," ἀο γοὺ 

μοιχεύεις; ὁ σοῦ ϑδαυϊῦθυν} 
δὲ του ςοτησαϊξεῖπα δαυ!οτν 3 86 (06) [ χοῦ, ῃ6 ΟἿδ ὀχρτδεν. 

ελυσσόμενος τὰ εἴδωλα. ἴῃ ΔΌΠΟΙΤΘΩΘΘ οὗ ὑδι 
βανίη ἀἰδειιδὲ ἔοΥ {86 14ο]5 |.4015, ὅἄο γοῦ ΤῸ τές 

ἱεροσυλεῖς; 23 ὃ ἐν νό 1659 23 οι ᾿ 
816 γοὺ ΤΟ Ὁ Ε θη 165 ΠΝ ΠῚ ἜΝ ΜΑΝΝ ἴῃ αν Ἧς θρὸ 

καυχασαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ |ὮΥ̓ γοῦτ ὑγδρερτϑββίηρ 

ψοῦ ἅτε θοσβείηρ, ἰβσουβῃ μα ἰχϑαηβδιδββίου οὐ 8 ᾽οΣ ἐπ Τιᾶν ΟἸΒΏΟΠΟΣ 

νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις; 24 τὸ γὸὰ 2 “ 
18 ἰὴ ἀαοᾶ 876 νοι ἀπο ποτιτΒ7 ἸᾺ6 ὯΡ ας ΣΝ ε εὐδὸ {Ξ 1.1. 
ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾽ ΝΑ 

ὩΒΙΩΘ οὶ ὅδο4ά, Ἰμγουβἢ ὑμᾶς [ῬΑΘΡΒθτλθά οἡ δοσοιπί 

βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς οὗ οῦ Ρθορὶβ δἀπιοὴβ 
{86 πδύϊοηβ"; 750. 85 

ἰ 15 τι ύθῃ. ᾿ 
25 Οἰγουπηοϊβίοη 15, 

25 ΘΙ ὈΙΩΘΌΠΟΙΘΩα,;. ἴθ ἰῃ6 πδίϊοχιβ, 

᾿ γέγραπται. 
1 Βᾶ5 θοῇ ψυϊίθῃ. 

ϑοσοχάςσῃβ, 85 

286 περιτομὴ᾽ ὲ δ ἱ Τξ μη μὲν γάι ὠφελεῖ εἴ ἔϑοῦ, οἵ Ῥοηρῆὶ 

" ΟἸγουτησϊβίοι Ἰπαοοᾶ ΤΟΥ 15 συ 5} ΟἹ] ἢ γοὰ Ὀτγϑὸ- 

ἐὰν νόμον πράσσῃς; ἐὰν δὲ [1 Ϊ 
: 4 ἐ 1Ὧσ86 ἴαν;. 
λἀξενεσ ἰἂᾶὰνν ψόοὰ τὺ ΡῈ ρεσξουσηίϊηρ; ἱξθνοσ Ὀπί ΔΙΒ Ὧ ρα Ἱ γοῦ 

" : ; ΒΡΥΘΕΒΟΥΣ 

Πρό να βάτης νόμου ἧς, περιτομῆ [οὗ ἴδᾷ, Ὁ ᾿ς Οἱ 
ΞΎΘΒΒΟΥ Οὗ δὴν ὑψοῦ τὴϑν Ρ6, ἰμ8 οἰτουπισί βίοι Δ], ΟΌΣ ΟΣτπ 

σου ἀκροβυστία γέγονεν. 26 ἐὰν οὐμιο ἰδίοις 5 ῬθοοπΊ8 

οὗ γοῖ ὩὉΠΟΙΣΟΌ χη Οοἰβίοῃ ὯΒ85 Θοογῆδ. τέονον  ἀΠΟΙΓΟΌΣΠΙΟΙΒΊΟΙΙ. .26 1, 
᾿ - ξ Σ ΄ ἷ εῦν ἡ ἀκροβυστί α τὰ ἐμουθίοσο, 8ὴ 0] - 

ὉΤΘ [15.] τἰροϊγσαχπγοΐβίοσι τὰς [οὐχμοϊδρα θοσϑοῦ ΚΘΘΡΒ 

δικαιώματα ῦ 4 {μ6 τὶ ἱ ᾿ ς τοῦ νόμου ἰὑμ6 τρηύδουβ σϑαῦϊτε- 
τἸπῖοουβ τεαυπχοτηθηΐβ ΟΥ ἴ8 Τῶν ταθηΐβ οὗ. (86 ΠΕΡ, 
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φυλάσσῃ, οὐχ. ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ Βὶ5 υποϊτουπλοί βίοι 

Ἰπρ 8} 86 ἐπδχαϊῃδ, ποΐ {π6 Ὁποϊγουχλοβῖ0 5 οἱ πα [Ψ11 Ρ6. οουμίθα 85 

᾿ ἬΝ , . 97 «7 οΕἰσουχηοίδίο, ΨΈ5Ιι.. Ὁ 

ἰ περιτομὴν λογισθήσεται; 21 καὶ ; ε 

ξῷ οἰτουταοί βίοι Ψ11 6 τοοκουθὰ Απᾶ ποὺ 21 Δηᾶ ἐδ υῶ- 
οἰτουτλο θα [ΡΘΣΓΒΟᾺ] 

τῃαῦν 5. ΒΌΟΘΏ ὉΥ πϑύστο κρινεῖ ἡ. ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν 
ψ}1, ὉΥ οδιτγίηρ οὐὖ 

Ψ1 υἅθ56 ἴδε ουἵὐ οὗ παίατε ππροιτουγηοίβίοη {π6 

νόμον τελοῦσα σὲ τὸν . διὰ [ἀδὸ Τᾶν, πᾶσα γοῦ ΨῈΟ 

ἸῸΝ δοσαριθθ σοῦ {πὲ (0π60) ἰμτουρῃ ὙΠ} 15 “ΤΙ ΘῈ οοαα 

άἄμματος καὶ περιτομῆς .παραβάτην δι οΟἰΤΟου ΠΟΙ ΒΟ ὍΣΟ 

Ὑρα πα ̓ δ οὗὨ οἰγουχ οί οσι ἀδΆβρτθβϑου ἃ ὈΥΒΆΒΡΎΘΕΞΟΥ οὗ 8... 

͵ 28. οὐ 5 ς 5 Δ 28 ἘῸΣ Ὧ6. ἰ5. ποῦ ἃ 

νόμου. κα Ὑαρ εμδ Ὁ μα) ἐν ζῷον το. 15. ὁπ6. ΟἿ 

οἵαν. “ Νοῦ. οϑοῦ Ὁ ΝΠ Ν π6 ουὐεῖάθ, ποῖ ἰδ 

φανερῷ. [ουδαῖός ἐστιν, .. οὐδὲ ἡ ἐν  οἰξουπιοϊδίου ὑμδῦ 

ταϑηλδοϑὲ [5ἰ8{6]. 7 τ 5, προσ ἰδ6 ἐπ τ ὨὩΪΟΏ. 5 ἡ ὑδ6 

τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ - περιτομή [ουαὐϑιάς ἀροὴ 08 

[86 τρϑηῖρεβῖ [5ἰ81[6)} ἰα; ΠΕ ΊΌΤΙΣΣ οἰγοῦυταοι βίοι; βεϑα, 59 Βυΐ 6 ἰ5. ἃ 

49 ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῷ ᾿κρυπτῷ Ιουδαῖος εὖ" ΨὲῈῸ ἰδ 06 ΟΠ 

θὰ [6 (οθ) ἰὰ ἰμο΄ - Βίαάει αν, .., Ὧ8 Ἰηδιᾶθ, δῃηᾶ [151 

ς ᾿ , Ν , , 1 Οσουσ οἰ βίο. ἰ5 {αὐ 

καὶ περιτομὴ καρδίας ᾿ἐν πνεύματι". οὔ Ἰοΐ [6 πεᾶί, ὉΣ βρίτηῦ, 
διὰ εἰτοαπλοί βίου, : ΟΕ δδσῖ: ᾿ 1π ΩΝ ποῦ] ηᾶ ποῖ ὮΥ͂ 8᾽ ΕΉΕΥΜΝΟΝ 

γράμματι, ου ὁ. ἔπαινος οὐκ ἐξ Ἰςρᾶθ. ἘΠῸ ὑτϑῖβθ οὗ 

ἰο νει σ, οὐ ποτα ἴλ8 Ῥταίβθ τοῦ οὐδοῦ, δ᾿ ΟἿΘ - ΘΌΣΩΘΒ, ποῦ 

ἀνθρώπων ἀλλ᾽ -ἐκ τοῦ θεοῦ. ἔτοα ἴθ, Ὁ ΕΟ 

ΤΏΒΏ ὁ ουτού ἰῃε αοά. αοά. : 
Βαΐ 

τὸ περισσὸν τοῦ ᾿ἰουδαίου, 3 ὙΨΏδὲ, ὑμθα, 15. 6 
Ζόν," ΒΡουοσν οὐ {δὲ 

σον, οὐ ψαδὺ 15 1π8 

3 τί οὖν 
αὶ ἐβοσοίοτε ἐμ δριυπαάδηΐ ΟΣ [6 

ἢ τίς ἡ ὠφελία. τῆς περιτομῆς; 

ΟΣ νῶὼδαϊς ΟΝ Ῥοπεδὶ οΥ ἰμ6 οἰτουτη 5 ου  ρηθῆὺ οὗ 86 οἰτοῦχη-: 

2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον ] οὐπίοι! 3 2.4. στοαὺ ἀθβ] 

ΜΌΓΩ δοςοοχάϊηβ ἴο δνασν ΤΑΘΏΠΟΘΥ. Εἰγεὶ [ἴῃ δυο ΜΆ. ἘΠτοὺ οὗ 

μὲν γὰρ ὅτι ἐπιστεύθησαν - τὰ 411, Ῥδοδῦβα ὕμπου, ΜΨΈΓΘ 

ἰπάβε αὶ ἔἴου Ὀδοδιιθα ΠΟΥ ΜΜΕΓΕ δαἰσαδίοα νὰ ἐπ} ρηἰτακίοα Μιὰ ὑπμ6 

λόγια τοῦ θεοῦ. 8 τί γάρ; εἰ 5δοτοα Ῥτοποῦπθοθ- 

ππῖ6 οσὰᾶ οὗ {δε αοά. δὶ ΟΣ ἹἘτχτηρηΐβ οἵ αοά. 3 ΜΝ Βαὺ, 

{δ6ὴ, [5 886. ο85619 
μὴ ἀπιστία αὐτῶν τὴν | 

Τῇ βδοθ αἰᾷ ποὺ οχ- ἠπίστησάν τινες, ἡ 
τος ἰδ ἀϊβθϑο οἱ ἱμοτὰ 1868 

ἀϊοοιονεα ΒΌΤΩΕ, 

πίστιν τοῦ θεοῦ [»γϑϑὸβ Γαἰΐα, ψΠ1 ὑποῖτ 

ξαϊ τὰ ( 1}. 655) ΟΕ ἴῃ 6 αοὰ [ΙΔ0κΚ οὗ [αἰ ῬΘΓΏΘΡΒ 

καταργήσει; 4 μὴ γένοιτο [τη8 6 τὴ8. {αὐ τα Θ 55 

{ ΨΏ1 ΔΚ νη δουΐ ΕΒ οὐ ᾿ Νοῖ τὴῦν ὁ οσοῦτ; οἵ αοά πιοῦν οἴἴοοῦ 

γινέσθω δὲ ὁ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ [4ΝΘΥΘΙ ΓΒ ὑπ 

τεῖ οοχγαβ ἴο 6 Ὀυϊ ἰδ ἀοα ἐταθ, ΟΥΟΥΣ Ὀυΐ| ΔΡΡΘΙΕ! Βυὺ Ιοὺ αοῦ 

ἄνθρωπος ψεύστης, καθάπερ Ρ6 ἕουπμᾶ ἰταθ, ὑμπουρα 

ΤΑϑ δι, δοσογαιδξ ἴο «Υΐοι (πη 65) ἐν θὰ [ον ΠλϑῺ Ὅ6 του 

ἐγρατται “Ὅπως ἂν 18 Ἰἴᾶτ, ΕΥΘΏ 8.5 τ ἷβ 

μ μαῖ ἌΛΑΝ ταὐτίθὰ 50 ἴδαϊ - ἨΚοΙ͂ν Ὶ ὠττθη: “Τηδὺ - χοῦ 

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ ταϊθῦ Ρ6 Ῥγονθά ΤΊΡῈ- 

νοῦ ΞὨουϊά Ὀ6 1ι5εϊδεά ἴῃ ἴΠ6 ποτά οἴνου δπᾶ] 6005 ἰῃ ὙΟΌΣ ΨΟΣΟΒ 

νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί διά τοϊροῦ απ ΜΆΘΩ, 

γοῦ 5ῃου]ὰ ραίῃ νἱοίοιν ἰὼ ἐμ ἰο θ6 Ῥεοίηξ ἡυᾶρεα ͵ γοὰ Ὅγ6 ὈΘΊΏΒ ἡπμαρσρᾶ. 
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ὅ εἰ δὲ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ 
σου. 1 πὶ ἰῇ υπτὶριθοιξηθαθβ οὔτ οὗ αοα 

δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; 
ΓΙ Θου 5655 15 αὐ ἰοροίμου, νυν δὶ 5181] ννὲ Ξὰ 5 

σε. 

μὴ ἄδικος ὁ θεὸς. ὁ ἐπιφέρων 
Νοῖ υπτὶσμίθουβ 16 αοὰ {πε (ο 6) Ὀθδτ ΔΒ ΠΡΟΣ 

τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω. 
165 ταί Δοςοσαϊηβ ἰο ΤΆΔ Σ δῖ Βα 15. 

6 μὴ γένοιτο᾽ ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς 
Νοῦ ΙΔ. 1 ΟσΟΌΣ; δίηοθ ον ΝῊ] 7} αᾶρε ἐᾷς αοῦ 

τὸν κόσμον; 
τὴ6 ὙΝΟΣΙΑ 2 

7 εἰ δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
1 να ἐπα {χἢ οἷο οὐ π δα 

ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν 
ΤᾺ ᾿8 Δι: ἀροπηᾶφα πο ἴῃ6 ΒΊΟΥ 

αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς 
οἵ ὩΠπΏ, ΨΜῺΣ νεί ΘΙ5οῖ 85 ΒΙΠΏΘΥ 

κρίνομαι, 8 καὶ μὴ καθὼς 
τα Ὀοῖὴρβ ἡπαρρα, δαᾶ ποῖ ΘΟΟΟΥΩΙ ΚΞ 85 

βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν 
ἵν8 516 Ὀθίηρ, ὈΙΔΒΌΠοΙηθα δηα δοσοσζάϊηρ 85 διϑϑοσῖ 

Ποιήσωμεν τὰ 
του ὺὸ [6 

ἔλθῃ τὰ 
5ΒΠΟ.]α ΟΟΣῺ6 τὴς 

κρίμα ἔνδικόν 
ἡααρταθπΐ Ζιθὲ 

λέγειν ὅτι 
ἴο Ὀ6 βαρ [πὶ 

ἵνα 
1ὴ οτᾶφυ ἐμδἐ 

ὧν τὸ 
ΟΣ σοσ ἰδ 

τινες ἡμᾶς 
ΒΟΙΏΘ Ἰ5 

κακὰ 
Ῥδᾶ (1285) 

ἀγαθά; 
Βοοα (155) 

ἐστιν. 
15. 

9. Τί οὖν; . προεχόμεθα; 
Δ 4:5}: ἔπθσεῖοσθῦ ΑΥῈ ΜΘ ἢδνίηξ βοῖνοβ δ ξοσαῦ 

οὐ πάντως προῃτιασάμεθα γὰρ 
Νοὲ αἱ 4]1, " ψ6 γεν οῦβιν δοσυβεα ΤΟΥ 

᾿Ιουδαίους τε καὶ “Ἕλληνας πάντας ὑφ᾽ 
ον 8)ΩΔ Β8ῃΩ͂ ΟΥεοκβ 81} ὉΠαΘΣ 

ἁμαρτίαν εἶναι, 20 
51ΠῈ ἴο Ὀς, 

᾿ς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν 
τ 8.5 Ῥεθῃ ψυσιτθ ἰμδὲ Νοὶ 15 

οὐδὲ εἷς, 11 οὐκ ἔστιν 
ποτα οπθ, τοΐ 15 (ΟΠ. 6) σοτ ΘΙ ΩΡ, 

οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τὸν θεόν’ 12 πάντες 
τοῦ 5 βοοκίὴρ οαὖῦδ  ίμθ σοᾶ; 811 

ἐξέκλιναν, Ὶ ἔκλι ἠχρεώθησαν... 
δον ἱποι θα οὐ, ΤΏ ν Ὀδοβτὴθ 1561655; 

οὐκ ἔστιν ; χρηστότητα, οὐκ ἔστιν 
ποὶ 15 Κιπάμοϑε, ΄ ποί 15 

ἕως ος ἀνεῳγμένος 
Εν δ2 15} Βαν 5 ὈΘθὴ οροηθᾶ τρ 

καθὼς 
δοοοσα δ 85 

δίκαιος 
τὐσ ΐθοιβ 

συνίων, 

ἅμα 
τορϑίῃμοσ 

ποιῶν 
(ΟΠ 6) ἀοΐηῃξ 

ἑνός. 18 τάφος 
ΟἿΘ. ατανα 
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ὅ Βονανοῦ, 1ἶ ΟἿΓ τη. 
ΤΡ ΘΟΌΒΏΘΗΚ ὈΓΣῊ 
Ασα β ΤΣ] ὐθοῦβη δας το 
{868 ἔογβ, ψμδῦ 5Ώ8]] τγε 
ΒΘ. 3 ΑΟα 15 ποῦ Δ] 5 
ΜΉΘ Ὧθ6 νϑηΐθ Ἠὶ 
ταί, ἰδ Ὧ69 (1 8}ὴ 
ΒΌΘΑΚΙΩΡ 85. 8 [Ὼ 
ἀοε65.) ΟΝΈΨΟΓ τοὰν 
ἰαῦὺ ὨΔΡΡΌΘΩ! Ἐον, 
οὐμοσνῖβθ, Ψ1 (σὰ 
ἡαᾶρα ὑμα ψοΣ]α2 

1 χοῦ 11 ὉΥ τξδβου οἱ 
ΙῺΡ 116 86 συ οἱ 
αοαά Βδὰ5 ῬΘΘΩ Ιηϑᾶρ 
ΤΏΟΤΘ ὉΓΟΙΏΣ δῦ 0 Ἡϊς 
ΒΊΟΥ, ΜῺΥ δὶ 1 8150 
χοῦ Ῥϑίῃρ Ἰυαρδα 85 ἃ 
ΒΙΠΏΘΥ9 8 Αηᾶ [7] 
οῦ [58. }], δῦ δὲ. ἢ 
5 ἔβι5οὶν ΤΟΠδυρρα ἴἰὸ 
Ὦ5 Θ᾽ Μιδὺ 8.5. βοὴ 
ἴθ δύαίθ ὑμαῦ 6 587: 
“δῦ ἃ ἀ(ο {ῃ6 - 84 
ἐπίηρα ὑῃαῦὺ 6 ροοά 
ΩΡ ΤΙ ΟΘΟΙΏΘ᾽9 
ἼΏ6 Τπαρταηρηὺ δρϑίηβί 
0056 [1280} ἰβ ἴῃ 
ὨΘΙΙΠΟΩΥ ἱρὰ {πι5ὲϊσδ, 

ϑ Μῆαὺ ἰὩθ9 Ατὰ 
ΜῈ ἰῇ 8 Ὀοίξου Ροβκὶ- 
ἐἰοη9 Νοῦ δὖ 411}. ἘΌῸΓ 
δῦονθ 6 δυο τη866 
ὑπὸ σὔδγρο ὑῃαὺ ὕοθυβ 
δΒ ΨΜῸΠ δὲ αὔθοκβ 
5.06. 81 πάρ «δίῃ; 
10 75ῦὺ 85 1 5. τσῖν- 
θη: “ὙΏθΥρ ἰ5 ποῦ 8 
τἱρηύοοῦβ [χ8}, ποί 
Θνθ ΟΠδ;. 11 ὕΠογα ἴ5 
ὯῸΟ ΟὔΘ δῦ Ὧ85 817 
1ΘΙρΡΗῦ, ἔοσο ἰα πὸ 

ΟἿΒ ἰπϑὺ 566 Κ5 ἔοΥ αοά, 
12 ΑἹ! [ΠΡ] δνθ ἀ6- 
Πεοϊρα, 81 οὗ. μοα 
τοσοῦ θνθ ῬΘΟΟΠΊΘ 
ΜΟΥΏΙΘσ5; ὑθτο ἰδ Π0 
ΟἿ ὑῃδὺ 085 ΚΙ 6635, 
{πότ 15 ποῦ 50 ΟῚ 85 
ΟὨΘ.᾽" 13 “ΤΏοὶς ὑχοσί 
Ϊ. 8ὴ ΟΡΘηΘα Ρο,ΓΆΥΘ, 
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ταῖς γλώσσαις αὐτῶν 
ἴοῖΐμε. ἰἰορεθ5 οὗ {τὰ 

ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 
οὗ δ503 υπᾶορ 106 1108 

τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ 
1ῇς. τοουΐῃ οὗ ουὐγδίῃρ δια 

πικρίας γέμει’ 15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν 
οἰἐοσο55 158}; 5ΏΔΙΡ ἰδ6 Ζθε οξίμοιαῃ 

ἐκχέαι αἷμα, 16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία 
ἐοὸ Ροῦσ οὔὐ ὈιΙοοᾶ, ΟΥ̓ΞΗΙΩΣ δηᾶ ΤΑΙΒΟΧΨ 

ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 11 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ 
ὰ 6 Ψ8}5 οὗ ἔδετῃ, 8 ἃ ΜΟῚ) οἔρρεϑοθ ἢοΐ 

ἔγνωσαν. 18 οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ 
{μὸν Κπανν. Νοὲ 15 ΕΘΔΥ ΟΥ αοα 

ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
ξτοότὰ ἴῃ ἔγοηδ ΟἿ [86 ΕΥ̓Θ5 οὗ ἰδοσα. 

1. Οἴδαμεν. δὲ ὅτι τ ὅσα, 
τε αν πον θὲ ἰμδαΐξ 85 τῆϑην ({π|0}55) 85’ 

λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ 
15 βαυίθβ ἕο ἔπ6 (065) ἴθ ἰὼ 6 ΤῈ 

ἵνα πᾶν στόμα 
η οτάεχ πὲ -ζτ βει το} 15] 

ὁ λάρυγξ αὐτῶν, 
[ὩΞ ἰἤτοαῦ ΟΥ̓ Πϑτῇ, 

ἐδολιοῦσαν, ἰὸς 
{πεν ἀδοεϊνοα, ρΡοΐβοῃ 

αὐτῶν, 14 ὧν 
οὗ ὑθσῃ, ΟΥ ΏΟΙΣ 

ὁ νόμος 
{6 δ 

λαλεῖ, 
ἢ 5 ΒΘ 15, 

ὑπόδικος 
5 ]6ς ἴο τυ βησχαθαΐ 

τῷ θεῷ’ 
ἰο 6 ἀαοῦ; 

νόμου οὐ 
οἵαν ποῖ 

αὐτοῦ, 
οὗ Πῖτα, 

φραγῇ καὶ 
ταϊσαῦ Ὀ6 ξεησξά ἊΡ δηα 

γένηται πᾶς ὁ 
5ῃο]α ὈΘοοτ6 811} τῆς 

29 διότι ᾿ ἐξ 
ἀὨσουΡ ἢ 1] οἱ οὗ 

δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
{111 θὰ 1 ῆθα 811 865} ἴῃ βισδέ 

διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. 
[ὨΤΟΌΒΗ ΙῸΓ οὗ δα δοουγαίθ Καοννυ]θᾶθα οὗ 51}. 

21 νυνὶ δὲ 
Νον Βαΐ 

κόσμος 
ψνοΥἹά 

ἔργων 
ὝΜΟΥΚΞ 

δικαιοσύνη νόμου 
τσ ουθη 655 18 

πεφανέρωται, 
Ὧδ5 Ῥθϑὰ τϑαᾶθ ταϑξξοϑ, 

ωρὶς 
ἀρ βοαι 

θεοῦ 
οἵ αοα 

αρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν 
μετα Αμνει οϑννν δῇουξ, ὃν ἰὼ ἴν πᾶ {π6 

δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ 
τἰραίθουβηθδα υϊ οὗ αοἂ ἰδσγοῦθῃ 

εἰς πάντας τοὺς 
ἐπῖο 81} 16 

διαστολή. 
αἰ μοίοῃ. 

καὶ 
δηᾶ 

θεοῦ, 
σαοᾶ, 

προφητῶν, 22 
Ῥγεορῃϑίξ, 

πίστεως ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἔδῖῖῃ οὗ ὅοϑὺΞ ΟἸἾΕγΙσβΙ, 

πιστεύοντας, γάρ 
(ο 65) θη θνῖηξ, ΤΟΥ 

28 πάντες 
ΑἹ 

ἐστιν 
1 15 

ἥμαρτον 
ἴδον βῃηθα 

ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ 
ἴμον τα σοτηίῃρ Ὀβηϊμα ΟΥ ἴπ6: ΕἸΟσν Οὗ 188 

οὐ 
Ὡοῦ 

γὰρ 
ον 
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6} Ὦδνθ υϑοᾶ ἀθοοὶῦ 
ψὶῦ ὑμποῖν ὑοηρσιιθ5.᾽ 
“Ῥοΐδοὴ Οὗ 8505 ἰδ 

Ῥϑηἑμα ὑμοὶσ 110 5.᾽ 
.14 “Αηᾶ {6 ὶ χοῦ 
ἰϊ 111 οὗ ουδίηδ 
86 Οἱ ΟΥΓ ΘΧΡΥΘΕΒΙΟῺ." 
15 “ΤΕ ἔδοῦ δῖ8 
Βρϑθεᾶν ἴο βῃ:ϑα Ὀϊοοᾶ," 
16 “ἘπαΪπ δηα τλβοὺν 
ΒῖΙΘ ἴῃ ὑμ8} ΨΆ05, 

17 δᾶ ὑπο) Ὥδνα τοῦ 
κΚηοὰ 6 ΨἘᾺ) οἵ 

Ῥεδορ." 18 “ΤΏΘΓΕΟ 15 0 
ΘΙ οὗὐ Οοα δῥδίοσθ 

ΤΏΙ οΥοϑβ." 

19 ΝῸΝ ψὸὲὸ ΚΙΟΝ 
{ῃ8ὺ 811 ὑὰμ6 ὑῃίηρϑ 
6 Τιδὺ) 5805 ἰὖ δᾶ- 

ἄγθβδϑθος ἴο ἴωοβθ πὸ- 

ἄδὺ {16 Τίϑῖν, 50᾽ ὑπαῦ 

ον του ἸΩΔῚ Ὀ6 

δίοροθα δῃᾷ 811] ὑῃ8 

ΜΟΙΙΔ ΠΛΔΥ 6 ΟΟΠ18 
ἩδΔῸῖΘ ἰὸ Οαοά ἔοῦ 
φΡυηϊβησηθηῦ, 29 ΤΏΘΙΘ- 

ἔογθ ΣΡ ὙΟΥΚΒ. οἵ 

ΙΔ. Ὧ ΠΕΒῺ ΨΜ}11. Ρ6 

ἀδοϊασοᾶ τἱρρίθοιβ Ὀ6- 

Ζοτο Ηἷπλ, ΤῸ ὉΥ δ΄ 

15 [δ δοουταῖο Κηον]- 

οαρα οἵ κ»5ἴη. 

ΖΙ Βα τὸν βϑρϑτὺ 

ἔσο Ι'δ αοα᾽5 τἱρὴ- 

ἰθοιβῆθο ὅδ 6868 

τϑαθ χηϑηΐζαϑῦ, ἃ5 1ὖ 

ἰβ. Ῥοχὰρ ιθθα [ὸ 

Ὁ 86 18. δρᾶ ὑδ8 

ῬΥΟΡδίσ; 22 γϑβ, σα Β 

Τρ ὐθουβηθθ5 ὑΠΤΟΌΡὮ 

6 ᾿ἤοὶϊΐῃ 1 σ6515 

ΟὨτΤ δῦ, ΤΟΥ 8} ὑδοϑθ 

Ὡϑνῖὴρ [1Ἃ610ἢ. ἘῸΓ 

ὑοῦ ἴθ τὸ ἀαἰδβυϊῃο- 

ΐοῃ. 25 ἘῸΣΓ 811 ἤδνα 

ΒΙΏΩΘΑ δΔηα [8411] βῃοτγὺ 

Οὗ δ ρίοτν οἵ Οσοᾶ, 
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24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ 
᾿ Ῥοίηνρ 5886 (85) ἔτϑε Ἰὐ ἰοΐμθ οἱ Πίτῃ 

χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως 
ἀπάσϑοσνοα κιπάποθβ. ἰὩσοιρ [μ6 τα ]θ 56 ὉΨ Γϑβοσα 

τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: 25 ὃν προέθετο 
οὐἴῇθ ἢ Ομ 655; ΟῚ Βοὶ ξοχίῃ 

ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τῷ 
16 Οοάᾶ. νυσζοριἐϊδίουν ἰξτουρῃ Φαϊτῃ ἴᾺ ἴδ6 

αὐτοῦ ᾿ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς 
οὗ Εἶτα Ὀ]οοῦ ἰηίΐο βδβονὶπρ ΙΒ οΟΥ ἴδ 8 

δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ. τὴν πάρεσιν 
τ ἰθουξηθεθ οἵ τὴ ἰσοι ἢ ἴμο οὐ 5Ὸὸ μαβίᾶθ 

τῶν προγεγονότων. ἁμαρτημάτων 
ΟΕ 6 Βανίηρ ὑγθυϊ οῦδιν οοςυγχοα 5105 

26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν 
ἰἴὰ ἐπ Ζοχϑαγδῃοθ οξίῃε αοά, ἰονασά {πὸ 

. ἕνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ 
Βῃονληξ Ια οἵ η6 χσἰσῃιθουβηθβ οὗ ἰτὰ ἴῃ ἰδ6 

νῦν καιρῷ, εἰς -.τὸ εἶναι αὐτὸν 
ΠΟ δρροϊηϊθᾶ ἔἴχηθ, ἰπΐο 6 ἴορα 28} 

δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ 
τσ αίθοιϑ ΔηΩ͂ 5 5 τῆς (ΟΠ 6) ουΐοῦ 

πίστεως ᾿[]ησοῦ. 
ξα . ΟΥ ὅφϑα. 

2] Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; 
δ᾽ 6. τῃοσοίοσγα 186 Ῥοδϑέησῦ 

ἐξεκλείσθη. διὰ. ποίου νόμου; 
Τὸ νσὰβ 5βμαΐ οὔ. ΤὨΣΟΌΡΗ τυ αῖ βοτί οὗ 1ὰ3 

τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου 
Οεΐμε ροτκε Νὺ μὰ ἰδιοῦβρη Ἰὼ 
πίστεως. 28 λογιζόμεθα ὰ 
ΟΥ ξαΐϊίῃ. Ὗε δῖ σϑοκοῃίηβ ὙΩΡ 

δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον 
ἴο Ὀ6 Βοίηνρ 7}. 9186 ἴο δι τα ΤΏΔΕ 

χωρὶς ἔργων νόμου. 29 ἢ 
εραᾶγὶ ἔσοτα ΜΟΣΚΘ ΟΕΊαν,. οσ 

᾿Ιουδαΐων ὁ θεὸς μόνον; ὑχὶ οὔχι 
ΟΥ 7ενν8 ἴτμ6 αοὰᾶ ΟὨΙΣ Νὰ 

καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 389 εἴπερ 
αΙθοὸ ΟΥ̓ πδίϊοῃβῦ Ὑα6ὸ5 δἰξὸ οὗ παίϊϊοῃβ, . Δξ ὄνθὴὼ 

εἷς ὁ θεός,. ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ 
Ὁὴ6 δε Οοάα, ψῇο Ψ1Π }πν οαἰχουπχοϊβίοα οαξ οὗ 

πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 
ΟΊ ο ᾿ δῃηάα Ὁποϊχουχησίβου ἐπτορ ἐμ 6 ξαῃ. 

31 νόμον οὖν. ες καταργοῦμεν 
τῶν ἐμοσεζοτα ὑν8 ΔΙῸ τηδκίηρσ ἱποβέροξνο 

διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ 
ἘΠΥΟΌσ ἐπμ6 ἐπα Νοῖ τὴεΣν τ οσσασ, Ὀαΐ 

νόμον ἱστάνομεν. . ᾿ | 
ΙΔ ΜΘ ΔΓΘ δε  Ὀ]ΠΞίηρ. 
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24 ηὰ ᾿ῦ 15. 8.5. ἃ. ἔτδε 
δῦ ὑμδῦ [ΠΟΥ δ. δ. 
ἱὰρ' ἀβοιδγθᾶ τὶρῃξδουῃς 
Ὀγ.. 8 υπάρβογνρῇ 
᾿κἰμάηθθς ὑσΟ Ρ [ῃ8 
ΤΘΙΘαθ6. ὈΥ̓͂ [Π6 ΤϑηδβοΙη 
[0814] ὉΥ ΟἸτϑὺ ὅθι 
25 αοα 5Βοὺ Ηἰπὶ. ἔοσίῃ 
8.5 δι ΟΥ̓ΘΥΪ ΠΡ ΟΣ Ῥγο. 
οἱ λαῦίοι ΓΟ ΡΒ Ζ8 ἢ 
ἴῃ Ὠΐ5 ὈΙοοά. ΤῊϊς τὰς 
ἴὰ οΥὐάθν ἴο δχ οὶ ἢἰς 
οὐσῖι ΤΡ ΘΟΙΙΒΏΘ55, Ὀα.- 
Οθλι58 Ὧ6 ΨὙὰ5 ΤΟΥ Ί νην 
0:6 βίῃβ ὑπαὺ ὁσοιχτρᾷ 
ἴῃ ΛὉ86 ραϑὶ ψΏΣ6 αο 
ΜᾺ ΘΧΘΥΟΙΘΙῚρ ΤΟΥ ΌΘ8Γ.- 
δῆ σθ;:. 2650 85. ἴο 
ΘΧΒΙΟΙ μἰβ οσῇ σἰρῃ- 
ὑΘΟΙΒΙΘ55 ἴῃ ὑδϊδ ὑτδο- 
οὐ βδϑᾶβδοῦ, ἰῃαῦὺῦ ἢθ 
τηϊρη 6 τσὶρηΐθοιι 
δνθῃ. 6 αθοϊαχίηρ 
Τρ δου Π6 τδὴ δὲ 
Ὧδ5 [δἰ 1ἢ ὕοδιδ. .- 

21 ὝΠΕΤΘ, ἰμδῃ, 5 
πῇ Ὀοβϑίῦϊηρῦ Τὸ ἰς 
Βαῦ ουὔῦ. ΤὨΏΤΟΌΡΗ 
ΜΏΘῦ 16 ΤὭδἕ "οἱ 
ΨΟΓΚΘ9 ΝῸ ἱπαδθρΩ͂, θαι 
ΓΟ {ῃ6 Ιᾶὰΐ᾿ οὗ 
ἔαλίῃ. 28 ἘῸΣ 6 Γροκοῃ 
ἰμδῦ 8. δὴ 15 ἀβοϊαγρα 
Σὶρύθοι 5 ὉΥ ἔδι ἢ 
δρασ ἔσο ΨΟΣΚΕ - οὗ 
Ια. 29 ΟΥΓ ἰ5 Ὧ6 [86 
Αοᾶ οἵ δ8 ὕθννβ ΟὨἹ]γ 9 
15 ὯΘ6 ποῦ εἷδο οὗ Ρθο- 
ΡῚ οὗὐ ὑῇβ πδύϊομβ9 
65, οὗ Ῥθορῖα οὗ “ἴδε 
ϑύϊοτῃβ δἷδο, 301} ὑτὰ- 
1ν αοἂ ἰξ οὔθ, ψο 1 
ἄδοϊασα οἰτσσιπηοὶδϑα 
ῬΘΟΒΙΘ τσ ύθοιβ ἃ5. 8 
Το οΥὨἨ ξαϊ ἢ πᾶ 
ἀποϊτοιοῖβοᾶ ὈΘΌΡΙΘ 
τὶ θοῦ ὉΓ 685 οὗ 
ὑποὶν ξαϊνα, 31 9)ὸ. ψ6, 
θη, ἀρ ο 5 8 ὉΥ͂ 
Ιθϑ5 οὗ ΟἿΤΓ᾽ δὶ 
ΝΟΥΘΥ ὯΔ} ὑμαὺ ΒδΡρ- 
Ῥ61! ΟἹ ὑῆ6 σορύγαῦν, 
Ψ6. ΘΙ] 58 Ιανχ.᾿...- 
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᾿Αβραὰμ τὸν 
5081} 6 588 57 Αὐυβῆϑδσα . ἴῃ 6 

κατὰ σάρκα; 2 εἰ 
δοςοοσζάϊηρ ἰο ΌΕΗ 1 

ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, 
ΤΟΙ͂ ΔΌΥΔδΙα ουΐ οὗ ὙΨΟΥΚ5 νἔὲὰκ5 }ι501866, 

ἔχει καύχημα: ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
μ6 15 πανίῃηθβ σαῦυϑθα ἴῸΣ Ῥοδϑιθ; πὰ ποῖ ἰοννατὰ 

γὰ ἡ. γραφὴ λλέγει; 
αοᾶ, ψνδξ ΟΡ τὴ6 δου ρίυσα 15 Βα υ 52 

Ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ 
Βεϊιονεα μυξ Αὐχαῆδ ἰοΐῃεὸ ἀοάᾶ, διῃᾶ 

ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 
 νγ)͵85 τεσκοηδά ἴο Ηἰτῃ ἰηῖο τὶ θοι 5, 655. 

δὲ ἐργαζομένῳ. ὁ μισθὸς οὐ 
δ 2}. 414 1:ὲ ἐμ τοναγὰ τοί 

οὖν ἐροῦμεν 
1 υθξοσο 

ἡμῶν 
οἵ π5 

τς ΤΊ 
- νη δὲ 

προπάτορα 
τον ξαίμος 

γὰρ ᾿Αβραὰμ 

θεόν, 3 τί 

4 τῷ 
το [89 (οπ6) Ὀπῖ 

λογίζεται κατὰ χάριν. 
ἰι5 δοίη τοοκουεα ϑδοσογάϊηβ ἰο πᾶδβουνεα ΚΙ 655 

ἀλλὰ ὀφείλημα: ὅ 
1) ἅςερί; 

δὲ πιστεύοντι 
μπὲ Ῥε]ονίησ 

τὸν 
[86 (ΟΠ 6) 

λογίζεται ἧ 
ἰα θοΐμξ τοοκοηθα 5 ἰῃ6 

δικαιοσύνην, 6 

κατὰ 
δοςοζγαϊπρ ἴο 

ἐργαζομένῳ, 
ὙΜΟΥΚΙΩΒ, 

δικαιοῦντα 
υβ ν5 

τῷ 
ἰο {[μ6 (ο 6) 

δὲ ἐπὶ 
ρυξδ΄ ὅρου 

ἀσεβῆ, 
ἰσυονοσυθητίίαὶι, 

εἰς 
ἱπῖο 

μὴ 
Ὡοΐ 

τὸν 
. 1μ 8 

πίστις 
ΒΕ 

καθάπερ 
δοοοταϊηξ ἰο νϊοἢ (55) Ἔνθ 

αὐτοῦ 
οἵ τα 

τἰρίθοιβηθ85, 

καὶ Δαυεὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ. 
εἷἶἷο Τδνὶᾶ 15 βαυπσ {8 ἘὨΔΌΡΙ 655 οὗ 6 

ἀνθρώπου ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται 
ΠΡΌΤΕΥ ΕἹ ἴο  ΟΤΩ 1ῃ6 αοὰ 5 σου τη 5 

δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων 1 Μαακάριοι 
τἰσῃἑεουβοοξβ δρατί ἔγο ΜΟΓΚΒ ἘΔΡῸΣ (ΟΠ 65) 

ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ 
οὗ Χο τνεγτοϊοέβροοῦῦ ἰδθὸ αν ]θβθηθβθεβ δπά 

ὧν: ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι, 
οὗ ΠΏ ΟΤΩ ἍΤΟΥΘ σονογϑα ὈΌΟΠ τὰς 5105, 

8 μακάριος ἀνὴρ οὗ. οὐ μὴ 
" Ἄδα τὴ ΤΏ816 Ῥθύβοῃ ΟΥ̓ ΜΏΟΤΑ ποῖ ποί 

λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν... ᾿ 
Βῃο.]α τοοκοὰ [Ιοτχᾶ 510. 

9 ὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν 
Το παρρίηθθθ ἱπεγοίοσθ:Ὺ [15 ὕὑροῦ [δε 

περιτομὴν ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; 
Οἰγουσζαοϊπίο ΟΥ̓  ΔΙσο ὩΡΟὰ ἴπ6 τροϊχουσοιβίου ἢ 

' ΤΖομονδῃ, 917.8.11,350. (οῦ, ΒΑ. 

. ΒΟΜΑ͂ΝΝ 4:1--9 

4 ΕΘ Ὀοΐὴρ 80, 
δῦ 508} ψὰ 580 

δροαῦ ΑΡγδῦδϑ ΟἿὟἵὗ 

Σογοζαύμον δοοογαϊηρ ἰοὸ 
[π6 659 27τὰ],Ὶ, ἴον ᾿ὰ- 
βίδῃῃσο, ΔΌγϑϑηι 6 Γδ 

αἀθοϊαγοα τἱἰρύθοιϑ 8ἃ5 

ὃ, Τασαϊῦ οὗ ψοτ5, ὯΘ 
ψΟυΪα δγνθ Ρτου Πα ΤῸΣ 
Ροδδίϊησ; Ὀαὺ ποῦ ψΙ 
αοᾶ. 35 ἘῸΓ ψηδί ἀο65 
ὕε Βοχιρῦσσα 58.0.0} 

ΦΑΡΤΔ85Πὶ ΘΧΟΥ ΟΣ ρα 

ἔαῖ πῃ σοονδῃ," δα 
ἀῦ ψϑ5. οοπϊθα ἴο Ἀϊὰ 
85 Τἰρη ΘΟ 5,655." 
ΑΔ ΝΟ, ἴοὸ ἴθ τὰ 
ἰϑῦ : ΟΥΚ5. 6. ἈΔᾺΡ 
ἷβ οσοὐμίρᾶ, ποῦ. 85 

85 πηδοπογνοᾶ: κιηά- 

ὯΘΕ5, αῦ. 8385 84 ἀδσρθύ. 

δΟὴ ῃ6 οὐμοῦ Ὠδῃηᾶ, 
ἰο ὑπὸ πλϑὰ ὑμαῦ ἄοε5 
ποὺ ψοῦκ Ὀαὺ Ῥΐβ 
ξολΐῃ ἴῃ Ὠΐτὰ ΨΏΟ ἀθ- 
ΟἸΔΙΘΒ 6 ὉΏΡΌΟΙΥ 6 
τσ ὔθοιβ, Ὠΐβ αι 15 

σοιηὐθα 85 τἱρθοιῦβ- 

655. δ σαδῦ 8 Ἀαδν]ὰ 
αἷδο 5ΒΡρεδῖβ οἵ ἐξα 
ὨΔΌΡΙΠΘ55 Οὗ 8 

ϑῃ ἴο οὰ Οοᾶ 
σοὺ Γἰσ ΘΟ ΒΏΘΒΚ 

ορατῦ ἔτοιθ ΨΌΓΣΚΒ: 
Ἴ ἜΒΔΌΡΟΥ 81:.6. ὑμβόοϑα 

ΜΏΟΞΘ Ια ]6 85 ἀθθαβ 
δῦ Ῥδθὴ ρεγαοῃρα 
διὰ ΜΏΟΒΘ 515 ἤδνθ 

Ῥθθῃ σογοσθᾶ; 8 ΠΒΘΡῸΥ 
6 δ ΜΏΟΚΞδ 

βίῃ Φομονδρ Ψ{1 ὋΨΥ 
ὯΟ ΤλΘ8 5 ἴβκθ [ἰηὐ 
εἰοοουχῦ." : 

90)οδ5 ὑηΐϊδ αρρῖ- 

ὯΘ655, ΘΠ, σοΙ 8 ἸΌΟΩ 

οἰτουχλοϊβοα ΡΘΟΌΪΘ 

ΟΥ 8150. “ὌΡΟΣ ἘΠπ- 

οἰσουμιοϊδοα ὈΘΟΡΙ99 

ὃν» Ζοβονδ, 01.8,13-8,20.. τη6 ΤὩοτᾶ, βα. 



ΒΟΜΑΝΑ 4: 10--1 

λέγομεν γάρ ᾿Ελογίσθη τῷ 
χε δύο βαυ ἰὴ 5 ἔοτ τὸ 85 τθοκοιρϑρα ἰο 86 
ΕΣ Ἁ 

᾿Αβραὰμ ἡ πίστις εἰς δικαιοσύνην. 
ΕΝ ΣῚ ΣΕ ἐμ6 ΒΟ ΕΝ 1πἴο τὐδιηϊδουβαθϑξ. 

10 πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν 
Ἠον ἐποσρίοτα τγὰβ 1 τοοκοηφαῦ Τὰ 

περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; 
οἰσουγηοϊβίουι ἴο [ΤΩ] ΘΙ ΟΥ ἴθ ὉΠΟΙΪΓΟΌΣΛΟΙΒΙΟᾺ 

οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ" 
Νοῖ 1 οαἰγουγλοϊβίοα ῬὰᾺὰξΞὨ ἴὰ ππολγοιχηο ϑ σι; 

11 καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, 
δηᾶ βίσῃ. Ὡς τϑορῖνϑα οὗ εἰτουχηοιβίος, 

σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως 
5881 οὗἴδθ γἱδ;ςθοῦξθσα ΟΣ [Ὧ6 Σαϊτὰ 

τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 
ΟΥἴΒ6 ἴθ ἐπ ὩποΙσχουχηοϊβίου, ἰαΐο μ6 ἴο Ρ6 Βΐπλ 

πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾽ 
ἔδαῖμου Οὔ 8411 {πὸ (οχ 65) Ῥομενίησ {248 .0.9}}1524} 

ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι αὐτοῖς 
το Οἰβίοη, ἰπίο {π6 ἰο 6 γβοκοῆθαὰ ἰἴο ἔμϑχῃ 

τὴν δικαιοσύνην, 12 καὶ πατέρα περιτομῆς 
ἴῆς τι ο 5655, δὴ ξαΐμοσ ΟΣ ΟἸΓΟΜΤΉ 51. 

οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ 
ποῖ ουοῖΐ οἰτουγησιδίοη ΟΝ δα 

στοιχοῦσιν τοῖς 
Ῥτοσθραμλβ ΟΥΟΥῚν ἴο ἴῃς 

τοῖ 
ἰο 6 (ο} 65) 

καὶ τοῖς 
δἶ5ο ἴο ἴῃ6 (οἹ65) 

ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ 
Σοοίδίερ5 οὔ ἴθ πὰ τραϊγουτησιϑίοη ΟΕ ἔα οὗ ἐῃε 

πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ. 
ξαῖμοΥ Οὔτ ἈΡτϑδτα. 

13 Οὐ γὰὸδῤῤ διὰ νό ἡ ἐ ἶ μου ἡ ἐπαγγελία 
Νοί ἴοσ τῆσουβῃ Ὁ {πὸ δ Θἐτα 

τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ 
ἰο 6 ΑΡ ΒΘ Οὐ ἰοὸ {π6 ἘΟΕΣ οΥ Βΐτη, 1μ8 

κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ 
μοῖτ Εἴτα - ἰἸο Ὀ6. οὗ νου, μὰς ἰδχουθἢ 

δικαιοσύνης πίστεως" 14 εἰ γὰρ οἷ 
τ] θοῦ 6 855 ΟΕ ΣΑΙ; 1 ΤΟΥ ἐμ (Ομ 65) 

ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται 
οὐΐοῦ ἰδνν ὮΘΙσΒ, Ὦδ5 ὈΘΘΩ τηξᾶδ διὶν 

πίστις καὶ κατήργηται ἡ 
τῆς ΒΕ ΉΤ22 δῃᾶὰ 85 θδεῆ τηδαᾶθ ἰηθεθοξνο Ἐπ 

ἐπαγγελία: 16 ὁ γὰρ νόμο ὀργὴν 
ῬΤΟΤΏΪΒΟ; τὰς ΤΟΥ͂ ἔδνς π δὴ 

κατεργάζεται, οὗ 
15. ΧΟΤΚΙΒΔΒ ἄοννη, 

οὐδὲ 
ἐγ ζοῦν 

δὲ οὐκ ἔστιν νόμος, 
ΠΕ Ὅυ ποΐ 15 Ἶδᾶνν, 

παράβασις. 
ἐγ ΒΕ  ΒΒί ΟᾺ, 

00 

ΕΟ 8 560.0: “ἯΙ 
ἔα 5 οοπηξρα ἴἰο 
ΑΡΥΔΏΔΙΣ 85 ΣἹθ ὔδομε.- 
ὯΘ655. 10 ὉΔΟΥ ψὮδὲ 
Οἰτου πα ϑύθ ΔΟΘ 5, Ώδη 
Ψὰ5 1ἴῦ οοχηὐθα 3} ὙΨΏΘη 
Ὧ8 ψ85 1 ΟἸΓΟΌΧΟἰδίοῃ 
ΟΥ ἰῇ ὩΠΟΣΓΟΌΧΤΩΟΙ ΒΟ. 
Νοὺῦ ἴᾷὰ οἰγουτηοϊβίοῃ, 
Ὀσπὺ 1 ὩΠΟΣΣΟΙ οἰ βίοῃ, 
11 Δηᾶ ὯΔ6 χϑοθνθα 8 
Εἴθ, ὩδιΏΘΙν, αἰσγοιμι- 
Οοἰβίοῃῃ, 85 8 5681 οὗ 
ὑμ6 σὶρ ΘΟ ΒΏΘΒ5. Ὁν 
ὕμ ζΖαϊν Ὧ6 ὨδΔα ψΏϊ8 
ἴῃ Ὠΐϊ5 πο Γοοὐβϑα. 
βίαΐθ, ὑπδῦὺ ἢ6 χιϊρδς 
6 ἢ16 ξαύμοσ οἵ 841 
[ᾺΟΞΘ Ὠϑνίὴρ ταὶ 
ΜῺ16 ἴθ πποϊγοιῃοὶ- 
ΒΙΊοΏ, ἰ ΟΥΟΘῚ ῸΓ 
ΓἰρΗ θοῦθηθθ5 ὅο Β8 
οουῃρύθα ἴο {δοιη, 
128ηἃ ἃ ἔδίμοσ οἵ 
οἱχουχαοϊαθά οὔ δργίηρ, 
ποῦ ΟἿἹΡ ἴο ὑοϑδθ ΨῈΟ 
Θά ἴίο οἰγσυηγοὶ- 
βίο, αὖ δἰδὸ ἴο ὑποβα 
ΨΏΟ ΜΑΙ οτὐαοεῖν ἴῃ 
ἴῃ ξοούπίοθῃβ οἵ π8ὺ 
οὐ ΜΏΠ6Ὸ ἴθ [μ6 
παποίϊτ σι πιο θα, αδὗϑδίο 
ΜΏΉΏΪΟΗ οἷν ἔαύηβε 
ΑΡτϑϑῖα 8. 

15 ἘῸΣ ὦ δ ποῦ 
ῬΩΓΟΌΡῺ ἰδ ὑμαὺ 
ΔΌΓΒΗΒΠΛ ΟΥ̓ ἰδ. βϑϑᾶ 
Ἀθα [8 Ῥτγόο56. ἰμαῦ 
Ὧς 5που 14 Ὧ8. οὶ οἵ 
ἃ Ψοιᾶ, Ὀὰὺ ἢ ψὰϑ 
ῬΩΤΟΌΡ ὑδδ σὶρ ὐθοι- 
ὭΘΕΞ ὈΥ͂ Γαΐ, 14 ἘῸΣ 
1 ἴῆοϑδα ψῇο ϑδαδποῦδ 
ἴο ΔΨ δ16 ΘΙ, 161 ἢ 
85 Ὀδο ταϑᾶρ ᾿|56 1655 
δυᾶὰ ὑμθ Ὁσογ ΐθθ 85 
ὍΘΘ ϑΘρο ἰϑῃθά. 15 Τὰ 
Τα 6 Π8Ὸ ὕΙῸ- 
ἄμοο τγϑίῃ, Ραΐ 
ὍΏΘΓΘ ὑμοῦα 5 ΠΟ 8Ὁ, 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἴθ ὑΏΘΥα ΔᾺΥ 
ὑγϑη ΒΟΥ ΒΒΒΊΟΏ, 

ἿΟΙ 

16. Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα 
ΤΒτοΌρΒ,.. 115. οὐδοῦ ἐδίία, ἰῃ ογᾶδσν μδὲ 

κατὰ άριν, εἰς τὸ εἶναι Χ 
«ςοοζάϊηρ ἰο ἀηάοβουνοα κἱπάρθϑθ, ἰηΐο ἴπ6 ἴο Ὀ6 

εβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, 
ΒΔ 16 μθ ῬΧΤΌΤΩΪΘΟΘ ἴοδῃ ἰδα 5664, 

οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ 
ποῦ ἴἰο ἴὯς (ο6) οὐδοῦ 16 ΙΔ ΟἿὨΪΝ θυ 

καὶ τῷ. ἐκ πίστεως ᾿Αβραάμ, 
αἶδο ἴο ἐᾷ (οὔθ) ουἕ οὗ ΖΑ ΤῊ ΟΥ ΑΡΥΔΏΔΙΩ, 

ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν, 
ΨΜΏΟ ΕΠ] Σαΐμλοτ οἴ 411 Οὔ 5, 

1 - καθὼς γέγραπται . ὅτι Πατέρα 
ΒΟΟΟΧΑΙΏΝ Ἃ5. 1 88 Ὀθοὴ τι ἰδὲ. Ἐδίθον 

πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι 
Οὗ ΤΒΩΚ ἡδίους ἵν Ὀϊδοοα ϑνόοὰ, ἄονῃ ἴα ἔγοτΐ 

οὗ ἐπίστευσεν ᾿ θεοῦ τοῦ 
οὗ Ψ ἜΟΙΩ ἢ Ῥοϊονεᾶ - οὗ αοᾶ τῆ (006) 

ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος 
τοδί αἰΐνα ἴδε. ἄφδαα (ο65) δπᾶ σΑΙΐτ ες 

- τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα 18 ὃς παρ᾽ 
[Ὧ6 ((μί55) ποὲ ῬΕΙΠΒ 85 Ὀδίηρ; ΨΠῃΟ Ὀοβιαρ 

ἐλπίδι ἐπ’ ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ 
ἈΟΡ8 ὌΡΟΣ δ} 2}}.:} Ὧρ Βοιίονοα το (δ6 

γενέσθαι αὐτὸνφ πατέρα πολλῶν ἐθνῶν 
ἰὸο Ῥδοοῖαα Β6 ἘΠ Φαΐῃον ΟΥ̓ ΤΑΒῺΝ ἘΠ ἜΕῚ 

κατὰ , τὸ εἰρημένον Οὕτως 
δοοοτάϊηρ ἰο ἰδδ (15) Βανίηβ 66 βαϊα ΤΠ15 

ἔσται τὸ σπέρμα σου: 19 καὶ μὴ 
ΨΏ10Ρ6 12.211 Βερα οΕ γοιῖι; Δῃα Ὡοΐ 

ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ 
ΒΑ 5 νεβκεθα ἰὸ 6 αὶ Βα ταϊμαθα ἄοόνα ἰδ 6 

ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον, 
Οὗ Ὠϊχαθε 1 Ὀοᾶν δἰσεβαν δανίπρ Ρθεὴ ἀθδαθηθᾶ, 

ἑκατονταετής που ὑπάρχων, καὶ τὴν 
οὗ Ὠυμαγχοδα γϑϑσβ βουθενῃοα οχιβισ, δῃᾶ {δ 

νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας, 20 εἰς δὲ 
ἀεδάποεβ οὔίῃθο ΨΌΟΤΩΡ οΥ ΘΑΥΘΉ, πο Ρεΐ 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ 
18 ῬΤΟΓΩΪΞ6 οΥ 86 αοᾶ ποῖ 

διεκρίθη ες τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλὰ 
86 νψγὰ5 βαρ πηαρϑολθῖνα ἴῃ {π 1 161: {τ 28 [9151] 

ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς 
Ὧδ6 τῦᾶβ οζωροννεσεὰ ἴο ἴῃς Ζαῖτα, Βανίῃξ πίνει 

δόξαν τῷ θεῷ 21 καὶ πληροφορηϑεὶς 
Βανί Θοη ΕΠ ΡΟΣ 6 

δυνατός ἐστιν καὶ 
Βα 15. δἴ50 

ΞΙΟΥν ἰο τὰς ὅοὰα δα 

ὅτι ὃ ἐπήγγελται 
ταὶ δίς. δ Ὧδ85 ὑτοσωαϊδεά ον εξ 

ΒΟΜΑΝΝ 4:16--2] 

16 Οὰ ἐπὶ δοοοιιὐ 
ὁ ψᾺΞ 85 8. τοϑιῦ οὗ 
τολῃ, ἐμαὶ Ὁ ταῖρι 6 
ϑδοοοταάΐησ τὼ ὑπᾶ6- 
βοήν Κἰλάηθοε, ἴἢ 
Οὐᾶρ ἴοσ [6 Ὁτομλίβο 
ἴο 6 τὸ ἴο 51 
Ὠΐβ βϑρᾶ, τοῦ οὐἷἱν ἴὸ 
ὑῃαῦ ΜΏΪΟΩ δάδοΥδ5 
ἴο ὑμὸ τᾶν, Ὀὰὺ 8150 ἴο 
ἐμαῦὺ ψΈΪΟΏ δαοσθϑ ἴὸ 

ἐπ ξαϊζῃ οὗ ΔΌΤδδτα. 
(Ξ6 ἰβ 6 ξαΐδβοσ οὗ 

5 8}, Δ17}υ5ὺ 85 τὖ 

5. πύιθη: "Ἴ πδγα 
δρροϊηϊθα γοὰ ἃ ΖούῦμοΣ 
οἵ ἸΏ δύϊοῃ δ.) 
ΤῊϊ5 85 πὰ ἐμ6 κἰρμὶ 

οὔ (8 Ομδ ἴθ ΨΏΟΙΙ 

Ὦ6 δα [ἴβδϊῃ, δνθῇ 

οἵ αοᾶ, ψῇΟ πλδῖοα 
1ὴ6 ἀεβϑδα αἱΐνθ δῃά 

68,115 ὑμ6 ἰδίηρα ὑδαῦ 
ἃ Ὠοὺ 85. ὑδμοιυρα 

ἴδ ν ψεγδ. 18 ΑἸΠΟυΡ ἢ 
ὈΘΨΟΠΩ͂ ὨΟΡ6, γοὺ ὑδβϑά 
ΟἹ ΟΡ Ὧδ πᾶ ξαδϊζῃ, 

ἰδαὺ Ὧ6 τηϊρῦ ῬΘΟΟΠΊΘ 

{πὸ ξαΐῃος οἵὗὐ δὴν 

τϑῦουβ 'ὰ δοοοτά ὙΠ 

πιρδὺ 8 Ὀδθὴ Βϑὶα: 

“50 γΟᾺΓ 5656 Ψ11 06." 
19 Αηᾶ, διποαρὴ Ὧδ 

6 αἰᾷ ποῦ ρσυοΐν ἅεδΚ 

1 ζαϊίῃ, μ6. οοῃβίἀθτοα 

Ἦΐϊ ΟΥ̓́ ραν, ὨΟΝ 

δΙσοϑαν ἀρϑαρθηρθα, 88 

ἢ6 ψὰ9 δροὰῦ ΟὯΒΘ 

Βαπμᾶγοα γ68 15 οἱἹᾶ, 

αἶϑθο. ὑῃεα ἀδαδηῃδθα οὗ 

(6 ψοὰρ οἵ ΒΑΥΔὮ, 
2ὺ Βυὺ Ὀδοδῦδβα οἵ ἴὯ8 

Ῥτοηλῖδα οἵ. αοὦ Π8 

αἰά ποῦ ψάνοῦ ἴῃ ἃ 
15.0Κ ΟΥ ἔδϊθῃ, Ραΐ 
Ὀροδθ ον Υἕα] ὉΓΚ 

Ἠΐβ ζαϊῃ, εἰν αοά 

ΟΊΟΥΥ 21 δὴ δὃ86- 
ἱπρ ΠῚ σομπνλησθα 
ἰαὺ πψῷϑὺ Ὧ6 πδᾶ 

Ὁσχοιαίθοα 6 88 8150 



ΒΟΜΑΝΕ 4: 232---: ὅ 02 

ΔῸ1Θ ἴο ἄο, 22 Ηδῃῇοβ 
“0 ψὰ5 σουηξοα ἰρ 
Ὠΐτα 8.5 ΓΙ ὐΘΟΊΒΗ 655." 
᾿23 Τὺ “Ὁ ψδὲ 

οουπύθα ἴο Ὠἰπλ τγὰ5 
ΙΓ Θ, ΠΟ νου, τοὶ 
[0 Ὧἰβ βᾶκβ οηῖν, 
24 εαἷβδὸ ἴῸὉγ ἐπ 
58 Κ6 οὗ 5 ἴο Ψ ΏοΣΩ 
10 16 ἀσπβύξῃρα.- ο 8 
σοιῃΐθα, Ὀθοδῦθα τὸ 
Ὀ6ΙΙθνα οἱ. Ὠϊχὰ ψὯο 
Γδῖδθα σθβαδ᾽ ΟἿἿΧ Τιοτὰ 
ἋΡ ἴτοιᾳα [86 ἄδδᾷ, 
25᾽:Ἐ86. ψὰβ ἀριίνεσρα 
ὮΡ ἴοῦ ἴῃ6 58 οἱ 
ΟἿ ὕὑγθβθϑϑθοα. δηὰ 
85. Γδϊββα ἋΡ ἔοσ' ἔμ 
58 Κ οἵ ἀθοϊδσίηρ ἃ5 
ΓΙ ΘΟ 5.  ῃᾳᾳ{Ι 

ΤΠΘΓΘΙΌΓΘ,. ΠῸΝ 
ὑμπδῦ 6 ἤν Ὅθθῃ 

ἀβοϊασθὰ σὶρῃΐθοιιβ. 85 
ἃ Γαδ οὗ Ζαΐ 
16 τ ΘΏΪΟΥ ΟΡΘδΟΘ 
νι αοα ΤΟ ΡῊ οὺΣ 
Ποστὰ σ9685805 ΟἾΣΙδΙ, 
2 ̓ ὩΤΟΠΡῊ ΨΨΏὺΠπὶ 8150 
6 ἤδνα ρσϑίηθα οἷ 
ΒΡΟΓΟΘΟ ὉΡ ξαϊῃ 
ἰαΐο ὑῃϊ5 υπαθϑβογνρᾶ 
Καθ ἴἢ ΜΏΪΘΏ 
6 πὸ κβἰδηᾶ; δηᾷᾶ 
Ιοῦ ἃ οχαῦ, Ὀδεδά 
ΟἹ ὨΟΡ6 οὗ [6 ρου 
οὗ Οαοᾶ. 3 Απμᾷ τοὶ 
οὐἷΐν ῃϑύ, Ραΐ Ιοὲ ἃ 
Οχιὺ ψΏΠ6 ἴῃ {τρυ- 
1αίζοη 5, δίηῃσθ 6 Κπὸΐ 

ἐλογίσθη 
1ι ννδβ ὑθοκοῃθα. 

διὸ καὶ 
ΤὨτΟΌΘΗ ΨΏΙΘΗ. 8150 

δικαιοσύνην. 
ΤΊ ἰθοῦδυιθ58. ᾿ 

ἐγράφη. δὲ δι᾽ αὐτὸν 
ΝΟ 1 νὰ ει θη αλλ ἐμγου ἢ Βῖτα 

μόνον ὅτι ἐλογίσθη.  . αὐτῷ, 24 ἀλλὰ 
ον ἱπαὶ Ιΐνν88 τοοκοηθὰ ἴο Ὠϊπὶ, Ῥυϊ. 

καὶ - δι᾽ ἡμᾶς οἷς μέλλει 
81|5ὺ ἐπ Ἔ 3 χ 6151: ΟἹ ὼ5 ἴο ΟΣ 1115 δροὰξ 

ες λογίζεσθαι, τοῖς “πιστεύουσιν 
ἴο ὯὨ6 Ῥείη τϑοϊκοῃθᾶ, ἰο με (ση 65) Ῥεοιθνίη 

ἐπὶ. τὸν ἐγείραντα ᾿Ιησοῦν τὸν 
πυροῦ πε (ομ6) Βδνίηρ ταϊβοᾶ ἃ Ζεσὺ8Β ᾿ δα 

κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, 25 ὃς. 
Τιογχᾶ. οὗ υ5 οιυΐ οὗ ἀθδα (οἕ 65), ὝΠΟ 

παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν 
Ὑγὰ5 βίνϑηῃ Ὀρϑίᾶθ ἰβχοιθσῃ ἐπα ἵσεβραββθβ ΒΟΌΣ ΦΙῚ 

καὶ εἰ ἠγέρθη ες διὰ -. τὴν δικαίωσιν 
Δα ὯΘ γῈ5 Γεαβοῦ Ὁ. ἰὨΤΟΌΡΕ ἡ ἴῃς }5ιΒοδίοι 

ἡμῶν. : 
οξυ.: 

ποιῆσαι. 22 
ἴο ἅο. 

αὐτῷ εἰς 
ἴο Εἰτὰ ἰπίο 

23 Οὐκ 

πίστεως ᾿ Δικαιωθέντες οὖν ἐκ 
ἔβα Ἡδνίπε Ὅ66η 705 186 ἐπογθέοτο οαξ οὗ 

εἰρήνην ἔχωμεν πρὸς τὸν θεὸν 
Ῥεδβοθ ἴδ γε 6 Ἀδνὶην ἐονναγά 1ῃ6 ᾳοά 

διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
[πὰσοῦθσ ἐπ6. ΙΤοτὰ . οὔιιβ 7θϑ5 Γςβχιβῖ, 

2 δι᾽ τς οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν 
τοι Ρἢ δ᾽} 10}. 8150 1τῃ6 ξοϊης τἸονναγα 

ἐσχήκαμεν τῇ πίστει᾽ εἰς τὴν 
ἵν6 Ὧδν δὰ ἴο ἴδ ΠΕ ΘΥΩ Ἰαίο τὰς 

᾿ χάριν ταύτην ἐν 
υπηᾶάδβϑοσνοα Κἰηάηθ55 115. ᾿ 1 

ἑστήκαμεν, καὶ  καυχώμεθα ἐπ᾽ 
ΜῈ Ὦδνθ ὑεϑὴ βίβπαϊησ, δὰ ἿΤῊΔΣ ΜῈ θοαϑέ. ὈΡΟΩ 

ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ: 8 οὐ μόνον 
Βορβα. οὔίμε ρον οξίῃεο σοῦ; Ὧος ΟἿΪν 

δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, 

ἧ 
ΜΈΣΟΝ 

Ὀαΐ, Ῥαΐ αδἴθϑο τὺ Ψὲ Ροαβὲ ἰπ ἱπ6ὸὶ ἐγι θα ϊδέϊοηβ,  ἐπδὲ ἐδ θο ὑτος- 
εἰδότες. ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν [ἀποθ5 δπηάῦγδησβ; 

Βανίηβ οι μδὲ {ῃπ6ὸ ἐχίρυϊαϊίοη ομάσγδησο ᾧ ΘΒ ΠΟΘ, ἴῃ {ΓΏ, 
κατεργάζεται, 4. ἡ δὲ ᾿ ὑπομονὴ δοκιμήν, | 8} δΔΡΡχογθά οοπαϊίοῃ; 
15 ψοσκίηρ ον, ἴθ Ῥυξ ἐπάμτδησα ἰοδέραχιθϑϑ, 

δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ὅ ἧ δὲ ἐλπὶς οὐ 
[8 δρρτγονθᾶ δομπᾶϊ- 
ἰο, 1 {ππη,. ΠόΡΘδ, 

ἐμ6. θὰξ ἐοβέθδαμεέββ ΠΟΡρΘ, ἴδ Ῥὰξ πορβ᾽ ποῖ [5 δῃὰ ὑπ Ὥορθ ἀοδβ 
᾿ καταισχύνει. ὅτι ἀγάπη τοῦ [ποῦ Ἰ68Δὰ ἴο ἀἰδαρροίη- 
ἰδ ῬαΓΙΙΡ ἴο Βμᾶτλθ. Βδϑοδῦβα 6 ἴονα οξίῃοτηθηδ; Ῥθοϑῖϑθ [Π6ΊΟΥΘ 
θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίδις ἡμῶν | οὗ αοα Πδ5 ῬΘ6ῃ; ρουχοᾶ 
αοα 285 θδϑὴ ρουτρᾶ ουξ ἴῃ. {μ 8 ᾿ρατὶβ οξυβ [ὁὺ᾽'᾽ ἰπΐο ΟἿ ἨἩρασίβ 

08 ΒΟΜΑΝΚΑ ὅ: 6--12. 

διὰ πνεύματος ἁγίου ποῦ ΤΟΣ ὑδο “ΠΟΙΨ 
[τοῦ Ε).} 1} ΒΟΙ͂ν 88 (έπ 6) ᾿ἰβογὶ, ΨΏΙΘΗ. Ψψα5 

δοθέντος. ἡμῖν" : Βίνθῃ 118. . ες 
αν ΠλΕ, Ῥερῃ ξίνεπ᾽. . ἴο τδ; " ΝΞ ΗΕΕε 6 ΕῸτΣ, πα δ6ᾷ, ΟὨχίδί; 

θ εἴς γε Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν  ψΜΠ6Ὸ ψὸ στοῦ γαῖ 
1 χὰ ἔδοῖ Ομ γίβί Ῥοίπθ οὔιβ ταῖς. ΠΕ ἂἱ αἰθᾶ ἴογ ᾿προά- 

ἔτι κατὰ καιρὸν τ ὑπὲρ] 17 πιδὰ δὐ π6 8ρ- 
σοῦ ᾿δΟσοΥΙΘΙΪῺΕ ἴο ΘΡΡροϊαίβα ἔγηθ... ονϑσ Ροϊπίθα ἰΐχλθ 7 ΕὌΤ 

ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 7 μόλις ΒΘχάῖΙν τὴ] δηγοπδ αἰ 
στον αὐ τ181 (0}.65) δ6 ἀϊρά. -ὰ αἰ βῆουν οτ ἃ Τρ θοῦβ ἔτ8}1:- 

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις. ἀποθανεῖται [ἱπᾶθοᾶ, Ζοῦ ὑπ6 ρσοοά 
Ὁ Ονοῦ ΟἿ σἱβῃϊθουβ (08) ϑῆγοπθ -Ψ"}} αἹο; [Πι8}1}], ῬΘΓΏΔΡ5, βουῃδ- 

ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ [ ομθ΄. δνϑὰ ἄαγεβ ἴο 
ΟΥΘΥ ον. ἴθ βοοα (οη6) ΘΙ δησνοηρ. 8150 αἴθ. 5 Βυϊ σοῦ τρϑοοζῃ- 

τολμᾶ ἀποθανεῖν: 8- συνίστησιν δὲ τὴν [τηρηᾶσ ἰθ οὐ Ιονα 
ἰ5 ἀδυίς. ἰἴἰο ἀϊδ; 15 Ρυϊηρ ἰοσείμεσ Ῥὰδ ὅπ [0 5 ἴῃ ἐῃὰῦ, ψΏΪ16 

ἑαυτοῦ -ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι “τ ψεῦθ γεῦ. βίΠΏΘΓΒ, 
οὗ Ἀἰχη5618 ἴον ιἰἴο 8 ἐδ6 σοα  εοδαβθ ΟἸγτίδυ ἀἰθά ἴου 5.Ψ 

ἔτι ἁμαρτωλῶν. ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ 9 ΜΌΘμ τποσα, ὑμοτθ- 
γαοὶ ΟΥ βίππεβ θείῃβ. οὔυβ' ΟἸγιδὲ. ΟΨΕΣ ἴοτϑ, βἴποα τὸ Ὦδνα 

ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ ᾿οὖν μᾶλλον  Ῥδδῃ ἀδοϊᾶτοᾶᾷ τίρῃ- 
ι:.9. ΕἘαϊεά. . Τὸ τσ {ποσοζοσθ ταΐμοῦ ἔδθοῦβ πον Υ͂ Πὶ5 

δικαιωθέντες - νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ  ΒΙοοά, 5841 ψὲ Ἀ8 
μᾶνίπβ ΒΘθὴ 705 Π64 πον πὶ ἴὴ8 Ὀἱοοά οἴ Εἰπὶ) ξευρᾶᾷ ἐῃγοῦσ χη 

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. ἔτοπι ψταῖῃ. 10 ΕῸΣ 
ν8 ΜΊΗ Ὀ6 βανεᾶ ἐβγοῦσῃ πὶ ἔτοσα ἰῇ ψταίῃ, [1  ἼΘὴ 6 ΜΕΙΘ 

10 εἰ. γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν [Θπϑτηΐθ5, ΜῈ ΒΘΟΆΤΊΘ 
1 ἴοῦ δρϑηλῖεσ μεΐῃβᾳςυ: ΜῈ Ἔα σϑοοποΣθ |ΣροοποΙ]ρΩα ἰοὸ Οοῦ 

τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ - υἱοῦ [ὑπτουρ πμ6. ἀδαθῃ οὗ 
ἰοίμα ὅαοὰ ἰἄσουθῃ ἐπα ᾿ ἄεδίβο οξίμε ὅοπ [ηἶἰς. ΞΘΏ, ΧΟ ΠΔΟΥΘ, 

αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες ΠΟ ἰμαὺ. 6 ᾿δνα 
ΟΕ ω, ἰογσθςοβ ταΐμεσ ανὶπε 66 Ὼ ΣΟ ΟΟὨΟΙ]Θα ᾿ ροοχὴθ σϑοοῃοὶθαᾶ, 16 

σωθησόμεθα ἐν. τῇ ζωῇ αὐτοῦ" 11 οὐ, 5811 μ6 βανθᾶ Ὁ Ηἰβ 
ΜῈ 588}} ΡῈ βανεῖι ἃ ἔβ6 μξθ οξδβίχα; μοί "ξ8.. 11 Απᾶ “ποῦ ΟἿ 

μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ] ἔμοί.. νυξ χα 818 
- 5) Ῥοδϑίίηβ ἴθ ἴῃ6 αοα ΜΝ ΜῊ 

ὋΣ μὰ Βὺὼ 8.80 “κῶν "Ἰησοῦ Χριστοῦ Θῖβο Θχυϊ θὴρ ἴῃ αοά 
ιὰ - τοῦ κυρίου ἡμῶν . ᾿ - 

χορ {π6 τὐτὰ οὔ τι5 σεβὰβ Ομτῖδι, ΒΟ αΒ ἢ ̓ Ὁ Ν ποτ 

. δι᾽ οὗ. νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 76505 Ομτίδί, ἐΠτΟΌΡᾺ 
ἸὨχοῦθη. μοσλ ΠΟΥ. 6 τϑοοποηίδίίοῃ ὅ)6 τϑοοῖνϑά,  ΏΟὰ ΜΔ ΘΥ͂Θ ΟΝ 

12. Διὰ ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς [τϑοοϊνεά μθ τεοοα- 
ΤὨτοΟυΡἢ. {815 ἅβτοθνθῃ ἰῃχσοῦρῃ ομδ | οἰ αύϊζου. . ᾿ 

ἀνθρώποσρ ἡ ἁμαρτία εἰς. τὸν κόσμον! 12 Τμδῦ ἴ5 ΨΥ; δὲ 

ἐὰ 85 ὑμπτουρ οὔθ τϑ ΤΩ ᾿ς {6 51 ἰὰαῖο {πᾷ νου] 

εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ δίῃ «ϑηἰοιθᾷ ἱπίο [ῃ8 

ΨΜΟΡΙΑ δῃηὰ ἄἀθδίῃ 
επίοσεα δορὰ ἰδοῦ ἰδ6 51 τὰ 6 

θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ξατουΒῈ 5ίπ, πᾶ ἐμπαβ 

δαί βϑργεθα ἴἰο. 81] 
ἀρδίῃ, ᾽δὃιᾷ {πὺ5 ἰπΐο 81 ΤΙΏΘΕ 

τηδθα Βϑοδιβα μον δα 

τοῦτο 

ὁ θάνατος διῆλθεν ἐφ ᾧ πάντες 
ἴδ 8 ἀοαὶθ ννοηΐ ἰπσοῦσῃ. ὑροὴ ΨὨΪΟΏ 811. 



ΒΟΜΑΝΚ ὅ: 18---]} 

γὰρ νόμου ἁμαρτία 
Φὸ τ Δ 518 

ἁμαρτία δὲ οὐκ 
85 ἴῃ τνο ]Ἱὰ, 51} Ῥαξ ποῖ 

᾿ ἐλλογᾶται μὴ ὄντος νόμου, 
15 Ῥοίπρ αὖ ἴῃ βοσουμπὲ ποῖ Ῥϑίηξ ΟΥΙαν, 

14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ 
μαυΐ τοϊθηφᾶ ἄβα ἀεξβείῃ ἔτοια ἄβῃηι 

μέχρι Μωυσέως καὶ ἐπὶ τοὺς 
8.5 ΤΑῚ 85 ἽΜοβ65 δὺο ὉὩροὰ ἐπ (οΠ}65) 

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι 
μανιὴξ βιμιθα ὭΡΟΩ ἴδ6 1 Κ ΘΩ͂ 655 

παραβάσεως ᾿Αδάμ, ὅς ἐστιν 
{χϑβδυϑβίοα ΟΥ Αάϑβϑζὼω, ἌὯΟ 15 

τοῦ μέλλοντος. 
οὗ 8 (ο; 6) Ῥοίηῃρ δρουΐ ἰο. 

12 ἄχρι 
Ό8ΏΙ 

ἥμαρτον ----. 
[ον 5 πηθά -- 

ἣν ἐν κόσμῳ, 

μη 
ῃοῦ 

τῆς 
ΟΥ ἴῃ) 6 

τύπος 
[25] 

156 ᾿Αλλ’ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, 
Βι ποὺ 8.5. ἰδ ΤχέβΌϑ 85, 

καὶ τὸ χάρισμα: εἰ γὰὴΩλ τῷ τοῦ ἑνὸς 
8150 {π6 ΒΎΘΔΟΙΪΟΌΒ ΕἸΣ; 15 ἤοσ ἰο δα οἵ ἰῇ οἱ 

παραπτώματι πολλῷ 
ἴο ἐγσέξραᾶβξ ΤΏΔΗΝ αἰοδά, ἴο τ ἢ 

μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ 
ταῖμοσ ἴπ6 υπδοξοχνοᾶ Κἰπθθε οὗ (6 Οαοα πᾶ 

ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ 
μὰ ἔγϑθο δι τ ἴθ ὑπάρξοσνερα κΚἰπμάηθθβ ἴο ἰῃ6. οὗ ῃΠ8 

ἑνὸς ἀνθρώπου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 
[2.41 Τα ΟΙΞΕΡΕῚ [ΦΈΤ ΣΕῚῚ ἰπῖο 

πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 16 καὶ οὐχ ὡς 
ΤΩΘῺΝ Δ Δροπῃαᾶρα, Απα ποῖ 

ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα" 
[2541 ὨΑνΊΩΡ βίμπιθᾶ, 6 τχεοβοηΐ; ἰὰ6 ἰηδθρα 

γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, 
Ζ0ΥΓὉ, Ἰυᾶρστηρης οὐ ΟΣ οὴθϑδ [ἴηΐο σοπαρχ 8010}, 

τὸ δὲ χάρισμα πολλῶν 
6 Ὀπέ τοῖοι ε11 ΤΆΔΕΥ 

παρατττωμάτων εἰς δικαίωμα. 11 εἰ 
ες ἘΣΟΒΡΘΞΒΟ5 ᾿ηἷο ἀδοϊδσίηρ τἰσηξθοιϑ. 1 

ἑνὸς παραπτώματι ὁ 
Ο6. ᾿ ἴο ἔσεβρᾶβδ [3.1 

διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ 
ἐδγουσῃ ἐῇ6 οὔθ, ἴο τη! ἢ 

περισσείαν τῆς 
Ταῖμο ἴῃς. (01165) 168 δρυπάδηςα ΟΣ ἴμα 

χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶ ἢ 
υπάεβεχνεα Εἰπάμοθ δηθὰ οξίθθ ἔτθ εἰ οΣ ε 

δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ 
ΤΙ Θοῦϑη655 (01:65) τεσοὶνιη 5 ΕΡῚ 126 

οὕτως 
50 

οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, 
τὰ 6 

τοὺς 
τὴ6 

δι᾽ 
85 ἰβσγοιυρἢ 

τὸ μὲν 

ἐκ 
οἷ οὗ 

τῷ τοῦ 
ἴο 6 οξίμο 

θάνατος ἐβασίλευσεν 
ἀθδίῃ ᾿τεϊρηθα 

μᾶλλον οἱ 

ὰρ 
ΤΟΥ 

ι 
τὴν 

404 

8411. 5Β'πηθᾶ---, 188’ 
ἘΠῚ {ῃ6 τᾶν Ἢ 
5 ἴῃ 6 ψοΟΙ]ά, μὰς 
5 ἴθ ποῦ Ομϑυροα 
ϑθβϑίηδὺ ΘΏΨΟΣΘ ΨΏρῃ 
ΏΘΥΘ 15. ὯΟ [ἂν 
14 Νονουίμθ]θεβ, ἀβθαίῃ 
τυ 85 Κίηρ ἔτομχ 
Αἄδπὶ ἀνα ἴο Μοβδϑ, 
ΟΥ̓ΘῚ ΟΥ̓ ἴἤοϑθ ψὯῸ 
Ὠδα τοῦ βἰπηθα δὔζξασ 
[7526 ᾿ἴκοῆθοθ ΟΥἨ ἐδ 
ὑΥΘΏΒΒΥΘΒΒΙΟΏ ὉΚῪ 

᾿ Δάβδιη, ψῺΟ θα 8 
ΤΟ ΒΘ απο ἴο Ὠΐῃ 
ἐμοῦ ψὰϑ ἴο σοπιθρ. 

15 Βαυὺ [ὃ 15 ποῦ ψ| ἢ 
ῃ6 εἰ 5 ἃ τε 
ἢ ὑπ ὑγθϑρδβϑδ. 
ἙΌῸΣ ᾿ξ ὉΡ ΟἿΘ ΙΔ} 
ὑγοϑθδϑθ ὩΘΏΥ͂ αἰρᾶ, 
1πΠ6 ιπἀδβοσνθα Κἰηα- 
ὭΘ55 Οἱ Ααοα δηᾶ ὯΪΐβ5 
ἔγθθ μοῦ. τ [88 
ππαρϑουνοα Κἰηδηθοα 
ὉΥ πῃ ΟἿΒ 18 096- 
55 ΟἸγχὶθῦ δρουπαᾶθρα 
ΤΑΊΟ ΙΔΟΤΟ ἴο ΙΩΘΏΨΥ, 
10 ΑΙ58ο, ὁ 5. τοῦ 
Μἰ 6 ἔτεθ ρἱ 
ὃ5 ὦ χὰ νι [6 
ΨΜΆᾺΨ ὑπῖηρδ ΨογκΚϑά 
σοῦ 0 86 οὔμδ 
[8}8 ἰδαὺ 5: ηθα, 
ἘῸΣ π6 ᾿παρτηθηῦ 16- 
βΒιυι θα ἔτοηι ΟἿ6 {γ65- 
Ῥ855 ἴῃ. σομαθι δ 0, 
Ρυῦ ἰὰ6 οἱ. σοϑα ρα 
ΓΟ. ΧΘῺν ὑγοϑῦθ 5565 
ΪῺλ ὃ ἀροϊαγαύϊζοη οἵ 
ΤἹΡ ΘΟ Θα5. 17 ἘΌΓ 
ΠΕ ΌνΝ ἰμβ6ὸ ὑγοϑῦβδβ 
οὗ ἰῃῇὸ οὔθ [{18}] 
ἀραίῃ τὰ]θα 85 κΚίῃρ 
Φτοαρ μοῦ ΟὨΏ6, 
ΔΘ ΤΟ ΜΠ {ΠΏ 0586 
ΨΉΏΟ τγϑορῖνα 88 
δα ἄϑησο ΟΥἨἠ ἁ {886 

ἀηᾶαδϑοσνθα ΚΙ ΠΟΘ 
δηἃ οὗ ἐὴ6 ἔσθ 

αἰ οὔ τἰρηὐδοῦϑ 55 

πρ0ῦ 

βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς [ησοῦ 
10}}1 τϑίσῃ ἐπγοι ἢ 6 {2} 2655 

χριστοῦ. 
ξδητισί. 

18 Ἄρα οὖν ὡς δι᾽ ἑνὸς 
ΕΞ Ἰμοσθέογ 85 τσοῦδῃ ΟὨΘ 

παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς 
ἘΥΟΞΡ855 πο 81] 11:9} Δαίο 

κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾽ ἑνὸς 
τοπμαογημδίίοη, ἰδ 8150 40 ψ6 1 6 526] ΟΩΘ 

δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς 
τσ θοῦβ δοῖ λαΐο 811] ΤΏΘΩ ἰπῖο 

δικαίωσιν ζωῆς: 19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς 
᾿υϑ!δοαίοῃ ΟΣ Πξ6; αϑτονθὰ ἴοσ. ἐπσοῦθῃ {86 

παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ 
μϑδυῖξ Ὀ6ϑᾶθ οὐ ἴῃς οὔθ ΤΩΔΩ ΒΙΏΠΘΥΒ 

κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ 
ψοχα σοηϑιϊ υϊοα 16 ΙΔΩΨ, 15 αἷβδὸ ἰῃχου δ 

τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸῤἙ δίκαιοι 
ἰ.ὼ6 πεαγίηρσ πος οεἰμθ οδθ τἰσ βου β (Ο65) 

κατασταθήσονται οἱ πολλοί. 29 νόμος δὲ 
Ψ11 6 σορϑδίξαιεα {π6 ΤΩΘΙΨ- 1 Δ Ῥαυὶϊ 

ἵνα πλεονάσῃ τὸ 
παρεισῆλθεν 

ρ ᾿ ἐπ οτάεν ἐμαὶ ταῖρμξ θθσοούὴθ τοτα πα 
οαἰοσγαα ϑβϑιᾶθ 

, Α Η Ά Ν ε 

παράπτωμα" οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἢ 
ἔγόϑραϑβθὶ; ΘΟ μυΐ Ῥδοδτὴθ ΙΟσΘ {πὸ 

΄ ς ΄ 
ε 

ἁμαρτία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ 

ἢ ᾿ ονοταρουηᾶρα τὰς 

χάρις, 21 ἵνα ὥσπερ 
υπηάοϑοσνοα Κη 655, ἴα οτᾶοϑυ ἰμαΐ 85- ονθῇ 

ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως 
τοϊρηθα 1μ8 515 ὰ ἴῃς ἀθδίῃ, 1π15 

καὶ χάρις βασιλεύσῃ διὰ 
8150 εἷς υαπϑοβογνρά Κιηᾶποθβ τὶβοῦ σοί σα ἰσουρἢ 

δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ 

δια σ νεςς 1παΐο Ἶ6. 5: ονογιαθιίίπα ἰδσουρῃ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
ΒΓΈΡΕΙ [δ 98} τὴς Τοχὰ ΟΥ̓ τ5. 

Τί 
ΔΕ 

ἐπιμένωμεν 
Μαν νὰ σουλδίῃ ΡΟ ἐμ 

χάρις 
τυπδεβουνοα Κλ ὅπ 6 55 

οἵτινες ἀπεθάνομεν 
δ 250) ννε αἰεα 

ζήσωμεν 
βῃοιμα ννο να 

ὅτι 
δαὶ 

ἐροῦμεν; 
5.81 νγὲ 5802 

ἵνα 
ἴὰ οτᾶθυ ἐμπδὶ 

πλεονάσῃ; 
χαῖσ;θς θθοοπθ τοτ  ἢ 

τῇ 
ἰο μα 

αὐτῇ; 
117 

ὅσοι 
85 ΤΩΝ ἃ5 

οὖν 
ἐπουθΐοσα 

τῇ ἁμαρτίᾳ, 
51}, 

ἡ 
ἰδ 

δ μὴ γένοιτο’ 
Νοὲ τὴιῪδν 1 ούσατ; 

ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι 
5, μον γνοῖ 

8. ἢ ᾿ἀγνοεῖτε 
οΣ 816 τοῦ ἰδῃθούδηῦ 

ἐν 
1Ώ 

ΞΞΌΜΑΝΑΕ δ:18-.--6: 8 

ΤΌ ἃ5 Κίηρβ ἰῇ 116 
ΓΟ Ρ 6 ομθ Γῥρεῖ- 
ΒΟ], Φθδθὰθ ΟὨγιϑῦ. 

1850, ὑθῃ, 85 

ΦσοΟυΡ οὔθ ὑγαϑδ 85 

[86 τοϑαϊῦ ἰο πιθ οὗ 

811 βουίβ 85 σοῃαθχῃ- 

δου, Πἰκον6. 8150 

σου οὔθ δοὺ οἱ 
απ δοαύίζοῃ μ6 ταῦ 
ἰο τηδὴ οὗ 811 βοχΐβ 15 

8 ἀροϊασίηρ οὗ ὑμοῖ 

τσ ύθου5. ἔοσγ 1116. 

19 ΕῸΣ δῦ 845 ὑτουθἢ 

{πμ6 αἰδορδάΐθηοβ οὗ ὑ 6 
ΟὯΘ δὴ ἸΏ ΜΈΓΘ 

οσοπδύϊυαΐθα 5 Π6Υ85, 

1ππουνῖθθ ἷδὸ ὑῃσουθ ἢ 

ἐμ ορεάϊθῃοθ οἵ (88 

Οὔ [ὈΘΥ500}1 ὩΘῺΥ 

Ψ|1Π Ὅ6. οομδυϊυα θα 

τἱρ δου. 20 ΝΟΥ. ὑμ8 

ΤΙ σι 1 Ὀαϑιᾶρ ἴα 

ΟΥ̓͂ΘΣ αὺ ἀποδοίη 

τὶρηῦ δρουμᾶ. Βα 

ΜΏΘΓΘΟ δ'η βρουῃηάβᾶ, 

απμαοβοσνϑα ΚΙ ΔΏΘ55 

δϑρουῃᾶρα 5011 τηοσθ. 

21 Τὸ ψῇϑὺ βηα9 Ὑδὺ, 

ἡυδῦ 85 βίῃ στυϊθᾶ 85 
κΚίηρ αἰ ἀδαύμ, {186- 

δα δ150ὺ υᾶορβουνθαᾶ 

Κι μθϑ5 ταὶρῦ ΤᾺ] 85 

κὶὰσ ὑμτοῦρῃ τὶρῃ- 

ἰδουβθο ΜΕ δγοτ- 

Ἰαϑθϊσ 116 ἰῇ υἱοῦ 

Τγουρ ὅθθ5 ΟὨτὶδὺ 

ΟἿΣ Τιοτᾶ. 

6 Οομδοαυσθιίν, ψ δῦ 

5.811. ψ)ὲὲ 858. 

5.811 ψα σού ἴῃ 

5, ὑδαῦ υαθβογυθά 

κίλϑηθδα τα ὺ δρουπαϑ 

2. Νανοῦ 8. ὑμϑὺ ὯΔ0- 

θθ! 5θοίηρ ὑμαῦ 

ἀϊοᾶ νι τοίθσθησα ἴὸ 

5, ΒΟ 518} 86 ΚΘΘΡ 

ΟἹ ὑνίηρσ Δ ΙΟΏΡΟΣ ἴΏ 

9 ον ἀἄο τοῦ ποῦ 

Καον ὑδαῦ 8]1 οὗ τι ΏΟ 



ΒΟΜΑΝΒ 8: 4--11 

ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸν 
το νοσο Ὀαρεϊζεᾶ ἱπίΐο ΟὨγὶϑὲ 2.59.9 ἰηΐο {πμ6 

θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 
ἄδαίῃ οἵ ἦτ τε Ε.6 ὈδρίΖοα 

4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ 
ἵνψε νσεῖα υτῖθα ἰοσοίθου [5.122 9}.} ἴο τα 

διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, 
ἙΏτου ΒΒ. [6 Ῥδρίϊϑπλ ἰηῖο ἰῇ ἀθϑίῃ, 

ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ 
ἰῃ οτᾶδσ ἐμαὲ δϑ-θνθὴ νγῦγξε8 γαϊβεα ῃἢῷὸό ΟὨχίσι ουΐοξ 

νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, 
ἀεφδᾶ (οἕθϑ). ἰπτουρῃ [ὴ6 ΠΕΣ οἔῃς. ΒΒ αΐμπεσ, 

οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι. ζωῆς 
185 8150 ὟΘ 1ὰ ὨΘΥΝΏΘΞ5 ΟΥ πὲ 

περιπατήσωμεν. ὅ εἰ γὰρ. -. σύμφυτοι 
τ 8 550} 811. 1 ΙΟΥ (ομθ5) ρὶδηϊοα τοβοῖμ τ 

γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ. θανάτου 
να πᾶν Ῥεσοογηβ οἵα Ἡκοῦεθβ οὐΐῃθεο ἀδδίῃ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα: 
οἔ ῖγα, δυΐ᾽ δἷβδο οὗ ῃ8 σϑβισσθοῖου ὙνῈ 518}} Ὀ6; 

6 τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν 
[241 Κποσῖηρ “- ἰμεὶ ἰῃ8 οἱὰ ΟΕυ5 

ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, 
ΤΆΔ τνᾶβ Ὁ ϊ οἱ βίδα ἰοβείμοσ, 

καταργηθῆ τὸ σῶμα 
ταῖρῖ 6 τῦβϑαβ ᾿πιϑεέθοξινα τῆς ῬοαγΥ 

ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν 
᾿ς 518, ΟΕ ἴθ ποῖ γεαξῖξ, ἴο Ὀ6 5]δνίῃβ 

τῇ ἁμαρτίςᾳ, Τ ὁ γὰρ ἀποθανὼν 
ἴο 8 6. 51}, ΄ 1π6 (οΠ6) 0 ανίηβ αἸοα 

δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 
85 66 0.5 1 ςα ἔγοσῃ ἰῃ6 βίῃ. 

ἵνα 
1ῃι οτάᾶοσ [δὲ 

τῆς 
ΟΥ̓ ἴδ6 

ἡμᾶς 
ω5 

8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, 
Ὶ ρμυΐ νο αἰθα ἰορείμβοσ τὴ. ΘΟ στὶσέ, 

πιστεύομεν ὅτι καὶ συνζήσο μεν αὐτῷ: 
Ἅ5 δύδ Ὀθηθνίηρ ἐμαί 8150 νὰ 5181] να συ ἱτἢ Ὠΐχη; 

9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς 
Βανί Κπον ἢ 1δαΐ [6] τυ Ἐ1ὴ 

ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι 
Ὠδνΐῃρ ὈΘΘῺ τοσοα Ρ οὐδοῦ ἀοδα (ο65) τοὶ νοὶ 

ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι 
ὮΘ6 15 ἀντ ς, ἄφαδιῃ ΟΣ Ὠἰτὰ ποΐ ψγοΐί 

κυριεύει" 1. ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῆ 
15 Ἰοσαϊην ονοσ; ΜΈΪΟΏ ΤῸΣ 6 αἱφᾷ, ἴο ἴλ 8 

ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ' ὃ. δὲ 
Ὧ6 αϊρα ΟἿΟΘ ΖΟΧ 81] το; ΔΒ Ραΐ 

ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ. οὕτως 
ἢ6 15 ἤνιθ, Β6 ἐ5 νη ἴο ῇς. (οά. ΤΏὰ5 

καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι 
Δ150 γοῦυ Ό6 τϑοκοηηξ βθῖνθϑ5 ἴο 6 

06 

ΕΘ. ρδρύϊσθα ἰηΐο 
ΟὨγῖδῦ Φεβυβ ΈΥ8 Ῥ8ρ. 
ἰἰχδα ἰηΐο ἢ15 ἀθδιν) 
4 ΤΠΟΓΟΐοσα Θ᾽ 618 
Ῥασὶθα ψιὶ}ὺ ΐμῃ 
ἐγΟῦΡ ΟἿΤΓ Ὀδρίϊίβχῃ 
᾿ἴο 15 ἀδαίῃ, 1 ο;- 
δὺ ὑμαῦ, δῦ 85 ΟἾχίξὶ 
ψ85 ταῖδθα ὉὋΡ ἔτοχῃ 
ἴπ αἀθδα ὑῃτοιρῃ ἰὴ 
ΒΊΟΥ οἵ μᾷ6ὸ Ῥδίδρι, 
6 850 5ῃομα ΠΠΉΉΗΝ 
ΑΚ ἢ 8. ΠΟΎΏΘΕΞ. οὗ 
11ἴ6. ὅ ΕῸΣΓ 1 τ Ὦδγα 
Ῥθοοῆθ πηϊζρὰ ψὶῃ 
Ὠΐπὶ πὶ {π ΠΟΘ 55 οἵ 
Ὠ15 ἀδαίῃ, ψ8 518}1 δϑὺ- 
ὑβῖ ν 8150 6 [μἱϊρᾷ 
ψὶ ἢ ἴα ἴῃ ἴῃ ἯΚ6- 
655] οἵ ὯΪ5 ΤΟΒΌΤΤΘΟ- 
ἰἰοη; ΘΌΘοΔια6. τὲ 
ΚΗΘ ὑμϑῦ ΟἿΣ ΟΙά Ρεγ- 
ΒΟΠΔΙΥ Μὰ ἱπηρ8]6α 
τὺ ΓΠϊπλ], τῆϑῦ. οὖ 
ΒΙΆΤΆΙ ὈΟάΥ ταὶρηῦ ΒΡ 
τηδᾶθρ ᾿ϑούνο, [μδῦ τα 
ΒΗΘ, πὸ ἸΟΏΡΈΣ. Ὸ 
ΟἿ Ὀδίηρ 5Ιανοα ἴο βίη. 
ἼΈἘῸΡ 6 ΨὮὯΟ Π85 αἰδά 
ὯδΔ5. δὴ δου θα 
ἔχου [15]. βίῃ. : 

8 Μούϑονθσ, ἱξ-- σὰ 
ὮδΥ6 αἰορα τι ΟὨτΙβί, 
νὰ Ῥοιονα δῦ σγ8 

Ἴ 5.81 8150 νο ὑἱἢ 
Ἡΐμ: 9 ΕὟΥ ψ6 “ΚΩΟΥΣ 
ὑμπαὺ ΟὨγίβδῦ, πον ἐμδὲ 
Ὧ6 Ὧδ5 ὈΘ6ΘῚ Γαὶποα ὮΡ 
ἔγοτα [6 ἀδθδᾷ, α165 πὸ 
ΙΔΟΓΘ; αθαῃ 15 τὴηϑ5- 
[6Ι ΟΥ̓ΘΡ ὨΪηλ ὯΟ.. ΠΊΟΙΒ. 
10 ΟΣ  [{86., ἀδα}] 
ἰμαῦὺ 6 αἰδα, 6 αἱρὰ 
αἰ τοζοερησθ ἰὸ 55 
ΟΠΟΘ ἴοσ 81] ὑππθ; αὐ 
[086 1161]. ἐπαὺ 6 
᾿ῖνθβ, 6 ἰνθ5 τὶ τοΐ- 

Θύθησα ἴο αοά. 1 [ὐκε- 

ὙΠ56 δῖ5ο σότ; σχϑοκο 

ΟἹ ϑψΟΌΣΒΕΙψα ἰο 8 

107 

ζῶντας 
(οπ65) νιὴβ 

᾿Ιησοῦ. 
“655. 

ἁμαρτίᾳ νεκροὺς μὲν τῇ 
851} ἀοδᾶ (Ομ 65) - ἰηάθϑᾶ ἴο ἴπὸ 

δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ 
ουὐὐὲ ἰοίΐῃῇῆα αοά 'ὼ (ἸὨχὶδὲ 

12 ΜῊ οὖν -βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία 
Νοὶ ἐμούθίοσο. Ἰδὲ 6 γτεϊσιιίηρ. ἰμ6 δ. 

ἐν τῷ. θνητῷ. ὺ ῶν σώματι εἰς τὸ 
Ὁ. 6 -ζηοσίδὶ τοῦ Ῥοῶαν ἰηῖο᾽ ἴδ᾽ 

ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, 13. μηδὲ 
το Ρ6 ορϑϑίηρ ἴἰο 6 ἀεβίστοα οΕΙ, τοὶΐ 

παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα 
8 ἡγοῦ ὕγσεβθαιηβ ἰῃθ ΤΛΘΙΩΘΘΙΒ Οἔ χοῦ Ὁ ΈΔΡοΣ5 

ἀδικίας ᾿ τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ 
οὐ τὶ Ὠἰθοῦση 655 ἰο 186 51, μαυΐ 

παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ 
πᾶ κθ τοῦ βίβηα βομβϑίᾶθ 5εῖν885 ἴο ἴα αοα 

ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη 
Δ5]1Ὲ οὐδοξ ἀσδα (ομ65). Ἡνίὴρ 8546 ἐπ Π]ΘΙΏ Ὁ Υ5 

ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ" 
οὗτγοῦυ οαροῦβ.. οὗ υἱβηϊθοῦβηθθβ ἰο {π6᾿ - αοα; 

14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ 
51 ῸΣ οἴγτου πο ΨψΙΠΊ]οτάᾶ ονοσ, ποί 

ἀλλὰ ὑπὸ. 
[.}}}} ὍΠΑαΟΘΙ 

ὑπὸ 
1216 {τὸ 

νόμον γάρ ἐστε 
ΔΨ ΤΟΥ͂ τοῦ 816 

χάριν. 
ππάοβοχνοα κΚἰπη655. 

15 Τί 
Δ Ἐπ ῚῚ 

. ἐσμὲν 
ΜῈ δῖ6 

χάριν; 
υπάοβοσνϑα Κη 557 

οἴδατε ὅτι 
Βαανα τοῦ Κῆόοὴ ἰπδὲ 

ἑαυτοὺς δούλους 
86 1ν65 - ΒΙΑν 65 

ἐστε. 
Υἕοῦ 416 

ὅτι 
᾿ΞΘΕΊΤΕΙΞΙ 

ὑττὸ 
πάρ 

ἁμαρτήσωμεν 
5Που]ὰ 6 5ἰη 

νόμον ἀλλὰ 
1Ὲ. μαΐ 

γένοιτο᾽ 16 οὐκ 
ΤΥ 1 οςουτ; ποῖ 

παριστάνετε 
ἰο Ώοα ὑοῦ 816 Ὀσϑϑθπί δ 

εἰς ὑπακοήν,. δοῦλοί: 
πο οδραΐθῃος, 

ὑπακούετε, 
Υοῦ 8:6 ΟΠ, 

ὑπακοῆς 

οὖν; 
Ἐμου ου ο 

ὑπὸ 
ὉΠ6ὰῖΘΥ 

οὐκ 
ποῦ 

δοι 

ἤτοι 
{-πτηττεν 

εἰς 
᾿αΐο 

ἰο ΨΒΏοΤα 

ἁμαρτίας εἰς θάνατον :ἢ 
ΜῈ 51} ἰαΐο ἀφρϑία ΟΥἿ οὗ ομεάϊεποα 

δικαιοσύνην; 11 χάρις. δὲ τῷ θεῷ. ὅτι: 
τσ δου 5. 6557 μδηκα Ῥυξ. ἰοτῃῇς (αοά ἐπδὲ 

ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε 
τοῦ οῖΘ κ5ἴανθς οὗ ἐμ 51: τοῦ ορονϑα 

δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν. 
9.51) ουΐ οὗ ΕΞ 1] ἰηΐο δ  ετ το ε 

παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, 
τοῦ νοτο βίνθη Ρϑβϑία ἴγρα ΟΥ̓ ἰβδοῦιηςρ, 

18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
Βανί ΘΟ Ὸ ἔγοοῦ ΡΣ ἔγσοη ἐξα β'ὰ - 

-ἰΘΟΌΒΩΘ55. 

Βίδινοϑ. 

δοὺ ἔτγδα 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 6:12---18 

ἀβδα ἰπάερα νη τοῖ- 
ΘΥΘΠΘΘ ἴο βίῃ μαὺ νὶηρ᾽ 
τὶ τοίθσθησο τὸ σοῦ 
Ὀν ΟὨγιϑῦὺ 965..5. 

12 ΤΒΟγοέοσο ἀὉ Ὡοὺ 
1οὺ βίῃ σοῃξίπ8 ἴο σιι16 
8.5 Κὶηρ πῃ ὙΟᾺ τλοτ- 
81 ῬὈοάΐϊο5. ἰῃαὺ τοῦ 
ΒΟ Ϊα οὐδοῦ ὑποὶς ἀ6- 
5ΙΧθ5. 18 ΝΠ ρῸὸ οἱ 
Ὀγοδοαζηρ τΟῦῈ 6 - 
ὈΘΥΒ ἰο. 5ῖη 85 ΨΘΆΡΟΏΒ 
ΟΙ τ ὶρ οῦϑ 655, 
Ὀα Ὀγδϑοιῦ γοῦυτ αν 65: 
ἴο αοἂ 88 ἰδοβδ. αἰΐνα 

ΟΥ̓ΤΟΤῚ 86 ἀδϑαᾶ, 8150 
σοῦᾷκ ΠΟΘ ΠΊΡΟΥ ἰο αοά 
85 οδροῦβ οὗ τὶρῃ- 

14 ἘῸΓ κ5'ἢ 
ταῦσδῦ τοῦ 6 πιδϑίθυ 
ΟΥ̓́Σ τοῦ, ϑροίηρ ὑμϑῦὺ 
χοῦ 8΄ὃ6 ὥοῦ ὑπ 8 Γ 
ΙΔ Ῥὰὺ υπμᾶοῦ ἀπᾶ6- 
βουγθα. Κἰπηθε5. 

15 ΝΜ ααύ ζοΟΙ] ον 5» 
ΞΔ} γ᾽ σοχηχηϊῦ 8, 51} 
Ὀθόοδϑα. να ἃ1΄ῖ΄6. τοῦ 
ὉΠΟἅὰῖΟΡ ΙΔ Ὀὰαὺ ὉΠΑ6ῖΘΥ 
Ὁλαάσοϑουνθα ΚΙΠΘΏΘΕ57 
ΝΟΥΟΥ ΤδῪ ὑδαὺ ΒδΡ- 
ῬΘη! 160. γοῦ ποῦ 
Κηον ὑδαὺ ἴ τοῦ ΚΟϑΡ. 
Ῥυθϑοηῦϊηρ ψγΟΌΓΒΘΙνΟΚ 
ἴο- ϑΏγΟΠΘ 85. 518,01 85 
ἴο Οὔδν Ὠΐτη, τοῦ 8.6 
5ΙΊανοβ οὗ Ὠΐπι Βοοδιιϑα 
ὙΟΤ ΟὟΘΥ Ὠΐτα, οὐὐ ποῦ. 
οὗ δα σι ἀθαίῃ ἱπὶ 
ΠΟ ΟΥ̓. οἵὗἩἨ ομραΐθησα 
“ἢ Τρ θοῦ οσ5. ἰῃν 
νον 11 Βα ὑΘΏΚΑ 
-ἴο- οά ὑμ8 χοῦ στ ΟΥΘ. 
[Π.6. 5Ίανοα οἵ "δα Ὀαὺ 
χοῦ Ὀθοδῦλο οὐϑαϊθηῦ 

ἔσο ἴῃ ἤθασὺ ἴο. 
{8ὺ ἔογγηυ οἵ ἰθϑοῦ- 
ἷ 5 ἰο. ΨΏΪΟη τοῦ 
ΟΥΟ Ὠδηᾶρθα ονοῦ. 
158 Ὑ65, βίποθ τὸῦ ΨΟΓ6 

ἔτοῦ 51, 



ΒΒΟΉΣΑΝΝ 6: 19---:}8 

ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ᾽ 
γοῦ Ψο͵α θηϑιδνϑαᾶ ἰο [6 ΤἱΡὨ ΘΟ 5γ.655; 

19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ 
(ἴλ5) Ῥεϊοησίηῃξβ ἴο 8 [871Ὼ βασίπδ ἰΏΥΟΌΘΗ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ 
τ ψεδκθσΒ οὔίμθ {0} οὗ γοῦ; δϑ-θνεα 

γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν 
Ζοῦ τοῦ πλαᾶθ βίδμα δοησϑιᾶθ ἰῃ 6 το 6 5 οὗ χοῦ 

δοῦλα "τῷ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ 
βΒΙανίβῃ (55) ἰοτὴ6 ὑμοϊοϑήθθεβ δῃα ἴο ἴδ6 

ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν 
ἸΑΎ ΊΘσθθ55 πο ἴῃ6 ΔΊ ββθῦσβσ, ἴὰ ΠΟΥ͂ 

παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν 
ΤΆΒΚΘ υοτὶ βίδηα δἰοηβϑίαθ [36:1 ΤΑΘΙΏΌΘΥΙΞ οἵ τοῦ 

δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς 
ΒΙΘνΊΞ ἢ ({Π 1155} ἴο ἴπ6 τὶ ϊθουσ 655 1τηΐο 

ἁγιασμόν’ 20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 
ἈΟΠΏΘΘΒ; ὝΏΘΩ 2ῸΓ 5Β΄ανεβ ὑοῦ νοῦ οὔ ῃς 

ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ 
510, ἄγϑο χοῦ ψνοσα ἴο ἴῇ6 

δικαιοσύνῃ. 
τὐἰθ ἰθοῦξΞη 655. 

21 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε 
Ὕγιαΐ ἐῃογοῖοτο ζτυϊ ὑνοῦα τοῦ παυϊὴσ 

τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν 
ἴπχθα ὍΡΟΣ ψν δ  ἢ (ἰλ} 55) ΠΟΥ 

ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰ τέλος 
ποῦ 816 θ᾽ ΔΒ ΘΙ 7 τῆς ΤΟΥ͂ φϑῃά 

ἐκείνων θάνατος: 22 νυνὶ δέ, 
οὗ ἰᾷοβο (165) ἀδδαίῃς; ΠΟΥ Ῥαΐ, 

ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
Ἐν 5 ὈΘΘ᾿ ἔγορᾶ Ζγοσχα 18 5Βῃ 

δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε 
Βανί θη δηβίανϑα θυ ἰο [6 (οὐ, γοῦ 816 Βανίηδ 

τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ 
1540} ἔταῖϊΐ οἴνου ἱἰηΐο ΒΟΙη655, ἴῇ6ς Βυΐ 

τέλος ζωὴν αἰώνιον. 28 τὰ γὰρ - ὀψώνια 
επᾶ 1116 φνοχιδϑίίηρ. ΤῺ6 ἔοσ νναθ68 

τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα 
οἵ ἴῃ 6 51 ἀσδδίῃ, ἴοε Ρὰαδ φ»ΎϑοΙοςβ Εἰ 

τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ ᾿ἰησοῦ 
οξίῃε αοῦὐ 116 δνευϊδδηρ ἢ ΟἸἾσιϑὲ ΒΈΞΡΕῚ 

τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 
τὰ 8 Τιοτὰ οὔ τ5. 

ἀγνοεῖτε, 1 ΟΣ 816 γοῦ Ὀοΐης ᾿σηοτγδηξ, 

γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ, 
ἴο (ο.65) Κῃουνίηβ 0.5 Ιὲὰν Γδτὴ ΒΌΘαΚΙΩΡ, 

ὁ νόμος κυῤιεύει τοῦ ἀνθρώπου 
1ἦι6 δ [15 Ἰοστάϊηβ ονεσ οὗ [86 ΤΩδᾺ 

ἀδελφοί, 
ῬΤΟΊΏΘΥΞ, 

ὅτι 
πὲ 

ἐφ᾽ 
ὌΡΟΣ 

08 

ὙΟΤΙ ὈΘοϑθ βἴδνθα ἰο 
τσ ΘΟ ϑη 655. 191 8γη 
ΒΌΘΘΚΙηρ ἴθ ὨΜΙΔη 

ὑδυτβ Ὀθοϑιδ οὐ ἴῃ 
ΜΘΘΚΙΘ55 οὗ τγοῦᾳ 

ΠΠΘΒΗ: ΙΟΥ̓ ΘΥ̓ΘῺ ἃ5 
χοῦ ργβθϑθηϊθα νοῦ 
ΤΑΘΙΏΡΕΙΒ 8ἃ5. 5ίδγϑϑ 
ἴο ὑπο] ϑ 655 8η8 
ἸΔΥ ΟΘΘΏΘΕ5. ΜΙ ἰδγ- 
ἰθσϑῆθο ἰῷ Υνἱθν,. 5ὸ 
ὨὩΟΝ ριθϑοηῦ τγοῦκ 
ΙΩΘΙΏΡΘΥΒ 85. δίδνβϑ 
ἴο ΕἸΡ ΘΟΙΒΏΘΘΒ ΠΏ 
ΠΟΙ 655 ἴῃ νίον, 
20 ἘῸΓ ΜΆΘΩ τοῦ Ψοτα 
ΒΙΘΝΘΚ. ΟΥ 51, τὸῦ 
ΜΘΙΘ ἔτεα 85 ἴο στὶρἣ- 
θοῦ 655. 

21 δῦ, ὑπθῃ, τᾶς 
ἴὼ 6 ἔγαϊδ ὑδαῦ σοῦ 
δε ὑὸ ἤδύθ γα 
ὑμαῦ {62 ΤΏΪΩΡΕ 
οἵ ΜΏΪΟΏ τοῦ 818 
ΠΟ δϑϑδιῃθαᾶ, Ἐὺγ 
ὴ86 Θπμα οὗ ὑῇοϑβα 
ἐηϊῆρ5 15 ἀδϑδίῆ. 
22 ΟΜ ΟΥΘΥ, ὩΟΝ, Ὀ6- 
Οϑθθ τοῦ. ψοῖδ βοί 
ἴγθθ ἔσχοῃλι δἰ δαΐ 
Ὀθοδθ. 5Ιανὸβ τὸ 
ΑαοΩ, τοῦ ἃῖ6 δυὶηρ 
γχόοῦκ ἔγα!δ ἰῇ [8 
ὍΣ οἱ ΠΒοιθοθ, 9 ηᾷ 
6 ϑῃᾷ βδυουϊαϑῦϊηρ 
Πρ, 28 ἘῸΡ ἴῃ 6 τδρθ5 
5. δ 15. ἀδαίῃ, 
μααῦ ἰῇ οἱ αοῦά 
δῖνοα 15 δνουϊαϑύϊηῃρ 

Η6 Ὃν 

ΟἿΤΓ Τιογχᾶ. 

σδὴ ὁ Ὅ6 ὑμαὺ 

ποῦ ἄο ποῖ; Κῆσν, 
Ὀχούωουθ, (ἴὺ 1 δὃ] 

βρϑθκίηρ ἴο ὑμοβ8 
Ο ΚΗΩΟΝ [14},)} 

ἐὺ [6 Τ8ᾺΝ 13 

ΤΘΒΌΘΙ ΟΥ̓ΣΣ 8. 88 

ΟὨχδῦ σοθαθ 

09 

ὰ 
ὙῸΡ 

τῷ ζῶντι 
ἰο [ἢ 8 Ἡνὶὰρ 

ὅσον χρόνον ζῇ; 2 
85 ΤΑ ἢ 88 τὰ ἨΘ 15 νϊηδῦ 

ὕπανδρος γυνὴ 
ϑα 16οὐ ἴο 816 ΡΘΥ͂Ξ 9 ὙΜΟΤΏΆΒΙ 

ἀνδρὶ δέδεται νόμῳι:. ἐὰν δὲ 
π1816 Ῥϑύβοῦ 85 Ὀθθὴ Ρουιῃᾶ ἴο ἰανν; ἱξενοσ Ὀυΐ 

ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ κατήργηται 
5ῃοῦα αἰ [6 τϑὶθ ῬΕσϑοῃ, 586 85 Ῥ6θὴ δον πρα 

ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός... 8 ἄρα 
ἥἤγοσθ [86 1ΔὉ Οὗ 8 ΓΏ816 ὈΘξοῦ. ἜΘΘΙΝ 

οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς 
{λοσθέουσθ Ἰἰνίπῃβρσὀἠ οξίῃμθ τὰδ]6 ῬΌυθοῦ 86 ἘΠ γ 685 

ρηματίσει ἐὰν 
8586 Ψη] εοὶ μαγαθα (αἰν: 615) 

γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ: ὠ ἐὰν 
58..6 ΒΆου α Ὀθοοζὴθ ἰο 11816 ροσβοὴ ἀμξογθηΐ; ΣΈΟΝΕΣ 

δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν 
Ὅυξ βΒϑουϊά αἷς ἰὰ86 2816 Ῥϑσβοῦ, ἔγεβ 586 15 

ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν 
ἔἤοα ἴδ6 18}, οὐἴῇε ποῦ ἴοβεα ΒΟΥ 

μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 
δατϊίοτοθο Ὠενίηρ ὈΘοοσηθ ἰο ΣΩ816 ῬΡούβοῃἨἘ αἰβέοσγειμξ. 

ἀδελφοί μου, ὑμεῖς 
Ῥγοΐμουϑ Οὗ 6, χοῦ 

τῷ νόμῳ διὰ τοῦ 
ἴο 186 τὰ Τὰσουθῃ ἐπ 

χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι 
Ομσιϑί, 1Ἰηΐο {π6 ἴο Ὡϑύοῃα 

3 

ἢ 
ἘῺ6 

καὶ 4 ὥστε, ἧ 
δῖ5ο Α5-Δῃα, 

ἐθανατώθητε 
τὸ Ὀυδ ἴο ἄδρδίῃ 

σώματος τοῦ 
Ὀοάν οὗ {ἴῃ 8 

ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ 
τοῦ ἴο ἀϊοσθην (οΠ6), ἴο ὰ6 (ο" 6) 

νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα 
ἄρϑδα (065) Βανίηβ Ὀφθα σγαἰϊβϑα ὰΡ 1 ογᾶθυ μα 

καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ. ὅ ὅτε γὰρ 
6 5ῃοι α Ὅδὸσ ἔστι ἴἰοπθ ἀσοάᾶ. ΨΜΏΘΩ ΤΟΥ 

ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν 
ΜΟ ΟοχΟ ἰὰ (ὼς ββοϑῆ, ἰδ Ῥαβϑίοσϑ οὗ (6 

ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου 
515 1π 6 (Ομ 65) [8 Χ6}}15}] 1΄6 :ὰνν 

ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς 
85 αὐ οΥκ νὴ ἃ ἴπ6 τὐθυροβ ΟΥτι5 ἰηΐο 

ἐκ 
ουΐοῖ 

τὸ καρτοφορῆσαι τῷ θανάτῳ: θ νυνὶ δὲ 
ἴῃ ἴο Ῥθδσ σις ἴο ΄ἢ 6 ἀἄδαδίῃ; πον ὑΐ 

'κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου 
Ψ6 κου οὶ ὍὌθοῃ δ Πρ δ γ6}.9 16 τᾶν, ΄ 

ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα, 
Βανί αἰοὰ ἴπ ὙΠΟ ψὸ ψετο Ῥοίηρ ποιὰ ἄοννῃ, 

ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι 
δ5- ΔΗ ἴο ἈὈὲ βανίηϑδ τυ 1Ὰ ὩΘΨΏΘΒ5 

ΒΟΜΑΝΕΑ͂ ἢ: 3.--Ὁ 

85 ἸΟῺΡ 85 Ὧ6 ἰνϑϑῦ 
ἃ ΒΌΓ ἰπηδίϑησοθ, ἃ Π181- 
Ε]ρα ψόοχῆδη 15 Ὀοπηάᾶ 
ὉΥ ΙΔ ἰο ΠῈΣ ἢ5- 
Ὀϑῃμᾶὰ πῆ] Ὧ6 15 
αἰἶϊνο; Ὀαὺ 1’ ΘΓ Π.5- 
Ῥδηα ἀΐδθδ, 588 15 
αἰβορδγροα ἔτοσχ 8 
18,1" ΟΥἨ ΠΟΥ ὨυΞΌΔΙΩ, 
3 50, ἔθη, ψῇῖϊ6 ΘΓ 
ὨυΒραηα 5 νιν, 
506 ψουϊᾶ 6. γί θᾶ 
85). δαιπίογοος ἢ 506 
ὈΘΟΒΩ1Θ ϑοῦ ΘΓ ΤῊ 5. 
Βαυὺ 1 μὲ υβρϑηᾶ 
αἰθ5, 5886 185 ἔσθ 
ἔτοῖὰ Ὠΐθ 18, 50 
ἰδὺῦ 8ὴ6 5 ποῦ 8 
δαυ]ΐογοθα 17 586 Ἀ6- 
ΟΟΙΠΘ5 86 Σ᾽ ΤΒΠ Ἐ. 

4530, ΤΩ ὈΓΟἑΏΘΓΕ, 
χοῦ 8150 ψοσο χηϑαθ 
ἀοδᾶα ἴο. πὲ [8.1 
ΦὨΓΟΌΡΩ ὑῃὴ86 ῬὈοᾶν 
οὗ [6 ΟἸὈγῖθῦ, ὑμδῦ 
γοῦ ἱϊσηῦ ὈΘΟΟΤΘ 
ΘΔΟΏΘΥ 5, ὑπΠ6 ΟἿΘ᾽5 
ὝΠΟ ψὰαῸθ ταϑὶδοᾶ ὉΡ 
ἔγοὰ ὑῶθ ἀδδᾶ, ὑμαῦ 
ψ βου θα ἔγχε 
ἴο αοᾶ. 5 ἘῸΣ ΨΜΏΘΩ 
6 Ψψοῖθ ἴῃ ϑεσοσῆ 
ψιῦῦ τἢ6 ἤθϑθῃ, ὑπ 
ΒΙΆΤΟΆΙ Ῥβδϑίοδ ὑοῦ 
ὍαγΘ δχοϊοα Ὅν ἐμ 
ΤᾺ ΜΟΙ εὖ ψοκ 

ΙΔ ΟἿ ΤΟΙ ΟΥ̓ ὑπαὺ 

Ψὸ ΒΒουΠα Ὀυὴρ Σου 
ἔγαϊῦ ἴο ἄδαίΐῃ. 6 Βυύ 

ΠΟ ἤ δύθ Ὀδρῇ 
αἰδομδιροα ἔσο 088 

ω:8., Ὀθοθαθ6 6 

αῦθ αϊθᾷ ἰο ὑξμδὺ 
ΡΥ ΜΏΐΏ ἣ Ψψοῦα 

μοίῃρ 6 ]α ἔδϑδὺ, μϑὺ 

τ ἱρὴ Ὅ6 5'ανθϑ 

ἴΏ ὃ ΠΕ 5686 

605 Β6 εἴανοβ, ΒΑ; 6 βοενδηΐβ ἰ0 Το ηονδῇ, {Π8, 



ΒΟΜΑΝΒ 7: 7---18 

γράμματος. οὐ παλαιότητι 
οὗ νυ. ἴο οι 655 

ἐροῦμεν; ὁ 
5ΞΏΔΗ ψὰ ΡΕΟΣΣ Μ ν41:} 

ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν 
μα ἐπα 

νόμου ν τε γὰρ 
ν τὴν Δπάὲ, Ζοὸτ 

νόμος 
ΤᾺΝ 

πνεύματος 
οὗ δορί τὶ 

τί 
ναὶ {δοσεῖοτο 

ς ΜΕΝ ν᾿ Ζ 

αμορτια; γὙέενοιτο 

5.7 ’ ἦι ΤΩΔΣ 1 σου; 

οὐκ ἔγνων εἰ διὰ 
ποῖ ΙΚπὸνν 1 ποῖ σου ρἢ ἐν 

ἐπιθυμίαν οὐκ ἥδειν μὴ ὁ 
ἀθβῖτθ Ὡοξ Δα Καόνῃ ΝΗ ποῖ 1π6 

ἔλεγεν Οὐκ ἐπιθυμήσεις 8 ἀφορμὴ 
τν 85 58 ἸῺ Νοῖ ψΟυὺ 5.8} αἀαβῖσο; ΟὨΤΌΒ 

δὲ λαβοῦσα ἡ ἁ αρτία 
Ῥαξ Βανί τοσοϊνεα {πὸ μ 

ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν 
δου απ τῆρης τυότκοα ἄονσὰ ἴα 

ἐπιθυμίαν, χωρὶς γὰρ νόμου 
ἄθβιτο, δρϑτί ἔσο. ΤΟΥ ΟΥ̓ Ια 

νεκρά. 98 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου 
αρθδᾶ (οῃθ). 1 »μὶ τγὰβ νὴ ἀραγὶ ΣΤΥ Ιᾶνν 

ποτέ: ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἡ 
οπσς; μδνΐαν σοὶ σογῇθ Ἀαξ οΟΥΠ6 φοπσπαπάνποαξ 186 

ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, 10 καὶ 
Ἰνοὰ ρα, 1 αὶ αϊεα, ϑδηᾶ 

εὑρέθη μοι ἐντολὴ ἡ εἰς 
ἵν85 Του α ἴο γα ἔμ σοχηγιδηαχαθιξ πὸ (06) ἰπΐο 

ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον: 11 ἡ γὰρ ἁμαρτία 
116 115 ἰκίο. ἀσβδίῃ; ες ἐμ6 ὟΣ 518 

ἀφορμὴν. λαβοῦσα διὰ 
ΟὨΓΙΙΒἢ ΟΕ Πανίηρβ τοοοϊνοαᾶ ἰὰχοῦρῃ 

. ἐντολῆς ἐξηπάτησέν μὲ καὶ δι 
οοτηχηδησχησηξ βεαπορᾷ ΙΩΘ. δὰ ἰδτουρῃ 

αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 15 ὥστε. - ὁ - μὲν 
π ἀξ ΚΙΙ1οα. Ἀ53-αὐὖ'ὌὄἜδ᾽ 6 ἱπαερᾶ 

νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία. καὶ 
Ἰαν Βοὶν, 8 ηἃ τὰς σοτατηδη ἀτηθηΐ ΠΟΙ -8πα 

δικαΐα ᾿. καὶ -ἀγαθή. 
τὶ θοῦ πα Βοοά. 

13 Τὸ 

καὶ 
Δα ποῖ 

οὖν νό ὅμος 

διὰ τῆς 
ἑτοιρ [π6 

ἐμοὶ πᾶσαν 
ΤΡ ΘΝ ΟΣ 

ἁμαρτία 
51Π 

ἐμοὶ, 
ἴο τὰϑ 

ἀλλὰ ἡ 
Ῥυξ ἰδο 

- ἁμαρτία 
1 εἴ 

οὖν ἀγαθὸν. 
Τδ6 (15) τβογοέοσα Βοοᾶ 

ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο" 
Ῥδοδταθ ἀοδίῃϑ Νοῖ χῦδν 1 οσσυσ; 

ἁμαρτία, ἵνα φανῇ 
δῖα, . 1 οτᾶοσ 831 [1 ταὶ ΔΡΌΘΩΣ 

διὰ τοῦ ᾿ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη 
Ἰσοῦρῃ ἔλθ (15) βοοὰάῦ ἰοτὰθ ψοσκίηξ ἄοννῃ 

θάνατον" ἵνα γένηται καθ᾽ 
ἀφδίδ; ὧὰ ογᾶθσχ ἐδαΐ στοϊρηξ Ῥθσοόσὴθ βδοοοσαάϊης ἰο 

ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ὧς ἁμαρτία διὰ τῆς 
ονοτ-οδϑὲ βίῃξαι σου ἴδ 6 

“10 

ΤΥ ὑπ6 βρὶ τ], δπα τοὶ 
ἴὰ ὑπ οἱᾶ βθῆβθ. Ὀγ 
[6 τυιύΐθῃ σοάθ. 

1 ΝΏΔῦ, ἴμθη, 5081} 
ΜΘ βᾶγ 15 188 ΟῚ 
ἢ ΝΟΥΟΥ ΤΩΔΡ ἰδμαὶ 
ὈΘΟΟΒ 50: Πθδὶν Τ 
ψουα ποῦ να δοχβ 
ἴο ΚΠΟΥ͂ 5ἰα 1 18 δὰ 
ποὺ 66 ἴοσ [6 Τὰν: 
ΒΗΩ6,, Ι͂ΟἹΥὙ ΘΧΘΙΏΡΙΘΟ, Ὶ 
του Ἱά ποῦ μᾶνα ΚασΨΩ 
οονοῦουΞ 655 1 88 
ΤᾺ δα ποῦ βαϊά: 
““ἸἼΧου τηυδὺ οὐ σογροὶ,» 
8 Βαυΐ 5, τοσοὶνηρ 8ῃ 
ἱηαπσοιααῦ ΤΟ ΌΡἢ 
[88 σομιηδηδτηθηΐ, 
ψοτκΚοά ουὖ ἴῃ π6 οοΥ- 
ΘὐΟΌΒΩΘΒΒ ΟΥ̓ ΘΥΘΙῪ δουί, 
ἴοῦ δρατὺ ἔγοῃγη Ιϑὺῦ 
δῖα ΜᾺ ἀθδά. ϑ Τὴ ἔβοῦ, 
Ι νἂΞ ὉΠΟ6 αἷΐνα δραχὲ 
το ἴα; Ὀαὺ ΨΈΏδη 
6 σομητηδηαχηδηξ 87- 
τἰνοα, βῆ οδϑῆῖθ ἴἰοὸ 
16 δραΐὰ, Ῥαὰδ 1 
αἀϊοά. 19 Απμαᾶ ὅδ οοπι- 
τηδηδχηθηῦ ΠΟ ψ85 
ἴο ἴ6, 18 1 ζουμῃᾶ 
ζΛοὺ 6 ἢὋἤὋὉο ἀδδίῆ. 

11 11 ἘῸΣ βίῃ, τϑοθινίηρ δὰ 
ἱπάιισογλθαῦ ἐὨΓΟΌΡῊ 
7Ὃη68 σομηλδησχηθηΐ, 
βΒοαπσραᾶ. π16--8η8 
ΚΗΘ τὴρ {ῃσοῦρῃ: 1. 
12 ΝΒεσοίοσθ, οἱ. 1.85 
Ῥαχὺ, ὑπ Τιᾶνν 15. Ποῖ, 
δῃηα [ἢ 86 σοιηχηϑδηᾷ- 
ταδὴῦ 15 ΠΟΙΪΥ δῃάᾶ 
Τρ θοῦ. δα βοοῦ, 

15 Ὁϊά,. πο, σψ δὲ 
ἷ5. βοοᾶ ὈῬβοομῖθ ἄθαΐμ. 
ἴο 6) ΝΟΥΘΥ ΤᾺ 
ὑῃαῦὺ Ὠδρρϑα! Βυὺ 5ἰη 
αἰά, ὑμδὺ Ὁ σϊσῃῦ ΡῈ 
ΒΏΟΜΏ 85 51 τοΥΚίηρ 
ουὐὺ ἀδαΐῃ Ζοσ 16 
[γοῦΡ ὑμαῦ ΜΒΊΘῊ 15 
δοοᾶ; ὑμαῦὺ βἰπ ταϊρηῦ 
ΙῬδοοῦΘ ΔΙ ΙΔΟὙ6 
ΒΙΏΓΟΙ ΦΏΣΟΌΡΕ . ὑπ6 

ν} 8} 

ἐντολῆς. 14 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ 
τοιμταδηαγηθηΐ, ὟΥε αν Κῆονῇ ὉΧΥ ἰἱδαὶ. ἰῃ6 

νόμος πνευματικός ἐστιν’ ἐγὼ δὲ σάρκινός 
ὁμο βοϊσίςδ] - ἷδ5; Ι μυϊ ΠΞΕΊΔΝ 

εἶμι πετιρραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 
Εν Βανίηρβ Ὀ66Ὼ 5015 πα ἰῃᾳ 

15 ὃ ογὰρ - κατεργάζομαι οὐ γινώσκω: 
ἍΜΏΪΟΒ ΤΟΥ δὰ ψογκίηρ ἀοννῃι ποῦ 1 τὰ ΚΙΟΝΙΩΒ; 

οὐ γὰρ ὃ . θέλω τοῦτο πράσσω, 
ποὲ ἤρου. ΨΈΪΟΒ 1 τὰ ψΙΠΩΣ (μ185 ἵὸ 8 ῬΟΥξΟΥσΪΏ ,, 

ἀλλ ᾿ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 16 εἰ 
ρᾳς ΨΠΪΙΟΏ 1 δὴ μδίίηϑ 1π|5. [18πὶ ἀοίΐησ. 1 

δὲ δ᾽. οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, 
μυξ ΨΏΪΟΒ ποὺ Ιβ8τὰ ΜἹ Ηρ τ 15 1 γὼ ἀοΙ ΠἙ, 

͵. σύνφημι. τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 117 Νυνὶ 
Ι τὴ βαϑιὴθ ΜΙ ἰο ἐμα Τῶν ἐμαὶ Β816. 

δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι. - αὐτὸ ὡλὰ Ν 
ρυΐ ῃοῖγοῦ Ζ δζ.λ ψοσκίηρ ἄἀονὴ ἰ θα ἰἴὰ6 

ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 18 οἶδα 
ἱράνθιπ ΪΏ τὴϑ 511. 1 αν Κπονν 

γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ. ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν 
Ὧο. ἰμδὲ. ποῖ ἰβ ἀνοιΐηρσ ἢ 6, {πὶ 15 ἴῃ 

τῇ σαρκί μου ἀγαθόν: τὸ γὰρ 
«-6. Βεϑἢ οὗ τηῦ, Βοοᾶ (ἐπ 15}; ἰῇῆς. ἔοτ 

θέλειν πααράκειταί μοι, τὸ δὲ 
ἴο Ὀ6 ΨΊΠΙΩΣ ἰ5 Ἰνὶηδ αἰοηρβίαθ ἴο ζχῆθρ, τῃ8 ραΐ 

κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ 19 οὐ 
ἴο 6 ψοΥκΚίιρ ἄοννὰ ἐπ (πη 5) ὅῃη6 τοί; ποί 

γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, 
ΤῸΥ ΡΟΝ δ Ι1 δὰ Πρ Τὶ ατὼ ἀοΐηῆρ Βοοῦ, 

ἀλλὰ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο 
Ῥυξ ψΏ1ΟΠ “μμῖπε) Ὡοὲ Τ τὰ 1ΠΡ Ἀδὰ 115 

πράσσω. 20 εἰ δὲ ᾿ς ὃ οὐ 
1 ἀγα Ῥου ουσηϊῃ δ. 1 ριὰξ ψῃῖοα ὁ μ.πῈ) ποί 

θέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι 
ΤΆτὰ ΜΊΏΜΠΕΒ 115 Ι ἀπ ἀοΐηῃρ, μοί γοὶ 

ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν 
Ῥαΐ τὰς ἀννθῖηηβ ἴα Ὶ ὃ8ζ1ὰ ψουκίηδ ἄονη [.{ 

ἐμοὶ - ἁμαρτία. 
10} 518. , 

21 Εὐὑὐρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ - 
Τ δὰ βμαϊησ, τῶ]ν ἰπ6 ΙΔ ἰο {ῃ6 ἴοπ6) 

θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι 
ΠΣ ἰοτὰθ ἕο 6 ἀοίΐῃς ἰῇ ἔμπο (μ:η5). 

ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται" 
ἴο τὴϑ τὴς Ὀ8α ([Π1Ὡ 6) 5 ᾿ϑῚΠΒ δΙο ΒΚ ΞΙα6; 

δὲ συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ 
Ι ἀε! σαὶ ΔΝ ἔοσ ἰοΐμε ἂν οὗ ἰῇ αοὰ 

κατὰ τὸν . ἔσω ἄνθρωπον, 
ΒΟσοΓγα 5 [ὁ 1π 6 ΡΠ} 5] - ΙΏΔΩ, 

δῦ .’ τοϑίθας 

ΒΟΜΑΝΒΚ 1:14--22 

σουτϑησχηθηῦ. 14 ἘῸΤ 
ΨΘ. Καον ὑμοῦ ἰδ6 
πὰ} ἴβ.. βρίγιθαδι1ι; 
Ρᾳαῦ ὃᾷΞᾧΔΡϑ πὶ ἔΙΘΒΏΪν, 
501 ἃ ὉΠΩ͂ΘΥ 5ίῃ, 15 ΕΌΥ 
δύ 1 8ῃὺ πογκίηρ 
ουὐδ 1 ἄἀο ποὺ ΚΗΟΥ. 
ΕἘῸΓΣ ψαὺ 1 σβΏ, 
{15 Σ ἀο ποὺ ὕγϑο- 
106; Ὀχκὺ ψῇδὺ 1 
Ὠδίθ ἰ6 ψῆδὺ 1 ἄἅο. 
16 Ποψονοσ, ἃ ψῶδὺ 
Ὶ1 ὧἀόο ποὺ ψ]β ἰδ 
ΨΜΏΘΔὺ Σ ἄο, 1 Ἄρτεθ 
ὑμαὺ 6 ΤῈ ἰ5 πο. 
1 Ἐ8ΒἘυδ τὸν ὑπ ομδ 
ψογκίηρ ἴ ουὐ ἰδ 0 
ἸΟΏΡΟΙ 1,. θα 5['ἢ 

ΪΏ πῖθ6. 
18 ἘῸΓΣ 1 Κηοῦ ὑδαῦὺ 
Ϊ. τὴϑ,: π8ὺ ἴ5, ἴἢ 
ΤῺ Πδβῆ, ὑθοσο ἀνθ ὶκ 
ποϊμίηρ ρμοοᾶ; ἴοσ 
ΔΌΪΠΙΥ ἰὼ ψίϑ ἰδ 
Ὀσγαβοηῦ τὶ το, θα 
ΒΌΠΥ ἴἰο ΨΚ οὐ 
δῦ ἰ5 Β8πη6 ἰ5 τοὺ 
[ΡΥΘΘΘ]. 19 ἘῸΣ {π86 
δοοᾶ ἰδοῦ 1 ΨΙΒῺ 1 

ἄο ποῦ ἄο, πὸ [δ8 
Ῥβδὰ [δᾶ Σ ἀο ποῖ 

ΜΙΒῊ 15 ΜΔ ΤΙ Ὀγβδο- 

ἰϊοθ. 201, πον, ψ δῦ 

Ὶ ἄο ποῦ ψϑἢ ἰ5 

ψῶδὺ Τ ἄο, 86: ομδ 

ψογκίηρ ὁ οὐδ ἰκ 
ὯΟῸ ἸΟΩΘΘΙ 1, Ὀαὺ ὑπδ 
βδῖη ἀποπίηρ ἴῃ τηθ6. 

211 ἔϊηάα, ἴθ, 

15 ἸΔῈ ἰἴὰ ὨΔῪΥ̓ 
οϑδο:. ἰδαὺ ψθ 1 

ΨΙ5Ὼ ἰο ἄἀο ψϑϑὺ ἰ5 

ἀΠτραῦ, ψαὺ ἰ5. δά 

6 Ὀτοδοηῦ τ] ΠΊ6. 
221 ὙΘΔΙΠν ἀοιρηῦ ἴῃ 

86. Ιτδθὼ οὗ αοᾶ 

δϑοοοζάΐηῃσςσ ὅο ὑμ8 

ΙΏ8η 1 δὶ ψἱΐῃ, 



ἘΟΜΑΝΒΚ 7: 28---8: ὅ 

28 βλέπω δὲ ἕτερον 
1 δῖὴ Ἰοοκίπβ δὲ μαὶ αἰξβογεηΐ 

μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ 
ΤΩΘΙΔΌΘΙΒ Οὗ δ ὉΥΘΙΣΙΩΒ δθβϑίηβί ἴο ἐμ 6 

τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν 
οὐ χηΐϊῆα οἔτηθ δηᾶ 1 Κὰρ σαρ να ΤῊΘ 1π 

τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν 
{6 ἂν ΟΕ ΑΝ ΕἸ] ἰο {ἴπ6 (Ομ 6) Ῥοΐῃσ ἴῃ 

τοῖς μέλεσίν μου. 34 ταλαίπωρος ἐγὼ 
τς ΤΏΘΙΩΡΟΥΒ οΟἔδ. ΟΘΠΟῸ5- Ὀ δ ΡΩΝ Ι 

ἄνθρωπος τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ 
ΤΏ; ἍῈΟ τΐ6 ΨΠ1Π ἄταν Του 561: ουἱὐ ΟΥ ἴΏ8 

σώματος τοῦ θανάτου τούτου; 25 χάρις 
ρΡοᾶν ΟΕ 6 ἀϑαΐῃ {8159 ΤΉΔΏΙΚ5 

δὲ τῷ θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Ῥαξ ἰο ἰδ σοῦ Τὰγοῦρ 6515 ΟὨτῖκὲ ἐῃς 

κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ 
Ττοτὰ οὔιι5. Ἐθϑν ἐμοσοῖοῦθ νοχν 1 ἰοίμα 

μὲν νοΐ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, 
ἰμλαθρα σχαϊηα 1 πηι β]ανιηρ,͵, ἰο ὰν ΟΥ̓ σοῦ, 

δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 
μὰ 6 ἰο]ανν ΟΥ δἷῃ, 

νόμον ἐν τοῖς 
1ὰνν ἶὰ ἴϊμ6 

νόμῳ 
Δ 

τῇ 
ἴο {πε 

ῷ ὑδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖ 
ΝΟΥ ΤΟΔῚ πὸνν σοπαρσχηηδίϊοι ἴο ἐπ (065) 

ἐν Χριστῷ ᾿ἰἡσοῦ: 2 ὁ γὰρ νόμος τοῦ 
΄ῃ Ομ τιδί ΦΖεθαβ; 16 ἔογ 1Ὲ.Ψ ΟΕ ἴῃ 6 

πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ 
ΕἸΟ ΣΕ ΟΕ ἴδ8 1116 Ε} [Θ᾿ Ὁ ΕΤ 76 515 

ἠλευθέρωσέν σε νόμου τῆς 
τεραᾶ ψοιῦῖ 1ὰΨ οΥ τ 6 

ἁμαρτίας καὶ θανάτου. 3 τὸ γὰρ 
Ἐ}} 6] 8 ΠΩ,ῖ 1οτ ἀδδίδ. ΤῊΘ 

ἀδύνατον νόμου, ἐν ᾧ 
Ὡοΐ ΡΟΝ ΟΓΥΕΩΙ (1655) οὗ ἴῃ 68 Ττὰὰνν, 1 ΟΝ 

ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς 
ΗΠ “νας ρρίησ οῖκ σου {πὰ 65}, 6. σοὰα 

τὸν ἑαυτοῦ ᾿ υἱὶν πέμψας ἐν ὁμοιώματι 
ἐῆο ΟΥ̓ ὨΙΞΟΙΙ ὅοὴη Βανί ρ βεῃξ [ἢ ἩΚΘ 655 

σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας 
οὗ 6 β ἢ Οὗ βἷ δῃᾶ δροὰξ 51Π 

κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 
Ἦδ6 πᾶσρα ἄοννὴ [πῃ 51 πὰ ἴῃ 6 ἤρβῃ, 

4 ἵνα δικαίωμα τὸ τοῦ 
1 οτάϑσ (88 ἴπὸ τἰΒ δου τραυίγοσαθὴξ οὗ [μ6 

νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς 
ΤᾺ ΤΑΙΡῊ Ρ6 ξ1ΠΠ1δ ἢ 5 [ἢ68 (οΠ 65) 

κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν 
ϑοσοταάϊηδ ἴο Θ5ἢ νυν δ Ι ΚΙ 5 αρονὲ 

κατὰ πνεῦμα: ὅ οἱ 
Θοσογαάϊηρ ἴο ΒΟΙΙ; 86 (ο565) 

τοῦ 
τὴ6 

ἀπὸ 
ἔγοτὰ 

τοῦ 
οὗ [ῃ6 

τοῦ 

ἢ 
ποῖ 

ἀλλὰ 
μα 

γὰρ 
ΤΟΥ 

13 

2383) Ριδ  Ρεδῃοϊὰ ἴῃ 
ΤῊ ΤΑΟΙΟΥ5. 8 ΠΟΘ᾽ 
5. Μδιτὶῶρ αρδϊηβὲ 
{86 Ια οἵ ΤΩΡ τϊηᾷ 
δὴ 1οϑαάϊηρ ΤὴΏ6. οδῃ- 
εἶνο ἴο 5} 5 ἰδνν ὑξδὲ 
Ϊ5 ἴἢ ΤΡ ΙΤὩΘΙΌΘΣΣ, 
24 Μ ΊΒΟΥΔΌΙΘ 8ϑῃ 
{8 Ἔ1 δ! ἍΠηο ψ11} 
ΤΟ τ6 ἔσο {δ 
Ῥοᾶν υπᾶαοτροίΐίηρ ἐπὶ 
ἀθϑίῃ 25 ΤΏΘΗΙΣ τὸ 
«οάΩ ὑβτουσ ἢ σ65ὰ5 
ΟὨγίδυ ΟἹ Τιοσά! 550, 
8, ΙΓ [{10}] 
ΤΑΙ 1 ΤὩΥΞΘΙΥ 81 8, 
αἶανα ἰο Οοὐαβ.. ἰᾶὰ, 
Ὀαὺ ἢ [τ] Πθϑἢ ἰὸ 
5 5 ΙΔ. 

8 ΤὨΘΥγοΐοτο ῇοδο 
ἴῃ ππϊο ψ͵ΙῸΗ 

ΟΗγὶθ σ6θὺ5 δϑᾶγα 
Ὧο οσοπαδιηϑύϊΐοις. 
2ΒῬΟΥΣ 8 ἰϑδζ᾿. οἵ 
ἐπϑὺ δρίτϊῦ τ ΒΊΟἢ 
δῖνθ πρ 1ἢ πηΐοῃ 
νι ΟὨυΙϑὺ ὅθϑας ὯΔ5 
βοὺῦ γοὺὰ χε  ἔγο. 
86 δὰ Οὗ 5ἴῷ δῃᾶ 
οὗ ἀρβϑίῃ. 8 ἘΌσ, {ῇθ γα 
Ὀδῖηὴρ 8Ὲ ἰποδρᾶ- 
ὈΙΠΠν οὐ ἔῃ ρᾶδχὲ 
οἱ ἴῇϑ τ, ΜΏΣ6 

85 ψοὰΚ ὑῃΤΟΙΡῊ 

[6 ἤθδηῃ, αοάᾶ, Ἀγ 

δοιμαΐηρ Ὠϊδ. οὐ ΚΞΟῊ 

χὰ ὑῃθ ᾿ἰἰκθῆθθα οὗ 

ΒΩ] ΘΒ 8ηα σοῆ- 

ΟΟΥΩΪΩΡ 5, οοἢ- 
ἀρχλπρα δῇ ἰῇ ἐδα 

ΠΟΘ, 4 [α΄ ἐδ6 τἱρῃ- 
ὑβοῖϊβ σϑαυϊγουιθηῦ οἱ 

[26 Τὰ ῦνϑ᾽ ταϊρηῦ Ὀ6 ἢ1- 

ἨΠΕα. ἴἢ τὸ ὯΟ ΜΑΙ, 

ποὺ ἰῇ ϑοσοῖά ἢ 

8 Πρβῆ, Ὀαὺ ἴῃ 80- 

οογαά ἢ [ῃὴ6 501 - 

Ὁ. ΒΕΈΟΙ ἔμοβα - 0 
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κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς 
δοςογαϊηβ ἴο ΕἸ ΕΗ Ρϑίησ {π6 (55) οὗ μ8 

σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ 
βοϑἢ δυθ τ αϊηΡ, ἰῃ8 (οη6898) κα δοσογαϊηβ ἰο 

πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 6. τὸ; 
οἰ ς 16 (1955) οὔίμο ΒΌΪΓΙ, ΤῊΘ 

ἃρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ 
ὑήε ΡΟΠΗΟ ἈΝᾺ ω ἅς6. ας Ὁ τς ὑεῖ 

πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη" 
ΕἸ) ψ 1} 16 8ηὰ Ρβθᾶςθ; 

φρόνημα τῆς σαρκὸς 
τηϊπαϊ ΟΥ̓ [6 Εν 5} 

νόμῳ τοῦ θεοῦ 
1ῈῺΝ οὔίῃμο αοά 

ὄνημα τοῦ 
φρόνημα ΟἹ ἰὰ6 

Ἷ διότι τὸ 
{του ἢ ΜΏΪΟλ ἰδ 

ἔχθρα εἰς θεόν, τῷ γὰρ 
δησγαϊίν ἰηίο αοά, ἕο 6 ἔου 

οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται" 
πού [1ἰ5 Ῥείηρ ΒΘ ο δά, ποί- ας ΙῸΓΣ {5 8016; 

ὃ οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι 
[π8 (οπ65) Ὀὰξ ἴῃ 865} Βοίηρ ἰο αοα ἴο ρΙεοδβα 

οὐ δύνανται. 
ποῖ ἘΠῸΡ 8Γ6 8016. 

9 Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ 
Ἧοσυ "Ῥυξ ποὺ ὑοῦ δῖα ἱἰθ βθ5ἢ [.}}}5 

ἐν πνεύματι,. εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ 
ἰῃ Βρεσῖ, ἱξενθὴῃ βρίσις οἕαοα 15 ἀν εηησ 

ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ 
ἷΐχ' τοῦ. 1ξ Ρυΐ δῆγοημθ. οϑρῖ οὐ ΟΠ σι ποῖ 

ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ δὲ 
ἰ5 αν 85, {π15 (056) ποῦ [5 οἵ Ὠϊτη. ΙΣ Ῥ»αυΐ 

Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν 
[δ ΕῚῚ ζὮπ τοῦ, ἰᾷ8 ἰμᾶάθροὰ ὑοᾶν ἀσδδα 

διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ: διὰ 
ζὩΤΟΌ ἢ βίῃ, δα θὰ 5ρίτ [186 ἰῃσου ἢ 

δικαιοσύνην. 11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα 
ΤΡ ΘΟ 5. 6585. 1Ὲ Ρὰ ἔῃ 6 Βρὶ οὗ ἐπο᾿ ἴθπ6) 

ἐγείραντος τὸν ᾿ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν 
ΒΑανΙῺΡ χαϊθοα Ρ 116 Φ 6585 οιιϊξ οὐ ἀδϑβα (οἕθ5) 

οἰκεῖ : ἐν 
ἷβ ἂνν 6} }1π5 1ῃ 

ἐγείρας ἐκ 
αν δ ταὶβϑα ἃ 

Χριστὸν ᾿ἰησοῦν 
Ομσιβὲ ὄςϑδιβ 

θνητὰ σώματα ὑμῶν 
ΤΟΣ] Ὀοαᾶϊθα οὗ τοῦ 

αὐτοῦ πνεύματος ἐν 
οὗ Ηἰτὴ ΕἸΣ εν 1χ 

12 "Ἄρα ᾿ οὖν, 
ἘΘΔΗ͂Ν ἐποσϑέοτσο, 

ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκὶ 
6 ἃ’, οὐδ ἰοτζῃὴς -ἢσβῃ 

ἀλλὰ 

μ8 (οη6) 

νεκρῶν 
ἀρδα (0.65) 

ζωοποιήσει καὶ τὰ 
Ψ011} τα Κα δὴν δἱϑοὸ ἐπ 

διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος 
Ἰχοῦσ 6 ἱπαννοιηδ 

ὑμῖν. 
του. 

ἀδελφοί, 
τοίου. 5, 

τοῦ 
οὗ [6 

ὀφειλέται 
ἀθθέοσξ 

κατὰ 
δοσογάϊηρβ ἴο 

ΒΟΜΑΝΆ 8: θ---12 

816 ἰῇ ϑδοοοσγὰᾷὰ να 
58 ἤρρὴ βού {61 
μη. ΟἹ 86 ὑμίηθδ 
οὗ 86 Ηδθβη, πὲ ὑμοβα 
ἴῃ δδοοοῖά ψιἢ [μ6 
5ρισὶῦ οὐ δ ὑμϊηρδ 
Οὗἠ (6 δριτὶῦ ΘΕῸΣ 
8 χηϊπαϊηὴσ οὗὐ [88 
ΒΘ Ιθ8 5 ἀδδΐῃ, 
θυ} [6 υχησίηρ οὐ 
Ὧὸ 5ρίσὶῦ τρδηβ 1116 
δι Ῥόᾷοθ; 7 Ὀθοβδῦξα 
8 χτϊηᾶϊηρ οὐ {88 
ΠΘΡῊῚ θη δ ν 
ψ Οαοα, ἔου 1ὁ 15 
Ὡοῦ ὑπ ᾷᾶθυ. Β] οὐ ἢ 
ἴο ἰῃῇΏ8 ἰᾶν οἵὗὐ Οαοᾶ, 
ὭΟΥΤ, ἰῇ ἴαδοί, σϑὴ ἰΐ 
Ὧ6. 850 ἰμοθδθ ΨὮὯΟ 
ΘῈ ἴθ ὨδΥΊΟΩν ΜΙ 
μὲ ἔἸΘΒῺ οδημοῦ 
Ὀΐϊθαϑα αοᾷ. 

ΘΉΟΜΕΟΥΟΣ, γοὸῦ 8186 
ἴῃ Βαυσηόην, ποῦ ρα 
06 65}, Ραῦ ψΊ ἢ ὑπ 
ΒΡ, 11 Οοα βρίτῦ 
{τὃὦΨεο'ῃ'ύόε ἄνθη ἰῇ σοῦ. 
Βα ᾿ὖ δγοῦθ αοοθ5 
ποῦ δνθ ΟἾγ δύ᾽ βρὶσ- 
1, Ὡϊβ ομθ ἄοθ τοῦ 
ὈΘΙΟΡ ἰο Ὠΐην, 10 Βυΐ 
1 Οἰγῖδὺ ἴθ ἴὰ αὐτο 
νι σγοῦυ, ἴῃ Ροᾶν 
ἰπμαδοὰ 5 ἀθαὰ οἱ 86- 
σοὺ οὗ πη, μιιῦ ἐπ6 
Βοϊχιῦ 5 116 ο 80- 
σοπηῦ οὗ ΓΙΡ ΘΟ ΒΏ 655. 
11τὸΆ, ον, ὑμθ βρὶ τὶ 
οὗ ἷτὰ ἐμαὺ γὑαϊβϑθα Ὁ 
ὥοϑι5 ἴτοια ἔμ ἀδδά 
ΟὝΘΙΙΣ ἢ τότ, ὯὨ6 ὑμδὺ 
Τταὐδορα ὸτπῷὸ ΟὨγίδὺ σθϑι5 
ἔγοσα ὑὴ ἀρ Ψ}Π δἷ- 
80 τΏ8 Κ6 σόα πιοῦύϑὶ 
Ῥοάϊο δαἷἷνα ὑῃτουρἢ 
Ὧΐ5 σοῖσι ὑπδὺ τοῖα 68 
Ϊὰ του. 

12 50, ἴμρῃ, ῥὑσζοίῃ- 

ΟΥ̓, 6 8.6 Ὁπ66Υ 

οὐ! ρσαύίζοω, ποῦ ἰο ἐῃ6 
ΗΘ ἴο ἴἴνὸ ἰῇ 80- 
οογᾷ σι 6 ἤδβῃ; 
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σάρκα ζῇν, 18 εἰ γὰρ κατὰ 
Ηθ5} ἴο "6 ἡντηβ, 1 ἔοι δΔοοογαάϊης ἰο 

σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν, 
Βεβὴ στοῦ 816 νίῃρ ὑοῦ δῖ δροαξξΨ ἴο ὈῈ ἀγίπε, 

εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος 
1 Ὀὰᾳ ἰοβρίσγὶξ 16 Ε δοῖβ ΟΥτμ6 Ῥοᾶν 

θανατοῦτε ζήσεσθε. 
τοῦ 8.6 ρυῦμ τ ἰο ἀθαίῃ τοῦ Ψ011} Ἰῖνο. 

14 ὅσοι. γὰρ πνεύματι. θεοῦ ἄγονται; 
Π ΑΒΊΤΏΘΩΣ ἃ5 ἴοχ [30 βρίγὶὶ οὐ ἀοά δζγὲ Ῥϑίηςξ 16α, 

οὗτοι. υἱοὶ θεοῦ εἰσίν. 15 οὐ γὰρ 
ἴθ. 5015 οὗ αοῦ 1.8. ὅτε. Νοὶ ΤῸΣ 

ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν ᾿ εἰς 
τοῦ χϑοοὶνεα ΕἸ ΣΕ. ΟΣ ΒΊΑ ΘΙ͂Ν ΕΥ ΟΥΡΟῚ 1ταΐο 

φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα 
68, Ῥαΐ χοῦ τϑοσϊγϑαᾶ βρῖσιῦ 

υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν 
ΟΣ ΡΙΔΟΙΠΕ 85 Βοῦ,-ὀ [Ϊ1ἢ δ 24} 1. οἱ Ὅ76 ΔΓΘ ΟΥ̓ΣῚΠΒ οἂΐ 

᾿Αββά ὁ πατήρ. 16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα 
ΑΌΡᾶ 1 6  Εδίμπου; Δ 1μ6 ἘΞ) 2) ἘΦ 11 

συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν 
Ῥδατῖβ ϑγίϊωθϑα 1 ἐπ ΒΌΪΙς οὔ δαὶ ψὸ δύο 

τέκνα θεοῦ. 17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ 
οὨΠ]άγρ οὗ αοά. ΤΕ Ῥαΐ οὨ άσθῃ, δἷϑο 

κληρονόμοι" κληρονόμοι μὲν θεοῦ 
Ὠρῖγβ; δ 51:8] ᾿ἱλαθεᾶ οἔ αοά, 

συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ. 
Τοϊμΐ ΠΟΙΥ5 Ὀαὶ οὗ ΟἸγῖϑέ, 1 ὄσνθὴ 

συνπάσχομεν ἵνα καὶ 
Ὅ6 8716 5ΒΌ οτηρ τορ  οΥ π᾿ ογᾶφσ ῃδὲ 8150 

. συνδοξασθῶμεν. 
τὸ 5ῃοια Ρ6 Ιου  Βθα ἰοβσοίμο νυ. 

18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ 
1 δῖὰ τροκοηΐηὴρθ ἴοῦ ἴπϑί τοί ψοσίῃν [86 

παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν 
Βιουίηρ5 οξίδο ὕονν δρροϊηϊθα γὴηθ ἰονναστὰ {μ6 

μέλλουσαν. δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 
Ὀοίης αρουδ ρίουν ἴο Ὀ6 τονϑϑιεα 1πΐο 

19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν 
-ΤᾺΘ, ΟΣ. Θαβορ δαχραοίδίΐϊοη οἵ ἴμ6 οσθδίΐοῃ μα 

ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχετάι" 
χσϑνθιδου οξίδμα βϑοὴ8 οὔίῇῆς αἀοὰ 5 δυνδίπϑ; 

20 τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις 
ἴο 8 ΩΣ νΔΏΙΥ ἐμ 6 σγεδίίος 

ὑπετάγη, οὐκ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ 
νν85 βυ )]θοϊςα, τοὶ νοϊαηίδυν Ῥνυξ εἴ ψ 61» 1} εἹ 

τὸν - ὑποτάξαντα, ἐφ᾽ ἐλπίδι 
186 (ο6) . ανὶῃρ Βα ΘΟ θά, ὌΡΟΩ ΒΟΡΘ 
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18 ἴ0Υὁ 15 στοῦ Ἰἷγᾳ 
ἴῃ βοσοχά σῇ ἢ 
δὴ τοῦ 816. ΒβΒίχε 
ἰἴο αἷ6; Ρυαῦὺ ἱξ τοῦ 
ραῦ ὑῇθ ρσγϑούΐοας 
οἱ τἪὉ᾽ὴ86 ΒΟΩ͂Υ ἰἐρ 
ἄθαΐῃ ὉΥ ὑμ6 ϑβρίτη 
Υοῦ ΜΠ ἔνα. 14 Ἐρι 
81 ῺΟ 81:6 1Ἰρὰ 
ΟΟα᾽ 5 βρὶγιῦ, [656 ἃγρ 
αοα᾽β 5οῦβ. 18 Ἐρν 
τοῦ αἰἱὰ ποῦ τϑοοίνο 4 
ΒΌΣΣΙ οὗ 5ΒΙΑΥΘΥΥ σϑβ- 
ἰὴ ἴθ. δρϑίῃ, δαὶ 
χοῦ τϑοοῖνοα ἃ ϑρϊσὶ 
οὗ δάορ(οῃ ἃ 50. 8, Ὦγ 
ΒΟ. βρ τὸ οἷν 
οὗὐ: “ἈἙἍΡθα, ἘαΙΏΘΥ!» 
16 ΤῺΘ 5ρἐγὶῦ 156} 
ὈΘΑΥΞ ΜΙ ΏΘ55 τὶς οὐ 
βρίσῦ 8 ψὸ ἃ18 
αοάβ ὉὨΙΠάγθη. 17 Τῇ, 
ὑμθῃ, ψ ἅτ οῃ]άγρῃ, 
6 δῖ α͵ἴϑο Ὦθΐσϑ: 
Πϑὶσβ ἰηαθρα οἵ Οοὰ, 
Ῥαῦ Ἰοΐῃῦ. μοῖσ ψιῇ 
ΟἸγιβῦ, - Ὀσχουϊαραᾶ σὲ 
ΒΌΆΠΕΟΥ ἰοροίμοῦ μὲ 
ὍΔ ΠΊΒΥ 8150 8 -οἱογὶ- 
Ἐρα τοροίδον. 

18 Ομ ΒΘ ΘΗΙΨΟΣ 
ΤΌΚΟΣ ὑμαὺῦ ὑπ 881- 
Σουρ Οἱ ῃ86 Ὀχϑβθηὶ 
ΒΘΘ ΞΟ ἅ(ο ποὺ ατουηΐ 
ἴο δηγίῃηϊηρ ἴῃ σοχῃ- 
Ῥδυίβοη ΜΙ ὑπ ρσἷο- 
ΤΎ ὑμαὺ 15 ροΐηῃρ. ἰὸ 
6 τγχρνϑαϊὶθα ἴῃ 8. 
19 ἘῸΓΣ ἰῃ θᾶρϑσ οχ- 

Ἴ ρϑοϊαϊύίουῃ οὐ ἐμ οτϑ- 

δἰίοη 15 σψαλδίηρ [Ὸ 
[6 στονθα!ηρ οὗ {π6 

ΒΟ οὗ Οοὐά. 20 ΕῸΣ 
[86 στϑδύϊοῃῃ ὑγ8.5 50- 
θοιθαᾷ ἕο ἔα λέν, ποὺ 

Ὁ ἰ5 οὐ 1 υὺ 

Φτουρ ἰπὶ ὑδαῦ 

Βυρδοίοα.. 1,. 08 

1ὴ6 Ρϑϑδὶβ οὗ. ΔΟΡΘ 
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21 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται 
ἐμδύ 8180. νοῦν ἴῃ ογϑδίϊος ὙΜ1Η 6 ἔγοεα 

ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾷς εἰς τὴν 
ἔτολ ἴδ Βίδνειν ΟὟ ἴθ. σοττυρίίου. ἰηΐο. ἰῃ6 

ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν. τέκνων τοῦ 
Ζγθθάοῃ οὗ μα ΜΈΜΝ οὗ ἴ86. οὨΠάγο ΟΥ π6 

θεοῦ. 22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ 
αοά. νε βᾶνεὲ Κῆοσῃη 2710. δαὶ 811 τὰς 

κτίσις συνστενάζει καὶ 
οσοδο ἢ 15 τοδὶ ἰοοΘΥ δᾶ 

συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν 
ἰ5 ὨδντὴΡ ἰγανϑὶ] ρα 15 ἰοσαῖθοσ Ομ} τς πον; 

23 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν 
Ὧοΐ ΟἿἹν Ῥιυῖϊ, υς΄ 650 νϑχν οὔὐθ5 ἴδ 

ἀπαρχὴν τοῦ. πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ 
Βτϑίζσι 5 ΟΣ [6 ΕἸΣ} » 15 Βδν ΜΘ 8150 

ἐν ἑαυτοῖς στενάξομεν, υἱοθεσίαν 
56} ν06 5 816 σχοδῃϊηδ, ὈΙΔΟΙῺΡ ἃ5 ΒΟοΙ5 

τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ 
τε ΤΟΙΘ856 ὮΝ σϑΏβοιι οἵ 6 

ἡμῶν. 24 τῇ γὰρ ἐλπίδι 
᾿ οξυ. ἼἸο τὰς , ΔῸΣ ὮΟΡΘ 

ἐσώθημεν: ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν 
ΜΟΎ ΘΙ βανρᾶ; Πορα Ρυϊ Ῥείη Ιοοκρα δ ποὺ 15 

ἐλπίς, ὃ γὰρ βλέπει τίς 
πορο ψνὩοἢ (15) ΤΟΥ 15 Ἰοοκίῃϑ δε ψῇο 

ἐλπίζει; 2458 εἰ δὲ ὃ οὐ 
15 Πορῖηβ ΖΟσ 7 δε Ῥιῖ φῇ (ἰ1Π 5) ποῖ 

βλέπομεν ἐλπίζομεν, “" 
ὍἍ6 86 Ιοο ὴη αἵ. γ)8 ἅΓῈ ΒΟρΙη6 ἔοχ, ἴβχουξῃ 

ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 
ἐπάγη ΨΘ ΓΘ ΔΝ ΙΕ: 

26 Ὡσαύτως δὲ 
Δ.5-1ἴῆ1|5 -ὰξ 

συναντιλαμβάνεται. τῇ 
15 Ἰοϊ ον ὨΘΊΟΙΤ ἴο ἴὰ 6 

γὰρ τί προσευξώμεθᾳ. 
ΖΓ. ννῆδίὲ 6 Βῃου]α σαν. 

δεῖ. οὐκ οἴδαμεν, 
ἢ 15 Ὠροσσθουν το ῬῸ ἢᾶνῈ ΚοΨῺ, ρμαξ ΝΟΥ 

τὸ πνεῦμα. ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς 
«τς βρίσις 5 ΘΡΡΘΏἑΩΒ ΟἹ ἐλ ΒΘΏΔΙΖ ἴο στοδηδβ 

ἀλαλήτοις, 21. δὲ “ἐραυνῶν τὰς 
ὈΠΒΡΟΚΚΘΩ, ἴδ6. (ο16) ῬαΓ ϑεαγομίησ. {δ6 

καρδίας οἷδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ 
Ὠρασίβ Ὧ85 Κῆονη ψῆδὲ ἰβὰθ χϊπαη ΟΥ [86 

ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει 
ἰῃδὶ δοοοσάϊῃβ ἴο αοα 5 ΒαρΌΘΩΙΩΣ ὁ 

αὐτοὶ 
ΨΟΥΥ οὐδε 18 

ἀπεκδεχόμενοι 
δα ἸΠ5 

σώματος 
Ῥοὰαν 

πνεῦμα 
ΒΟΙΣΙ͂. 

τὸ 
ἴτὰ8 

καὶ τὸ 
8150 ἴμ6. 

ἀσθενείᾳ ἡμῶν' 
ὝΘΔΚΩΘΒΞ ΟΥ̓; 

καθὸ : 
δοοσοχαϊαξ ἴον δὲ 

ἀλλὰ αὐτὸ 

πνεύματος, 
5οτὶῦ, 

ὑπὲρ ἁγίων. 
ὌΝΟΣ ΠοΙν (0165). 

ορσοῦμοσ. 

ΒΘ ΚΏΘΕΒ; 

᾿ ΒΘΔΙΌΒΘΚ5 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 8:21---297 

21 ἴμαῦδ.. ἐμ. ογϑαύζοι 
1561 αἷδὸ ψΠῚ2 86 βοὶ 
ἔγθ6. ἔσο ΘΙ αινοσθηῦ 
ἴο. σογτυρθϊοη 8πᾶ 
Ὦδνο ὑδ8 ρίοσοιϑ ἔτθα- 
ἀοὰ οὗ ὑπῃ6 οὨλάγεοι 
οἱ αοὰ. 22 ΕῸΣ χὰ Κῆονν 
88. 811 ογοαύΐζοῃ. ΚΘΘῸ5 
ΟἹ ρτοδηΐηρ ἰοροῦμου 
διὰ Ῥρΐὴρ 'ἱῃ ρῬϑὶῃ 

πὴ} Ὁ} πον. 
28 Νοῦ ΟἿἹΥ ὑδαὺ, θα 
ἍΘ ΟὟ ΒΘΙνο5. ἰδοὺ 0 
Ὥδνθ 6 ἢτγϑὺ ἔγιϊῦϑ, 
ΠΘΙΏΆΘΙν, ἰδ6- βρἱστΣ, 
γ6 5, 6 Οὐχῆξθῖνοβ σΤΌΘ 
ὙΪΌΠΙλ ΟἼΣΒΘΙν 65, ΜΨΏΪ6 
6 ὅτὰ δαύῃθοῦν ταῦῦ- 
πὰρ. ἴοσ δαορος 85 
ΒΟΏΚ, ὑὯ6 χϑίθϑϑα ΖτῸΠῚ 
ΟἿΣ Ῥοαΐϊθ5 ΡΥ ΤΏ ΒΟΙΙ. 
24 ῸΣΓ ͵ὰὸ ψοσο. βανοᾶ 
ἴὰ [15] Πορδ;. Ὀυῦ 

Ὥορα μαὺῦ 15 566 ἰ5 
Ὡοῦὺ ΠΟρΘ, 10 ΜΏΘΩ 
8. ἸΏΘΩ 5665 8. ἰδίηρ, 
αοο Ὧ6 Ὠορ6 ἤἔοσ ἰ9 

25 Βυὺ 1 σὰ ΠΟΡΘ ΙῸΣ 
ψΜΏαὺ τὸ ἄο ποῦ 566, 
6 Κορ. οὰ. ψδὶῦ- 
ἴῃ ἴον 1 ΜΠ δηδατ- 
868. 

261Ὼ ΠΚΘ. ΤΏΒΠΏΘΓ 
πα βρῖσὶῦ δἷδο. Ἰοϊηβ 
ἴῃ ἹΓΠ ὨΘΙΡ ΦῸὉΓ ΟἿΓ 

ἴθ᾽ {88 
ΓΡΓΟΌΙΘ. οἱ] ψῃδὺ τα 
ἘΒΟΏΪ]Α ὈΥΔΥ ἴοσ 85. τὰ 
Ὠρρᾶ ἴο ψὸ ἅο. τοῦ 

Καον, Ῥαῦ (86 βρέσὶς 
1561 Ῥ]θϑδαξ Ι͂οσ. ὺᾧ5 

αἰ ̓ ς στοδηϊηρα τ- 

αὐτοτοᾶ. 27 γε 8 ψὯο 
16. δαγὺβ 

Κηον5 ψΏδὺ [6 τηθ8:- 

ἰὴ οὐ ὑπ βρίσῖῤ 15, 

Ῥδοϑδο 1 15. Ὀ]θϑᾶ- 

ἵἴπρ: ἴὰ ϑοοογάᾶ. πιὰ 

,Αοα ΖοΥ ΠΟΙ ΟἸΘ5.. 



ΒΟΜΑ͂ΝΒ 8: 28---8. 

28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς 
Ξε αν Κπόονῃ αι ἰδὲ το ἰῃῆ6 (Ο}65) 

ἀγαπῶσι τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ 
Ἰονίηξδ: πα αοά 811 (ἐπ 55) 15 ὑσουκῖτπιδ οι ΠῈῚ 

ὁ θεὸς εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ 
ἴὴ6 αοά ἰπίο μοοᾶ, ἰἴο ἐΐμα (οὔθ5) ϑδοσοχάϊηξ ἴο 

πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 29 ὅτι 
ῬΌΣΡοΞΘ ΟΔΙ1φα (ΟΠ. 65) Ῥείη. Ἐδοβιβα 

οὗς προέγνω, καὶ προώρισεν 
ἉΜΏΪΟΘΏ Ο65 Ὧ6. ἔοσθκῆσν, αἶἰδοὸ Β6 ἀεβηξαᾶ Ὀϑ ογθμδηά 

συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς 
οοὨξοισηθᾶ ἰ ἐμ6 παρὸ οξίμθ ὅθ. οὗ ῖτα, ἰμίο 

τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς 
τ 6. ἰοῦα ἘΡΊΦΩΝ ΒΥβί θοΟτᾺ 1Ὰ ΤΆΔ 

ἀδελφοῖς. 80 οὗς δὲ 
Ὀνοίμου; ὙΜΏΪΟΝ ΟὔΘ5 Ῥαϊ 

προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν" καὶ 
6 ἄδεηρα Ὀθέοσομδηα, ἰῆεβε. δἶβο. 6 οδ]ϑᾶ; δῃά 

οὗς᾽ ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν" 
ἍΈΙΓΩ οὔθ5 6 σ4]166, Ε}6Ὑ- 5 1] 8δῖ5ϑὸ Π6 7 5 Ηρα; 

οὗς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ 
ΨΏΙΘΗ ΟἿ 65 [6}}1} δ ζ1ιιϑ1Πε8, 16 βα δῃηά 

ἐδόξασεν. 
ἢ σ)ουῆβα. 

31. Τί 
δ ἘῚῚ 

ἐροῦμεν πρὸς 
ΨΨ1} ννῈ 5.5 ἰοννασὰ 

ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς 
ἔλοθα (1595) 1 6 αοὰ ονοῦ 15, ΨΜΏΟ 

καθ᾽ ἡμῶν; 32 ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ 
ἄοννῃ οὐ ι.52 ὝΝΈΟο ἴῃ ἔδοῖ οὐ ἴῃς. οὐ Ξοὴ 

οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων 
Ἀοΐ Πα βρδυδᾶ, μα ὈΥΘΥ ὼΒ Δ. 

παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν 
ἢ6 σαν Ὀθϑιᾶσ δ, ον ποΐ δ15οὸ ἐορι οίθϑυ ἢ 

αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; 
μὰ ἰῃ6 811] (ἐμ ἴηΡ5) ἴο τ5 ΜΙ 6 ργδοίουβιν δῖνθῦ 

38. τίς - ἐγκαλέσει κατὰ 
ΨΟο Ψ}1 ὈΓῺ  αοουπδίοι ἄοννῃ οα 

ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαϊῶν᾽" 
οἤοξεα (ο865) οὐ οὐ αοα ἰδ6 (Ομ) 25 85; 

84 τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς 
ψννο τὰς (ο16) Τα ἀρίηδ ον [᾿ εἰ ΣΕῚῚ 

᾿Ιησοῦς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ 
ΒΙΈΕΙ τὰς. (οὔ6), ανὶπε αΙρᾶ, ταῖρου Ῥυΐ 

ἐγερθεὶς νεκρῶν, ὅς 
Βανί θῶ ταὶϑϑαᾶ Ὁ ἄφδα (ομθϑ), ψ8ο 

ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ 
15 χὰ τστὶρῃί [ὩΔη4] οὔθ Οαοὔ, ΨῺΟ 8150 

ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν’ 
15 ὨΒΡΌΘΏΪΩΒ Οὐ ΟΥ̓́ τὰ; 

οὖν 
που τὲ χ ΟΣ γ] 

ἐκ 
ουΐ οὗ 

16 

28 Νοῦ ὸ Κηον 
τϑὺ αοα τλβίζοα 811 Ηἰς 
ΟΣ Κ σοτορογαΐθ ἰο- 
σοῦ Υ ἴον [Π6 ρΡΟΟΩ͂ οὗ 
ἔβοβα πὸ ἴονα αοά, 
[οϑ88 ΧΟ ἃ1Γ6 [6 Οῇβδα 
ΟΘ 16 δοσοσγαϊηρ ἴο Ὠἰκ 

ὨΌΓΡΟΞΘ; 29 Ὀδθοδαξα 
ἴποϑδα ψομλ 6 σϑνρ 
Ὠὶβ γδὺ τσορ 0 ἢ Ὧρ 
διῖδο Γογσϑογαδ θα ἴο μα 
ραύοστθθα αἵ [ἢ 
᾿δρα οὗ ὨΪ5. Κοῃ, ὑπαὶ 
ὯΘ6 πιϊρὴῦ Ὀ6 ἐμ ἢγεὺ- 
ῬοΙ ΒΔΟΩΡ Τ]ΒῺΥ 
ὑτοίθυβ. 39 ΜΌσΘΟΥΘΥ, 
ἴοξθ ΜΏΟΩ 6. ἔογθ- 
ογάδηθα τὸ. ὕΠ6 οὔθα 
ὯΘ δ'5ϑο οδϑἹθαᾶ; δβδῃηᾶ 
Ῥοθσο ΟΣ ὯΘ6 οδ]16α 
ΔΥΘ [6 οὔθ Ὧδ᾽ 8150 
ἀθοϊατθαὰ ἴο Ὀ6 ᾿Τἱρῇ- 
ἰθοῦβ. ΕἾΏΘΙΝ ἰμοβο 
ΨΏΟΙΣΣ Ὧδδ αδοϊδυρᾶ 
τὶρύθοι 5 ἃ’ [08 Οὔδα 
Ὧ6 δἷ8ο β]ουι ρα. 

31 δύ, θη, 5081} 
ἍΘ 58. ὕο ὑδϑθ ὑπ ηρ59 
1 Αοῦᾶ 15 ἴογΥ υ5, ΧῈΟ 
ΨΠ Ρ6 ρϑίηϑῦ τ. 
32 ΕἸδ ΨΏΟ αϊ]α ποῦ θυϑῇ 
5081 6 Ὠΐϊ5. ΟῚ ΟῚ αἴ 
ἀοδινογθα ἶμὶ 1Ό ΤῸΓ 
5 811, ΜῺΨ Ψ1]1 6 ποῦ 
8150 αἰ τ Κὶπᾶ- 
ἸΡ ρίνθ τ 811 οἰπϑῦ 
{1059 89 Ο ψ}1] 
Ὦ16 δοσυβαύζοῃ δραϊῃηϑὺ 
αοαβ οἤοϑθη ΟἾΘ5) 
αοῦα ἰ5 ῇ6. Οὐδ ψῇῆο 
ἀδοΐϊατθ [ὑπ 67} Εἰρἢ- 
ἰδοῦ. ϑά ΜΩῊωοο 5 Ὧ6 
ἰῃοῖϊ Ψ{1Πὴ οομαριῃ 3 
ΑἸ σοθὰ ἴδ [86 
Οὴ6. ΨᾺΟ ἀϊθᾶ, ψ65, 
ΤΟ {6 οὔθ ΨῺΟ 
Ψα5 ΤΓΟΙΘΘΩα, πὸ ἔτοχη. 
[1ηὴ6 ἀθϑδᾶα, σῇο ἰἴ5. ἢ 

{π6 τίρῃι αηᾶ οὗ (οί, 

ἍΏΟ ἶδο ὈΙθϑαᾶς ΤῸΓ 115. 

1 

χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης 
Ψ1 βερασαΐθ ἔσοτχι {π6 Ιονα 

χριστοῦ; θλίψις Ἦἢ στενοχωρία ἢ 
ΟὨγίβεῦ' Τυϊθυϊδιοη. ΟΣ αἰοίχθος ΟΥ̓ 

διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος 
φρεσβθουξίοῃ οὐ ξἔδιηϊηβ ΟΥΓγἑ πακθάηθ85. ΟΓΥΎ αδηρθεῦ 

ἢ μάχαιρα; 386 καθὼς γέγραπται 
ΙΓ 5Μοσαῦ Ασσογαϊηξ 85 1 885 Ὀθεὴ τι ίθῃ 

ὅτι ἝΝ νεκεν σοῦ θανατούμεθα 
(δὲ Οἱ δοσοουηΐ οὔνοι νγὸ ἄχεα θεΐῃσ ρυΐ ἰο δαί 

ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα 
ΜΏΟΙΘ {Π6 ἄδν, Μδννοτο σροκομεαᾶ 5. 5θορ 

σφαγῆς. 9: ἀλλ᾽ ἐν τούτοις πᾶσιν 
οἱ ΒΙαυδῃζοτ. Βααλ ἴθ ἐμ8β6 (1055) 811} 

ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ 
Μ6 86 ξαϊηΐτιρ νἸΟἸΟΥ͂Ν ΟΥ̓ΘΤ ἰχοῦθῃ ἐδ (οπ6) 

ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. 88 πέπεισμαι γὰρ 
μαν 5 Ἰονϑᾶ 115. 1 ᾶν6 θη ρουβιιδαφα ἔογ 

ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι 
ἰδδ ΠΟΙΒΟΣ ἀβδίῃ ὩΣ 116 ΣῸΣ Δ5615 

οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα 
ΠΟΥ ΕΣ ἘΤ} ΣἸΔΕΦΕῚ ὯΟΣ ((ῖπε5) πανίῃςξ βἰοοα 1ὰ 

οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις 
ΠΟ ([Π10 55) Ῥοίηρ δροιὲ ἴο ΟΣ Ῥοντουβ 

39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις 
ΠΟΥ ποϊρηῆς τὸ ἀορίθ ΟΥ Δ 5 Οὐδ 

ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς 
ἀϊξέεοσγθας ΜΠ Ὀ6 8015ΞἍ 5. ἰοδβορασαίθ ἔσο ἴῃ 6 

ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ 
ἴον οὔίβεο αοά ἐπὸ (6) ἴα Ομ σίβε 

σοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 
ζεσθιι 1ῖῃ6 Τοτά οἔιπδ. 

0 ᾿Αλήθειαν 
τυ 

ψεύδομαι, 
Τὰ ᾿νἱΡ, 

85 τί ᾶ 
ΜΟ ἡμᾶς 

τοῦ 
οἱ [8 

οὐ Χριστῷ, 
Ὡοΐ ΟΒυϑῖ, 

μοι τῆς 
ξε 1 οὗ [86 

ἁγίῳ, 2 ὅτι 
ΠΟΙ͂ν, τῃδὲ 

ἀδιάλειπτος 
[ΤῊ {0 Ὴ 7 

λέγω ἐν 
1 τὰ βασὶη [ΙἸπ 

συνμαρτυρούσης 
Ῥοασγίηρβ νυ ἱΐμ655 ντΐα 

συνειδῆσεῶώς μου ἐν πνεύματι 
οοηδοίΐθοασα οἔτωθ ἴὰ ΕἸ εχ 

μεγάλη καὶ 
στοαί δηᾶά 

καρδίᾳ μου 9 ηὐχόμην 
Ὠραῦ οἶχμε; 1 ᾺΒ ἸΟΔΒΙΩΒ ῸΣ 

εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
ἴο Ὀ6 ΝΟΥΥ ἔγοὰ {π6 

τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 
1τὴ8 Ῥσοΐῃουβ ΟΣ τὰ τὰ 

κατὰ σάρκα, 4 οἵτινές 
δοσουσίης ἰο Β65ἢ, ΠΟ 

ὧν υἱοθεσία 
ΟΥ πο ἴῃ6 ῬΊ δοίη δ᾽ 85 500 

μοί 
ἴο τὴ 8 

τῇ 
ἴο ἴδ 8 

ἀνάθεμα 
δηδίποιλα 

εκ 
Ὁτπτερ 
ΟΥΟΣ 

μου 
οἴ τηθ 

λύπη 
ΒΥΙΘῈ 

ὀδύνη 
Ῥδὶδ 

γὰρ 
ΤΟΥ 

χριστοῦ 
[6 τ ἘΤῚ 

συγγενῶν 
τοίατῖνοϑ 

εἰσιν ᾿ἰσραηλεῖται, 
816 Ιβυϑϑ το, 

ἐστιν 
5 

ΒΟΜΑ͂ΝΝ 8: 8ὅ--9: 4. 

80 Ο Ψ111 βορβαγϑαίθ 
5 τὰ] [6 ἴον οὗ 
[6 ΟὨτισὺ ΜῈ] ὑτἱθ- 
πἰαθίοη ΟΥ αἰδύσθοθβ ΟΣ 
ῬοΥβοο ἢ ΟΥ ὨΠΏΡΘΥ 
ΟΥ ὨΒΚΘΟΏΘΕΞ ΟΥἩἨ ἀ8- 
ΘῈΣ ΟΥ̓ 5Νοτα9 36 ποὺ 
85 ἴ 15. ψτιθη: “ΕῸΣ 
γΟΏΓ βϑικθ 6 876 Ὀοίῶρσ 
Ῥαὺ ἴο ἀδαῦῃ 811 ἄδν 
ἰοῆρ, νὰ ἤδνο Ὀ66 860- 
σοιμηίθα 85. ΒΏΘΘΌ ΙΟΥ 
ΒΘ θῃὐ οτίηρ.᾽" 91 Τὸ 
{88 οομύσγασυ, ἷἴὰ 8} 
[θ58 ἰμίηρδ 6 816 
σουλΐηρ ΟΥ̓ ΘΟΥΩΌΙΟΙΘΙν 
νἱούοσϊοὰβ ὑΒΤΟΙΡ ἢ 
Ὦπὴ ὑοῦ ἰονϑά 5. 
98 ΞΌΓ Ι 8Πὶ ΘΟὨΙ ΠΟΡϑα 
ὑμπαῦ ρου αἀθοίἢ 
ΠΟΣ 1116 ὨΟΥΙ͂ ΔΙΠΡΘΙΒ 
ΠΟΥ ΡΟΥΘΤΏΘΒ ΠΟΥ 
ΦΏΪΩΡ5 ΟΝ ὨΘΥΘ. ΠΟΥ 
πη 5 ὅο σΟΙ.8 
ὭΟΓ ΡΟΜΘΥ͂ 3910 
Ὠρίρη ΠΟΥ ἀορίῃ ΟΣ 

ΔῺΥ ΟΥΒΘΙΥ οζϑαύϊῃ Ψ11 
Ὧ6 801|6 ἴο ϑδοραζϑίθ τ 
ἔγοὰ οὐδ ἴον ὑμδῦὺ 
Ϊϊβ. ἴῷὰ Ομγτίδύ ὅ65085 
οὔγ Τιοχᾶ, 

9 1 δι ἰδ! Π!ὴρ ὑΐ8 
συ ἴὰ ΟὨγϊὶδῦ: 1 

8 τοῦ Ἱνϊησ, 5'μλορ 
ΤᾺ ΟΟὨΒΟΪΘΏσΘ. ὈΘΑΥΒ 
ψίθθ σὰ - 6 ἰῃ 
ΠΟΙ͂ ΒΟ, 2ίμαῦ 1 
δῦδ σγϑαῦὺ ρυίθὲ δῃᾶ 
πἀὠπσραβίησ δῖ ἢ ΤΡ 
Ὠρϑασὺ. 8 ἘῸΣ 1 οομ!ά 
ΜΙ ὑδαῦὺ Τ᾽ χωνϑοιῖ 
ὝΟΙΘ βαραζδ θα. 85 
{86 οὐυτϑοαᾶ οὴδ ἔτοχα 
ἴὯ6 Ομ σῖδῦ 1 ῬΘΏΘΙΣ 
Οὗ ΤΏΡ ὈΓΟΙΏΡΘΙΒ, ΤΩ 
ΤοΙαύϊνοβ ϑοσοιάϊηδ 
ἐο 6 ἤρσβῃ, ἄνθο, 
8ἃ5 ΒΌΘΩ, 816 15186]- 
1065, ἰο ψΏοσΩ ὈαϊοΩδ 
ἴπ6 δαορυϊοῃ 8.5 5ΟῺΒ 



ΒΟΜΑΝΑ 9: ὅ-3.1 

καὶ ἡ δόξα. καὶ αἱ διαθῆκαι “ καὶ ἡ. 
δαᾶ - 6 σἴοσν δπά ἰβθο σονρηβηΐβ. δη4 ἰδα 

“νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ 
ῬΙδοΐδ οὐ ἴανν θὰ ἴδ δβϑοσϑα βοσνίσθ δῃᾶὰ {δ6 

οἱ πατέρες, καὶ. ἐξ 
ξαιωθσβ, δπά οὐϊοῦ 

τὸ . κατὰ. 
[Ὁ] Ἐν ΕἸ ἐμ (5) δοςοοσζαϊηξ ἴο 

σάρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων, θεὸς 
Βοβῆ, ἰδ (οὔθ) Ὀθίηε ὉΡΟῚ 811 (1655), αοα 

εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. ᾿ 
ὈΙοββρα (οσ6) πο 868 8865; ΔΙΏΘΏ." 

6 Οὐχ οἷον 
Νοῖ (186) οἵ σπαῖ βοσὲ Ῥεΐ ἰπδὲ 

ἐκττέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ . γὰρ 
᾿85 ἔ81Π1|6ὴ οὐὐ θα ψνοστὰ οξίῃε αοα. Νοὺ ἔογ 

πάντες. οἷ ἐξ ᾿Ισραήλ, οὗτοι 
81 ᾿ [6 (σπ65) οὐο ΙξΞῦϑ8]ϊ, {π6ξ6 (0565) 

᾿Ισραήλ' 7 οὐδ᾽ ὅτι εἰσν σπέρμα 
ΙΞΙΘ6Ὶ; ποῖ ῥδϑοδαβα ἐπῈγῦ 816 566 

᾿Αβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ Ἔν ᾿Ισαὰκ 
οὗ ΑΡτϑ σα, 8 σὨΠ]Πάσγθα, Βΐ Τη 1ϑᾶδα 

κληθήσεταί σοι σπέρμα. 8. τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ 
Ὁ Β6 σδ!ρά ἴἰο γοῦ δρᾶ. ΤὮϊ5 Ἶ5, ποῖ 

τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ 
{π6 οσμΠάτεῃ οὔθ βθϑἢ ἔῆεοθςθο ΤΠ άσθῃ ΟΥ [86 

θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα ς ἐπαγγελίας 
οᾶα, μηϊὶ 16 οὔπΠαάτοη οὗ {πὸ Οὗ ῥσοσηΐβα 

᾿ς λογίζεται εἰς σπέρμα: 9 ἐπαγγελίας 
ἅτ 5 θείῃ χϑροκοηρα ἰηΐο Ξϑοαα; ΟἿΥ͂ ρτοτζηῖβα 

γὰρ ὁ λόγος οὗτος Κατὰ τὸν 
Ἐπ8 ψνοτὰ 1815 ΔΟοοχαάϊη ἴο τὴς6 

καιρὸν - τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται 
αρροϊηἰοᾷ ἐΐχαθ {815. Ι 581} σογηῆθ. δια ΨἈ1|Ι06 

τῇ Σάρρᾳ υἱός. 10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ 
ἰο ἰῇ ὅϑδτϑθ 50ῃ.. Νού οὴἱν "υΐ, δαῖ 

καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, 
815Ξὸ ἈθΡοκδη οἰ οΟΥ ΟἿδΘ 831 δᾶ Βανι β, 

᾿Ισαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν: 1 ὀῸ μήπω γὰρ 
ΟΥΙβδας 6 ζδίθοσ οὔιιβ; ποῦ αι νοῦ ζοὸσ 

τς γεννηθέντων ͵ μηδὲ 
ΟἿ (65) χαντης Ῥθθα βοπογϑίξα ποί-θυϊ 

- πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ᾽ φαῦλον, 
Βανῖπρ Ῥουξοιτηθα δαγίίηβ δοοά ΟΥ̓ ψνῈ]ο, 

ος ἵνα κατ᾽. ἐκλογὴν πρόθεσις 
ἴῃ οτᾶδσ ἰδαξ {π6 δοοοσζαάϊηβ ἰο ομποοϑθίηβθ ὈΌσΡΟΒΘ 

τοῦ θεοῦ μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων 
οεἷμβθο Οοά τᾶν 6 τεσηδίηίησ, ποὺ οὐδοῦ ψνΟΥΚ5 

ὧν 
ΟΥ̓ ΨΏΟσΤῃ ἐπα 

χριστὸς 

ἐπαγγελίαι, ὅ 
- ὈΤΟΓΆΪΒΘΒ, 

ὧν ὁ. 
νο [πὸ 

δὲ ὅτι 

ἃ5 Ι͂Ο]]Ο 5: 

“8 

δα ὑὯ6 φΊΟΣΥ πᾶ. ἔῃ 
σογθηδηΐβ δηα 86 σὶν- 
ἱπρ οὗ [π8 Γι ῈΚ δηᾷ [ἢ 
ΒΘΟΙΘΑ͂ βοῦν οθ. δηα. ἐπα. 
Ῥτοι ῖδοϑ; ὅ ο ὙΏΟη 
[Ππ6 Τογϑἔδυμουβ. ὨθΙοηρ: 
84 ἴτομλ ΨΏΟΩΣ ΟἼχίξξ 
[ϑΡΥΘ 51 δοοοζάϊηρ 
ἰο 8 βθϑθῆ: ἀοίῦ," 
ὍὯΟ 5. ΟΥ̓Ὸσ 811, [86]: 
ΒΙΘσϑϑα ζοσονοσ, Ατάθῃ, 

6 Ηονανοῦ, τ 5. ποῖ 
8.5 ὑποῦρῃ 86 ψοΙ͵Ιά οὗ 
αοά βϑᾶὰ ἔδβι]θα. ἘῸΞ 
ποῦ 8} ψῺΟ [ΞΡὈΓΪΠΡῚ 
ἔτοτα Ι5ΓΘ6Ὶ 8ΓΘ ΓΟΑΙΠΤ 
ἼΡΥΔΕΙ." 7 ΝΟΙΠΘΣ Ρ6-. 
σαῦϑα ὑΠ6Ὺ ἃῖ6 ΑΡτα-: 
ΠΒΙῚ 5. β66α 816. {ποῦ 
811 οσμάγθ, Ὀυΐ: 
“γδαὺ 1} Ὀ6 οὐρα 
ΟΠ β66α᾽ {1} Ὅ6 
ΦὨΤΟΌΡῺ 15880.᾿" 8 Ταῖς 
ἰ5, πα σμΠάγοῃ ἴῃ [Π8 
ΒΘ 5. 8τὸ ποῦ σϑϑ]]ν ἰη6 
ΟὨΠάγθη οὗ Οοῦ, Ῥαΐ 
ἪὋπ6 οὔ ατοηθ ὉΣΥ [6 
ὈΤΟΙἾΘ5Θ. ἀὺ6 σομπηΐθα 
85 ἴὯ6 β6ρθαᾶ, 9 ἘῸσ {86 
ΨΟΤΑὰ, Οὗ Ῥῥτουῖϊδο 85 

“Αὐ [15 
ΠΠΏΘ 1 ΜῈ} σοχὴθ δη4 
Ξααη ΨΜ}λΠΟ δύο 8. 
50." 10 γε ποὺ {μὰ} 
σ856. ΔΙοηθ, θαῦ 8150. 
σὰ ΕΘΌΘΚΘ οοῃ- 
σαϊνοα ὑνὶῃδ᾽ ἔσουα [ἢ6. 
ΟἿΘ [{Π185}, 153886 
ΟἿ [οτοίϑίμου: 11 ἴοσ' 
ΜΘ. ον πϑδὰ τοῦ 
ψοῦ 6 ὈΟΓΤῺ ΠΟΣῚ δά 
ῬΥδουϊ σα, δηνίῃὶπρ 
Βοοῦ ΟΥ γ116, πὰ οτάον 

ἐῃῶῦ 6 ΡΈΌΓΣΡΟΒΕ 
οὗ ἀαἀοῦᾶ ΤΟ οὔ πθ 

ἐῃ6 ομοοβίῃρ πτσηὺ 

σορύϊηαρο ἄσθρθη- 

ἀδηῦ, ποῦ Ὡρο ΨΟΣΚΒ, 

δ. ὅθθ Αρροπαάϊχ ὑπᾶοσ Βοπῖδης 9:5. 

“19 

ἐρρέθη 
ἀξ ννἃβ 5814 

τῷ 
ἴο ἴδ 8 

καλοῦντος, 12 
ΟΑἸΙΏδ, 

δουλεύσει 
ψ}}1 6 Βαανα 

καθάπερ 
δοοοσάϊηβ ἴο ναὶ (8155) θνθῇ 

Τὸν ᾿Ιακὼβ ἠγάπησα, τὸν 
ΔΕ...) 1 Ἰονθοᾶ, 186 

ἐκ τοῦ 
οὐδοῦ ἰδα (ο;6) 

αὐτῇ ὅτι Ὃ μείζων 
1.00} 6 Ὁ {πὶ Ὑ26 ρτθδίου 

ἐλάσσονι" 13 
165βοσ; 

γέγραπται 
1 85 Ὀδοὴ τυτιτῖθη ΤῊΘ 

δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα. 
μὰαξ Ἐδδι Ὠδίβα. 

11 Τί 
λ4 1} 

ἀλλ᾽ 
ρυΐ 

οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία 
{πούθίοσο 5081] ννὲ 58 Νοῖ ἰη]αβίσο 

παρὰ τῷ - θεῷ; γένοιτο᾽ 1ὅ 
μῬοϑίάθ: ἴ 6 αοαῇ ΤΩΔΥ ἰδ ΟΟΟΠΓ; 

Μωυσεῖ . γὰρ “᾿ἘΕλεήσω 
Μοβθϑ ΦοΥ 1 50.831 δνϑ ζλθσον. ΟἿ 

ὃν τ ἄν ᾿ ἐλεῶ, καὶ 
ΜΒΟΣΩ ἘἩΚΕΙ͂Υ 1ΤΔν Ὀ6 ΠΑΝΊΩΒ ΤΏΘΙΟΥ͂, δα 

οἰκτειρήσω ' ἂν 
1 58.811] 5ϑῆῆονν σοτηρδϑβδϑίουι Οἢ ΠΚΟΙν 

οἰκτείρω. οὖν 
ΓΤΒ 6 5ΏΟ ΙΩΒ ΘΟ 8 5510 1. ΤὨοσθῖοσο 

οὐ τοῦ θέλοντος τοῦ 
ποῦ ΟΣ (0156) ψἹΠΙΩΡ ΟΥ̓ ἴῃ6 (οπ6) 

τρέχοντοςξ, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος 
τ Πρ, θυ ΟΥ π6 (ομ 6) αν τ᾽ ΤΩΘΥῸΥ 

θεοῦ. 17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ 
οὗ αοά. 15 ϑαυνῖῆθ ἴοσ ἰᾷθὸ ϑογίρίασο ἴἰο ῃ 6 

Φαραῷ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά "σε 
ῬΏΔΥΘΟΣ ἰμδαῖ Ἰαΐο νον. [δ15. 01] τδαῖβϑα ὺὑρ οὐὐ σοὺ 

ὅπως ᾿ ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν 
80 ἰδὲ 1 5ῃουᾶ ῆονν νι πὰ ἴθ γοὺ ἴπ6. ρονεχ 

καὶ ὅπως -- διαγγελῇ τὸ. ὄνομά 
884 50 ἐπαΐ βμουϊμᾶ ΡῈ δῃηπομησθρα ἴμθ᾽. Ὥδυλθ 

ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 18 ἄρα . οὖν 
οὔτ ἴὰ 41 ἴδ θδτίῃ. ἘΘΑΣν τπογοέοτο 

ὃν "θέλει ᾿ ἐλεεῖ, 
615 Ψ ΙΒ ΠΘ 15 ΒΏΟΥΙΩΒ ΤΠΕΙῸΣ ΟἹ, ψΉΟΤΩ 

δὲ “θέλει " σκληρύνει. 
πὶ δὶ. ΠΡ. Ἀ6 5 Βασα θη δ. 

19. 

μη 
Νοῖ 

λέγει 
ὯΘ 15 βαυὶης 

16 ἄρα 
Ἐοδὴν 

οὐδὲ 
ὯΟΥ 

τί ἔτι 
ΨΥ. σοί 

γὰρ βουλήματι 
ΤῸΣ ἘΧΡΓΙΘββϑά 1] 

20 ὦ ἄνθρωπε, 
ΙΩΒ, 

. 

᾿Ἐρεῖς 
Ἐοσοῖοσα χοὺὰ ΜΠ] 58. 

μέμφεται; τῷ 
ἰ5 Βα ἘΡΡΕΙ Ῥάτηθ 7) Το (δε 

αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 
οΟΥ Ὠϊτη ΝΠ 21:09) Ὧ85 νι Ὡϑιοοῦ 

μοι 
ἴο τὶ 

ΒΟΜΑΝΒ 9:12----0ὠ00 

Ῥαὰῦ ΡΟ. 6 ΟἿΘ 
ἜΟ 68115, 1210 ψὰ5 
5:14 ἴὸ Ὠρ: “Ἴπὲ 
ΟἹ Ψ011 ὍΘ. 8 σαν 
οὐ δε νοῦ ροτ. 
18 συδὺ 85 ἴὖ 15 συϊῦ- 
θη: “ἽἹ Ιονρᾶ ὕβοορ, 
Ῥυὺ Ἐπ 1 Ὠδίρα,"- 

14 ΑΓ. 5081 6 
58), θη} 15 ὑξόσο 
ἰπὐπδῦῖο ψἰὰ ΟΘΟοῦᾶβ 
ΝΕΟΨΟΥ ΠΔῚ ὑμπδὺ Ὁ6- 

σολθ 850! 15 ΕῸΣ 6 
ΒΆΥ5 ἰὁ Μοδδδ:; 
11 ὭδΔΥΘ ΠΙΘΙῸΥ ὉΡΟᾺ 
ΨΜΈΏΟΙΩΘΥΘΙ 1 αἀο. ᾶνθ 
ΤΙΏΆΘΤΟν, 848 1 ΜῈ} 

ΒΏΟΝ σοι ββίοη.. ἴο 
ὩΟΙΏΘΨΟΙ 1 (ὁ 550. 
σοιῃρδϑδίοι.᾽" 16.85.0, 
6, ὁ ἀδρθμᾶξ, 
ποῦ Ὁροῦ. 6 ὉΠ6 
ΙΒΏΪΏΡ ΠΟΥ ΡΟ {86 

οὐδ συμηΐϊηρ, Ὀυ υὉ- 
ΟἹ ὍΟοᾶ, Μὴ Ὠδ5 

ἸΔΘΥΟν. 11ῈῸ ΡΥ 86 

Βονϊοῦσσο 5805 ὕὅο 
ῬΏΔΙΔΟΒ: “ἘῸΣ. ἐδ15 
ΨΟΙΥ σϑῦϑθ 1 Ὠδῦα 

1Ιοὺ ψοῖ τουχδλη," ὑῃαῦ 

ἰὰ -“οοηπδούϊζοα. Μιὰ 

γοὰ 1 ΙΔ 7 ΒΟΥ ΙὨ 

Ῥονοσ, δα ὑμαῦὺ ΧΡ 

ὭΒΙΩΘ. ἴ8. 6 4ἀ6- 

Ιατοᾶ ἴθ 81] ὑῃ8 
ρα." 1850, ἰἤξῃ, 

ὃν ροῦ ΏΟΤΩ 6 ψίβμθ5 

ὯὮΘ Ὧδ5 πιοῦν, δῦ 
ΜΏΟΘΙΩ Ὧ6. ΙΒ 5 Π6 

165 Ῥθοοίῆθ ορϑύϊηδίθ. 

19Ὑ7οῖ ΨΜἘῈ1ι ὑμογαΐοσα 
ΒΒ) ἰο 16: “ΜῈγ 
ἄοθβΒ 6. γοὺ ἢϊηᾶ 

ἔϑ109. ΕῸΣ. ὯῸ 85 
πἰςαβίοθοῦά ἰδ 6χ- 

ῬτΘῈ5 Μ1192᾿ 20 Ὁ τηβϑῇ, 

11. “Ἴ πᾶν 1οῖ γοὰ χοηλδίη," σ17018;: ΟΥ, “ἹἼ πᾶν σγαϊβθᾶ νοῦ ὑῃὈ.᾿᾿--Ἶ ΒΒ. 
Ἐχοᾶυβ 9:16, ψηΐοῦ Ῥ8Ὰ] ΠοΥΘ αυοῖοβ, τοαᾶβ, ἰπ ἴπ6 ΤΆΧ : “Ὑοὰὺ πᾶν 

ῬΘρῺ Ὀχοβϑοχνθϑᾶ," 



ΒΌΜΑΝΒ 9:21--Ὁ96 

μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ὁ 
᾿ηαθοα-ογϑέοσθ-ὶη ἕδος. σοῦ γνΏῸ 8τθ 16 (οπΕ) 

ἀντοτοκρινόμενος, οῷς πα ἠδὲ οὐῆταν 
ἀὸ ἰάσιμα το ἐμα ἴοπο) μετασοντκα, 

ἰν με, ἐποίησας οὕτως; ΣΕ ἢ αοκος οὐνχος 
ἐξουσίαν ὦ κεραμεὺς ΟΣ ίῃο πηλοῦ οτος πὸ 

αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαις ριον (ομ6) τὐάσοα 

εἰς τιμὴν σκεῦος, ΝΞ δὲ ἐτὸ 

ἀτιμίαν; 38 εἰ δὲ ὅ ΟΣ 
ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ 

τὸ βῆον ψιιία 6 ψταῖ δηᾶ ἴο ταῖο Καου τὰ 6 

“20 

ψΏο, ὑζθῃ, ΓΘΔΙΥ͂ ἃγ 

ψγοὰ ἰο 6 δηϑευίην 

Ῥδοκ ἰο αοὔΨὐ 58] 

ὑπ6 ὑμίηρ ταρ]ἀθα βδγὺ 

ἰο ἰμλ ὑμαὺ ταοϊ θὰ 

1, “ΨΜΨῺΥ ἀἰὰ γου 

ΔΚ τὸ ὑμὶβδ Ψ8Υ}"» 

21 ψΜν μοῦ Ὅοεπ Ὡοὺ ἐῃ6 

φῬούεῦ ὕϑνβ διύπουῖν 

ΟΥ̓ ὅπ οἷδν ἴο 88 

ἔσομλ 6 58:6 ἘΠῺΡ 
ΟὯΘ Ψγ65561 ἴῸΥ 8ὴ 

ΠΟΠΟΥΔΌΙΘΒ .;56, 8ῃ- 

ΟὗΘΥ ἴο ἃ αἰ ΒΏΟΏΟΥ - 

ΔῸ1Θ 562 22 Τῇ, ΠΟΥ͂, 
αοάᾶ, δἰὐποῦρῃ ανίηρ 

{(ὴὼ6 ΜΙ ἰο ἀθηλοῦ- 

5ίγαῖθ πἰῖβ ψγαῦῃ δηά 
ἴο ἴ8Κ6 Ὧΐϊΐ ῬΟΤΟΥ 

πολλῇ  κηῃοντα, ὑοϊεταίθα πῃ 
ΤΑΌΘΩ ΟΡ - ΒΓ Υ ὴσ 

ψνϑϑϑοὶς οὗ τγαΐῃ χϑαθ 

εἰῦ ἴοῦ αἀοδύγπούίοι, 

3 ἸῺ ΟΥ̓Ο ὑμαὺ [8 

ταϊρῃῦ κα ΚΩΟΜῺ 

Σσθας οἵ ἰδ 

ΒΊΟΥ ὉΡΟῺ γψ655815. οἱ 

ΨΜΏΪΟΗ Ὧ6 Ργ6- 

Ῥϑιθὰ Ῥϑίοσθῃϑηᾷα ἴοῦ 

24 ἈΒΘΙΏΘΙΥ, 118, 

ποξΠ ΟἿ ΓΟ Β8ΙΠΟΙΡ 

ὅουβ ὰδ δἷ5ϑὺὼ ἔγοῇ 

δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν 
Ῥοννοσέμ] (655) οἵ ἴσα Ῥοχα ἴὰ Τὰς 

ακροθυμί σκεύη ὀργῆς 
Ἰοῦς οὗ ΡΝ ψνΘ55615 οὗ ννχαία 

ἔ ἶ ἀπτώλειαν 
- κατηρτισμενα εἰς τω. αν, 

δανίηβ οὐδ δα)υκίςα ἄοννα ἰοίο ἀοβίσγμοίοι, 

23 ἵνα γνωρίστ τὸν 
ἴὼ οτάεσ ἐμαὶ Ὧ6 τηϊρ;ξ τᾶκα ἱκοοννα {πὸ | ὑμ8 

λοῦτον τῆ δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη 

Τρροβμες οἱ ὯΝ ΒΊοῦν Οὗ μα ὕὑροῦ ν55615 ΤΆΘΙΌΥ, 

ἐλέου ἃ προητοίμασεν ὴ 

δ ΡΣ τ ἢ (0565) ΒΘ ργθρδυβᾷ ρϑξοσβδῃα ΒΊΟΤΥ, 

εἰς δόξαν, 24 οὺς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ ἡ Ώοα π6 ὁ8116 4 ποῦ 

ἰπίο βου, ὍΜΏΟΤΩ αἷἰδὸ Π6 σϑ]]16α τι5 

μόνον ἐξ Ιουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ 
ΟΝ ουΐ οἔὗἨ Ζενν 5 Ὀμπί δἷδο 

ἐθνῶν ---; 25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει 
ὩΘΊΟΏΒ -- 

Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν 
1 5821) οΑ11 ἐπε ποῖ Ῥεορὶθ οἵ πὶ ῬΕΟρὶ8 οἔταα δῃὰ 

τὴν οὐκ ἠγαπημένην 
ἔμο [ννοσαϑ}} ποῖ Βανὶηξ Ρϑϑῃ Ἰονϑᾶ 

ἠγατπημένην᾽" 26 καὶ ἔσται ἐν τῷ 
(9π6) μανίην Ῥεϑα Ἰονεᾶ; δρᾶ ἔν ΡῈ ἰὰ (δα 

ὕ» Ὁ 3 ᾽ 2 “ 3 ΄ 

τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου 
ὉΪδοα ποτ ἢ νὰ παα το ἰδεῖ Νοῖ Ῥβορίθ οἔτωαθ 

ὑμεῖ ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ 
εὶς “ τἤρτθ {πον ΜΠΡῈ οαθά βοῦβ. οἵ σοῦ 

ζῶντος. 
νὶπς. 

οὐΐ 8) αγηοῦρ πϑύϊοηβ, {Ὡ|π8ὺ 

οἵ 119 25τὸ ἰ5. 88 
ἊΑ5 δἰϑὸ ἴῃ ἐδθὸ Ἠοβθα [615 5.15 86 5805 δ15ὸ ἰῃ Ἐνο- 

μου καὶ εθ: “Ἵδοβθ ποῦ ΤΩ 

ῬΘΟΡΙΘ 1 ΨΠηΙιΕ (811 

ἼῺΣΥ δορΐθ, δῃα ὨΘΣ 

ΜΏῸ ψ͵ὰθ τοῦ Ῥοϊονθᾶ 

“Ῥο]ονϑᾶ᾽; ϑδαῃᾶ ἱπ 

{06 1868 ΨΏΕΙΘ ἰὖ 88 

5914 ἰὸ μοι, “χοῦ 

αἴθ ποὺ ΙῺΡ ὈΘΟΡΙΘ, 

(μοῖθ ὑμπθῦὺ ἍΜἘΠΠ} Ρ8 

οΔΠ64. βοῦβ οὗὐ ὑδθ 

ἡνίπρ αοἄ, "ἢ 

Ἴ21 

21] ᾽Ἦσαίας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ 
ἸΞΘΙΔῺ Ῥυαξ [15 οὕϑίηβ οὐ ΟΝ {με 

᾿Ισραήλ ᾿Εὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν 
Ι5Υ86}ὼ Τέονοσ τδν θ6 ἴ 6 πι6Υ Οὗ 6 5οὴ5 

᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ 
ΟΥΊΒΥΘΕΙ 865 ἐπ δὴ) οξίῃο 588, 1η6 

ὑπόλιμμα σωθήσεται: 48 λόγον γὰρ 
ἐπίῃ ᾿Θἐ Ῥϑημα ΨΠ1ῸῸ βανεα; ψοστὰ ὯΩΣ 

συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει Κύριος 
σοπο!παϊησ δὰ οαἐ 5 ΒΟ ὍΨ{Π7τΏΆΔΚ6 Τοτὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς. 29 καὶ καθὼς 
ὩΡΟΩ. 16 δασγίῃ. ἈΑπᾶ δοοοτγάϊῃρ 85 

προείρηκεν ᾿Ἦσαίας Εἰ μὴ Κύριος 
δᾶ 51 Ῥεξοσθ δηᾶ 15ϑῖϑῃ ΣῈ ποῖ ΙΤιοτὰ 

Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα 
Βαῦδοίῃ ᾿θε τι ἰοὺ δϑϑθᾶ, 8δ5 ϑοάομι 

ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν 
ΠΙΕΙ͂Ν 6 ὈΘοδθ Δα 85 Οοηγοσσδϑα ΙΠἸΚοΙν 

ὡμοιώθημεν. 
ΝΞ ΣῪ:] Ἰπμεηρα, 

89 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη 
ὑγ8αις ἐμουθέοσθ 5}8}} τνὸ Βα Ὁ ὙΤμαὶ αίοηβ 

τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην 
86 (ΟὩ 65) πού Ῥυγβατηδ᾽ ΥἹΒ  ΘΟΌΞΗ 655 

κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ 
ἴοοκ ἄοψψῃ οθ τἰραἰθοιϑηθθθ, σἰραϊθουβηθεβ - Ρ 

τὴν ἐκ πίστεως: 31 ᾿Ισραὴλ δὲ 
ἴλ6 (οπ6) ουΐ οὗ ξαῖτα; 1θγᾺ61 μαὲ 

διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ 
Ρυγθ 5 ἂν οὗ γἰ σα θουθηθθ 0 ἴὲθν πο 

ἔφθασεν. 32 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ 
διτινθα δ. ΤΉτοιΡ ναὶ Βοοδδο Ὡοὶ οὐΐοῦ 

πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων προσέκοψαν 
ξαϊῖα θα 85 οὐδοῦ Ψψοτκε; μον βίσαςκ ἰοννδζαᾶ 

τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος, 33 καθὼς 
ἴθ βδίοῃς οξίῃεθφ δἰ κίηρ ἰοννδγᾶ, ΔΟσοΥα ἢ Ρ 85 

γέγραπται ᾿Ιδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν 
[85 Ῥδοὴ τυυϊ θη Τοοκὶ ἴδῃ υἱδοίηρ ἴὰ Ζίοη 

λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν 
βίοῃμθ ΟΣ ΞΙΥΙΚΙΠΕ ἰοννδζα δῃα ΤΌΘ -ΤΊΔ55 

σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ 
οὐ 811-σϑαβοσ, δα ἰῃθ (ο6) Ῥϑιίθνὴβ ὥροὴ Πΐτα 

οὐ καταισχυνθήσεται. 
ποῦ Ψ1 Ὀ6 ταϑαᾶθ δϑῃμδζηθα. 

᾿Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς 
10 Βτοίμϑσϑ, πο 1πάθϑα τν 811 ἐμ] Οὗ (Ώ6. τὼν 

καρδίας καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν θεὸν 
Πρασὲ απαᾶ ἴπο βαρριἐοϑίίοη ἰονγασα ἱπθὸ αοα 

ΒΟΜΑΝΝ 9: 27-10:1 

21 Μογϑοναῦ, [ϑϑ8 ἢ 
ΟΥΘΒ οὐδ σομοθυησ 
5361: “ΑἸ ΠΟΌΡ ἐδ 
ὨΌΧΩΘΘΙ ΟΥἮἨ 6 5ΟῺ5 
Οἱ ἸΒΙΔΘΙῚ ΔΚ 6 85 
[1186 βαπᾷ οὗ ἐμ εθᾶ, 
0 ἴα ἰδ τουληϑηῦ ὑῃδὺ 
Ψ11 ῃ6 βεγνϑᾶ, 28 ἘῸΣ 
Φοπμονϑ" Μ{1 πλδῖκο 
8. ϑοσοχηθίηρ ΟἹ ὑδ8 
Θαγ, σοποϊπάϊηρ ἴ 
δια οαὐίησ ἰ βιῃοτί.» 
29 ΑΙδο, 1ι50ὺ 85 Ιϑαΐδῃ 
Ὠ8ϑαὰ, Βαϊᾶ. δ,ογοίχηθ: 
“Ὁ1655 ΤΟ ΟνΘἢ οἵ 
ΘΡΙΔΪΘ8Ρ Ἠ8Ω͂ Ἰοὺ ἃ 
Εϑ6α ἰο. α5, 6 βὨου]α 
ἤδνθ θδσοῆβ {ιδὺ {1 ὸ 
ΒοΟΔΌμδι, δη6α το Βῃομ Ια 
Ὦϑνθ Ὁδθὴ χϑᾶδ {ποῦ 
1ΚκΚ ο΄. ἸὩΟΓΎΔΏ.᾽ 

90 δῦ 58}} τ 
5, ὑπο Τδὺ Ὁθ6ο- 
ΡΠ οὗὐ {6 πϑύϊοης, 
ΔΙ ΠΟΘ ποῦ Ρυσϑυΐῃσ 
τσ οι σηθσσ, οδυρὴῦ 
ὉΡ Μι τ ΘΟΌΞΏΘΕΝ, 
πο στρ θουβηθϑα ὑμαῦ 
 γοσαΙ5. ἔσοσὰα ξαϊτ; 
31 Ὀπὺ 15:86], αἰ ΠπΟΌΡ 
Ῥαγβεαϊὴσ ἃ ΙΔ οὗ 
τὶρηἰδοιβῆθῆα, αΙα ποῦ 
αὐξαῖαπ ἴο {πῃ6 ἅν. 
82 ΒἘῸΓ ψῇδῦ ΓΘΆΞΟᾺ9 
Βθοϑαδβα ὯὨ6 Ὀυγδαρα ἰ, 
Ὠοῦ ὮΥ ταἸ ἢ, Ῥαῦ 85 
ὮΡ ΜΟΙΚ5. ΤΏΡ βὐιη- 
ὈΙΡᾶ οὐ ἴῃ “βἴοῃβ 
οὗ βασι ΒΡ; 33 85 1 
ἰθ ττιίθη: “ἸΙΟΟΚΙ 1 
8:1 ἸΘγηρ ἴῃ ΖΙΟΣ ὃ 
ΒῇΟΩΘ. οὗ 5ὐυη 11 ηρ 
διὰ 8. ΤΌΘΚ-ΙΩ855 οὗ 
οἴδηβο, ρῦ μ6 ὑῃδὺ 
τοδὶ ΙΝ ἔα οἡ ἰδ 
Ψη1 ποῦ οοΐηβ ἰὼ ἀϊ5- 
ΔΟροΙ ὐχηθηῦ,᾽" 

1 Βτιούμουϑ, 88 
᾿Βοοάᾶ Μὴ] οἵ 

ὯΝ ρα δηᾶ ὩΣ 
ΒΡ οαὐύΐοῃ ἰο αοῶ 

85 ΤΟΠονδἢ, {17.3.18,16,18Ἰαατεῖπ,0. {η6 Ἰιογά, ΒΑ. 

σ1,8,11.18,30.. [ῃ6 Τιογὰ οὗ 5'6Ρ' δι οί, ΒΑ, 
290 ΤΟΠονδ οὗὁἨ ποβίβ, 
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σωτηρίαν. 
βαϊνδοι. 

ὅτι ζῆλον 
1ὴὉ Ζ68] 

κατ᾽ 
δοοογά η ἴο 

τὴν 
τῆς 

εἰς ὑπὲρ αὐτῶν 
ἰπῖο ΟΥΕΣ κ 12 7) 9εἷ 

2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς 
Ι δὰ Ὀθδυῖη νἱΐϊμθε ΤῸ ἰὸ ἔμθῖὼ 

θεοῦ ἔχουσιν’ ἀλλ᾽ οὐ 
οὗ σοῦ ἰδδν δῖ πανί; ρῃξ ποῖ 

ἐπίγνωσιν, 8. ἀγνοοῦντες γὰρ 
δοοιταῖρ καοινιραᾶρο, Ῥεΐτ ΒΒ οσδ Οὗ ΤῸΧ 

τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν 
οὔ [8 οά τὶρῃίθουβῃθθθθ, δὰ {πα ΟΜ 

ζητοῦντες στῆσαι, τ Τῇ δικαιοσύνῃ 
ΒΘΟΚΙῺΡ ἴο τϑῖζο βίδῃηιᾷ, ἰοΐὰζε τσὶ ϊθουβηθββ 

τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν᾽ 4 τέλος 
οὐ. αοὰ ἴο ἴδον ψασὸ βαρ]εοϊεᾶ; επᾷᾶ - 

γὰρ νόμου. Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ 
ΤῊ οὔϊαν ΟὨτβὲ ἰἱπίο στὶρῃίθουβηεββ [0 Ἐν ΕΣ 

τῷ πιστεύοντι. 
{ῆ6. (00. 6) Ῥοιίθνίαδ. . 

ὅ Μωυσῆς γὰρ γράφει ὅτι τὴν 
ἍοΒ65 Ζοτ 15 τι δ 1ῃδῖ 1τὴ68 

δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου Ὁ 
Εἰ ΘοΌΞη 655 57} (ο: 6) ουὲ οὗ Ττὰνν Το 

ποιήσας ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτῇ. 
μανίην ἄοπα ΤΆΣ ΜΙ να 1ῃ 1. 

6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως 
Ἰὴ6 »υϊ ουΐ οὗ ΕΟ ΚΑ τἰσϊθουβθθβ {πι15 

λέγει Μὴ εἴπτῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου 
15 βανίηρ Νοῖ; σγοὺ 9ῃου]ᾶ 5ὰν ἴῃ ἴῇς ἤρατὶ οἴνοιυ 

Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾽ ἔστιν 
ὝΏΟ Ψ1Π δϑδοοθὰ [ἰπΐο ἴἢ6 θανθῦ τὴῖ5 15 

Χριστὸν καταγαγεῖν: 7 ἤ Τίς καταβήσεται 
Ομ χὶβὲ ἴο Ιεδὰ ἄοσψσῃ; οὕὗἵἱ ο Ψ}1 ἀδθβορηᾶ 

εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾽ “ἔστιν Χριστὸν ἐκ 
ἰαῖο ἰπ6΄ αὐνϑβδῦ..  [{Ππ|5 ἷ5 Ὁ χίσ, ουΐ οὗ 

νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί 
ἀεδα (οἢ. 65) 1οὸ Ιέϑὰ ὈΡ. Βυϊ τυῆδῖ 

λέγει; -᾽Ἐγγύς σου. τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν 
5 1 βαυίηδῖ. ΝΟΣ νοὰ ἴῃ βανίῃβ 5, δ) 

τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου" 
1.6 το οἶγνοι δῃηὰ ἴθ τῇ 6 πραγ οἴνου; 

τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ 
1815 15: [186 βδαϑῖπε οὗ ἴπ6 Δαϊῖὰ δ Δ Υ 10) 

κηρύσσομεν. 9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς 
ὍΘ 8.6 Ῥυοϑο δ. τρδὲ ἱξ ονεῦ σοὺ 5που]α σο 7655 

τὸ ῥῆμα ἐν τῷ στόματί σου ὅτι Κύριος 
16. βαϑνίηρβ ἴθ ἴῃς το οἶνου ἔβα Ἰοχὰ 

᾿Ιησοῦς, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 
76 5115, δορὰ ψόοὺ ΒΒου]ᾶ θεῖον ἴθ ἰῇ6 πραζί 
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ἔοσ ὑμθηὶ 816, ἰπάθρᾷ, 
ἴοτ ὑπο ὶν βαϊνδύζοῃ, 
2ῈΌΣ 1 δ ἤρθη 
αἰύμΘ55 ὑμδαῦ ὕδλογ 
δνΘ 8 Ζ681 ἴοῦ (σά: 

θα ποὺ δοοοζάϊηρ ἴο 

δϑοουτζαύθ Καον]θαᾶρα: 
“ὦ ἔογ, Ὀδοϑῦδο οὗ τοὶ 
Καοπίηῃρ ὕὯ6 Γἰβσἢ- 
ἰοοιδῆθο οὗ αοᾷᾶ ὑπ 

βϑαεκίηρ θ οϑὐδὈ ἢ 

ἰ οὐ, ὑμ8 7 ἀϊά 
ποῦ ΒῈ 716 οὗ ὑποιλβϑῖνοα 
ἴο 86 σὶρ θοῦβηρες 
οὗ. αοᾶ. 4 ἘῸΓ ΟὨγχδὶ 

15. [6 ϑῃηᾶ οὗ {8 Τιᾶν, 
50 ὑμαῦὺ δύ οῦθ 6χ- 

αγοϊβδίης δι χὰδγ 
Ὦδνο σὶρ ὐθοῦβΘα5. 

ὅ ΕῸΓ Μοβθβ ψεῖία5 
{λδὺ 8 τῦϑῃ ἐπϑὺ μδ5 

ἄομο με χἱρ θοῦ 655 
οὗὐ μὲ Τὰ ΜΠ. ἥνα 
Ὧν ἰδ. 6Βυῦ 86. τρἢ- 
θοῦ 655 τοϑαησ 
ἔχουι ἔα ΞΌΘΑΚΒ ἴῃ 
{5 βου: “0 ἠοὲ 
ΒῈ 5) ἰῇ γοὺ Ὠϑδατχὺ, 
ἌΧΏΟ Μ}1 δδορῃᾷ ἰηΐθ 
ἈθανθῺ)᾽ ἰμαῦ. 15, ἰὸ 
Ὀχίῃρ ΟἸγτίδὺ ἄοντα; 
ἼοΥ, “Ώο ψ11} αἀδεοθηᾷ 
ἴηΐο 8 δου 559᾽ ἰμδὲ 

15, ἴο Ὀσίηρ. ΟὨσίδῦ Ὁ 
ἔτοσι ἴθ ἀδβα." 8 Βυΐ 
ψΏαὺῦ ἄοθ Ὁ 5809 

“ΤῊῺ6 μοῦ 15 ὭΘΑΓΣ 

γοὰῦ, ἴθ ΥὙΟΠ ΟΥ̓ 

το δηᾶ ἴῃ γοῦ 
ΟὟ οαγὺ"; δ8 -15, 
{ἴπ6 “ποτα οἵ Ζϑὶ, 
ΜὨΪΟΏ τὸ δἃ΄Γ6 ὈγθδΟ- 
ἴηρ. 9 ἘῸΓΣ 1 γοὰ ρυῦ- 
110 1Ὶν ἄδφδοϊαστο. τρδὲ 
“ΜΟΓΙΑΩ͂ - ἴὰ ΥὙΟῸΓ οὔτι 

τηουΐῃ, ὑμαὺ ὅοϑι5 5 

Τοτᾶ," δῃηᾶ Ὄχϑγοΐδθ 
ἔα ἴθ ψοὺ οϑτὺ 

905 Τιογάς: Κύριος (ΚΥυΤὶΟΒΚὺ, 
ΟΠ ονΔἢ.᾽᾽ 

ΝΒΑ; {πῶ (μὰ Α4- ἀοη), 113,.8,.4,16-18 - Νοῖ 

128. 

σοῦ ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸνφ ἤγειρεν ἔκ 
οὗγοιυ ἐπα: ἐπ ἄἀοά Εε π.9] 

νεκρῶν, σωθήσῃ" 10 καρδίᾳ... γὰ 
ἀροδᾶ (ΟΠ 65) , 0 Ψὴ] 6 ϑανϑᾶ; ἐσ βεαῖς ῺΡ 

πιστεύεται εἰς δικαισσύνην, στόματι: 
{15 ὈεΙΒ Ρα!θνθᾶ. ἰἱπίο ᾿ νβηῃιθουβηθθθ, ἴο τοίη. 

δὲ ὁμολογεῖται ᾿ εἰς σωτηρίαν: ᾿ 
μας Ὁ 15 Ὀδίηβ σου ἔθεβοα ἰπΐο. βα]ν δου Σ 

11 λέγει. γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ᾿ 
15 Βαλε. ἴογ ἐμ Βοχιρίαγα Εσουν {π6 (016) 

πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ οκαταισχυνθήσεται.. 
Ῥε αν ἀροθ πὶ ποῖ ΨΙ 6 τηβ6 δϑμϑιηθά, 

12 οὐ γάρ ἐστιν ᾿ διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε 
Νοὺ ἴοσ 15 αἰδιίποϊοιπ οΥ δεν 

καὶ Ἕλληνος, ὁ γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, 
μὰ οξαγδεκ,. ἰμ6 ἔὸὺγσ νεῦνγ [Ιοτᾶ οὗ 8} (ο65), 

πλουτῶν: εἷς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους 
Ρθί: δ ΤΊ ἢ ἰπίο 8}1} 18 6 (ο 65) σΔΙΠ πη ὩΡΟΙΣ 

αὐτόν: 13 Πᾶς γὰρ ὃς ἂν: 
μῖτα; ΘνΟΥΟ6. ΟΣ ΨΠΟ ΤΠ ΚΟΙ͂Ψ. 

τὸ ὄνομα Κυρίου δωθήσεται. 
τοσϊ σ8}} ρου (86 πϑῆλα. ΟὟ Τοχᾶ Ψ1Ὲ 6 βανθᾷ, 

1 Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν 
ον ἰδμογοῖοτο. 5ῃου]α [λον 6811 προ ἰπίο Ὁ ΒοχΩ 

οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν 
μοῦ δὲν μοι ίθνοαῦ Μὸν Ραΐ 5που]ᾶ {πὸν Ῥεῖονα 

οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν 
οὗ ΨΒοτα ἀοῦ. παν Ὠθασα 2 ον θα 5ῃου]άᾶ ἐμὸν ΒΘδ᾽ 

χωρὶς κηρύσσοντος; 15 πῶς, δὲ 
δρασγὲ ἔσοχῃ (οΠ.6) ὑυθδοδῖη Ἡον Ῥυϊ 

κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; 
9ῃ 0 ]α ΠΣ ΡΥΘΘΟΏ ἰξονοῦ τού δον 5ῃομ]ᾶ ΡῈ βρῃΐ 

. καθάπερ 
Ἀοοοταϊῃσ. ἰὼ ΨΈΪΙΟΒ 

ε- γέγραπται -Ὡς 
1 85 θθϑη συ θα... Α5 

εὐαγγελιζομένων 
ἀδοϊδυιρ 85 Βοοα πονν5 

ἐπικαλέσηται 

(165) 

ὡραῖοι 
Ῥϑδαιυίζῃ! 

ἰλᾶθοα. 

οἱ πόδες 
τ6 ἔδει - 

τῶν ᾿ ἀγαθά. 
ΟΣ (πῃ (ο 65) βοοῖ [ῃ2η55. 

[16 ᾿Αλλ οὐ ὑπήκουσαν .. τῷ 
ΒιυΐΡ λον ορονθοα. ἴο τὰς 

εὐαγγελίῳ: ᾿Ησαΐας. γὰρ λέγει Κύριε, τίς 
βοοᾶ πον; 5 ῖ ἢ ΤΟΥ 15 βανίῃβ Τιοσά, Ψψῇο 

ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 11 ἄρα᾽ 
Ὀοονοὰ ἰοίῃθ δαυίηρ οὔ τ57 ἘΘΔΙΠν ἰμ6 

πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ - ἀκοὴ διὰ 
αἴ οὐἵοῖῦῖ οαδαγίηρ, ἐπα Ὀκὲ πρατίησ {ΠτΟΌΡἢ. 

πάντες. 
ποῖ 811 

δαάᾶ 

ΒΟΜΑΝΚ 10: 10---1}. 

ὑβδαῦ αοα ταϊθοα Ὠϊπὶ 
ταῖθεα ὡρΡ οα οὗ  Ἃρ ἔσο 86 ἀδαα, γοὰ 

ἍῺ1 6 βαγνρᾶ, 10 ἘΌσ. 
-Ὲ ἰμ6 ἤθαχῦ οη6 6χ- 
ΘΥΟδΘ 5. ἔα ἢ Ζοτ τἰρὸ- 
᾿θοῦϑηθα5,;, θα τ: 
ὝΔ6 που ἢ ΟΠ6 ΙΏ81Κ65 
ῬυθΙο.. ἀροϊαγϑύζοῃ ἔου 
δοϊναύίοη. Ὁ. 

11 ἘῸΓ ῃ6 Βοτίρυιτα 
5. 5: “ΝΟΙΘ ἐμδῦ τοϑὺβ 
Ὧἷ5 ΤΑ Γ οα. Ὠΐγ ψ1}} 
06 αλδαρροὶϊπυθδαᾶ 
12 ἘΌΓ. [6Γ6 ἰ5. πὸ αἶ5-. 
ἰἀπούϊουν Ῥϑθίύψθθη ὅδν 
80 ΟὝΘΕΙ, ΤῸΣ [ἤθσχο 
15. [06 βϑγδ Τιοσᾷ. οὐϑῦ 
811, ΨΏΟ. 15. τ ἢ ἰο. 81} 
οσθ ΟΣ] ὉΡΟΩ 
Ὠΐτα. 18 ἘῸΣ “ΘΥΘΥΤΟΠΘ 
ΨΏΟ ΟΔ}15 οὐ [86 Ὥδλθ 
ΟΥ ϑοδοόνδῃσ. ΜΠ 8 
᾿Βανϑᾶ." 14 ῈἘ  ΟΟνΟσ, 
ἸΏΟΝ ΜΠ ΏΘΥ 6811 ΟἹ 
πὶ ἴῃ. ο ὑμδν 
δ ποῦ. ρυῦ- ζ8410}2 
ον, ἴθ ἔστ, ΨἘΠΔῚ 
ΘΥ ραὺ ξαϊδῃ ἴῃ Ὠΐτὰ 
Οὗ ψΏΟΩΣ πο 7 Ὦδγνθ 
ποῦ. βόαχαῦ Ηον, ἴῃ 
ἔστη, ΜΠ1 ὑπὸ ΠΘΔΥ 
ποι δβοθοηθ ἴοὸ 
ὈΓΟΔΟΒ) ΙΒΉΟν, ἰὴ 
τ, Μ11 6 ν. ὈχΈΘ ἢ 
ἜΠΙΘΒ5. ὑπ8 7 ἤδνα Ὀ6ΘῺ 
5οηῦ ἔογίῃ9 Ζιυβὺ 85 ἰὖ 
15 πιιθίθη: ἐε Η ο Ψ 

ΟΟΥΘΙΚ δὺ8 [ἢ,6. ἐδοῦ οἵὗἉ 
ὑμόοϑθ ΏΟ ἀδοϊατο ροοά: 
ὨΘῸΒ ΟΥ̓ ροοα ὑδίηρθ 

16 ΝΟν στ 6 1655, ΠΥ 
αἰᾷᾶ Ὡοῦ 811 Ὅδον δ8 
᾿δοοᾶ πδν5. ΒΌΣ Τϑαίθ ἢ 
5αυ 5: “σομούδῃ, ψΏΟ 
ραῦ. ἔα ἰθ πὸ 
᾿δηΐηρ Βοαγᾶ Ὅν ιτ159᾽ 
1150 ζαϊῦῃ ἔΟΠ]ΟῪΚ5 
ὅμ6.. ὑβίπρ᾽ ποοστα. 
που τὰ {π6΄ ὑπΐῃρ 

Ὠραζὰά ἷἰ5 ὑβσγοῦρσῃ 

1ϑ ὔθμόνδῃ, {11,8,18-18,320.. {η6. Τιοχᾶ, ΒΑ. 16Ὁ Τομονδῃ, {11,816-186.0ΟΕΣ1 οΤΩ͂, 
Αν ΠΝ 
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ῥήματος Χριστοῦ. 18 ἀλλὰ λέγω, μὴ 
ο ΒΑΣΙ [9᾽ ὙΕΙ͂ Βυΐ 1 γὼ ϑασὶηθσ, Ὧο 

οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε Εἰς 
ποῦ ἴδον ἤθασαὰ [Ιηαροαᾶ-ογοζογθ τ δος [Ιηΐο 

πᾶσαν τὴν γῆν 
841} 1ἢὴ6 681 ννοαὶ οὐὐύ 6 βουῃὰ ΟΣ ἔμθ, 

καὶ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης 
δια ἐθ πἰπλιῖϊθ οὔίῃθ ἱπμδρῖοα [ΘαχῚ8] 

τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19 ἀλλὰ λέγω, μὴ 
1ῃ8 βαγίωβρβο ΟΥ̓ ἤθτ.. Βα 1διὴ ΒΩ, ποῖ 

᾿Ισραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωυσῆς λέγει 
ΙΞΥΔΘῚ ποῦ Κῆον ΕἸ γδὶ ΜΜόοβο5 15 Βα 8 

᾿Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ 
1 ΒἾ81] πολ ἰο ᾿δθαϊουξν χοῦ ὌΡΟΣ οί 

ἔθνει, ἐπ᾽ ἔθνει ἀσυνέτῳ 
πδίΐοι, ὌΡΟΣ πδίϊοι Ὡοΐ σΟΥΩΡΥΘὨΘΠ1η5 

παροργιῶ ὑμᾶς. 20 ᾿Ησαίας δὲ 
1 5181} λοῖΐς ἴο νΎδίι τοῦ. Ισϑίῖδῃ Ῥυΐ 

ἀποτολμᾷ καὶ λέγει Εὑρέθην 
15 ἀδύὶηϑ ΟΕ δια ἘΘ 15 βδασΐηϑ 1 γ͵Ἐὃεκ85 Σουηᾶ 

τοῖς μὴ ἔζητοῦσιν, ἐμφανὴς 
ἰο ἰχ6 (ο 65) τὰ ποῖ βϑακίῃρ, Δρραγθηΐ 

ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 
1 Ῥδοδίωθ ἰο μα (065) τῶϑθ ποῖ αμοϑεϊομηρ προι. 

εἰς 
1ηῖο 

ἐμὲ 

21 πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει “Ὅλην 
ἸΤονεασγαάᾶ Ραὰ {π6 ΞΥΔΘῚ Ἠς 15 βδυξ ὍΜΏΟ]6 

τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου 
{ῃ8 ἂν 1 5ἰτοιομθα ουξ ἴπ6 δᾶ οὔσης 

πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 
ἰονγασγάᾶ ρξορῖὶθ αἰβοθοσυίηρ δῃα βρθεακίηβ δρθαϊηβί. 

7 Ἷ Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο 
Ι ἙτῺ βασίηθσ {μογεέοσο, ἤοΐ ριβῃεα ἔγοχη 5612 

ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο: καὶ 
ἐμ σοα ἰμπ8 Ῥϑορὶθ οὗ Βλῃλῦ Νοῖῦ τὴδν ἰδ οσουγ; 8150 

γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματο 
ΤΟΥ 1 ΕΌΥς {- 2 Ἐ17:] Τ ἄτα, οιέ οὗ ΠΑΝῚ 5 

φυλῆς Βενιαμείν. 
ΟΥ ΑΡΥϑἤϑτα, ΟΥ̓ ἔτθὸ οὗ Βρῃ͵)δηλη. Νοῖ 

ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 
Ῥυβῃ θα ἔσοσῃ 5615 ἰῇας αοα 6 βῬδορὶθ ΟΕ Βΐχχὰ ΨΏΟΙΩ 

προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν. ᾿Ηλείᾳ 
δ8 Τοσοκῆδνν. ΟΥ πο Βᾶναυοῦ Κποὰ ἴθ ἘΠ2ΔΗ 

τί λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει 
ψναδὺ 15 ΒΘ ΙΩΒ (ῃ6 Βοτιρξασα, δ5 6 15 Βαρρϑῃΐησ ΟὨ 

τῷ θεῷ κατὰ τοῦ ᾿Ισραήλ; 8 Κύριε, 
ἰοῖϊῃῇῆς αοαά ἄονψῃ οὐ ἐπα 157 861} Τιοτᾶ, 

᾿Αβραάμ, 2 οὐκ 

ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, 
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ὑπ ψΨψογζτὰ δρουῦὶς 
ΟἸὨγχίδὺ 18 Νονουίῃα. 
Ι655. 1 85, ὙὯΘΥ αἰ 
ποῦ [8 ἴο Ὥθδδσ, ἀἱᾷ 
ον Ὼν, ἰὰ ἔδοῦ, 
“αῖο 8} ἴμ6 δϑυϊῃ 
ἐμοὶν δουπα ψϑηῦ οὐ, 
Θηα ἴο (8 οχ σου τα 
ΟΣ 86 ἰμῃδοὶ θα δϑυίῃ 
ΘΓ εαὐὐοΥύδησδβ." 
18 ΝΘΟνΘΥ ΏΘΙΘΘΒ 1 86]ς, 
ΤΕΥΘΟῚ αἰᾶα ποὺ Ζ811 ἰο 
ΚηΟΝ, αἰᾷ πο ν9 Ἐῤτοὶ 
ΜΌΟΒΟ5 βανδ: Ἱ Μ]ὴ 
ἰποῖΐθ γοῦ ΘΟ ἰὸ 
ΘΘΙΟΌΒΥ ὑμγοαρῺ ἰδὲ 
ΨΏΙΟΩ 15. Ὡοὺ ἃ Ὡϑίζοῃ; 
1 ΜΠ ἱποῖΐϊθ υοὸῦ ἴο 
ψἱΟΙθαῦ ΘΌΘῈΣ ὑΒΓΟΠΡἢ 
6ι' δύυρ!ία πφύϊοι,. 
209 Βυὺ Ἰβαῖθ ὈΘΟΟχΩθα 
ὙΘΙΥ οϊᾷ δῃὰ βᾳγ8: 
“ΝᾺ Τομηα ὉΥ ὑθοξα 
ΨΜΏΟ ΨΟΥΘ ποὺ βϑθϑκίηρ 
ΙῺὴ8; Σ Ὀδοϑδ χτηδῃὶ-, 
ἔδβϑὺ ἴο ἑῆοβθ ψῆο ΨθΓα 
Ὡοὺ δϑδκίηρ ΤΟΥ τ." 
21 Ῥπὺ 8ἃ5 γοϑρθοῖβ 15- 
Υ8861 ὯΘ 5005: “Α11 ἦδγ 
ΙοῦβΡ 1 Ὦθνθ ϑβϑργδδᾶ 
οαὖν τ δᾶ ἰονγδσα 
ὃ ῬΘΟΌΙΘ ὑμδὺ ἰ5 αϊ8- 
οὐραϊθηῦ 804 ἰδὶκὴ 
80.» 

11 Τ 85Κ, ἴβθη, οά 
αἰὰ τοὺ το]δοΐ 

Ὠΐβ Ῥϑορῖθ, αἱὰ [62 
ΝΕΥΘΥ ΤὩΔΥ ὑπαὶ Ὧδῃ- 
ὈΘῺ! ἘΌΣ 1 8150 ϑ81ὴ 
ΒΘ Τ5γδθ]ἴ6, οὗ -ἰῃ8 
5ϑοᾶ οἵ δργϑῆϑι, οἱ 
ὑμ8 ὑτῖρ οἵ Βρῃ)διη. 
2αοὰῦ αἱὰ ποὺ ταὐθοῦ 
ὮΪ5 ὉΘΟΡΙ]Θ, ψΏοσὰ Ὧ8 
Ὦγϑὺ τϑοοσηϊζοᾶ. ὙΨΏΥ, 
Ὧαο τοῦ ποὺ Κηον 
ψηδὺ  ὑπ6 βου 
58 05 ἴῃ σοπηθδούζοῃ ψῖ 
ἘΠ 118, 85 Ὧδ6 ρ]θδαϑ 
αἰ αοα δρϑϊηϑῦ. 
ΤΕΥ 61) ὃ. “θμονδῃ,» -.-ῤῤῤῤῤῤῤῤῤΠΠπ5ῸὮῸῸῸῸῸᾺ προ πότ ποο 

27. νγοσγὰ δρουϊθ Οηγιβέὲ, ΒΡΘΌνΕ; νοσὰ οἵ ἀοᾶ, 4ππι1ὲ,16,1Ἰπιλ τ β ῖπ ΑΟΨΡ; 
γνοσα Οὗ σοῃονδῇ, 17,8, 1ϑπατεῖη, 80 Τοβοόνδῆ, .17.8.11-18.. 1, ογχᾷ, ΒΑ, 
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τὰ 
τῃς8 

Ε) ἈΝ 

κἀγὼ 

σου ἀπέκτειναν, 
οἔ γοιυ ἐμὸν Κιϑά, 

κατέσκαψαν, 
ἴπον ἀὰρ ἄονῃ, 8061 

μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν 
ΔΙΟΏΘΙ. ΔΩ ἴδμ6ν δῖ6 βϑοκίηῃρ ἰῃ6 

ψυχήν μου. 4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ 
590: οἶτησ. Βα δαὶ 15 βασίηθσ ἰο ὨΐΓὰ 

ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ 
τὸ ἀϊνϊηθ ὑσοπουησθηθη  1Ἰδ ἄο ἰὼ 56} 

ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ 
σονοῖ Γπουβαηά ΤΩ81}6 Ῥ υβοῦ δ, δ 600] οί 

ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. ὅ οὕτως οὖν. 
Π 5221} Κῆθθ ἰο ἴα Β88|. Τὰὴ5 {πουθέοτα 

καὶ -ἐν τῷ νῦν καιρῷ λίμμα 
αἶδο ἴῃ {π6 ον δρροϊηϊρα {ἰχὴθ βοσαθίβιηρ ἰϑεΐ ονο 

κατ᾽ ἐκλογὴν κάριτος. 
δοςούαϊηϑβ ἴἰοὸ ὉΠΟΟΒΙΠ5 ΟΥ υμασβοσνοϑᾶ Κἰηᾶπθεβ 

γέγονεν" 0 εἰ δὲ χάριτι, 
885 οοζὰθρ ἴο Ῥ6; 1 υΐ ἰο υπδοβοινοὰ Κη 655, 

οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ 
πού γοῖ ουἷ οὗ ἍΜΟΙΚΒ, βίησθ τῃ8 

χάρις οὐκέτι γίνεται 
υλᾶάοβογνοᾶ Κἰμάηθδε ποὲ νεῖ 15 ὈΘΟΟΤΆΙΙΩΣ 

χάρις. 
υαλᾶοθοσνεβα Κη 658. 

τοὺς προφήτας 
{6 Ῥτορῃϑίβ 

θυσιαστήριά 
ΔἰῖδΥβ 

ὑπελείφθην 
ψὰ5 [οὐ ἀμ 6 

σου 
οἶ γοὺ 

ὃ 
ΜΉ ΪΟἢ ([Ὠ ΣΡ) 

τοῦτο οὐκ 
5 5βαλη ὈΡΟΣ ΙΞΥ86], 1815 τοὶ 

ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν: 
86 Βαρρθηθδᾷ ὑροῦ, ἐμ6 πὶ ομοοβίηβ Προ α ὌΡΟΙ; 

οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν, 
πθ υΐ Ἰοξίονεσ (0065) ὍΤΟΙΘ τῆϑ 6 68]]Ο0115, 

8 καθάπερ 
δοσογᾶάϊηξ ἴτο ΨΜΗΪΘΗ 

γέγραπται Ἔδωκεν 
[ 85 Ὀθδὴ ννυτϊοπι ΄ᾶνε 

πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς 
βρϊτιῖ οὗ ἄἀθϑρ 5166, ΠΑ͂Σ] 

βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ 
ἴο Β6 Ἰοοκίῃεξ δῃηὰ ϑϑὺβ οὔ τοί 

οὖν; 
ἐπουθέοσ θοῦ 

ἐπιζητεῖ ᾿Ισραήλ, 

(1 55) 

αὐτοῖς ὁ 
ἴο ἰῆρηαυ ἰδ6 

τοῦ 
οὗ {86 

ἀκούειν, 
ἴο 6 Ἀδδυῖηδ, 

καὶ Δαυεὶδ 
Αλὰ Ῥδνίὰ 

αὐτῶν εἰς 
οὔ ἴθ ἰαΐο 

ενϑπ 

θεὸς 
αοᾶ 

μὴ 
ποῖ 

τῆς σήμερον ἡμέρας. 9 
ΟΝ οαδυ ἄἀξν. 

λέγει [Γενηθήτω ἡ τράπεζα 
5 βαυϊὴρ Τιοῖ βῬεοοὴθ δ68 ἰδ 016 

παγίδα. καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ 
ΒΏΒΙΘ δῃᾶ  ἰηΐο ἰγ80 δῃαᾶ πιΐο ξ8]11- ΘῈ δηα 

ἕως 
Εἰ 1 158 

50. 85 

ΒΕΟΜΑ͂ΝΚΒ 11: 4---.9 

ἴον ἢδνθ Κἰοα γοὺγ 
Ῥσορῃθῦθ, ὑμοὸνῦ Βδᾶνα 
ἄὰρ ὉΡ γΟῸΣΓ 810815, 
ΒΔΩΩΙ δἴοηθ 8. [1οξί, 
Δα [6 8γὺ6 Ἰοοκίῃρ 
ΤΟΥ͂ ΤῊ 508]. 4 γοὶ, 
νῶῆδὺ ἀοθο [ἢ αἰνὶηδ 
ὩΤΌΟΠΟΙΣσοχιθηῦ 5} ἴὸ 
Ὠΐη ἽἽ δῦ [τοῦ 
βουύθὴ ὑμποιϑθηᾶ ΤΟ 
ΓΘΙΩΘΙΪΏ ΤΟΥ ΙΔΥ56]:, 
[262] ΨΏΟ ἤδνθ Ὡοὺ 
Ῥϑῃὺ 6 Κῆθο ἕο Β8΄'- 
αἱ. ΒΊΩ (δῖ ΒΨ, 
ὑμβοτγοίοσθ, αὖ 86 Ὁγ65- 
δῷ βθῶϑθοχῦ αἰϑδὸ 8 
τοιχηθϑῦ Ὧ85 ὑπηθά 
ὮΡ ϑδοοοσαϊῃρ ἰὼ 8 
σΟΒοοσρ, ἀπ ο υπᾶ6- 
βεσνοᾷ Κίπη655. 6 ΝΟΝ 
1 1 15. Ὁ υπᾶδδουνθᾶ 
Κιηᾶμθθα, ὁ ἰ5. πὸ 
Ἰοῶρον ἅμ ἰο ψΟΧΚΑ; 
οὐμοσννίδο, ὑπ ἀπᾶ6- 
βοσνθα Κἰηηθο ὯῸ 
ΙΟΔΡΟΙ Ὀγόνορ ἴο δ6 
ὉΠαΘϑοσ να ΚιμΉ655. 

1 ΝΆ Θῖ, ὑμθη9 ἸΏ 
ΨΕΙ ὑπῖηρ Τβῦβ8ὶ 15 
ΘΑ ΘΘΟν δροκίηρ Ὧ6 
αἰᾶὰ ποὺ οδύδίῃ, Ὀπὺ 
[{π6. οὔθ σΠΌξθ ΟὈ- 
ἑαϊποα ἰὉ. Ἰὰ6 γχτοϑὺ 

Βδα {π6ὶγ βϑηβί 1 165 

᾿Ιαηὐοᾶ; 8. 18ὺ 85 ἷὖ 

5. ψτιθη: “σοῦ Ὧ85 

βίνθῃ ὑμοὰ ἃ ϑρϊγιῦ 

οὗ ἄδθρ 5ίθορ, δΚδϑ 

ποῦ ἴο 566 

δ ηΔΔ ΘΦΥ5. 850. 85 

Ὡοὺ ἴοὁ ἤρᾶῦ, ἀοψῃ 

ἰο ἐμ] γον ἀδν." 

ΘΑΙ͂ΘΟο, Ὀϑνὶαὰ 58. 08: 

“αὐ. ΠΟ ῚΣ δ ὺ16 Ὀ6- 

σΟΙΘ ΙἴῸὉΣ ὑπο ἃ 
ΞΏΒΙΘ δῃᾷ 8, {γὰρ δῃά 
8, ΒΩ] Ὡρ ὈΙΟΟΚ δηᾶ 

8. (οᾶ, ΒΑ ΘνΡρσ τ ιβαθτ, Το μόνη, {17,8ν,14,18πιατεῖπι, 



ἘΒΟΜΑΝΚ 11:10--:} 

εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς, 190 σκοτισθήτωσαν 
ἡπῖο τοι θυ ξίοη ἴο ἔθ, 1οἴ ΡῈ ἀασκοπβᾶ 

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ 
{δε ἰδοῦ οὐ ἴμϑί οἱ ἐπ οΐ ἰο Ὲ Ιοοκίῃξβ, δπᾶ 

τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύνκαμψον. 
6 δος ΟΥ ἔβοίαὰ ῃγουρὮ 31] [ἐπ 6 1 Ῥοπαᾶ ἰορβεῖμοσ, 

11. Λέγω οὖν μὴ ἔπταισαν 
Ι1 τὰ τ ἰπα Ἐμετοίζόσε, 1 πον βία ]6α 

ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο" 
ἴῃ οτάοσ αὶ [πὸ τσὶ 2.17 Νοὶ ΤΆΔῪ 1 οςσουτ; 

ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία 
Ῥαξ ἴο ἐλθ οὗ ἔβοα ζ:δ)ὴρ μεσ πῃ βϑινϑΈου, 

τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 
ἰο ἐπ6 παϊΐϊοῃβ, πίο {π6 ἴο ποτα ἴο 16] ΒΥ ἵπετα. 

12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος 
Ιὲ Ὀπΐ ἰῇ ξδιπηρ Ῥοϑὰθ ΟΣ ποτὰ τίσ μ6 5 

κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος 
ΟΥ̓ ψοχὰ δ8ῃ6Ω6 ἴῖ6 ἄδοσθᾶξθ Οὗ [Ώθτὰ ΤΊΟΒ65 

ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα 
οὗ παϊίΐοῃβ, ἴο ον πο ἢ ΤΑΊΠΘΥ τὴ 8 ΣΌΪ 1655 

αὐτῶν. 
οἵ ἴλοσγα. 

13 Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾽ 
ΤῸ γὸῦ Οιχὲ 1 δγὰ ΞδυἹηνρ ἰοὸ [π6 ἡδίίοηβ. ὍΡΟΣ 

ὅσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν 
8.5 Τα ἢ 8385 ἱπαξεά ἰμοσθῖοσθ ὅ1Ὼ 1 ΟΥ παίΐοῃξ 

ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω, 
δροβίιθ, {τὰ βούνῖςα ΟΕ Ιρ]ουιν, 

14 εἴ πὼς παραζηλώσω μου τὴν σάρκα 
1 βοΐβθῇον ἃαταϊβμὶ ἰημοϊϊο οὔθ 6 Β6 58 

καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 15 εἰ 
δορὰ Ιτϊρῃΐ σαν βοθ οὐΐοῦ ἰμϑγῃ. "1 

ΑἹ Γ ΝΥ 3 - ν᾿ 

ὰ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ 
ὙῸΡ εἰ τὨσοννίηβ ΟἿ ΟΣ βοῶ σϑοοποΣ δέοι 

κόσμου, τίς πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ 
ΟΥ ΨΜοχΙΩ, ψ δὲ ἰμ6 ἰοννεζα τϑοθινιηρ 1 ποῖ 6 

ἐκ. νεκρῶν; [16 εἰ δὲ... . ἀπαρχὴ 
οὐδοῦ ἄσρδα (οὔθ59) 1 "μ"ῖῦ ἰζς Βυβίξσυτβ 

ἁγία, καὶ τὸ φύραμα: καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, 
ἘΜ Β1ῖ5ὺὸ {πὸ ᾿Ττὰρ; δπὰ 1 με χοοῦ ΒΟΪν, 

καὶ οἱ κλάδοι. 
ΔΙ5δο ἰῃ6 Ὀσδησῆθ5. 

11 Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, 
1 Ῥΐϊ βοχὰθ. οὔ πε Ὀσϑῆο 85 νοσα Ὀσόῖκοα Οὐδΐ, 

σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεκεντρίσθης͵ 
ψου Ῥυΐ Βε]ᾶ οἵἶνε ἴσο Ῥϑίηρ σοὰ Εχα Εταξῖθα ἢ 

ἐν αὐτοῖς καὶ συνκοινωνὸς τῆς ῥίζης 
χὰ ἰδοῖα δῃᾶ ἰδ κῃ 5 'ὰ σΟΤΩΤΟ., τὶ οὗ 6 τστοοΐ 

τῆς. πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου 
οΥ τ 6 ΦδΊ. 655 οἵ τα οἶἶνο σοι ῬΘΟΔΙΊΘ, 
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δ ΓΟ αὐ; 10 1ὲ 
ὕΠΟΙΡ. Θυγ68 Ὀθοοχὴηβ 
ΔΔΙΚΘΩΘΩ͂ 50 85 ποὰ ἰρ 
566, 854 ΔΙ 5. Ὀθῃ 
ἄονστι ὑπμοὶγ Ὀ80Κ.;» 

11 ΤὨΘΓθίοσα Ἱ δοκ 
Ὁϊά ὑμὲνὺ) ὔμμ ]6. 50 
ἰμαὺ ἴθ Ζ611 οοχ. 
ῬΙΘΙΘΙΥ 3 ΝΈΟΥ Τηδγ 
ὑμπαῦ ὨᾶρΡΘ! Βαΐ ὃν 
ὑποὶς ἴβ|56 δίῃ ὕπο 
1ἰβ. βαϊναο ἤο ὈΘΟΌΪΒῈ 
οὗ ἴῃ8 Ὡδίϊοῃϑ, ἴο ἴη- 
οἶζο ὑπθηλ ἰο ΒΔΙΟΌΒΥ, 
ἸΦΝΟΝ 1 6} ξα]ξθ 
δίθῃ τθϑδ ΤἝΙΟΏΘ5. ἴο 
16 ποιά, δῃᾶ.- {Πρὶν 
ἀδοσθαβα ἸΏΘΔῺΒ ΓἸΘΏΘΝΩ 
ἴο ῬΘΟΡΙΘ Οἱ [086 Ὧ8- 
ὈΙΟΏΒ, ΟΝ ΤΔΟὮ ΤΏΟΤΕ 
ΜΠ ὑῃ6 1 ὨΌΤΒΟΥ 
οὗὐ ὑπο τθϑ 1{! 
8 ΝΟ 1 5ΌΘΔΙς ἰο 

χοῦ ΨΏῺΟ 86 ὈΘΟΡ]6 οἱ 
716 Ὡδίϊοηβ. ἘΌΓΔ5- 
ΙΔΌΟΙ 851 81, ἴῃ τθ8]- 
ἐν, 8 δροϑῦθ ἴο {ἐπθ 
ΠϑύϊΟΏ5, Το ΒΊΟΥ ΤῺ 
ΤΑΙ ηἰδίνν, 141 Τ τῇδ 
ὉΥ ΔΩΥ͂ Τυθδὴβ ἰποῖΐα 
[ὑ8οϑδα ψῺΟ 8.6] 1 
ον Πθθη ἴο 168] ΟΌΥ 
8η4ἃ 5806 8016 [ΤΌ 
ϑιηοηρ ὑπ 6 πηι. 15 ἘῸΤΣ ἰΐ 
1706 οαϑηρ οὗ ἔπθηι 
ΔΙΧΆΥ ΤΘΔῺ5 ΤΘΟΟΏΟ6)]- 
ἰού ΤΟΥ ὕβε ψουἹᾶ, 
ψῇδῦ ψ|}} [86 τϑοριγιηρς 
οὗ μοί τδϑιὶ Ὀαὺ Εἰ 
ἔτουι πε ἀθδαϑ 16 ΒῈ- 
6 Υ, 11 [6 Γ[ῥΡαᾳτύ ἔδκθη 

85] Βγϑὺ ἔγυλὺδ 15. ΠΟΙΥ, 

[2 Τὰὰρ ἰδ. 8150;. δῃά 
11. τὉΠπ6 τοοῦ 15. ΠΟΙ͂ν, [88 

ὈΓΘΏΘΏΘ5 ἅτ 8150... : 

11 ἩονΈυοσ, 1 βοὴθ 

οὗ ἰὴ Ῥγϑῆσῃθθ ΜΈΙΕ 
Ῥτγοῖκθῃ ΟΥ̓ αΐ γοῦ, 81- 
ΒΟ Ῥαΐῃρ 86 ἡ]ἃ 
οΟἰἶνγβ, ψοσθ ρταῖθα 1ἢ 
ϑθλοηρ 6 ηὶ 8η6 Ρ6- 

ΟΔΙΩΘ 8 Β,ΔΓΕΙΡ ΟΥἨ {86 
ΟἾἶνο᾽ 5 τοοῦ οὐ ζδίμθϑϑ, 

Ἵ2Ὶ 

18 μὴ κατακαυχῷῶ τῶν κλάδων: εἰ δὲ 
οΐ δ Ροδϑίϊρ ἄοννῃῃ ἡ ἴῃ 6 ὈΥΘΉΘμ65; ἱξ Ῥαὲ 

κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις 
γοῦ Ῥοαβῖ ἄοννῃ οὐ, ποΐ ψοὺ (Ὡ86 γχοοΐ 816 σδύυϑίὶηρ 

ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 19 ἐρεῖς οὖν 
μυξ ἰῇ τοοΐ νοι. τοι νν}1}} 588} ἰμογϑέοτο 

᾿Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ 
εΥΘ Ὀσόοκρῇ ΟΕ ὈΧΘΏΘΙ 65 ἴῃ οτᾶοσ ἰῃδὲ Ι 

ἐνκεντρισθῶ. 20 καλῶς: τῇ ἀπιστί 
τ μΐ μ6 5σταξίϑα ἴῃ. ΕΊΠΟΙΥ͂; ἰο ἴθ ἀρ θ 6116 

ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει 
{86 6 γα ὑσόκοὰ οαΐ, γον Ῥυΐ ἰο ἐμα ξαϊῃ 

᾿ φρόνει, 
Β6 τηϊηδιηρ, 

21 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν 
τ ΜῈ ΥΟΥ ἱἰῇὰς Οοα οξίμο 

κλάδων οὐκ ἐφείσατο, 
Οὗ ὈΥΔΏΟΠΟ5 ποΐ 86 βρδχεᾶ, 

φείσεται. 22 ἴδε οὖν 
6 Ὁ] 5ράσϑ. Ξ5θ6 ἐδμρούοξοτο 

χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ: ἐπὶ μὲν 
τ ΚΙΠΘΏ655 δὰ οὐἰ 8 ΟἿ οὗ ἀοα; ὑροχ ἰῃαερα 

τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ 
(88 (οτι65) πανίηβ ἔθ οαηρ οὗ, ἀροῦ Ρὰΐϊ νοι 

χρηστότης ἐὰν 
Κιλᾶηθ 58 Πονοσ 

χρηστότητι 
Ἰηπάποσιι, 

ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ 
γοῦ αν θθϑῃ βίδηῃίησ, Νοῖ ἜΡΙΝ 

ἀλλὰ φοβοῦ: 
μι 68 ἔθατίῃρ; 

᾿ κατὰ φύσιν ᾿ 
δοοογαϊπβ ἴο. πϑίαγο 

οὐδὲ σοῦ 
ποί-Ῥαξ “οἴ γοὰ 

- ἐπιμένῃς τῇ 
ψΟὺ ΣΔΔ Κ᾽ ὈΘ ΥΘΙΏΔΙΏΣΩΒ ΠΡΟῚ 186 

ἐπεὶ. καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ. ἡ 
βδίπθοθ δαἴδο ψγψοὺ ΨἘ|)Μ}6 οὐὐουῦΐ. .. 

δέξσ ἐὰν μὴ ᾿ς ἐπιμένωσι τῇ 
Ρμαΐ, ἰξϑνοσ ἤοΐ ἐπὸν λυ Ὀ6 ΓΟΥΘΙΠΙ Πρ ΠΡΟ ἰπ6 

ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται: δυνατὸς γάρ 
ὉΠΌΘΙΟΙ, μὰν ΜΙ ργαξίρα ἢ; ΡονοΥα] ΤῸΣ 

ἐνκεντρίσαι αὐτοὺς. 

23 κἀκεῖνοι 
ΔΑμὰ ἴδοβα 

ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν 
ἷβ ἴο οὐ αἀρϑδίῃ ἰο Ευδζὶ ἴὰ ἔποτι. 

24 εἰ γὰὼὺὸ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν 
ΟΕ ἴοῦ γοὺ οὐΐοξ μθ δοοογαάϊηρ ο ἡδίασο 

ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ 
ϑγοιι ψνοτα ουἵ οἂἱ οὗ ΒΕ] οἱῖνϑ ἰσθϑθ Δηα Ῥ6ϑιᾶθ 

φύσιν ὠ ἔἐἘἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, 
Ὠδίασα ὑψοῦ νγοσθ βυδείεα θ ἰηΐο ΕΗπὸ οἶνθ ἰσχϑθ, 

πόσῳ ΄ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ 
ἴο ον τὰῦσ ἢ τϑίμου οἐμ656 186 (05:65) δοσοσγάϊηξ ἴο 

φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ 
δίχα ἴδον ΨΠ]ὈῸ σταξρα 1 ἴο ἴῃ 6 ΟΜῺ 

ἐλαίᾳ, 
ΟἸἶνα ἔχϑϑ. 

ἘΟΜΑΝΕ 11:18---24 

18 ἂο ποὺ ΡῈ δχυϊίησ 
ΟΥ̓́Θ ὯΘ ὈΣΓΘΏΘὮΘ5. Ιῇ, 
ἐΒοΙΒ, γοὰ 816 οχπ- 
ἴηρ' ΟΥΟΥΡ ἔδϑ, ἰδ ἐξ 
ποῦ γοὰὰ ὑπαῦ ὍΘΆΓ 
[1π6 τοοῦ, υῦὺ ἐπ6 
τΤοοῦ [6815] γψου. 
19 οι Μ11 88., [Ώδῃ: 
“ΒΥΒΏΘΏΘΞ ψΘΥΘ᾽ ὕχο- 
Κρὴ ΟΥ̓ μδὺ 1 πιϊρῶὺ 
Ὀ6 »ταΐξιϑα 1η.᾽" 20 ΑἹ] 
Τἰὶσαῦ! ΕῸΣΓ Γ8 617} 
δος. οἵὐ ἔδιθῃ μον 
ΜΟΥ ὈσΌΚοὴ ΟἿ, ὑπ 
ψγοὰ ἃζὸ βίδηαίΐῃηρ ὮΡ 
Σοὶ. Θαΐῦ Ὠδνϊηρ 
Ἰοῦν ἰᾶραβ, θὰ Ὀ6 1ἴἢ 
[68.1. 21 ἘῸΣ 1 αοα αἰὰ 
ποῦ βραγο 86 δίθσδὶ 
ὈχΒΠΘΏΘ5, ποι μπαῦ ΜΠ 
Ὧ86. Βρασθ γοι. 22 566, 
ὑμαγοΐοσθ, σοα᾽ 5 κἰπά- 
ὮΘΕ5 8ηΑα βονοσυν, Το- 
ψαστὰ [Ὥοβα ψῆο ξ6]] 
ἴοσο ἰῷ βδονοσιύν, θαΐ 
ον γοῖ μοῦ ἰδ 

(οὔ ἰπδηθεδα, ῥτο- 
νἱάρα  γοὰ ταδί ἴῃ 
Βῖβ “Εἰημάηθθβ; οὐμοῦ- 
γνὶβὸ, χοῦ 8150 ΨῚΠ Β6 
Ἰορρθᾶ οὔ, 28 Τῆδν 
8150, 1Σ [67 ἂο ποὺ 
ΤΟΙηδῖσι, ἴθ ὑποὶσ Ι8οῖς 
οὗ ξαϊνῃ, Ψ11 6 στεατῖί- 
ρα ἰπ; ἴοσ αοά ἰδ 
8016 ἴο στϑέν ὑθχῃῃ [ἢ 

θείῃ. 24 ΕῸΣ 1 γοὰ 
ὍΘΙ οὐ οὐδ οἵ [Π6 
ΟἾἶνα ὑγθ8 ὑμαὺ ἰβ σῇ] 
Ὅν πϑίσσο δηᾶὰ ΨΟΥΘ 
στοῖϊθρα σουύσαῦν ἴο 
παύατο. ἰμΐο 8 βαγ- 
ἄθ οἷϊνα ἔσθθ, ΒΟ 
ΤΑ ΟὮ ΓΘΌΏΘΣ Ψ1Π 658 
ΜΏΟ 81΄6. ὨδίυΓΆΙ] Β6 
δταΐζίθα ἰηἴο. [ΠΘΙΓ ΟὟ 

ΟἸἶνθ τοδὶ 



ΒΟΜΑΝΑ 11: 3ὅ---82 

θέλω 
Ι δὰ ΜΨΙΠΠ5 

ἀδελφοί, τὸ 
ἰο Ὀ6 Ὀαὶηρ ἱρηιογδτιί, ῬχΟίΏΘΙΒ, τὴ6 

τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε 
15, ἴῃ ογτᾶου ἰδαΐ ποὶ σοῦ 8 6 ἴῃ 

φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους 
αϊξοσροί, [δὲ οδ]ουβθϑθ ἔΓΌΓΩ Ῥατε 

᾿Ισραὴλ γὙέγονεν ἄχρι οὗ τὸ 
15.861 ἢδ85 οσσυσσοα τυ. ΨΏΪΟΒ (86) {πὰ 

πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, 26 καὶ 
ΦἸ]π6ὸ55 οὔίμθ Ὡδίϊοῃβ βῃοι]ᾶ σοόχὴθ ἴῃ, Δ 

οὕτως πᾶς ᾿Ισραὴλ σωθήσεται: καθὼς 
5 811 5861 1} Ὀς βανθᾶ; δοςοοσζαϊηρβ δ5 

γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ 
10 85 θ6θὴ υυχτΐδ ὙΨ1] σοσὴθ οἱ οὗ Ζίοῃ. [86 (οἱ) 

ῥυόμενος, . ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ 
ἀταννὶὰβ ἴἰο 561, δ Ψ1Η ἰἀχ ἄννὰν ἰτυθνόσθαςθ ἔγοσα 

᾿Ἰακώβ. 21] καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ 
8 ΠΟΡ. Αὐὰ ἰμ15 ἴο θὰ ἔῃ6 Ὀεβίᾶα 

ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς 
οὔὗτὴθβ σονοθηδηΐ, ΨΏΘΏΘΝΟΥ 1 5ῃομα ἰδ ΟΕ ἰδ6 

ἁμαρτίας αὐτῶν. 28 κατὰ μὲν τὸ 
5105 Ἐ Τμοχὰ. Δοοοτγαϊηξ ἴο ἱπαδεα [16 

εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι ὑμᾶς, κατὰ 
ϑοοα Ὡθ 5 φηρυηΐοα ποῦ σὑοῦ, ϑδοοοσαϊπρ ἴο 

δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς 
ρῃὰιξ 6 οσπμοοβίὴρ ἰονεᾶ (οὩ 65) ἸΏΧΟΌΒὮ τις 

πατέρας’ 29 ἀμεταμέλητα γὰρ 
Σαίμοσς; ποΐ ἰο ΡῈ χοστοίεα αὐίοσννασα ἴον 

τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ. 
18 6 βτδοίοιβ σι δά ἰῇ οδϑιηρ οὐἰμαε Οοά. 

80 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε 
Ἄβτονοῃ 0 7 το. βουγγθίϊηθ υὑοῦ αϊβορονυϑα 

τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ 
ἴο6 αοᾶ, ον Ῥαΐ τοῦ το 5 ΟΝ ΤΏΘΤΟΣ ἴο 12 6 

25 Οὐ 
Νοὲ 

ἀγνοεῖν, 

ὑμᾶς 
χΧΟτΙ 

Η͂ 
γὰρ 
ΟΥ 

μυστήριον 
Τα βίον 

ἐν ἑαυτοῖς 
Β6ΕΙν Ὲ 5 

τῷ 
ἴο ἴῃ 6 

τούτων ἀπειθίᾳ, 31 οὕτως καὶ οὗτοι 
ΟΥ ἴἤφη ἀϊδβορβαίΐθηορ, τὰ δΙῖδὸ ἔπθ586 

νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει 
ΠΟ αἰξορονϑα ἴο π6 . χοῦ ΤΆΘΤΟΥ 

ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν 
1ὰ οσγᾶοσ ἐμπδὲ 8150 πὸ ν ΟΝ 

᾿ς ἐλεηθῶσιν: 32 συνέκλεισεν γὰρ 
Ταϊθῃηΐ θ6 βου ΤΩΘΤΟΣ; 5 αν ἰοσοίμοσ Τὸ 

ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπειθίαν 
1.21} σοᾶ ἘΠῚ 81 ἰηΐο ἀϊδορεάϊθησα 

οςς ἵνα τοὺς πάντας 
δ οτᾶοσ ἐμαὶ ἔπ (οπ 65) 8} 

ἐλεήσῃ. 
6 χει 5μονν ΤΏΘΥΟΣ ἐο, 

28 

25 ΕΌΤ Ι ὧὁ ποῦ ψϑηϊ 
χοτ, Ὀγούμθυβ, ἴὸ 
ἰρῃογϑηῦ οὗ 815 βϑουρᾷ 
βρογοῦ, ἰῇ οσάθυ ἔρ» 
τοῦ ποὺ ἴο Ὅ6 ἀϊδβοῦθϑι 
ἴῃ γΟῸΣ Οὗ 665: ἰδὲ 
ὃ αὐ πΠῶρ οὗ βοηβὶ ]}- 
[1685 85 ὨΘρΡΡΟΠπΘᾶ ἴῃ 
Ῥατὺ ἴο Τϑύϑϑὶ 1001] [ῃβ 
111 ὨΌΧΩΡΘΣ ΟΥἨ ὨΘΟρ]α 
οὗ 8 πϑύΐϊοηβ Ὧδε 
οοταθ ἴΏ, 36 δῃηᾶ ἰὴ ἐῃὶς 
ΤΩΘΏΏΘΥ 811 ΤΟΥ ΘΙ Ἡ] 
Ρ6 βϑνθϑᾶ, δυδπὺ δ5 1 ἰς 
ψεύδῃ: “ἼΠῸ6 ἀδ]ίνου. 
ΕΓ ΜῈ] οὐδ οἷ᾽ οὗ 
Ζίοηῃ δηὰ ὕυγ ΘΌΔΥ 
ἀρροαϊν Ὀγϑοίίοθας ἔσοχῃ 
ὥθσοοῦ. 27 Δα ὑπ ἰς 
[6 σονθηϑηῦ ΟἹ ΤῺ 
Ῥδιὺ τὶ [ΏΡΤ, ρθη 
Ι ἰακθο ὑμαὶ βίῃβ 
ΔΘ." 28 Ὑτιιθ, ψΠῈ 
τϑίθυθηοθ ὅο {6 ροοά 
ὮΘΥΒ ΒΟΥ δ΄ ΘΏΘΙἾΘ5 
ἴο0Γ Ὑοῦκ 58,65, μὰ 
ψι τγοΐθσθηθσθ ἴἰο 
Οοα᾽θ ΤΠοοδίηρ ὑμῈγ 
ΔΙῸ ῬδΙονρᾶ. ἔῸ0Γ [88 
5ΕΚΘ οὐ {61} ξοτοίδ- 
ΠΏ Υ5, 29 ἘῸΓ {μ6 ρἱξίϑ 
δηᾶ ἰῃᾷ8 οϑπϊηρ οὗ 
αοαά ἂτα ποῦ ὑμίηρἑ 
ὯΘ ΨἘ}] τορτοῦ. 30 ΕῸΣ 
1ι8ὺ δ. χοὺ] “616 
ΟὯσΘ αἰϊἰδορραϊθην ἴὸ 
αοαὐ ῦὺ ἤᾶγθὸ ὯΟΣ 
66 β5δονγῃ ΤΔΘΤΟΥ μ6- 
Οϑιιθδα οὗὐ {μοὶ αἰδ- 
οὐθάϊθησθ, 31.530 8150 
[θϑθθ ΠΟ δυο Ὀδθῇ 
αἰπορδαϊθῦ ὙΠ 16 Γ- 
ΟΥ τοδιηρ ἰο τοῦ, 
ὑμαῦ ὑῶον - ἐμουγϑοῖνθϑ 
8150 Ὁ ὩΟΝ δὃ8 
ΒΏΟΨΩ ΙΏΘΙΟΥ͂. 32. ΕῸΓ 
αοα 85 5ϑπῦ {π61 
811 ΠῸ ὑοροίμον ἴῃ αἰ5- 
οὈραΐθησο, ὑμαῦὺ. 86 
ταϊρῦ β5βῇον 4811 οἵ 
ὑθ. ΙΏΘΓΟΥ. : 

29 

83 Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ 
ο ἀδθρίῃ οὐγίομο δρᾷ οὗ ννιβϑάοχη δῃᾶ 

γνώσεως θεοῦ ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ 
οἱ Καονιεᾶθε οἐαοά; 885 ὈΠΞΘΘΙΟΒΔΌΙΘ 188 

κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ 
ἡυάθταθΐβ οὗ τὰ δᾶ ΒΥ ΟΘΑΌΙ6 16 ΨΑΥ5 

αὐτοῦ. 84 Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κζυρίου, 
οἱ Ὠΐτα, ΨΜΈΟ ΤΟΥ κὸν τηϊηᾶὰ ΟΣΖοτᾶ, 

ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 85 ἢ 
ο. ΏΟ σοθηβειοῦ οἔμϊη Ρδσοδυηθῦ ΟΥ 

τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ 
ΨΜΏΟ ξανο Ὀθοσα ἴο Ὠΐτη, ϑδῃᾶ 

ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ, 386. ὅτι ἐξ 
4 ΨΜ1Π1 06 σεσοχρθηβοα ἰο τ Βδοϑιβο ουὔΐ οὗ 

αὐτοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ 
αι δρᾷ {πτοῦρ οἰ δηῃάὰ ἰηΐϊο ἢ ἰδ6 

πάντα" αὐτῷ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας: 
81 (ἐμ ρ5); ἴο ρα ἰῆ6. ΒΊΟΥ ἰαΐο. [8 8865; 

ἀμήν. 
ΔΙΆΘΙΙ. 

1 ») Παρακαλῶ 
1 δὰ εὐ σθδοη δ 

διὰ τῶν 
ἸΤΟΌΒὮᾺ 1μ6 

παραστῆσαι 
ἴο Δ 6 εἰϑηα δοσσϑία 

θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν 

ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
χοῦ, 

τοῦ 

οὖν 
Του ξοσο 

οἰκτιρμῶν 
ΟΟΥΠΘΒΒΙΟΏΒ 

τὰ 

θεοῦ 
οὗ [ῃὴ 6 αοᾶ 

σώματα ὑμῶν 
186 Ῥοαϊδ5 οὔ του 

τῷ θεῷ εὐάρεστον, 
0 οθοθ νη ΠΟΙ͂ ἰοίῃθ αοα νν61} ΡΙ δ δίῃ, 

τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν: 2. καὶ μὴ 
[ΒΔ Ἰορίοδὶ βδογϑαᾶ βουνίοβ. οὗ τοῦ; δηα ποῖ 

συνσχηματίζεσθε τῷ τούτῳ, 
Ῥα χοῦ οι Σαϑῃϊοηρα τυ ἴο 86 {μ15,. 

ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἶ 
Ρμαΐ δ γοῦ ἰγβηβξουσζηθα ἰο [86 ΧΟΡ 

τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ 
οὐίῃε ταϊᾶ, ἱπΐο ἑἰς ἰοὸ 6 ρτονηβ. στοῦ ψῆηδὶ {πῃ 

θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον 

αἰῶνι 
ΕΡΞ 

ἀνακαινώσει 

ΨΠῚ οὐίμαε αοᾶ, ΞΘ. ρμοοᾶαᾶ πᾶ νν6Ὲ1} ὈἸΘαϑῖη δ 

καὶ τέλειον. ᾿ 
8ἃἃΔ Ῥανυέεοξ. 

8. Λέγω γὰρ ᾿ διὰ τῆς 
ΤᾺ τ ΑΒ ΤΟΣ του τῃ6 

χάριτος ᾿ τῆς δοθείσης, 
υλδοξουνοᾶ Κἰ πάθεα [ἢ6 (006) δνίηβ 66. ρίνθῃ 

μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ 
ἰἴογῶθ ἰο δνεύγσοῦθ 6 Ὀθίησ ἴῃ χοῦ Ὡοΐ 

ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ τς δεῖ 
ἴο 6 τωϊ αίηρ ον Ὀεθᾶθ Ὁ] [Ὁ 15 Ὠθοσϑβδυν } 

᾿γηα δῦ Ὁ6 

Ῥτγοίῃουξ," 

ΒΌΜΑΝΑΕ 11: 858-12: 8 

830 ἰμα ἀδθρύῃ οἵ 
(οὐκ Υἱομ6 5 δηᾶ τ ῖβ- 
ἄογῃ δηᾷ Κηομ]οᾶρα! 
ἨΟΝ ἘΠΕΘΑΙΟΘΏΔΌΙΘ Ἠΐ5 
ἡαδρταθηῦβ [8.6]. δηᾶ 
ρϑϑδὺ ὑγϑδοίηρ οὐ λ΄ Ϊϊ5 
ΜΈΣ [816]} 834 ΕἘῸΣ 
“ὝΜΏΟ ὯΔ. Οὐ ἴο 
ΚΩΟΝ οῃμονδῃ Β᾽ τ], 
ΟΓΥ ΨὮΩΟ Ὧδ5 ῬὈδδοχδ 
Ὠἰβ ΘΟ ΒΘΙΟΥ 9 85 ΟΥ̓, 
“ΧΟ Ὧδ5 Ἐγδὺ ρίνθῃ 
ἴο. Ὠΐπλ, 50. ὑοῦ 

τοραϊαᾷ. ἰο 
Ὠἰγα 9 θ Βοοδαδα 
ἔγόῦὰ Ὠϊπὶ 88:6 ὉΥ͂ ὨΣΤᾺ 
ροα ἴοῦ Ὠἰπλ 82.1.6. 81} 
ὑπίηρθ. ΤῸ Βῖ 6 
786 ΡΊΟΥΡ Ι͂ΟΓΘνΘυ. 
ἈΑΡΊΘΏ, 

12 ΟΟΠΒΘΟΌΘΏΙΥ 1 
Θηὐτοαῦ Ὑοὸῦ ὉΨΥ͂ 

ὕπθ οοιρδϑϑῖο5. οὗ 

αοά, ῬΤΟύΏΘΥΒ, ἴο ὈΓΒ- 
βοῦ ὙΟΥΒ Ὀοσΐθ5 8 
ΒΕ. νσ, Ὠοὶν, 

Βοσοθούαθιθ ὧοὸ αοῦ, ἃ 
58ογθα βευνίοθ {0 

ΧΟΥΕ ῬοτοΥ ΟὗὨ ΣΓΘΘΒΟΏ. 
2 Απᾷ απ Ὀοίὴρ ἔ85}- 

ἰοῃρα αἴζου θ᾽ 5.085: 

ἰθὰ οὗὐ ὑρίηρθ, Ῥαΐ 

Β6 ὑγδιβιοσιθα ἈὈΤΥ 

ταδί χοῦυκ ΤΠ 

ΟΥδσ, ἰμοῦ τοῦ 80 

Ῥγονα ἴο γΟΌΓΞΘΙνΟΒ 6 

θοοά δηᾳα ϑοσθούθ!δ 

δια Ρογίθοῦ ΨΜΠῚ6 οὗ 

Αοά. 

3 ΕἘΌΓ ὑγουρ ὑδ8 

Ὡαδϑουνϑα Εἰ ἀΠ 655 

βῖνθθ ἰο τ8 1 {611 
ΘΥΟΣΟΩΘ ποτα ΘΙΟῺρΡ' 

χοῦ ποῦ ἴο ὑξβίηκ 

ΤΛΟΤΘ ΟΥ ὨΪΏΒΘΙΣ [88 

: ἰ5. ὨΘΟΘΟΘΑΥν ἴο 

34. ΤοΠονδ 5, σ7.8,18-8,.30.. {π6 ΤΟΥ 5, ΒΑ. 



ΒΟΜΑΝΚ 12: 4---.1. 

ὑμῖηῖκ; Ὀὰὺ ἴο ὑμίηκ 
50 85 ἴο Ὧβγνβ 8 δοιὰ 

αοὰ ἢδ5 αἰδυσιαΐθα ἿΝ 
Ὠΐ ἃ ΠΊΘΑΒΌΓΘ᾽ “οὗ 

4 ἘῸΣ 7080: ἃς 
Ὅὸ Ὧδνθ ἴῶ ὉὯ6 βοᾷ 
ΤΊΘΩΥ ΤΑΘΙΏΡΘΥΒ, ας 
ἐῃ6 ΠΙΘΩΌΘΙΒ 80 δοὲ 

ἰο Ὀ6 παϊπιἀίηβ,,ς. Ἰἴο Ὀ6 ταϊράμλβ, 

. ὡς ὁ θεὸς 
ἴο Ὀ8 Βοΐῃξ ΒοΡοσ-ταϊπαξεᾶ, ἴο ΘΔ0 ἢ (ο6) 85 1πό αοά 

Δοοοταϊηρ ἴο νοῦ; ([Π]155) νοὶ 

ΔΩ ΤὨΘΙΏΡΘΙΒ ΜῈ ΘΙ 

πάντα οὐ τὴν αὐτὴν 
ἑππούίοη, 5 50 ψ 6, 81- 
ὑῃοιρ ΤΘΏΨ, ΔΓ6 οὴβ 
ὈΟΑΥ͂ ἰῃ - υπΐοῦ ὙΠῈ 

Ομ τίδὺ, θα Τϑυ δοὺς 

θμξ ταῦτηθοτο 

: ὅ οὕτως οἱ 
Ῥοχέοσιωηδσορ, τῃ 

Ι ἴο οὔθ δηῃοίῆρι, 
6 Βίπορ, θη, γὸ δγβ 
οἰ αἰ σῖηρ. δοοοχά- 

πὰ ἴο 6 υρδοθοσνρα 
Κιμάμιθδβ βίνθῃ ἰο 8, 
ψΏΘΟΠΘΓ ῬτΤΟΌΏΘΟΥ, Πεὶ 
Ὸ5 ὈΓΤΟΘΏΘΕΨ] δοσογά- 
ἴὴρ ἴο 88 ἔδινα ὕχο- 

Ῥογθοπθα ἰο 815; ; 
ἃ ΠΠΙΒΌΓΥ, 
Ὅ6] δὺ ὑδῖ5 ταϊηἰβίσγ; 
ΟΓ Βα ὑμδαῦ ἰδθϑοῦρβ, 
[ποῦ ἴση 6] αὐ μὲξ 
ἰρβοϊησ; 8 οΥΓ Ὧ6 ἰδδὶ 
ΟΧχμοσίβ, [Ποὺ ὨΪ 66] 
δ΄ ᾿ἷξ Ἄχμογύδ οι; Ὧ6 
ἀμαὺ ἀϊδισιρυῦοϑ, 
Ὠΐὰ ἀο 10] ψἱ 1ῦ- 
οσδι ιν; Ὧ6 ἰῃϑῦ Ὁχγθ' 
5ἰάθβ, ΠΠ|δὺ τὰ ο΄ 1] 
ἴῃ Τ08] θαγηθϑῦ; 

ΒΠΟΒ ΙὨΘΙΟΥ, 
[1Ιεὺ Ὠἰπὶ ἄο 10} ὙΠ 
ΟὨΘΟΣ ΤΆ Θ55, 

ΘΙΤοὺ [χοῦ] Ιἴονϑ Ὀ6 
ψὶυμοιῦ Ὠγροσσίδν. Δ0- 
ΟΣ ψδὺ 5 ψ]οϊκϑ, 
οηρ ἰο ψμδὺ 15. φορά. 
10ΊΤΏ ὈΓΟΙΏΘΙΙΥ ΙΟΥ̓́ὄ 
να ἰδηᾶοσ δήδοίοα 

ΤῸ οὔθ διῇῃοίθογ. 
Βῃο Ωρ ΠΟΠΟΣ ἴο οἠ8 

ΔΆΟΙΏΘΥ ἐδῖτα ὑπ6 1684. 
1:00 ποῦ Ιοὶδοσ αὖ 

6 Ἔχοντες 
οὗ ὁὴ6 δηοίῃοΣ 

ΒΎΥΔοΙου 5 σὲ τ ϑοροχαϊπα ἴο ἴδε ἀπάεβεσνεὰ κΚιμάηθϑ5 

ἀφορα 
Βανίῃμβ θΘδα βῖνοα ἰοτ5 αἰ  ΙΠ5 [εἰέ!51, 

τὴν ἀναλογίαν 
ϑοοοχάϊησ ἰο ἐμ 

διακονίαν ἐν 

προφητείαν 

τῆς πίστεως, 

. ΨΒΘΙΒΟΥ  ἰδ6 (οΠ6) 

διδασκαλίᾳ, παρακαλῶν 
ΒΟΟΣ ἔπ (ο 6) ΘΟ ΟΌΓΣΘΡΙΩΡ 

μεταδιδοὺς ἐν 
.αραυη ἴῃ 

: ἢ. παρακλήσει, 
'ὰ ἰὰ6 “ὁποουγαβοαθαΐ, ἐπα (016) 

προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, 
βίδιπίηρ Ὀθέοσα ἰ 5ρεθάαρ, 

ΞΟ ΙΩΒ ΓΔΘΤΟΥ͂ ἴῃ σΙΘΟΥΓΌ]Π 685. 

ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες 
ὈΣΑΒΥΡΟΟΥΙΙΙΟΒΙ, ὶ 

Β᾽αὶπξ βοῖνε5 ἰο τῃ8 (ἴβῖπΕ) 

Ῥγοίμουν δβδοϊοι 

φιλόστοργοι, 
ἐθηαᾶσσι!ν δὐξδοϊοι, 

προηγούμενοι, 11 
ἙΟΙᾺΡ Ὀοέοσο, 

ρον ἰῇ ἰμ6 βρί τιν, 
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δουλεύοντες, 
ΒΙΑΝΙΏΒ, 

τῇ θλίψει 
ἴο ἴ6 ἐγ ΠΟ 

προσκαρτεροῦντες, 
ῬΘυβονο δ, ἴο 16 

τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν 
οὗ ἴς ὨΟΙΥ (οη65) δνίηβ ἴ σου, ἴδ8 

διώκοντες. 14 εὐλογεῖτε 
Ρυτγβυΐησ. Β6 τοῦ Ὀ]Οϑϑίτ δ 

διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ μὴ 
Ῥοχβοου ηθ, Ὀ6 τοῦ μδεδίαα ᾿διᾶ ποὶ 

15 αίρειν ετὰ 
Το ἕς ΤΡ κιπε ὑσιτῃ 

κλαΐειν μετὰ 
ἴο Ὀ6 νοοῖ 5 δ 215. 

16 τὸ αὐτὸ εἰς 
ΤῊΣ νϑὺν (8155) ἰπΐο 

μὴ τὰ ὑψηλὰ 
τοὶ ἴῃ Ὠϊρῃ ἈΠΕ κ) 

τοῖς ταπεινοῖς 
ἴο ἴῃ 6 Ιου (155) 

Μὴ γίνεσθε 
Νο Ὀ6 τοῦ Ῥεσοοσηϊῃ δ 

ἑαυτοῖς. 
56 ῖνθβ. 

κυρίῳ 

τοτὰ 

αίροντες, 
τοϊοϊοῖ 5, 

προσευχῇ 
ῬΥΔΨΕΙ 

χρ ρείαις 
Π- τ 6 Ὁ} 

ιλοξενίαν 
ὨΟΒΡΊ ΒΥ 

τοὺς 
[λ6 (ο 65) 

καταρᾶσθε. 
τοῦ 58 0} οσατϑα. 

χαιρόντων, 
(ο165) ταήοϊοιηβ, 

κλαιόντων. 
(ομ65) θθρίη5. 

ἀλλήλους φρονοῦντες, 
056 δηοίθο. ταϊπαϊηῃρ, 

ονοῦντε ἀλλὰ 
ΡΟΣ τΕ ς ρυΐ " 

συναπαγόμενοι. 

Ῥοΐηρ Ἰρᾶ οὔ τοβϑίῃοσ, 

φρόνιμοι ᾿ παρ᾽ 
ἀϊβοσεθξ (ο65) Ῥεβϑίαβ 

11 μηδενὶ κακὸν 
Το πο οὔ 8 δᾶ τᾶ 

ἀποδιδόντες" “προνοούμενοι καλὰ -.. 
σἰνίηβ Ὁ8οκ; ἐδιηκίηθ ΟΕ Βεξοσεμδηᾶ ἔπ (ἰίη 55) 

ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων" 18 εἰ δυνατόν, 
ἴῃ βίβ:! ες ΟΣ 81 Τῆθῃ; 1 ῬΟΒΒΙΌΙΘΟ, 

τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων 
Φ6.ῳ οὐἱοῖ του. ΜΙ. 81 ενον ΤΏΘΩ 

εἰρηνεύοντες. ἔ(9 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, 
Ῥοίπθ' ΡΘϑΟθδΌ 6; . ποῦ Β6͵ῖνε5 ΔΥΘΏΒΊΩΒ, 

ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε «τόπον τῇ. ὀργῇ, 
Ιονεᾶ (οὔδϑϑὴὺ, μυῖ πίνε υοῦ ρρῖϑοες ἰο με νυταΐδ, 

γέγραπται γάρ Ἐμοὶ ἐκδίκησις, 
1 885 Ὀθϑ τυεϊτίθῃ ο ἸἸοὰθ νϑηξοδῆσθα,.: 

ἀνταποδώσω, λέγει ΄. Κύριος. 20 ἀλλὰ 
5881} σῖνε Ὅβοῖκ ἰῃμβίθδα, 15 ἌΘΩΝ Ιιοτᾶ. Βαϊ 

ἐὸ πεινᾷ. ᾿ ὁ ἐχθρός σου, 
15 συ  ΥΩΒ τι6 ΘΏΘΙΩΝ 

αὐτόν’ ἐὰν - διψᾷ, 
Ὠἰτα; Σ ἀνοσ Ὦφ ἰ5 {ὙΒ ΕΣ, 

αὐτόν. τοῦτο γὰρ ποιῶν 
Ἀἶτα; ἐμ 15 ΦῸΣ ἀοϊηξ 

ὑπομένοντες, 
ΘΩΘΌΣΙΩΒ, το ἦε 

13 ταῖς 

ἀντὶ κακοῦ 
1αβιθδᾷ οὗ 

Ἰ ἜνῸΣ ᾿ 

μιζε 
Ῥ6 γοῖὰ ἔδεάϊζῃϑ 

πότιζε 
Βα σγοὺ τπδκίηρ ἀσῖηκ 

ἐγὼ. 

οὗ νου, 

ἘΟΜΑΝΒ 12: 13---20 

Ια ἴοῦ Φοῃονδῇ." 
12 Ἠο]οῖςσα ἴῃ [6 ὨΟΌΘ 
[8686]. ἘλάτΓγα ὑπο Υ 

ὑὐἱρυϊαύίοη. ῬΘΥΞΘΥΘΤΘ 
10 Ὀγϑγοσ.. 13 5,8 το 

αὶ 6 ΠΟΥ ΟἿΘΒ5 

ϑοσοταϊῃρ ἴο ὑμὶν 

ποοᾶβ. ἘΌΙΙΟΝ 88 
σοῦγϑ6 οὗ Ὠοσριαϊύν. 
Δ ἘΘΟΡ ΟἹ ὈΙ]οπϑίησ 
ἴβοβθ ΨῈῺΟ μογβδουίδ; 

ὍὈ6 ὈΙοπδίηρ. δηᾷὰ ἀο 
ποῦ ΡῈ ουγβίηρ. 15 Ἐ6- 
Ἰοῖοθ πὶ ῬΘΟΡΙΘ᾽ 0 

το͵οΐσο; ψθὸρ σι 

ΙὍΌΘΟΡΙΘ Ψψὴ 0 ΜΨ66Ρ. 

168Βε μἱϊμᾶαρα 6 

ΒΒΙΩΘ. ΨΔΆΥ ὑοψνετὰ 

ΟΟΙΒ .85 ἴο ψΟῦΓ- 
ΒοΙν 5; ἄο τοὺ ΡῈ 
ταϊπαϊηρ Ἰοῦν ὑΏΪΏΘΒ, 

Ῥαΐ Ὀ6 Ἰε4 δίοησ ψἱ}: 
[186 Ἰοχὶν ἰμΐηρβ. "Ὅο 

τοῦ Ὀδοοπθ αἰπογθϑῦ ἰῇ 

χοῦ ΟΏ 6γ65. 

11 ποίσῃ ΟΥἹ ἴοὸτ 

Οὐ] ἴο Ὧο ὍΘ. Ῥτο- 

σᾶ. Ἐπ ὑμίηρδ. ἴῃ 

Ὧ6. βἰρῃξ οὗ 8411 τηθῃ. 

18 Τῇ ῬΟΘΘΙΌΙ6, 85 18 

85 ἰὉ ἀοδροημᾶξ ὍΡΟῺ 

χοῦ, 6 Ῥεξδραβ 18 Ν᾽. }15.} 

411 τὰρη. 1900 ποὺ 

ΘΙνΘΏσΘ ψουτγβεῖνοβ, Ὀ6- 

Ἰογβᾶ, Ῥὰῦ γιθ1α ρῖδοθ 

το ὑμο. ψταῖα; ἔοσ 1ὺ. 

15 πτιλίθα: “ΘΆσθδΟ 6 

ἰβ Ιαἰὴθ: 1 1} 

ΤΟΡΌΘΥ, 5805 ϑ6ῃο- 

νϑῇ.»» 20 Βυύ, “1 γοῦὺ 

ΘΏΘΙΩΥ 15 ὨΌΠΡΥΨ, 

ἔροὰ πίπι; ὃ 8 

5 ὑμιχσδίν, δῖνα. Ὠΐτὰ 

βοιωδίῃϊης ἰο ἀτίκ; 

2ῸΣ ὉΥ οϊῃρ ὑδὶβ 
λό“ Ἥπσ“ΦόπΦῸῤῤ͵᾿ῸΡὈΡῬῬ΄ὖὐὔ'Ρὕ»ΝνΝννΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΝΝ---------- 

11. Τεμπόναῖ, 51,8,13,16.18.. 1ῃη6 Τιοτᾶ, ΝΒΑ. 195 Ζομόονδῃ, 71.8.11-1δ,11,18;} [ῃ6 

Τογᾶ, ΒΔΑ. 



ἘΒΟΜΑΝΒ 12:21-.-.-.18: ὃ 

ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
σοϑ]5 ΟΥ τε ψοῦ Ψ1]θαρ προ {Ππ6 Ἠφβδᾷᾶ 

αὐτοῦ. 21 μὴ νικῷ ὑπὸ τοῦ 
ΟὗὨ έτη, Νοὲ 6 ψοῖ οί οσοπαυοτοα Ὁ ἐπθ 

κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ 
υβ8ά, οι ῬὈδςομπαυρυίΐηρ ἢ ἴῃ6 βοοῦ ἰῆς 

κακόν. 

12 ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις 
ἕο δα ΟΣ 165 Πδν 8 ΟΝΕΥ 

ὑποτασσέσϑω, οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία 
1οῖ 6 5} ΒΒ] οὗ ΕΙΤΏΒ6] δ, ποὲ Του 15 ΔαϊμοΥῖν 

εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ 
ΪΕ πού νΡ Οἀοά, ἐπα [δυμου 1651 δ Ὅοη ἘΝ 

θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν: 2 ὥστε 
αοα ανίπδ Ὀ6ΘῺ 56 1 Τταθυ ὅπαν δ; δι5-8Πα, 

ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ 
Βα. ΣΡ 561} αρδίηϑὲ ἐπ6 -δυΐπουῖν ἴο 186 

Ῥϑά. 

Πᾶσα ψυχὴ 
ἙἘνουν 500] 

ὁ 
186 (ο16) 

τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, 
ΟΥ̓ πὸ σοα ἐδμοζγοιεῆ ποίη ε Ὧξ5 κοῦ βίο πα δϑαϊηβὲ, 

οἱ ὲ ἀνθεστηκότες 
16 (ο65) Ῥυΐ Βαανὰ ἰδῖκει βἰδπα δθδϊηβὲ 

ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. 9. οἷ 
ἰο μοπιβοῖνε πᾶρστωθῦ {ποὺ ΜἘΠΠ ττοςοοῖνο, Ἐν41: 

γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ 
ἔοΥ ΤΌ]ΟΥ5 ὩὯοζ δῖ6 ἔἦθρων ἰοΐῃαε δβοοάᾶ 

ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ 
νοῦ Βα ἰοίῃῇῃς Ὀϑᾶ. Υυὕὔόοι δῖ ψ ]ηηρσ Τα ποί 

φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν 
ἕο 6 ἔβραογίῃρ ἔπμὸ δυϊμουϊν Ὁ [πΠ6 ([Π1Π5} βοοῦ 

ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς: 
6 ἀοΐξῃρ, δηᾳ ψόοῖν 1] μὰν ὑγαῖὶβθο ουΐοῖ Ποῖ; 

4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ 
ΟΣ αοά ἔοσ βούνδῆς 5Π6 15 ἴονοι ἱἰηΐο ἐπθ 

ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν 
Βοοά. Τέ ὄνον μυὲ ἴη6 ((μϊ 55} δά 

ποιῇς, φοβοῦ: οὐ γὰρ εἰκῇ 
ΨΟᾺ σδν 6 ἄοϊτδ, Ὀ6 ἔθδυϊηδ; ποΐ ΤῸ ῬΌΓΡΟΒΘΙΘΞΞΙΝ 

τὴν μάχαιραν φορεῖ: θεοῦ γὰρ 
ἐμ6 5βνοζχὰᾶ 5806 15 θυ ίηβ; οἵ αοᾶ ΤΟΥ 

διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ 
Βοσνδΐ 586 15, δυδροσ ἰηΐο φυιυδίῃ ἴἰο [86 (ΟΠ 6) 

τὸ κακὸν πράσσοντι. 
186 ((81η5} μδᾶ ῬΘΙΖΟΧΙΩΙΏΡ. 

δ διὸ ἀνάγκη 
ΤΒΣΟΌΡΗ ψΏΪϊΟἢ ὩΘΟΟσϑῖν 

ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν 
ἴο ΡῈ βυ θ᾽ δοξπρ Ομ 6561, πού ΟἿ ἑμγουρῇ ἐπα 

ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν, 
τυταίῃ [.}»1» 815ὸ ἰπστοῦρ {πὰ 
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γοΣ ΜΠΠ0Π ὨΘΔΌ Βοῖν 
ΟΟΒΙΝ ἸΡΟῚ Πἰβ ᾿Θδα ἡ" 
21 Ὧο ποὺ οὖ ΨΟΌΓΕΘΙΣ 
88 σοπαιοθα ὉΥ ἰῇ 
ΕΥἿ], θα ΚΘΘΌ σοπάτου. 
ἴῃὴρ [286 δ᾽ ΨΊ τἢ6 
δοοᾶ, 

13 Τὺ ΘΥΘΣΥ 5011 ἢ 
ἴῃ βαρ] θούΐο [ὸ 

[6 ΒΌΡΟΘΙΙΟΥ δυμοι- 
165, ἔὸσ ὕὑξεσθ ἰ5' ἢ 
ΘΑ ΟΣ οχοθρῦ Ὁν 
αοά; ἰδδ6 οσιβιώησ δὰ- 
ἐογιθίθα βίδα ὈἸδορᾷ 
ἴῃ ΘΙ τοϑιϑῦνα Ῥορὶ- 
ΟῺ 5 ὉΨ Οοά. 2 ΤΏΘΓα. 
ἔογσθο Ὧ6 Ψ3}ΏΏΟ ὈΡῬοβδε 
[86 δυοῖν Ὠδ5 (8Ε- 
6 ἃ δἰϑῃα αρϑίηϑὺ {ῃ8 
δΥτθθθσηθηῦ οὐ Οοᾶ; 
μοβ8 ΏΟ ὥδνα ἰβίϑῃ 
8 δΒίδῃα δρϑϊηδὺ. ἃ 
ἍΨΗ1 γϑοοῖνα ἐπιᾶρσταηθης 
ἴἰο ἰμϑηιβοῖνθο. ῶ ΕῸΓ 
ὑῆοβθ σα] ρ ΔΙῸ 8ὴ 
ΟὨὈΪθοῦ οὗ ἔθδυ, ποῖ ἴο 
ὑὯ6 ροοά ἀδρᾷ, αὶ ἴἰο 
δ θᾶ. Ὁὸ γοιῖὶ, θη, 
ψναρῦ ἴο ἤδνα Ὧο ἔδδι 
οὗ ὑῃ8 ϑαμουῦὶν 9 ΚΘορ 
αἀοϊῃρ βοοᾶ, 8δῃηᾷα γοιῖ 
ΜῺ1 ὥδνθ Ὡσϑῖδθ ἔσΟΙῚ 
; 
τηλη δύο ἰο γψγο ἴοΣ 
ψοὺσ βοοάᾶ. Βεΐῦ ἐξ γοὺ 
δ΄ ἀοίϊηρ δῦ ἰ5 Ὀ8α, 
6 ἴῃ ἔξα: ΤῸΣ ἰδ ἰδ 
ποὺ ψίοαῦ ῬΌΓΡΟΒΘ 
ὑμαῦ ἰὖὺ Ῥθϑὺβ [86 
5 ΜΟΙ; ΟΓΥ ἰδ .8 
Οοαβ τη ἰδίου, δὴ 
ΔΥΘΩΘΟΣ ἴο ΘΧΌΓΘΒΒ 
τα ΡΟ δ οἠβ 
Ὀγϑούοίηρ δῦ 15 84. 

5 ΤΏΡΤΟ ἰ ὑμοῖο- 
ἴοΟΥΘ σοῃθθ! ηρ τοᾶ- 
50. ΙΟΥΓὁ ὑοῦ ὈΘΟΡΪΘ 
ἴο Ὀ6 ἴῃ Βυθ]οοθίοη, 
Ὡοῦ ΟἿἹΨΡ ΟἹ ϑ8δοοοιῃῦ 

οὗ ὑδῶῦ πταῖΐρ μυΐ 
8|Ί5ῪῚ ΟἹ ϑβοσοιῦδὺ 

οοηδοίθηςθ, οὐ [ΥΟΚ] σομδβοίθησθ. 

ἀΤ0Υ ἰῦ 15 αοὐβ 

τ παπεσισσ τ τοσοο. 

η38 

διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους 
ἐβτουρῃ 115 ἔοσ 8150 1158 ὑτουρῃὶ 

τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσὶν 
χοῦ ΔΘ ΡΠ β, ΘῈ] βουναΐίβ ἴοὸσ ΟΥ αοα {π6γ 88 

εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. 
᾿ηΐο 25... 2 τὶς. (ἸΏ Ρ) ῬΟΥΒονη. 

1 ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, 
αἰνα τοῦ Ῥβϑοῖς ἴο 811 (ΟΠ 65) 16 ἅπ|65, 

΄ τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, 
ἰὸ 18 ὲ.Ὲ (056) 1ῃ6 ἑδίῃρ ὑτουσηξ 6 ἰπίηρ Ὀσουρηΐ, 

τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ 
ἰο ἰᾷ6ς (οπ6) [86 ἴδ χ 61.7.1 ἴδχ, ἴο 6 (06) 

τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν 
[6 θ᾽ ἐπ6 θαυ, ἰο ἰπμ6 (08) ἰῇ 6 ὨΟΠΟΥ 

τὴν τιμήν. 
[86 ΒΟΏΟΥ, 

8 Μαηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ 
Τὸ ὕὸ οὔθ ποίημϊησ 6 χοῦ οὐ 5, 1 ποῖ πα 

ἀλλήλους ἀγαπᾷν: ὁ γὰρ ἀγαπῶν 
ΟἿΘ ΔΠΟΊΠΘΥ ἴο Ὀ6 ἴον; {δ6 (ο6) ΖῸΥΓ Ἰον! 

τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν. 9. τὸ 
.:6 αἰβδογοηΐ (06) ῖθΨ 6 888 ἔυ1Π]1ςα. ΤῊΘ 

γάρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ 
ΟΣ Νοῖί ψοῖι 1] σογαυ τ δαθ]ζοῦν, Νοὲ 

φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ 
χοῦ Ὁ}}}} Τα ΘΓ", Νοῖ ψοῦ ὉΝ1}} 5:68], Νοὲ 

ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, 
γοὺ ΜΜ1}} ἀεβίτο, δμα 1ὲ δὴν ἀἰογομε σογησηϑῃ ἀγα δ, 

ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ 
ἴ ἰὼ νψογὰ {πὶβ [5 Ρεΐῃρ βυχητηθα πρ, ἴῃ {πὸ 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
τοῦ ΜΙ ον ἰπ6 ὩΘθροΣ οὔ γοιι 85 ΨΟΌΓΒΟΙΣ, 

ῖ᾽. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ 
ΤῺ 1ονθ ἴο ἴὩ6 πΟΙΒΏΡΟΥ Ῥϑὰ ποῖ 

ἐργάζεται". πλήρῶμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 
ἰ5 γοτκιηρ; ἐδ} ταθηΐ ἐμπουοζοσο οἵαν 6 ἴονα. 

11 Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν 
Απαᾶ {Ώ15 (ο65) πανί Κῆον ἢ ἰὰ6 

καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ. 
Δοροϊηϊἰεᾷ ἐΐγαθ, ἰμαὲΐ ΠΟῸΣ δἰγοδαὰν ὑὸν οιμζο 

νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ὕπνου ἐγερθῆναι, 
ΤΟΥ ὭΘΦΔΧΟΥΙ ΟΥ̓ τ 56 Ὁ ἴο Ὀ6 τουμβεᾶ, ὯΟΝ 

ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ. 
ἴὴ88 βεϊναιίίου ἴδ ΜΘ νὰ οι! σνεά. ΤΏΘ 

νὺξ προέκοψενν ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. 
ρῶν οὐὲ ξοσνναστά, πὸ υὰΣ ἀν δ5 ἀγεννῃ ΠΘΔΥ, 

ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα 
Ἅε Ξποι]ᾷ ρΡαΐ οὔ ἔτοτα βεῖνε ἰδούεῆοσα ἰῇ 6 ὙνΟΥΪ5 

τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ 
Οὐ δουκῆσεθ, νὰ βΒῃοιμα μὰ ΟἹ Ξοῖνοβ ὑπ {πο 

ἘΒΟΜΑ͂ΝΚ 18: 6-.Ξ.12 

ΘΕΟΣ ἰμῶῦ ἰ5 ὙΨὮΣ 
ὙΟ 8.6 8150 ρδυίηρ 
ΑΧΘΒ; ΙῖοΓἡὁ 88} 8186 
σοῦ β ῬΌΙΠ βουνϑηὺβ 
ΘσΟὨΒΟΘΔΩΙΥ ΒΟΥΙῺΡ 
15 ΨΘΥΡ ΡῬΡΌΓΡΟΒΘ. 
1 πομΟΣ ἴο 811 ὑποσ 
ἄπο, ἴὁὦ ἢ ψ0 
[08115 107] ὑμθ6 (δχ, 
[886 ἰᾷχ; ἴο Ὠΐγὰ ΨΏΟ 
[8115 ζ0Υ] ὕὉπ6 ὑὐϊραΐο, 
[108 ἀϊρυΐθ; ἰο Ὠἰτα 
ΨΏΟ [0815 017] ἔθδυ, 
ΒΌΆΘὮ ΘΑ Υ; ὅο τὰ ῺΟ 
[σϑ11Δ5 10Χ] ὨΟΏΟΥΣ, 5Ό ἢ 
ΌΣΟΙ. ᾿ 

8 Ὧο ῃοὺ σοῦ Ὠδορὶθ 
Β6 ΟΥΙΏΡ ΒΩΥΡΟΩΥΡ 8 
ΒΙΏΡΙΘ ηΐῃρ, οχοθρὺ ἴὸ 
ἰοῦ οὔ διηοίμου; ἴῸὼῸΣ 
Ὧ6 ὑπαῦ ἴον Ὠΐ5 561- 
ἸΟΨ. 8 Ὧδ85 018 εᾶ 
π6 ἴᾶψ. 9 ΕῸΓ ἰ[ῃ8 
ΠΕ σοαθΊ, “Ὑοἷ πλιϑὺ 
Ὡοὺ σοχηι δα ουν, 
χοὰ χηϊδὺ Ἰοὺ [ΙΔ 7- 
αογ, οι τυυβὺ ποῦ 5064), 
οὶ τασϑῦὺ τοὺ σονϑί," 
δορὰ δέον οὗμοῦ 
σοταχαϑησιηθηῦ ὉΏΘΣΥΘ 
5, 15. βΒτηθα Ὁ ἴῃ 
115 ΨΜΟοΙΩ͂, ὨΘΔΙΏΘΙΥ͂, 
“χοῦ. τηὰυδὺ ἰόν γοῦτ 
ὨΘΙΡΉΡΟΥ 85. γουΓΞΘΙ ἢ." 
19ΤονΘ ἄορ Ὡοῦ ψΟΣΚ 
ΘΥΪ ἴο ΟἸΘ᾿ 5. ΔΟΙΡΏΡΟΥ; 
{ούοίοσθ ἴον ἰ5 {88 

Ἰαχ 5 ΓΟ ΠΙΠσπϑηῦ. ᾿ 

11[50] ὑῃΐβ, ὕοο, 
Ὀθοδδθ τοῦ ΡὈθορὶβ 

ΟΝ ὑπ πραβοῇ, ὑπαῦ 

δ 15. δισϑεᾶν ὑῇ8 ὨΟῸΓ 
ΤΟΥ͂ γοῦ [ο δι, ΔΙΚΘ ΓΓΟΧῺ 

ΞΊΘΟΌ, ἴῸΓ ΠΟῪ ΟἿΤ 58]- 

νϑῦϊο 15 ὭΘΑΤΟΣ ἰδῇ 

αὖὺ 6 ὑϊπιθ ΧΏΡΗ 

ψ6 Ὀρδοδὴθ ΘΠ ΟΥ̓ 5. 
12 ΤῊΘ ηἰρῶῦ ἴα. 6} 

δΔομσ; ἴξδ8. ἅὅδνΥ Ὧδ5 
ΟΥ̓ΑῚ ὨΘΩΥ. [Γοὺ πϑ 

ὑούθέοσο ρΡαύ οἵξ 
16 ΨΥ Ὀοοηρίηρ 
ἴο ἀϑύκηθδβ δᾶ 

ἰοῦ. τ᾽; Ρυῦ οὐ [8 



ἘΟΜΑΝΒ 18:18--14: 

ὅπλα τοῦ φωτός. 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ 
οροῦ9 οὗ πο Ἡρδι. Α5 ἴῃ αδν 

εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις 
611 Ῥομδνοαὶν τῶ ΒΒου]α  81Κ, Γ΄ ῃοΐ ἰο τανϑισίοβ 

καὶ έθαι μὴ κοίταις καὶ 
δῃᾷ. ἴο ἀσάδκοι ἤσαξ, Δοῦ το 665 δια 

ἀσελγείαις, ἔριδι καὶ ζήλῳ. 
ἴο δοΐβ οὗ Ἰοοβο σοηδαοσὶ, ποῖ ἰο βίσίξο δπᾶ ἰο 1δφδϊοιβυ. 

14 ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν 
Βυαξ ργρυΐ τοῦ οὐ βεῖνε ἴθ ς. Τοσχᾶ 655 

Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 
συ σίϑί, ΄ δὴ οξίδμα Βο5 ἢ Ἰογτεϊμουρῃξ ποῖ 

ποιεῖσθε εἰς. ἐπιθυμίας. 
Ὀδ6 χοῦ τηδκίῃρ ἱπίο ἀοβίσοβ. 

δὲ ἀσθενοῦντα τῇ 14 Τὸν ἢ 
ἸΏ 6 δῬυΐξ ΟἿΘ οί ΘΑ ἴο ἴ 6 

προσλαμβάνεσθε, μὴ 
Ὀ6 τοῦ τγεοεινίηρ ἰονναγά βοῖνοϑ, οὶ 

διακρίσεις διαλογισμῶν. 
ἀἰβοσιταϊπιϑίίοη Οὗ ΓΟ 55, 

πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ 
15 θαι ονίη ἴοθδξ 81 (55), {πῸ (οῃ6) 

ἀσθενῶν. λάχανα ἐσθίει. 3 ὁ 
Ῥείπσ σα νϑϑεϑίδριβ5. ἈΘ 15 βδίϊηρ, ΤἸΏδ (οπ6) 

ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ 
ΠΗ 1:4 Ὅχ6 (ΟΠ 6) πο [-Ξ 1280: ποῖ 

: ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ 
16ῖ Ἀἴτα Ὀ6 {τοδί 85 ποίησ, μα (ο 56) Ῥὰ ποῖ 

ἐσθίων τὸν. ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, 
οαῦϊηρ ἰμ6 (οπ6) ρφαϊτπε ποῖ 1εἱ ἰτὰ 6 παρίῃς, 

ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ 
Ἐπ6 αοὰᾶ ἔοῦ ὶπὶ τσϑορὶνρα ἰονν χα 5961, του 

τίς. εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον 
ψΏΟ ἃτα τὰς (οΠ6) Ταδρίηαβ δὐοίμοτ 

οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει 
Βοῖι86 βδουνϑηῖ  Ἰοίδα οὐῇ Ιοσὰ 86 ΐ5 βίδπαϊηδ 

ἢ πίπτει: σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ 
ΟΥ 615 Ζα! ηρ; Ὡδ ὙΨ11 βἰδμα Ρὰΐ, 15 ΡουνΟΥ 1 ΤῸΣ 

ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. 
ἰβ8α Τοτά ἴοτδκο βίδῃα ίτα. 

ὅ ὃς μὲν γὰρ 
Ἅῆο ἱἰπάροᾶ ἔοὸσ 

ἡμέραν, ὃς δὲ 
ἅδν, ψὯΟ Ραξ ἰ5 710 ἀσὶπθ, ΟνΕΥν 

ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῖ πληροφορείσθω: 
ΘΔΟΠ (056) ἴπ {86 οὐνὰ υἱηα Ἰεΐ Ὠΐτα Ὀς ΣᾺ ῬοΤΘ; 

πίστει 
δ γ9 2] 

εἰς 
ἰηῖο 

2 ὃς μὲν 
ἍῆΟο ἱἰμᾶρεα 

δὲ 
Ῥυΐ 

ἡμέραν παρ᾽ 
6 ἘῸ2 ΞΟ 

ἡμέραν᾽ 
ἄδν; 

κρίνει: 
5 ἡυάσίησ 

κρίνει πᾶσαν 

γ,84 

ΨΜΘΘΡΟῺΒ Οἱ {π6 Ἰΐρῃς. 
1345. ἰῇ ἰδθ ἄδγ.- 

ἴθ ἰοῦ ἃ8 Ὑ8]Κ 
ἀθδορηῦν, ποῦ ἰπ τον. 
οἰχθ5 8πα ἀγΌΏΚοῃ 
Ῥουΐβ, οὺῦ ἴῃ [{Π|οὶξ 
Τα θσοουεα 8ΔΠα Ἰορβα 
οοπᾶποῦ, Ὡοὺ ἴῃ 
Βυγ6 8πὰ ΘΔΙΟΏΣΥ, 
14ΒἘπ ρΡυῦ: οὐ ἰὴῃς 
ΓΤοΥα σθδὰθ ΟἸτΙβι, 
ΘΔ ἀο ποῦ 6 Ὀ]δΔη- 
ηἷηρ ϑῃθϑδα ἴῸΣ ἐ{ῇ. 
ἄθδιγεβ οὔ ἰμ6- βθϑῃ:- 

14 ΜΜΝεΙσοοῖα ἰὴ 8 
[π|8}}} Βδνίην 

ΨΘΘΚΏΘσθ65. ἴθ [Π]5] 
ἔα, θαὺ ποὺ ἴο τῆβκα 
ἀθοιϑίοηβ οὐ ἰηναχᾷ 
αὐοούϊοηϊηρδ. 2 Οχρ᾽ 
[π83}2} πδὰ5 ζ}α 1 ἴὸ 
οαὺ δνουυυῃϊησ, δα 
{ῃὴ 6 [18] ΨΏΟ. ἰς 
68 δαΐβ νορϑίδ δα. 
ϑ1οὺ ὑῃ86 οὔθ δϑίϊηρ 
Ὡοὺ ἸοΟΙς ἄονγαι σὰ {Π6 
οὔθ ποὺ οδύϊηρ, δηὰ 
Ἰοὺ 886 οὔθ᾽ ποὺ δϑύληρ' 
ποῦ πᾶρθ ἐπ 16 
Θαίζηρ, ἴὼ αοα ἢδ5 
ψοΙσοτηθα ὑπαὺ ὁη6, 
4 ὝΠΟ 8δΓ.6 γοὰ ἴο 
προ ὑα Ὠοιιδο 56ζ-- 
νϑαηῦ ΟΥἩ διηπούῃθυ2 ΤῸ 
ὨΪϊθ ΟὟ ΙΤηδϑίου .- ἢ6 
βίδῃᾶς ΟΥ̓ 74115: Τη-" 
ἀρρᾶ, 6 Ψ}1 Ὀ6: ταϑθ 

ἴο βἰδαῃά, ἴον Το ονδ 

σδὴ ΙΔ Κ6 Ὠϊτὴ βἰδηά. 

ὅ ΟΠ [1280] {πᾶρε5. 
ΘΒ ΟδΥ .835 βρονα 
ΒΟΟΣ; διοῦδοΥ 

[π182} πᾶροβ ομὰ 

ΟΑΥ δ5 811 οὐδε; 

16οὐ Θδοἢ [1288] 
θ6 ἔπΠῚν σοηνίποοᾶ 

Ὡ Πὶβθ οὐπὰ πηπά. 

45 Τοπονδῃ, {Π18;. ([ηὴ6 Τιοχά, ΒΑ; σοῦ, ὌΝ ρϑυβ), 

η8ὅ 

6 ὁ φρονῶο τὴν ἡμέραν κυρίῳ 
ἐπ6 (οτ 6) ταϊηαὶη ν᾽ τῆ6 αδὺ ἴο Τοτὰ 

φρονεῖ. καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ 
86 15 τοϊπαΐϊησ. Απὰ {πὸ (ΟἹ 6) ρδιη ἴο Τιοχά 

ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ. 
6 15 δα τ, Ὧθ 15 βινη ἸΏ ΚΞ ῸΓΣ ἰο 6 Οοᾶ. 

καὶ ὁ ἡ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, μ 
Δηα μα (ὁ 6) ποΐ δδίϊῃηρ ἰο Ἰιοχάᾶ ἢοΐ ἢ 5. Θδ τη Ρ, 

καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 1 Οὐδεὶς 
8η6 ἨΦΘ 15 ΙΝ ὴρ 5 ἰο 6 Οοά. Νο οὔδ 

γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς 
ΤΟΥ͂ Οὔ 5 ἴο ὨΐγηβϑΣ 5 νίηθ, δη6 τὸ οὔθ 

ἑαυτῷ ἀποθνήσκει: 8 ἐάν τε γὰρ 
ἰο ὨΪΠΊ561 15 ἀν τη; Δέον δρᾶ. ἔοσ 

ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, 
Ἅ6 ΤὯΔΡ 6 ἱνϊηρ, ἴο ἴπ6 Τοτὰ νν6 816 Ἰἡντη 5, 

ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ κυρίῳ 
ΤῈ ΟνοΣ πὰ νν τὴῖῦν ᾿ς ἀνίηρ, ἴο ἴδ 6 Ττογχὰ 

ἀποθνήσκομεν. ἐάν τε οὖν 
να 816 ἀσ]ηδρ. Ἱξθνοτι απ ἐμοζεΐοσο 

ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, 
6 ΤῊΔΥ Ὀ6 νη ἰἔονοσ δ81Πᾶ ἵν 6 ὯΔ.» Ὀ6 ἀνίηρ, 

τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς τοῦτο γὰρ 
οὗ ἰδ 6 Ττιοτὰ ἍΕ ΔΙ. Ταΐο τηῖς ΤΟΥ 

Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ 
[δ᾽ 9 1} αἀϊρα ΔΩ͂ δμ6 Ἰνοα [ἢ οτᾶδσ ἐμαὶ δῃάᾶ 

νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 
οὗ ἀφρβδα (οὔ 65) επα οὗ ἰνὶπς (065) Ὧ6 τσὴ ΡῈ Ἰοτγά. 

10 Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν 
Υοὺ Ρυΐ ΨῊΣ δῖα γοῦ Ἰυἀσὶηρ ἴὯ6 Ὀτοΐμοσ 

σου;. ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς 
οὗ γοιιῦ ΟΥ δ]5ϑὸ γοῖ ΨῺΨ 8716 ψΟοὺ ἐγοδηξ 85 ποίησ 

τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ 
[6 Ῥτοΐμοσ οΥ γοῦν ΤΙ ἔοτ 

: παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ 
6 5181] βίδῃηα δἱοησϑίᾶθ ἰο ἐπθ ΕἼ.Ξ9] οὐ τὰ 6 

θεοῦ {1 γέγραπται γάρ Ζῶ 
οᾶ; 1: 85 Ὅθϑὴ νυγιτθαι 7ΟῸΓ τὰ ᾿ἰντηρ 

ἐγώ, λέγει. Κύριος, ὅτι ἐμοὶ “κάμψει πᾶν 
Ὶ, ἰϑϑαδασίῶβ Τιοχᾶ, ἐμπαῖ ἴο τ 1] Ἀθη δνϑὺν 

γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ 
Κῆφβθ, δῃᾶ βνοῦὺ ἰοῆριθ 11 σο ξε55 ἴο ἴμ 6 

θεῷ. 12 : ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ 
σοᾶ. ἘοϑΙν ἐμποσθέοτο ο8οῸ (οπ6) ΟΥὰ5 δρουΐ 

ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ - θεῷ. 
ἴζηβε}! Ὁ ψοχὰ ΜὴΙΕῖνα6 ἰο ἔπ αοά. 

ΒΟΜΑΝΝ 14:6---12 

66 ψὯΟ Οὔβοῦυθα [86 
ΟἿ οὔβοῦνο ὁ ἴοὸ 
Φοονδῃ." ΑἸ85ο, ὯθΘ 
ΨΜῺΟ δαΐβ, οαΐβ ἴο 796- 
ον," 1ὉΓ Ὧ6 ρίνεξ 
8 ΏΚ5 ἴο οὔ; δηαᾶ Ὧ6 
ὍῺΟ αοδ5 ποὺ δαὺ ἄοδες 
Ὡοὺ οαὺῦ ἴο ΨΦομονδῆ," 
Δη6α γοὺ- ρῖνθϑ ὑΏΔΏΚΕ 
ἴο αοά. 7 Νοῦδ οὗ ιι|5, 
ἴῺ ἔβοῖ, νὸς ἢ 
ΤΟΡΑΓα ἴο ὨΪΤΏ5617 ΟἾἹΡ, 
8. πὸ Ὁδ6 αἰας ὙΠ 
χοραζᾶ. ἤο δἰ πιδο]ἢ 
ΟἾΪΥ; 8:ἴοῦ Ῥοΐῃ ἐ πτο 
ἔνθ, χὰ Ἰῖνα ἴο 6 ο- 
ν,: δῃᾶ 1 τὸ αἷο, 
μα αἷθοό ἰὼ Φεμονδῃ.ς 
ΤΒογοΐοσο. Ὀούῃ ἢ τὸ 
ἤνθ δηᾶ 1 τὸ ἀἷο, 
6 ΘΙ σ᾽ ο Φοπονδῃ." 
9 ΒῸΓΣ ἰο ὑπ δῃᾶ 
ΟὨγῖδὺ ἰδ δοα σδτθ 
ἴο 16 δρϑῖμ, ὑμαὺ ὯΘ 
τασηῦ 6 Τιοστὰ ΟΥ̓ΘῚ 
Ῥοΐῃ [ἴῃ6 ἄρθοάὰ ϑυᾶ 
[86 ᾿ἰνίηρ. 

10Βυ} ΨΥ ἀο ψγοὰ 
Ταᾶρθο γοὺῦΣ Ὀχούμουϑ 

ΟΥ ΨΜῺΥ ἀο ψοὰ 8150 
Ἴ]ΟΟΙ ἄοχ οὐ γουΓ 

ῬτούμμοΥ" ΕῸΣ τὋὁὸ 5081} 

811 ἴδῃ Ῥϑίοτα ἰὯ8 

]]πάρταραὺ βοαῦ οὗ αοᾶ; 
11 ἴογῦ τ 15. τυϊύθας: 
“4ΑΞ Ο 1 Ἰἵἴνο, β8ν8 

Φομονδῃ, “ἋὋὋ πὴ ον- 
ΕΥΥ Κῇθθ ΨΜἘΠῚ1 ὈΘΠΩ͂ 

ον, δ ηα᾿ ΘΥ̓ΘΥΥ 

τοῦρθ Μ|Π1 τ Κα ΟΡΘα 
δος ον]οαστηθηῦ ἕο 

αοα, 12 50, δθη, 
ΘΒΟῺ οὗ 05 ΨΠη1 το πα 

8 δοοουηῦ ἴοῦ Ὠϊτη- 
5811 το Ααοᾶ. 

θ᾽ σα μονδῆῃ, 717|8,18,18. ἐῃρ Τιοχᾶ, ΒΔ. 60 ΤΕμονδῃ, 17.8.18, 1η6 Τιοχᾷ, ΒΑ. 
8: Τοπόνβῇ, 017,8,18-15,18. 
ΒΑ. 

ἴμ6 Τιογτᾶ, ἔβα, 114 σοῆονδῃ, .11.8,11-8.. [ῃὴρ ΤιοΓᾶ, 
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18 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους 138 ὙΠουθίοσθ 1δὲ Νοῖ ψϑὲ ἐβογθέοσα ΟΠ 68 δποίμον 1 ηοῦ μ6 Πιᾶάρίηρ Θὴ8 8. 
κρίνωμεν: ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον,  ΟεΕΓ ΘῺΥ Ἰοῆρου, θα γ6 δ » ἡυαρο; αὶ 1185. Τ7υᾶρε τοῦ ταΐμοσ, ἐΥΘΡΏΘΥ ΤΊ Κ6 ἑῃὶδ ἕουῃ 

τὸ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ | ἀθοϊδίοῃ, ποῦ ἐο ρὰΐ Ὀ8. ἴῃς ῃοΐ ἰο 6 ραζείηβ βἰσικίηρσ ἐοννατά ἰο ἐπθ ὈσοίποΣ ἔΟΓΘ 8, ὈσΟύΟΥ 8 Βθχῃ 
ἢ σκάνδαλον. 14 
οΥ {411- σϑβοσυ. 

πέπεισμαι ἐν 
1 αν Ρέθῃ ροιβαδαεᾷ ἴα 

οὐδὲν κοινὸν δι᾽ 
ΠπΠοίμιη5 σοσθολ ἰῃγουρσῃ 156 1:; 1 

λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, 
ΤΕΟΚΟΏΩΏΚΒ δαί ΟΟΙΩΙΠΟΏ ἴο ῬΘ, 

κοινόν. 15 εἰ γὰρ διὰ 
ΟΟΤΩΤΏΟΗ. δε ὴ ΤοΥ 3228 γ 91} 12} 

ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, 
Ὀτοίμεσ. οὔψοι ἰἱβξ μβεΐῃ δ δτϊθνρα, 

ἀγάπην περιπατεῖς. 
ἴον ΨψΟὰ 8.6 ννδιϊκιὴρ δροιλ. 

βρώματί σου ἐκεῖνον 
{εϊτς δαΐθα ΟΥ̓ γοῦ ἰῃδέ (οὔθ) 

ὑπὲῤΛ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. 
ΟΝ ΨΏΟΥΩ ΓὨχιϑὲ αϊεὰ. 

16 μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ 
Νοὶ ἰδὲ Ὀ8 ὈΙδβθρδειηθά ἐπεζθέοσεο οἵ τοὺ ἐμ 

ἀγαθόν. 11 οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία 
Βοοὰ ([μ]Π 5}. Νοΐ ον 15 ΝΑ βασιλείο 
τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσι ἀλλὰ 

ΟΥ̓ τῆ 6 ᾳοά εαξίηρ δα ἀπιλκιβα, - Ῥαξ 
δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ ὰ ἐ Ἵ ὃ ρα ἐν πνεύματι ΤΕἸΘΗΘΟΌΞηΘ55 θη ὕθδοθ δᾶ ΧΡ, ἦπ ορίεῖν 
ἁγίῳ: 18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων ἼοΙν; ΟΥ ἃ τη ϊ5 5ΙΑΝΊΔΕ 
τῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ ἰο ἐπ 6 611 ρθαϑίθσ ἴο ἐς αοάὐ βδῃᾶ 

δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 
ΘΡΌσονθα ἴο (ἢὰ ΤΆθα. 

καὶ 
δᾶ 

ὅτι 
ἐδαῖ 

μὴ 
μοὶ 

οἶδα 
ἀνθ ΚΟΜΨᾺ 

κυρίῳ ᾿ἰΪησοῦ 
Τιοτὰ 9655 

ἑαυτοῦ: εἰ 

ὈΠῺΡ ὈΪΟΟΚ ΟΣ 8 Οϑ88 
Τοῦ ὑπϊρρίηρ. 141 Κῆον 
84 δχ ρεγβιιϑᾶθα ἴῃ 
6. Τιογὰ σοβθ (δὶ 
ΠΟ χρ 15 ἀθΕΙθα ἰῃ 
1ΌΒΘΙΣ; ΟἿ ΜΉΏΘΙΘ Η 
ΔΩ ΟΟΙΒΙΘΓΒ βοηβ. 
(Πρ ἴο ΡῈ ἀΘΗΙΘα,. ἴο 
Ὠλτὴ 1Ὁ ἰ5 ἀθ ΠΙοα, 15 ἘῸΣ 
ἱξ ρϑοϑδθ οἵ Τοοα 
ὕΟΌΓ ὈΓΟΠΘΣ 18. Ῥδίηρ 
ΒΥΙθνθα, γοῖϊ 816 ΩΟ 
ἸΟΏΘΘΥ ψϑικίηρ ἴῃ 86.- 
σογα ψὶΓ Ἰονθ. )Ὸ πο 
ὉΥ͂ γοῦχ οοῦ συΐὰ ἐπὶ 
ΟἿΘ ἴοΓΓ ΨΏομλ ΟἾγϑὲ 
αἰδαᾶ. 15 0ὸ ποὺ, {μοτο- 
ἔοΥθ, 1δὺ 86 ροοᾶ νοῦ 
Ὀδορὶθ ἀὺ 86. ϑΡοΚβῃ 
ΟΥ ψ] ἢ ἐλγανν ἴο σου, 
11 ἘῸΣΓ μ6 Κίηράοχη 
οὗ αοα ἄοθ5 ποῦ Ἰθϑῃ 
ϑεύϊηρ Δ ηΩά αὐϊηκίηρ, 
Ὀαὺ [ὨὩΏΘΘ5] γχτίρῃ- 
ὑβοῦβηβα 8:64 Ῥθβοθ 
8ηΠ ἃ ἰἸ᾿ὼγὺ Ὑἱῦ ΒΟΙΚ 
ΒΡΙΤΙδ. 18 ἘῸΓ ὯὨ6. 00 
ἴῃ ἰπὶβ σορδσαῖ βἴαγϑα 
ἴοχ ΟἸγδὺ 15. δοοορὺ- 
8016 ἴἰο αοα β8ῃὰ 
ὯΔ ΔΡΡΌΓΟΥΔΙ 1 
ΤΆΘΏ. ᾿ 

19 50, ἔπϑη, 1οὺ ἃ 
Ῥασδαθ ὑῃὸ ὑπΐηρδ 
ταθΚίηρ ἔῸΣ ἤδδοθ δηᾶ 
ἴπ6 ἐπίηρε ἰδαῦ 818 
ἘΡΡΟΠΙαίΩρ ἕο τ 8ῃ- 
οὐδσ. 20 ϑίορ ὑδβασίπρ 
ἄοννῃ ὑπ ψοῦκ οὗ αοά 
Ἰυαξῦ ἴον [8 5εκὸ οἵ 
Ἰοοᾶ. Ὑταδ, 811 ὑμίηρϑ 
ΔΥΘ ΟΙθθη, Ραξ ἴδ 15 
Ἰ7αγίου5 ὕο 8 χῆϑῃ 
ΨΏΟ ψυῖδῇ 8 Τσοδδίοη 

τῷ 
ἴο ἐπ6 (οπ6) 

ἐκείνῳ 
ἔο ἐπδὲ (οπϑ)- 

βρῶμα 
τιϊὴσ φαΐθῃ {πὸ 

οὐκέτι κατὰ 
ποῦ γεῖ δοσοχάϊηρ ἴο 

μὴ τῷ 
Νοὲ ἴο ἴῃ 8 

ἀπόλλυε 
Ὀ6 ἀφϑίχοσ 5 

ὁ 
{86 (οπ6) 

χριστῷ 
ΓΘ. ἘΤῚ 

19 ἄρα οὖν τὸ ῆ ἰρή ἷ [ος τ εἰρῆν 
Ἐδϑν ἰδογοέοχα {πὸ (ἰ᾿η 55) ΜΝ Ῥῆνης 

διώκωμεν καὶ τὰ 
ΤὯΔΣ να θ6 Ραυσβὴ Ρ δρα ἐμ (λ΄ 655) 
οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους: 
ἘΡΡΌΠαΙ ἰμ6 (916) ἰπΐο οὔθ ἀποίμον; 

ἕνεκεν βρώματος κατάλυε 
Οἱ δοσοιιΐ οὗ τη θοίε ἢ) 6 Ἰοοβίὰλξ ἄονναὰ 
ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν 
ΜΟΙ οὔίμθ αοῦ. ΑἹ] (ἐμ 55) πα δρᾶ 
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρῴπῳ τῷ μῬὰξ Ὀβά ἰο δα ΜΝ ᾿ 

τῆς 
ΟΥ̓ ἴδ 

20 μὴ 
οί 

τὸ 
{6 

καθαρά, 
ΟἸθδῇ, 

διὰ 
ἕο ἔπε ἴοῃϑ) ἐγου ἢ 

ΜΝ 

181 

προσκόμματος ἐσθίοντι. 21 καλὸν τὸ 
οΥ ΚΙ ΠΕ ἰονναστᾷ ἴο (016) δδίϊηνρ,. ἘῚ|6 ἰδμς 

ἡ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν οἶνον μηδὲ ἐν 
μὴ ἰνν ταϑθαΐ ποίσραϊ ἰο ἀσῖὴῖς ψῖπθ ποίτρας ἴῃ 

ὁ ἀδελφός σου 
1.21} Ῥτοῖμοσ οἵ γοῦὺ 

22 σὺ πίστιν ἣν 
Υχου Ἐ 4: 152} δ Δ Ἴ οἵ 

κατὰ σεαυτὸν ᾿ ἔχε 
δοοοτάϊησ ἰο ψοῦυχεοιξ 6 βανὴηδ 

θεοῦ. μακάριος 
σοά. ἨΔΡῸΝ 

ἐν ὦ 
ΠΝ 

διακρινόμενος᾽ ἐὰν 
ἴπ6 (ο 6) πὰξ Ῥείη τδαςρ παροϊᾶραῦ ἱξονοῦ 

φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ 
μ6 5ῃου ]α δαί 85 θθθη 7υ6δεα ἄονναι, Ὀθσϑῦβα ποὶ 

ἐκ πίστεω:. πᾶν δὲ ὃ οὐκ. ἐκ 
οὐ οὅ ξδιΐα; δνουσνίῖηρ θα ΒΙΟ οὶ οἱ οὗ 

πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. 

ῷ 
ναίομ (μ1η 6) 
προσκόπτει. 

ι5 βυ κί ἰοινατά. 

ἔχεις 
γοῦ 8.6 ΒΥ ΙΩ ΕΣ 

ἐνώπιον τοῦ 
1. ΒἰσΣ οἵ μ 6 

κρίνων ἑαυτὸν 
Ἰυαρίηδ ἈΪΤΩΞΘΗ͂ τὰ 

23 ὁ δὲ 

ὁ μὴ 
186 (ο6) ποῖ 

δοκιμάζει: 
6 ἴθ δρυτγτονὶηδσι; 

2Ὰ 

ΖΑ ἢ 51Ὲ 15. 

15 ᾿Οφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ 
ἵνε δεῖ οίηρ θυ. 6 ἰῃ6 ον ΘᾺ] (ΟΠ 65) 

τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων 
ΠΝ δι θϑεος ΟΥ 86 (ΟΠ 685) ποῖ ΡοΟνΝΟΥΓΌΙ 

βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀὄρέσκειν. 
τὸ 6 σβύσ, δα ποὺ ἰο βθῖνεβ ἴο Ὀ6 ΡΙ]θδϑίηδ, 

2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον 
ἘΔΟῚ (ομ16) οὔ ἴο 86 ἈΘΙΒΉΏΡΟΥ 

ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς 
Ἰαεὶ ἰστα 6 υἱθαϑίηρ ᾿ΐο {πὸ (ἰπ155)] δϑοοᾶῦ ἰοννασὰ 

οἰκοδομήν' ἃ καὶ γὰρ ὁ χριστὸς οὐχ 
ΟΠΤΩΝ: δρᾶ. θΣ ἐπθ. ΟὨγιϑί ποῖ 

ἑαυτῷ ἤρεσεν’ ἀλλὰ καθὼς 
το ὨὐτΏΒΘΙΣ ῬΙοαβοᾶ; 11}}.ὴ Δοσογχαϊηρ 85 

γέγραπται Οἱ ὀνειδισμοὶ "τῶν 
{85 Ὀθοι υϊ θη ΤῊ ΤαΡΥΌΘ 65 οὗ πα (ΟΠ. 65) 

ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ. 
ΤΟΡΥΟΔΟΒΙΣ σοὺ 6 }} προ ὌΡΟΣ Τγ6. 

4 - ὅσα ᾿ γὰρ προεγράφη, 
ἈΞ ΤΆΔ ([1Π65) ΟΣ 85 εῖϊίθ Ὀοίοσθ, 

πάντα εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν 
81} ([}1Ώ 55) ἰαῖο. ἰδ6 ΟἿΣΓ ΕΞ τώ} 61: 

ἐγράφη, . ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς 
νγ85 εὶτίθη, πῃ οχάθι ἰδὲ ἐπσοι σὴ ἰδ6 δπάθσγαηςα 

καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν 
84 ἐγ ρἢ τὴς ποξστε οἵα. ϑοχίρίυτες 

τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὅ ὁ 
ἴ6 δορθα. νο τῶδν ΡῈ Βανίῃ. ΤΠῸ Ῥυϊ σαοα 

δὲ θεὸς 

ἘἘΟΜΑΝΑ 14: 21---.1δ: ὅ 

ΙΓ θυ θδΐϑ. 
21 1ὸ ἴθ πῸ ποῦ ἰο 
οαὺ Πρ οὐ ἴο ἀσίηξκ 
ἍῺ6 ΟΥ̓ ἀο δηνίηϊηρ 
ΟΥ̓ΟΙ ΜΨΏΙΟΙ γΟΌΣ Ὀχοΐῃ- 
ΕΓ Βυθῖ65. 22 ΤῊ 
Τα ὑμοὺ γοὺ ἤᾶνο, 
δδᾶνθο Ὁ ἰἴἢ ϑβοοοσᾶ 
αἱ γουΈ ἰὼ ἐπ 
αἰσῃῦ οὗ αοᾶ. ΗΔΡῸν 
ἷβ ὑπ6 άϑῃ ὑδαὺ αοθ5 
τοῦ ρυῦὺ ὨϊΞΘΙ οἱ 
Ἰπαρτηθηῦ Ὁ ψμδῦ 6 
ΔΡΡτονυθα. 23 Βυὺ ἢ Ὧ6 
Ὧδ5 αἀουρίβ, Ὧ6 15. ἃ1- 
τοοᾶν  οσοηαδιαθα 1 
Ὧ6 οδαΐβϑ, Ῥϑοϑδιδ [86 
0651] ποὺ [680] οὖ 
οὗ Γαι. ᾿παθϑά, ονοῦυ- 
Φὴσ ὑμαὺ. 15. ποὺ ουὖ 
ΟΥ ζαϊῃ 15. βίῃ, 

15 ὕνοα, ἐπουρῃ, ψηῸ 
ΓΞ 816 5ἰχοῦρ ΟἸΡῊΣ 

ἴο ὍΘ66Ι 86 ΘΔΚΏΘΘΒΘΒ 

ΟΥ “μποβα ποῦ βίσοιρ, 

8Θηα ῃοὺ ἰο Ὀ6 ὈΙθαβίτρ᾽ 

Οὐγϑαῖγοα. ΖΙὺ ΘΔ Ὸ ἢ 

Οὗ τ... ΡΙθᾶ86 [15] 

ὩΘΙΡΏΡΟΣ ἴὰ ψδῦ. 15 

Βοοᾶ [ῖἋῖοΥἡἡ [818] Ὁ- 
Ῥυλάϊηρ. 3. ἘΌΣΓ ουὐθῇ 

ΟὨσιβὺ αἰα ποῦ ῬΙθδβ8 
ἰΧΊΘΟΘΙΣ; Ραῦ ᾿αϑὺ 85 

Ὁ 15. πύθῃ: “ἸΏΒ 

ΤΟΡτΌδοος οὐ ἰῃοβα 

Ὅ)ΟῸ σψοτ6 Τρ ἷσ 
ψγοῦὰ ἤδγα [8116 ὌΡΟΣ 

Ιγ6." 4ἀΈΌΓ 811 ῃ6 

ὑδῖηρθβ ὑμαὺ ΨΟΓΘ. υτὶδ- 

ἤθη αἰογοῦϊηθ ΨΘΓΘ 

αυΐθη 20 ΟἿ᾽ ἴῃ - 

δὐσαοίίοῃ, ὑμϑῦ ἐγ ΟυΡ ἢ 

ΟἿΤ δηάστθησα δηᾶ 
τοι ὑδ6. σομλξοτῦ 

ἔσο ὑπ ϑϑουϊρύστδα 
6 τηϊρῦ ἤδνθ ΠΟΌΘ. 
δΝΟΝ τὰν ὑμ αοᾶ 
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ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως 
οὗ ἴῃ ἀλάστοηοὸ 5564 οὔίβο. - σομλξοχέ 

δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ. φρονεῖν. 
ΤΩΔΚΥ 6 μῖνα ἰο χοῦ ἰπδ νοῦν (105) ἴο 6 τωϊμαϊῃρ 

ἐν ἀλλήλοις . κατὰ .ς Χριστὸν ᾿[ησοῦν, 
ἴῃ ᾿ ο6 δηοίῃου ϑδοςοχαάϊῃρ ἴο ςυχιϑε 1651.5, 

6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι 
ἦα οχᾶρυ δε 1ΠΚΟ- τα ἀθαν ἢ ΟἿΒ το 

δοξάζητε . τὸν θεὸν καὶ πατέρα 
τοῦ τᾶν 6 βίου νιπσ ἰθ6 Ἑαοαὐ ϑμῃᾶ ἘΔΊΏΟΥ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
οἔίμβαε -Τοσὰ οὔὰ. {6655 ΟΠγσιβέ. 

ΖΦ. .Αἰὸ -- - προσλαμβάνεσθε 
ἃ ΤΣΧΟΌΒΡΗ ΣᾺ. ΡῈ τοὺ τεδεϊντηβ ἰοννατα βε]νεξ 

ἀλλήλους͵,. - .“ καθὼς “καὶ ὁ 
οὔθ διοίοσ, - δοοοσάϊηθ 85. δἰϑ8ὺ ἴπ6 

“προσελάβετο ᾿ ἡμᾶς, εἰς δόξαν τοῦ θεοῦ. 
τϑοςσϊναᾶ τοννατα 5615 5, , ἐοἰὸ ἴον. οὔ ἴα ἀοά. 

τῆς 

τὶδί 

8 λέγω γὰρ "Χριστὸν διάκονον͵ 
1 ἀτὰ βασι ΠἵΙ͂ΟΥ . Ο χῖβὲ βοσνδηΐ 

γεγενῆσθαι -περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας 
ἰο πᾶνὰ Ῥδοοχῇθ.. Οἵ οἰσου 510 ἢ. ΟΥΘΓ {ταϊὰ 

θεοῦ, . εἰς. τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας 
οὗ ἀαοῦ, “ἰαἰο ἐβε ἴο 5.8}011Ζ26 -ἴ8 Ῥτογαΐβοβ 

τῶν πατέρων, . 39 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους 
ΟΕ μ6 ᾿ξ ΊΏΘ.Β, {86 Ρυΐ πϑίΐουϑ ονῸΣ ΤΘΤῸν 

δοξάσαι τὸν θεόν καθὼς γέγραπται 
ἐὸ Βιουῖέν 186 αοα; δαοοοσχάϊηῃρ δ5 1: 85 ὕΡδϑὴ τσὶ θα 

Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 
ΤΏΤΟσΡΗ {ἢ 15 ({8 15) [5881] σοιλἔθξβ οὐὖξύ ἴο γοὰ ἴπ 

ἔθνεσι;. καὶ τῷ ὀνόματί σου 
πϑίζοηβ, - δᾶ ἴο ἴῃ 8 ὩΔΙΘ ΟΥ γοὰ 

ψαλῶ. : 10 καὶ πάλιν λέγει 
Ὶ 524} ΓΙ σηρ]οᾶν. Αὐᾶ δραΐπ 6 15 Βα 

Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 
ΒΘ ὕοῦυ ρδα, πδίίοηυ, ἢ ἰθᾷ6 φρξεορὶαὲὶ οὔ Βίτω. 

11 καὶ πάλιν Αἰνεῖτε, πάντα τὰ ἔθνη, 
Αῃμᾶ αϑδαὶῃ Β6 τοῦ Ὀχγαιβιηρ, 841. ἐδα παίοῃβ, 

τὸν κύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες 
ἐβὸ Τιοχᾶ, δῃᾶ 1οὲ ἔμθῖι ρυϑίθα ΡΟ Ἶ 811 

οἱ λαοί. 12 καὶ πάλιν ἮἨσαΐας λέγει 
ἴὴ6 Ῥβορὶδξ. ΑΣαᾶ, ρα ἴββδίδῃ.- [15 Ξαυ 5 

Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ. ᾿Ιεσσαί, ᾿καὶ ὁ. 
ἍῈΠΡ6 ἰδ. σοοὺ οξίῃβῃο {26858586,. επὰ δε (016) 

ἀνιστάμενος ἄρχειν. ἐθνῶ: ἐπ’ αὐτῷ 
βἰδηάϊαρ Ρ - ἕο ἈὈῈ ΣΤ] Πρ ΟΥ ἡδίϊοηβ; ὕροὰ. Ἀἷτὰ 

ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 1. ὁ δὲ θεὸς τῆς 
πδίϊοϑ... ΜΠ] ΟΡΘ. Το "ὰΐ σΟοᾶ 

᾽χριστὸς. 

γ58 

ὯΟ ΒΌΡΌΙ 5. δηδυγ. 
8ΔΟΘ. 8η4α σοχῃἴογς 
Βτϑὺῦ τοῦ ἴο Ὧδγρ 
ΔΟΩΡ ΨΟΌΧΣΕΘΙνΟΣ ἴῃβ 
ΒΆΤΩΘΒ τηθὐδὶ αὐϊιξῃᾶς 
ἐμαὺ ΟἸχὶδὺ “6515. Ὦ; 
6 ὑμαὺ ψὶῦ ο6 δοοοχά 
Ὑοῦ ΙΔ, 1 Όμ6 
του ΡΊου ἔν (6 αοα 
8048 ἘδύΠΘΓ - Οἵ- ον 
Τοτγὰ σεθὰβ ΟὨσὶδῦ.. .. 

1 ΤὨΘΓοἔοσγΘ ΘΙ ΘΟ μα 
ΟἿΘ διῃούμοσ, 88: ἃς 
1μ6 ΟὨγιδὺ 8150 τεὶ- 
ΟΟμΘα τι5, τὶ ΡΟΣ 
ἰο αοἂ ἱἰῃπ νἱϑν;: 
ΒΕΟΣΥΣ 1 58. .ὺ' ἰδὲ 
ΟἸὨσὶδὺ δοῦν "θ6- 
οϑθ ἃ τ ηἶδίοῦ. οὗ 
ἐμοθθ ῺΟ 8:6 οἱγ- 
οὐτλοϊδοα 10 ὍΘΒΔΙἢ 
οἵ οὐ 5 ὑγα δ] Π685, 
50 85. ἴο νοῦν -[Ὧ6 
ῬΤΟΙΆΪδ65 δ χηϑάᾳ 
ἴἰο ὑμθ ἐογοέδ μου, 
θα ἰμλαὺ. ὅδ ῃ8- 
οι. ταϊρηῦ. δἹου ἔν 
αοα ἴοῦ ὮΝ. ΤΏΘΙΟΥ. 
Φυδὺ 85 1 15. συιίδθῃ: 
ΤηΘῦ 5 ΨΥ 1 ΨΠ 
ΟΌΘΩΙΥ δοκῃοσ]θᾶρδ 
γοὰ διηοηρ, ὑπὸ :8- 
ὑ1οὴ 5 δηᾶ- ἴἤο γοὺγ 
Ὥδϑθ 1 Μ11 τῇδ 
τρϑοάν." 10 Αηά δϑαίῃ 
Ὧ6 - 5805: “Βα μἰδά, 
τοῦ ἡϑίϊοῃβ, τ δ ἰδ 
ῬΘΟΡΙ6.". 11 Απᾶ δρϑὶῃ: 
Ῥχολδα σοθονϑ,". 8} 
χοῦ πϑύϊοηβ, δῃᾷ -1οῦ 
811 86 ῬΘΟῦΪΘ5. ῬὉσχϑίβα 

Πα." ΖΑ δρϑὶπ 
Ἰβϑῖδϑῃ 5ᾶγ85:. “ἼΠΕΙΒ 
Ἅ11 Ὀ6. μα τστοοὺ 
ΟΥ σε5.586, δῃᾷ ὑμθσθ 
Ὑ11 Ὀ6. ΟἿΒ δγδίηρ 
ἴο χσὰἱθ ταδὶ; οἢ 
᾿ πϑίϊοηβ Ψ1Π: τοοῦ 
π6]Ὶ Βορϑ.".. 13 Μβὺ 

οἔ ἴμ6 ] [6 αοά ψ8ο-: οἶν68 

95 Ναϊοπβ, ΒΑΘυρ; παἰίουβ, Ο Τιοτᾶ, μον βί5.9),. Μ55. .38,1611; ἠδθοΠῥς 
Ο Ψομόνβδῇ, {Π8πιατρῖπ, 110 Τοπόνδῃ, 017,8,11-8,350. 16 Τιογσγᾶ, ΒΑ. 
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ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ 
ΒΟΡΘ ΤΑᾺΝ Ὧ6 ΗΕ] τοῦ. οἔδϑὶ 70 διὰ 

εἰρήνης. ἐν τῷ ΑΦπτστεύειν, εἰς τὸ 
Ρεδοθ χὰ ἰᾷ6 ἴοβαε)αδνίπϑ,. ἰπίο ἐπ 

περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει 
ἰὸ 6 αρουπαίηῃρδ τοῦ ἰὰ ἴἢὩ6 Βορα 

πνεύματος ἁγίου. 
οΥἩ βρί εἰς ΠΟΙ. . 

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, 
πᾶν βεθὴ ρουβυδαραᾶ ὰ, ῬὉσζοίμθτθ οἔσχηρ, 

καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ 
αἰδὸ νοῦν. 1. δρουὰξ τὸοῦ,. ἰμδί 850 νϑὺν (068) 

μεστοί. ἐστε ἀγαθωσύνης,: πεπληρωμένοι 
5.1} υοῦυ δῖὸ οἶβοούηῃθδβ, πανίπρ Ῥ6οθὴ ΒΗΘα 

πάσης τῆς γνώσεως, δυνάμενοι καὶ 
οἶδ ἰὰς Καονιθαᾶσθ, οῖπβ ΡΟ ΘΥΌΙ (065) 8150 

ἀλλήλους "νουθετεῖν. 
056 ΔΟἾΠΟΥ ἴο Ρ6 ρυἱϊδηνρ τα [1Ὡ. 

15 τολμηροτέρως - δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ 
- ΜΌΓΣΘ αδΥΠΒΙΝ Ῥρυξ. ἔντοίθ ἰοσοῦ Ζγομλ 

μέρους, : ὡς . ἐπαναμιμνήσκων 
Ρᾶσῖ, 85. Ρυξάμς ὈδοκΚ ἴῃ ΤΟΙ ΘΙΆΡΥΒΠ66 δϑδῖη 

ὑμᾶς,- διὰ τὴν χάριν τὴν ̓ 
ΠΝ ἰσουρῃ ἰῃᾷς υπάοβοτνεᾶ Κἰπάθθθ5 ἰμ6 (0106) 

δοθεῖσάν ... μοι ἀπὸ. τοῦ θεοῦ 16 εἰς 
βανίῃ θ᾽ Ῥεβῶ ρβίνελ ἴαταθ ἔσο ἰβῇ6 (ὐοῦ  ἑηΐο 

τὸ εἶναί με. λειτουργὸν Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ εἰς 
(6 ἰο 6 τὰ ῬΌΡΙΠς βουνδηΐξ οὗ Οσιθὶ 9ὲ658:15. ἰπΐο 

τὰ ἔθνη, - ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον 
[6 παιίοηϑβ,. δάγμζ ἰβίθσιλε, Ββοσθά!ν- {π6 - βοοα Ὡϑυν5 

τοῦ. θεοῦ, ες ἵνα γένηται ἡ 
οἵ ἰὴ 6 σοῦ, ἷῃ οτἄθσχ παὶ τηϊσῃ θθοοθ ἐδ6 

προσφορὰ . τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, 
[5845 2927: οΟΥ ἰπ6 ὩΔΊΪΟΩΒ . - Ψ06}} σθοθίνδ!ο, 

ἡγιασμένη - ἐν πνεύματι ἁγίῳ- 
μανίηρβ ὈΘΘῺ βϑιο βρα ἴα ϑθῖσὶ δ. -᾿ ΒΟΙ͂ν.- 

1 ἔχω οὖν τὴν καύχησιν. ἐν Χ' 
Τὰ πανί τῃρσοῖοσθ ἰῇ6 Ὀοδβϑίϊηρ,͵ ἴῃ 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τὰ πρὸς τὸν θεόν: 
ΟὨχσ. 2655  :τ86 (ἰμῖπρ5) ἰονγατά ἰῇ Οοᾶ; 

18. οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν 
τ΄ ηρὲ. 0 ἔϑβῃδι! σατο δοίης -ἰο Ὅ6 5ΞΡΘΘΚΙΏΒ 

τσ ὧν 5ῸΟ οὐ κατειργάσατο Χριστὸς 
οὗ νι μϊσ (55) τοὶ ψνογκεᾷ ἀοννῃ [δ  ΣΕῚἢ 

᾿ δι’ ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν . ἐθνῶν, λόγῳ 
ἴτουρ τῃ6 ἱπίο ονϑάΐϊθῃησθ οὐ παίίομιϑ, ἴἰο ννοτὰ 

καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ 
δα ἴο Ψοτκ, τὰ ον ῸΥ: οὗ βίρῃξ. ϑδῃᾶ 

τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου: ὥστε 
Ροχίθηϊθ, ἢ ΡΟΜΜΟΣ ΟΥ̓ Βρ᾿ΧῚ ΠΟΙ͂; 85-8η8 

ἴῃ γόνον. 

ΒΟΜΑ͂ΝΝΑ 1ὅ: 14--19 

Πορα ΗΠ χοῦ συν 81} 
ἴον δῃᾷα ὑῬϑβοθ᾽ Ὁ γοῦα 
ρΡβιανίησ, ὑμαὺ τοῦ 
ΤΏΔΥ 8ΡΟΙΠΩαΓ ἴθ ΠΟΡ6 
ψὶ Ῥόνοῦ οὗὐ ΒοΪ 
ΒΡ γὶῦ. -- 

14 ΝΟΥ 1 Τγ561} 8150 
δῖ Ὀουϑυδαρα δρουῦῦ 
τοῦ, ν᾽ Ὀτούμουβ, ἰδὲ 
"χοῦ ΣΟΌΤΒΟΙΥΘΘ ΘΓ 8150 
1} οΥἨ ρσοοάῃρθθ, 8ἃ5 
τοῦ ἤδνο Ῥϑϑὴ ᾿ΠΘα 
νι 8411 Καον]οᾶρα, 
8: ἰμποὺ τοῦ οδὴ 
8150 δΔαπγοη δ". Ο.6 
δοίη ο νυ. 15 Ἰονονου, Τ 
δι πτιίηρ χοῦ δ8 
ΤΊΟΥΘ “ ΟΟὐΒΟΟΚΘΏΪ ΟἿ 
ΒοΟΙῺ6 Ὀοϊηΐδ, 85 1 τὸ- 
ταϊηαϊηρ τοῦ δρϑίῃ, 
Ῥθοϑαδβα οὗ ὑπ6 ὑυπᾶ6- 
βοσνϑα Εἰ ἀηθ 55. οΊ ἢ 
ἴο τὴ8 ἔχσοσῃ αοά 16 ἴο ̓ 
6 (ὦ ὍὉ6 8 “ῬΌ0}Ο 
βοσνδηὺ οἱ ΟΣ δὶ σ 65:15 
ἰο θ᾽ ὨδύϊοΩϑ, 6 ἢ- 
σαρίηῃρ ἶὶὰ πῃ οὶν 
ΨΜΟΥΚ οἵ ἰῃ6 δορά ὨᾺ 5 
οὗ αοά, ἴῃ. ογάσν. ὑῃαῦ 
86. οἴουίηρ, ὨΘΌΊΘΙΥ, 
Πρ δίϊοωϑ, ταϊρῃς 

Ῥχοῦθ. ἴο 6 ϑδοσθρῦ- 
8016, Ὁ Ῥοίηρ 58η6- 
ἰῆρᾷ πὶ ΟΙν βρὶγιῦ. 

. 11 ΤὨΘΥΘΙΟσΘ 1 ὨδΥΘ 
σϑθξα ἴοὸσ οχυϊθίηρ ἴῃ 
ΟὨγχίδὺ σ655 ψΏΘΩ ἰὖ 
ΟΟμλοα ἴο ὑπίηρα ὍΘ6Γ- 
ἰαϊηῖηρσ ἴο αοῦ. 18 ἘΌΣ 
1 ΨἘἘῈιὶ ποῦ. νθηΐυσα ἴὸ 
[61 ὧὉΩ6 πίη ἃ ὦ 
15 τοῦ οὗ ὕοβθ ὑΪΡ5 
ΜΏΪΟΩ - ΟὨγδὺ ψογκρα 
ἐσουρ 6 ἔοσ ΓΠ6 
πϑύϊοῃβ ἰο Ὅ6 οροϑαϊθηῦ, 
ὮΝ [Υ] ψοζᾶ. δῃᾶ 
ἀδορᾷ, 19 σι ῃ6 ροῦ- 
ΟΥ Οὗ 5ἱρὴς δῃηᾶ ροῦ- 
ἰδΐ, ἢ 86 Ρόονοῦ 
οὗἨ ὯΟΙΪΥ͂ βοὶσὶῦ; 50 ὑμδῦ 



ΒΟΜΑ͂ΝΝ 1: 20---ὉἹ 

᾿Ιερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι 
ΨοΥ 5 Ί ΤῊ δὴ ἴο οἰγοαι δ 8.8 ΖΔΥ 85 

τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ 
τι ΤΠντλοιι το να ξ018116α 18 

εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ, 20 οὕτως δὲ 
Βοοᾶ πεν ΟΣ ἴῃ 6 Ομ χιβί, ἐμ5 Ῥυΐ 

φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ 
Ῥοξὰρ ΣΟ ΠΩ, Οὗ ΟΩΟΥ ἰοὸ Ὀ6 ἀδθοϊδσίπρ Βοοῦ θῦθ ποῖ 

ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα ἐπ᾽ 
ὙΨΏΘΥΘ 85 ϑηθὶ ΟἸ σὶβί, ἰῇ ογάοσυ δα ποὺ προὰ 

ἀλλότριον . θεμέλιον οἰκοδομῶ, 
ΘΙΛΟΙΠ ΟΣ 5 Σουπάκδίοι Ι1τῆϑν 6 Ὀ. ΠΟΙ, 

21 ἀλλὰ. . καθὼς γέγραπται 
[5.1] δεοσοτάϊηρ 5: λἐ μ85 Ὅθθῃ υυυϊθα 

Ὄψονται - οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ 
ΤΟΣ 1] 566 ἰοὸ οσα ποῖ ἰδ νναβ δου ποεάα δροὰΐ 

αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀκηκόασιν 
Ὠϊτὰ, δᾶ τοί ὮδνΘ Βοδτα 

συνήσουσιν. 
ὙΨ11 σοΟΙΔΟΥΘΗΘΏΩ, 

22 Διὸ 
τ ΠΤΟΌΡΩ ΟΕ 

πολλὰ 6Ὠ6ὈὁΒ τοῦ 
ΤΑΒΔΏΣ (8155) οὗ ἴῃς 

28 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων 
Ὧον ΡΣ ποῖ γοῖ ῬΙδοσθ ανίηῃρ ἢ ἐπα 

κλίμασι τούτοις, ἐπιπόθειαν δὲ ἔχων τοῦ 
5ΒΙΟθΘ 5 ἴμποϑβε, ἸΟΏΘΊΩΒ Ῥιυΐ Βδν]η δ ΟΥ ἐς 

ἐλθεῖν. πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ. ἱκανῶν ἐτῶν, 
ἴο σοῦ ἰοννασχαᾶ τοῦ ἔγο 5υϑησίθσης ὑθδγ5, 

24 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, 
85. ΠΟΙ Τχὴδν 6 βοϊῃρ ἰητο {πῸ 5ραΐῃα, - 

με ἀπὸ 
ΤᾺ. ἔγομπλ 

Οἱ 
ΨὨΪΟΏ (065) 

τὰ 
{με 

ὑμᾶς: 
του; 

ἐν τοῖς 

καὶ ἐνεκοπτόμην 
8156ὺ νν85 οπὲ 1 (0) 

ἐλθεῖν πρὸς 
ἴο οσοτῖα τοννατὰ 

ἐλπίζω- γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι 
1 δῇὰ δορῖῃβ ΖοΥ Βοΐηῃδ ἸὨΣΟΌΡΗ ἴο νίονν 

ὑμᾶς καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ 
χοῦ ῃηα ὉΥῪ ιὐόὸυὺ ἴοο βοηΐ ξοσψδαζα ποσὰ 

ἐὰν. ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους 
1ξ ὄνοὺ ΟΥ̓ τοῦ ἔτ 1 ΦΥΌΤΩ. Ῥατὲ 

ἐμπλησθῶ -- 25 νυνὶ δὲ 
Ι 5Βῃουἃᾶ Ὀ6 Βηβα τ χη, -- ΠΟῪ Ῥαΐ 

πορεύομαι εἰς ᾿ερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς 
1 δὴ βοίῃρ. ἰηΐο. ΦοσΊ ΒΞ Ί σα, ΕἸΞ αἰ 2472 ἰο τ 6 

ἁγίοις. 260 ηὐδόκησαν γὰρ Μμακεδονία 
ΠΟΙ (οὔ 65). ὙΒουδδῦ 7611 Τὺ Μϑδοράοησζα 

καὶ ᾿Αχαία κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς 
Δα Δομδία ΒΏΔΙΙΩΒ ΞΟΤΩΘ ἴο γδῖκο 1ῖο 

τοὺς πτωχοὺς τῶν ῶ ἁγίων τῶν 
16 ῬοοΣ (Ο265) οἱ θ ΠΟΙ͂ (οὔ 65) οὗἉ 268 (ΟΠ 65) 

ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 27 ηὐδόκησαν γάρ, 
1Ὰ Φοχιβδ οι. Τδον ἱπουϑῦ νν 611 ΖΟΥ, 
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ἔτοῦὰα Φα6Γ ΘΔΙ ΘΙ. 8)4 
πὶ 8. οἰτουλῦ 85 δ ἃ5 
1 ἸΥΥ 1 ΟΙΩ 1 Ὦδγρ 
ὑΒΟΓΟΌΡΆΙΥ ῬΓΘδΟΉ θα 
ἴῃ ροοά Ὡθὰ5 δοιῃέ 
[88 ΟὨχὶϑὺ. 29 ΤῊ ἰηὶς 
ΨΆΥ, ἰπμαθθά, 1 τηϑᾶβ ἐξ 
ΤΩΣ τὰ ποὺ ὅο ἀθοϊδσα 
006 ροοὰ ΘΒ ΜΏΡΘΓΕ 
ΟὨ τὶ δᾶ δἰσθδὰν 
ῬΘθ πθιηθα, 1 ΟΥ̓ΩΘΡ 
ὑμεὺῦ 1Τ γτρηῦ. ποὺ Βα 
Ὀυλ]αΐηρ ΟὨ διῃοίῃον 
τ Θ η᾽5 ΓΟῸπη ἀαύϊοι: 
Δ Ραῦ, δῦ 85. 1 ἰς 
ψιϊυύθη: “ὙΠΟϑ6. ἔο 
ΜΏΟΙΩ. ὯῸ 8: ΒΟΙΏΟο-. 
ταῦ Ὧδ5 ὈΘΘῺ τηϑᾶβ 
ϑρουῦ ἰγα 1 566, 
8δη ἃ ἔμοϑθ ΨΏΟ. Ὧδγο 
ποῦ ραγαὰ Μ1Π ὑπᾶοὺ- 
βίϑδῃᾷᾶ." τ τον 

22 ΤΏΘΥΘΙΌΣΤΘ δἷθοὸ 1 
ὙᾺΞ ΤᾺΘΩΝ ἰἰηθ5 Ὠΐη- 
ἀεγρα ἔγοσῃ ρούϊηρ ἰὸ 
χοῦ. 28 Βυὺ πον {πὲ 
1 ὯΟ ἸΟΩΡῸΣ ἤδνδ [πἢ- 
το 641 ὑθυσι του ἴῃ 
656 ΣΘΡΊΟΏΚ, 84 ἴῸ 
ΒΟΓΏΘ ΥΘΔΙΞ Πανΐηρ δά 
8. Ιοηρίηρ ἴο σοὺ ἴἰο 
χοῦ 24 ΨΏΘΏΘΨΕΣ 1 81 
ΟἿ ΙῺὮΡ ὙῸᾺΣ ἰο ϑρϑίῃ, 
ΙῚ ΟΡΘ, δῦονο 811, ΘᾺ 
Ὶ δὶ ΟἹ 8 ἸΟΏΣΙΘΥ, 
ἴμογθ, ἴο ροὺῦ 8 ἸοΟΙς 
ϑὺ τοῦ 8η ἰο Ὅ6᾽ 68- 
οοϊδα ρεασὺ ψΆΥ ὕδατα. 
ὉΥ σοῦ ΔΕΟΥ Τὸ δα 
Ἐγδῦ ἴῃ 5ΟΠ16 ΤΏ ΘΘΒΌΓΘ 
Ὀθθη Βα ιϑεϊοα πὶ 
ψγουΣ σοχιθθην. 25 Βυὺ 
ὩΟ Τ 81 δρουῦῦ ἴο 
ΤΟΎΤΟΥ ἴο ΦοΥυ ΒδΙοῖα. 
ἴο ταἱ ὐβῦου ἴο ὑπ ΟΙΪΥ͂ 
ΟἾΘ5. 28 ΕῸΓ ὑμοβα ἴῃ 
Μϑδο:ο ἄοη. 8 δῃὰ 
Α'ΟΠ8΄138 δνα Ὀ66Ὲ 
ῬΙΘασθα ἰο βΏδτθ ὕρ 
ὑοῦ ὑϊηρ5 ὉΥ͂ ἃ σ0η- 
{ρα οη ἴο 6 Ῥοοῦ 
ΟΥ 6 ὨΟΙ͂ Οὔδ5 ἰπ-: 
ΦΟΓΌΒΘΙΘα. 21 ΤΎῸ6, 
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καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν: εἰ γὰρ τοῖς 
8150 ἀοοοΥ5 ἐμπον δῖ οὔ ἴδοι; 1 205 ἴο ἴῃ 6 

πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, 
φρίτιταδὶ ([1Π55) ΟἿ ἴμεσλ ἴπὸν βμδσεα ἐμ Ὠδέοη5, 

ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς 
ΤΟΥ δ΄Ὲ οὐὐἱὴξ 8150 1Ὰ 1π6 ἘΘΘΩΙν (1 Π 655) 

λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 28 τοῦτο οὖν 
το 56 6 ΡΌΘΠΟΙΣ ἴο {πμ6ηλ. ΤΏ15 {μπογοΐοσο 

ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς 
μανίὴξ Βηϊςηδα, διᾷ ἈδνὶηρΡ 5Βοδϊοᾷ ἴο ἔθτὰ 

τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾽. 
16 ἔγυῖ 1815, 1 58.811 ΘΟ 6 ΟΕ ἰμτοῦρῃ 

ὑμῶν εἰς Σπανίαν: 29 οἷδα δὲ ὅτι 
τοῦ ἰῃηΐο ὥϑραδϊῃ; Τῇ ᾶνε Καόνψ πα ἰμδὲ 

ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας 
οογαϊῃρβ ἰονδιά σὑοῦ ἴῃ. - ξ}1ὴ655 οἱ ὈΙΘ5ΒΙ σ᾽ 

Χριστοῦ ἐλεύσομαι. 
οὗ ΟΕ σῖδε. 1 5}.8]1] σοχῇθ. 

30 Παρακαλῷ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ ᾿ 
Ι αῇὼ δηἰσοδίϊηρ θα σοῦ, Ὀσγοίΐμουβ, ἐπχοῦθῃ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ 
{6 1οτὰ οὔ Φ6δ5ι5 ΟὨγῖβ δηῃάᾶ ἴσου 

ῆ ἀγάπης τοῦ πνεύματος 
ἐν Ἰονα ΟΕ [6 Βροῖϊστ 

συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς 
το οχοσί γουσβοῖνοβ ἐἰοσοίμον ἢ ΤΩΘ ἴὰχα .. 186 

προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν θεόν 
ὐπυλοσιη ΟΥ̓ΘΥ͂ 6. ἰονναεσίὶ ἰΐπ6 αοᾶ, 

81 ἵνα ες ῥυσθῷῶ ἀπὸ. 
ἴῃ οτᾶου [888 1 ταϊθὺν ΡῈ ἄγαν ἴο 561. Ττότὰ 

ἀπειθούντων ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ ἡ 
ἀἰδορεσίρ ἰὰ 6 Ζι. ρα απ πα 

μου ἡ εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ 
βοσνΐσα οὗτὴθ {868 (08) ἴπίο Φουιϑϑίθι 

εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις , γένηται, 
Ὑ06} τασθῖνϑθ]θ ἴο [88 ΒΟΙΝ (ο1165).,. τσ; θβοοπιρ, 

τῶν 
ἐῃ6. (οἴ165)- 

διακονία - 

32 ἵνα ἐν χαρᾷ. ἐλθὼν πρὸς 
ἴῃ ογᾶδθν πα ἢ ΟΣ Βανηρ σοὴθ ἰονατσχά 

ὑμᾶς διὰ θελήματος θεοῦ 
χοῦ Τὰγοῦσῃ ἐποον ΜΔ οὗ αοά 

συναναπαύσωμαι ὑμῖν. 383 ὁ δὲ θεὸς 
Ιχϊσξ χοϑῦ ὺρ 1 ΤΏ6 Ρυ αἀοὰ 

τῆς. εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν: ἀμήν. 

του. 

οἔίῃθςβὀὀ Ὅθαοθὺ. νυῖ 81. . οἔτου; διωθῶ. 

10 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν 
18τὰ Ρυϊείηρ ἰοσείμου ας ἰο τοῦ ῬΏοΘθΘ [πῃ 6 

ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν καὶ διάκονον τῆς 
5ἰβίεσ οὔ 8, Ῥδίῃβθ δἶβδο βασνδηΐ οἔτμ6 

ἐκκλησίας τῆς ἐν Κενχρεαῖς, 
[ΤΥ ΡῚ ἴῃς (ο6) τὰ ΟοησὮχΘδΘ, 

ΒΟΜΑ͂ΝΚ 15: 9398-16:1 

ὕπμον Ὦβδνθ 66 
ὨϊΙΘαϑοα -ἴο ἄο 80, 
8η Δ γοὺ 06 }0 ψοῖο 
ἀορύοσβ ἴο ζθι;. ΤῸΣ 
1 ἴτἴὼ6 πϑύϊοοβ Πδιῦθ 
Βδιθα ἴῃ ὑεῖ βρίτ- 
ἰϊι81 ὑπϊηρσβ, ὕΠ6Υ 8150 
οὐ ὁ ἴο πλϊηΐϊδίου 
ῬΌΘΙΟΙν ἰο ὑμοϑο τα 
Τΐϊηρ5 ΤῸ ὑμθ6 Ε65}- 
γ Ῥοᾶν. 28 οησοθ δ ὅ- 
ἰθΓ Σ πᾶν ἢηϊϑηοᾶ 
ἢ {15 δῃᾷὰ Ὦβδνθ 
ροὺ (δ 15 ἔτ ΒΘΟΌΧΣΘΙΣ 
ἴο ἔθ, 1 5281 ἀ6- 
ΡαΙῦ. ΡΥ ΝΥ οἵ τοῦ 
ΙοῸ.. ϑὥϑραϊῃ. 29 Μοζο- 
ΟΥ̓ΕΙ͂ 1 Κηο ἰδαὺ 
ΜΏΘη Τ ἄο οσοὴθ ἴο 
γοῦ 1 5Ώ8411 οοχηβ ψ1 
8 1 πλοαϑῦγο οὗ 
ὈΙΘοϑίηρσ ἤτοι Ομ τὶδῦ. 
ϑΟΝοΟΥ ΤΙ ὀχμοτγτὲ 

γοῦν, ὈΓΟύΏΘΙΚ, ἐγ Ρ ἢ 
ΟἿἹ Τιογὰ σ6θ5 ΟἸὨσχιδὺ 
ΔῊ σοῦ ἐμ Ἰόγδ 
οὗ ὕπο βρίσιῦ, ἐμδὺ χοῦ 
Θχοῦὺ γουσβοινος ἸΏ 
ΤᾺ ἴἢ ὈΓΆΨΘΟΙΒ ἴο αοα 
ἴοῦ τὰ, 31 Πδὺ 1 ἴδ 
6 ἀριϊνογθᾶ ἔγοσα 88 
ὩΠΌΘΙΘνΟΥΒ ἢ π΄ 468 
δηἃ δῦ τὴν. πλΐ- 
5 ΜΏΪΟΗΏ ἰβ Ι͂οτ 
Φαυ 5δΙΘλ ΤΩΡ ὈΤΌΨΟ 
ἴο᾽ Ρ6 δοσορύϑθιθ ἴο 
[886 ΟΙ͂ν. Οοὔθ5, 3250 
ταῦ ΨΉΘΩ 1 σοὺ ἕο 
χοῦ ΨΙΏ ον Ὁ αοα᾽ 5 
ἍΠΠῚΙ 5081 Ὀ6 το- 
ἔτοϑηθα ἰοροῦμον ἢ 
του. 2. ΜᾺ πμ6 αοά 
ΜΏΟ ροἴνοβ. Ῥθδοθ ΡῈ 
α“ἰτῆ. 8ἃ11 οὐ τοῦ. 
Ατήθῃ. 

1 1 γὙϑοΟΟΙ ΘΩ͂ ἴοὸ 
χουν ῬΠοΘΙΡΘ 

ΟἿΣ 5ἰδίεσ, ο ἴδ 
8ι ὩἸΙδύο οἵ ἰμ8 

σοηστεοραύϊοη. ὑμϑΐ 
5 ἰῇ ΟδηὍΒΓΘ’ 86, 
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10. ἀσπάσασθε 
Οτεοῖ χοῦ 

ἐν Χριστῷ. 
ΕΗ ΟΒυῖβί. 

τῶν 
ἴῃ (Ομ 65) 

᾿Απελλῆν 
ἌΡΘΙ165 

τὸν 
ἴῃς (οπ6) 

ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ 
ατεοῖ τοῦ ἴπ8 (οπ65) ουΐ οὗ 

᾿Αριστοβούλου. 11 ἀσπάσασθε 
οΥ Αὐἱβίοθι]ιϊε. ατεεῖ χοῦ. 

Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ “μου. ἀσπάσασθε Ἡετγοαίοῃ. 186. τεϊαῖῖννθ. οἴτχτηδ, ατοεῖ χοῦ 
τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ἴμθ (065) ουξοῦ ἐπ΄ (ὁ ῃ65) οὗἉ Ναγοίσβας ἔπ. (Ομ 65) 

ὄντας ἐν κυρίῳ. 12 ἀσπάσασθε. Τρύφαιναν Ῥρίηβ ἴῃ Τοχὰ: Ὁτοεῖ χοῦ ΑΕ ΠΕῚ 
καὶ Τρυφῶσαν κοπιώσας ἐν κυρίῳ. 8ηα ΤΥνρῆοβα Ἰαρουΐηρ δὶ Τιοχὰ, 
ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτι Οτεεὶ γοῦ Ῥρυβίβ. ἘΠ Ἰονεὰ ἀπ  ὴν 5 Ὲ 

πολλὰ ἐκοπίασεν. ἐν κυρίῳ. τάδ (155) Ἰαρογεὰ ἴῃ Τοτα. 
13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Οτορῖ χοῦ Ἐύξὰβ 1μ6. ὁἤοβεπ (οπ6) ἴῃ 
κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. Τογὰ δηα ΠΕ ΠΣ ΟΣ Βίη 8ῃᾶ οἴτχης. 
14 ἀσπάσασθε ᾿Ασύνκριτον, Φλέγοντα, Ὁτεδὲ γοῦ ᾿Αβυποσίξαβ, ῬΒΙββοη, ὍΠ5... Ἔ ᾿ Ἑρμῆν, Πατρόβαν͵ Ἕρμᾶν, καὶ τοὺι ἐξοεθα ἀπε θεθ ἘΠΡΙΣΣ Ἐπ 

αὐτοῖς ᾿ ἀδελφούς. 15 ἀσπάσασθε ἐβοπα, Ῥχοίμθυβ. ατεοῖ νοῦ 
Φιλόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ῬΆΠΟΊΟΡιΙΒ. δηα 211, Νοιθὰβ δῃὰ ἐπθ 
ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿Ολυμπᾶν, καὶ τοὺς βἰβίδσ οἱ Ηΐτη, δηδ ΟἸΣταρεβ, δηᾶ {πὸ (ὁπ 85) 

αὐτοῖς πάντας ἁγίους. Ἵματα. 811 (0165) ΟἹν. 
ἀλλήλους ἐν φιλήματι ὁπ βηοίμον Κἰδ5 

᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ 
το στϑοίίησ γοῦ ἴδε 

πᾶσαι τοῦ χριστοῦ. 
81 οὔ ίμθ ὉΗσῖβί. 

11 Παράκαλῷ 
1 δύὴ διεγθδ ϊηρ᾽ 
σκοπεῖν. τοὺς ἴο 96 Ικξββρίπε βῦεβ θοῦ. ἐπ6 ἴ9Π65) {πὲ αἰν 51 0}}5 

καὶ - τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν 8ηα, ἰῃ Ζ8]1-οϑῦβοτβ βθβίαθ [ῃ6 Τεβοῃἷηρ ΝΒ Ο 

δόκιμον. 
ΔΡρρτονβὰ 

ὌΥΣΟΝΣ 
ἴῃ Γυνοσαθ] 

σὺν 
ἰορϑίμον υτἱτῃ. 

σὺν 
ἰοβϑίμον τυλίῃ. 
16. ᾿Ασπάσασθε 

Οτεοῖ γου. 

ἁγίῳ. ἐκκλησίαι ΠΟΙγ. 
ΘοοΙθβίδβ. 

δὲ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
γοῦ, Ῥχοίμθυβ, 

τὰς διχοστασίας 

ἘΟΜΑΝΕ 10θ:10---͵ὶ 

10 στβοὺ ΑἹ Ρβ1165, ἐπι 
ΘΡΡΙΟνΘα Ὁπ6. ἐν 
ΟἸὨτὶβῦ. -Ογρδὺ. ὑΒοβι 
ἔγοόγα ἴπθ ΒΟΙΒΘΠΟΪΟ 
Οὗ Αὐὐὴβ ο΄ "15 
11 Οτθϑὺ Ηδ᾿ το" αἱ "ΟΥ 
ΤῊΥ τΤοΙαύϊνθ. Οἵδοὶ 
ΤΠοβ6. ἔτοῃὶ ἔπ6 Ποιιβ6- 
ΠΟΙ. οὐ ΝΑΙ" Οἰββιι 
ῺΟ 8186 ἴῃ [{Π6] 
Τογᾶ, 12 ατθοὺ τιγ- 
ῬΒΘΘΏΣ πᾶ ΤΥ ὉΠο΄- 
88, [ΜΟΓΏΘῺ] ΨῸ. 818 
δου Κρ παγὰ ἴῃ [{Π6] 
ποτά. τοὺ Ῥϑσ βἰ5 
Οὐ ὈΘΙονθα οηβ, ἴου 
ΒΗΘ. ΡΟ ΟΙΠΘα ΤηΔῊν 
ἸΘοΥβ ἴῃ [{Π6] Τιογὰ, 
18 ἀτϑεῦ Ἐπτυβ {πὸ 
ὉΟΒΘη ὍὯ6 ἴῃ [{Π6] 
Τογᾶ, δηᾶ πῖ5 χποίῃ- 
ΘΓ δα τηΐηθ. 14 αἴδοὺ 
ΑἸ ΒΥ ΓΙ ὕπ5, ῬΗ]86΄- 
ΒΟΏ, ἩδγΊη65, Ῥαΐτο- 
Ῥᾶβ, ἨδγΊαδ5, δα ὑπ6 
ῬΥΟΉΘΙΒ. ὙΠ ἐμθιη. 
165 Οτδβοῦ ῬΏΪἸΟ]Ό  Βτι5 
δηᾶ σι118, ΝΘΎΘΙΙΒ δηα 
ἨΪ5 βἰβίβσυ, δια ΟὑἼγηι'- 
Ῥδβ, δ μα 811 [π8 ΠΟΙν 
ΟΠΘ5. Μυὺη ὑῃ 61). 
16 Οτθοὺῦ ὁπ ἃποῦμον 
ΜΙ ὦ ΠΟΙ Κιὶδββ. 
ΑΙ Ὅπ8. σοπρτορα- 
ἀἰοηβ οὗ ἰῃ6 ΟἸτίδὲ 
διθοὺ υοῦ, 

1 ΝΟΥ 1 οχμοτὺ 
χοῦ, Ὀγούμδυβ, ὅθ Κβθρ 
ΣΟ Θγ6 ο δοβθ 
ἍΏΟ οδιιδα αἰνίβίοηβ 
ΘΔ οσοδδίοηβ 90 Σ᾽ 
ΒὑπΠ}]1ρ' ΟΠ ΤΟΙ ἴο 
0ὉΠ6 ὑθδοῃΐίηρ ὑπαὺ 
γοῦ πᾶν θαι ηθᾷ, 
ϑιηα δινοϊα ἐμθιῃ. 18 ἘῸΣ 

ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ γοῦ γοῦ Ἰρασηρᾶ ΤΩΔΚΙΏΕ, δηᾶ 
ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν: 18 οἱ γὰρ 06 γοῦ ἱπο]ἰηρ οὐ ἔτοτα ἵβετα; ἴθ ἴον 



ἘΟΜΑΝΑ 16: 19----24 44 

ΘΙ ΟΥἩἨἁ ἁ ὑδαὺ βδοχὲ Χριστῷ οὐ 
ΔΙ͂Θ. 5165, ποῦ οὗ 

κυρίῳ ἡμῶν 
᾿ ἴο Ομγῖδὲ ποῖ ΙΤοτὰ οὔυϑβ 

τοιοῦτοι τῷ 
5ΌΟ (Ο0ηΠ65.) ἕο ἴπ6 

᾽'δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν οὐἢἹ ποτὰ ΟἾΓΡ δ᾽, 
ἔμον δῖ βίανίηρ ον Ρμαεΐ ἰο τὴ 6 οἔβαινεβ [ρας οὐ ὑμ6 ΤΣ οσῃ 

κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ Ὀ6Π165; 816 ὉΥ βιηοοίῃ 
οανὶν, δὰ ἔσο {6 ΚΙΠΑΙΥ βασῖὴξ πᾶ Γ 081} δηἋ σΟΙΠΡ]ὶ.- 

εὐλογίας . ἐξαπατῶσι ,., τὰς καρδίας [πλϑηαΥν 5ΡΘΘΟΏ ὑδον 
ὈΙΘΘΒΙΩΡ' ἴδον δτὸ βοάυοίηρ ΓΟῚ Πραχίβ ἰβρᾶάποθ ἴῃ6 θαυ 

τῶν ἀκάκων. 195 ἡ γὰρ ὑμῶν [οὗ Β.1161655. ΟΠΘ65, 
ΟΥ [6 (ΟΠ. 65) ΠΟ; -Ὀ8ᾶ. ΤῊΘ ΖοΧ οἴου 19 ΕῸΣΓ Ὑοῦκ ΟΡΘα θηδα 

ε . ΄ »,. Ὁ . 2,3 . 5 [85 σοὰρ ἴο [ὴ8 
ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο ἐφ’ ὑμῖν 
ορϑάϊθηοθ ἰῃηΐο 811 (065) σδζὴθ ἔσοσῃ; ὍρΡΟΩ ὑοῦ ποῦθε οἵ ὯἹ]. 1 {8 6γΓ8.- 

Ἀ -- : " . πιβι  ἴοσθ σϑήοϊοθ- οὐοὲ οὖν χαίρω θέλω δὲ ὑμᾶς 
ἐποχοΐοσα 1 δῖα τοϊοϊοίωρ, 1δτὴ ΠΡ μας τοῦ  ζοῦ. Βα ΣΙ Β . 5 

σοφοὺς. μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν ἕοῦ ἴο Ὠ8 ΨΊΒΘ. 85 
ν 156 ἰῃάροαά ἰορε ἱἰπίο {δα ([81}5} Βοοάᾶ, “100 ψθδὺ ἷ5 Βοοά, 

, , δὲ εἰ τὸς “ν. 29 ὁ Ῥυῦ ἱπῃοσθηῦ 85. ἴἰο 
ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. ὁ 
τακίατοισσς πὲ ἴπῆο ἐπὸ (5) δαά, τις μϑὺ [5 ΘΠ. . 20 ΒῸ; 
δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν ᾿ἰδ Ῥεῖ, ἰπθ Οοά 

Ῥιυξῤ Ααοὰ οξίξμοε Ῥϑβοθ ὙΜ1 στθθ ἐμὲ] 80 δῖνθβ Ρ6866 
ΨῚῊΗ οΥΘ 5αΐϑη ὑπ- τάχει. ἢ Δ6γ σόοῦκ ἔδεῦ 5ΒΟΣΕΙΚ, 

Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν 
παῖδ ὑπᾶροσ ἴμ8 Ζξες οἶτοῦ ἴῃ αὐἱοῖκηθ85. 

Ἡ. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν 8.) ὑπ6 υπάθδθγγβά 
Τὰ6 υπάρεοῖνοα Κἰηηαβθ οὐαὶ Ιοσχὰ οι [ΚΠ Ὧδ655 οὐ ΟἿΣ 
ἼἼησοῦ μεθ’ ὑμῶν. Τοχά σ9οθὺβ 6 νὴ 
ΕΈΕΙ νι του. τοῦ. ᾿ 

21 ᾿Ασπάζξεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ ] 21 ΤΠ ΤΩΥ Ζ26]- 
15 βυθο ἢ 5 τοῦ Τιπιοίην 1λ6 ᾿ἸΟΘ ΨΟΥΚΟΥ στθοῦβ 

συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ ᾿Ιάσων  ἕοῦυ, δα 850 ἄο [π1- 
δι Τὰ δηἃ ὥδββοῃῃ 

συγγενεῖς μου. 

ΖϑΊονν ΨΌΓΟΣ ΟΥΤΏΘ, 

καὶ Σωσίπατρος οἱ 
ΟἷἋἿΒ δὴ ὕδβοῃ δῃηά 
ΞΟ ΒΙΡ αἴ Υ ΤῺ ΓΤαΪδ- 

δηὰ ϑοβίρεαΐευ 1ὼ6 γχοϊδῆνοε. οἱ ηδ. ἐἶνδα 

22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ 221, Του π5, Ὅ80 1 , - ; τ ε} 
ἶ ΕΤρε βτεοίηξ ἴου ; Τετίαβ ἐπ (ο 6) Βαγ ἄορ {ὴ8 τί 

γράψας - τὴν ἐἔπιστολην ἐν κυριῷ. : 
πανὶ ειοη ἰδ6 Ἰεξέου ΪΠΏ ΖΤοσᾶ. ἴῃ οὗ 1815 Ἰούίοσ, 

᾿ , ΜΝ , δτοοὶὺ στοῦ ἰῇ [86] 
22 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαῖος ὁ [τιοσά. 

15 ΠΥ χοῦ (αῖὰ5 186 - 
ξένος μου καὶ ὅλης τῆς 23 αϑΊα, ΤΥ Ποϑὺ 

ΞΊΣΔΩΡΟΥΙ [85 ΠΟΒῚ] Οὗ τὰ δηᾶ Οὗ ΨΏΟΙ]Θ 126 δῃᾶ ὑραρ οὗ 8} ἴο 
Α , Μ ε δ »"Ξ σομρτοσαύζοῃ, στϑοὺβ 
ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶ Εραστο ὁ 
ἐκοῖεσία, Ὁ 15 βτθειηβ κένντς Ἐταβίαβ 5 του. ἘΠ Γδδ 85. 8 

οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ 1 δίθνδᾶτα δτθοίβ 
βίαννασχα οζίῃαα οἷν δὰ ωπασία ποίου, 8η4ἃ 50 6068 

ἀδελφός. ΔΓ 5. Ὠθ6 ὈΓΟΐΠΘΓ. 
Ῥσγοίμοσ. 24 ἃ ᾿ 

24. ΤΠ νΟΥΒ6 15 ογηϊε ρα ἴθ {η6 ὑνοβίοοξε ἀπ Ἡοχὶ αὐθοῖ ἰοχὶ, 

ἡΔ4ῦ ΒἘΟΜΑΝΚ 16: 98---ῇ 

2ὅ τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς 25.'.νονν ἰο Βίτη ψ80 
Τὸ ἴμ86 (08) Ῥυξ Ῥείῃβ» ονγευ Ὁ στοῦ [οϑὴ τη5Κ6 τοῦ ἘΣΤΙ 

στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν ['ἴξ ϑοοοτᾷ ὙΠῸ 6 
ἰ0 ΤΑΔΚΘ ΒΥΤΩΙν πχεα δοζοοσάϊησίο 8 δοοα Ὡθῦνβ. ἰ σοοὰ ὩΣ Το αΘΟΙΆΤΘ 

μου καὶ τὸ κήρυγμα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, [ δια μ8 Ῥγθδοῃΐηρ οὗ 
οὗταθ ἃ: ἴπθ Ῥγθδοῃίηδ ΟΣ δεβὰ5 ΟΒτίβὲ, [σ96ϑὰ5 ΟἸ σὺ, δοσοσχᾶ- 

κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις ] ἰῃρ'  ἴο ἴπ8 τενοιδύϊοα 
δοσογάτμε; ἴο τονθιδοα. ΟΥ̓ του ϑίοσν ἴο ἐπθϑ5 [Οὐ π6 βδοσθαὰ δϑοχϑοῦ 

αἰωνίοις σεσιγημένου ΏΪΟΩ 85 Ῥθθὴ Κορ 
ονοσι δ Οὗ (056) Βενίῃβ Ῥθθὴ Καερί β]ϑησθᾶ ἰὴ 516 ΠῸ6 ἴοσ ΙοὩρ- 

26 φανερωθέντος . δὲ νῦν ᾿Ἰοϑρ ἰὑΐθα 26 αὺ 
ΟΥ (οΠ6) αν δ ΡῈ θα τηϑη οβίθα Ῥυΐ ὯΟΥ [ὯΔ5 ΠΟ Ὀ6ΘῚ τηϑαδ 

διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ταϑ ὐτοϑῦ δα 85 ΒΘΘῺ 
τηθᾶθ Κροόν ὑΏΣΟΙΡὮ 
086. Ῥχορῃϑῦ. ϑβοσὶρ- 
ἔτος δον 811 [6 

τοῦ ἢ δῃᾶ βουιρίασοβ Ῥσορδοίϊς δοοσοταϊηρ ἴο 

ἐπιταγὴν τοῦ .. αἰωνίου... θεοῦ εἰς. ὑπακοὴν 
επ]οϊμαοσ οὗ ίμθ δνευϊαδηρ Οοα ἰηίο ορδάϊϑιησθ 

πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη | παϊοῃὰ ἴῃ δοοογά σηΐμ 
οὗ ἔα ἰπῖο 81 188 πδϊουβ 06 σΟΙΏΩΒΩ ΟΥἨ {6 

γνωρισθέντος, 21 μόνῳ [ον οΓΙα βίην Οοᾶ - ἴο 
οὗ (οΠ6) Βανίπρ θοῦ ταϑᾶθ κηονγα, ἴο δἴομια ᾿ ῬυΌσηούθ ορθαϊθησθ ἈΨΥ͂ 

σοφῷ θεῷ διὰ ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ [[1ὅ10; 217 |ο. αοά, ᾿υΐθ8 
1886 Οαοα ἰδχοιρῃ {2}65ὰ5 ΟὨσῖσ ἕο ΨΒοῖὰ [8100 6, ὍΘ. ὑῃ6 ΚΟΥ 

τουσ “65. ΟΕ Γὶϑὺ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. 
ΤοΥθυοσ. ΣΤΆΘΗ, 186 Κ5Ιοσν πο ἴ65. 8565; δῶβιῃ. 



ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α 

ΤἬΌΝΝΑΝ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒΕ 1 

1 [Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ῬϑᾺΙ] ΕΞ Ὴ {το ΔΡΟΒΙΙα ΟΥ εβ5 Ομσιβί 

διὰ θελήματος ϑεοῦ καὶ Σωσθένης 
ΚἈτου ἢ ΨΗ1Ι Ζ αοὐά πᾶ Βοβίθθῃθϑ 

ὁ. ἀδελφὸς 2 τῇ “ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ 
16 Ῥγχοίποῦ 1ο {6 ΘοοΙθβία οξίῃεο ἀοᾶ 

τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, 
1{π6 (056} {5 73..... τὰ Οοσγίπίῃ, 

ἡγιασμένοις ᾿ ἐν Χριστῷ 
ἴο (ΟΠ. 65) ἐγοτννι Ῥεβῃ βδις  βοα ΄ὰ - ΟΒΥΙΒΕ. 

᾿Ιησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν 
6588, ς8] Ἡρᾶ Βοῖν (ο 65), ἰοροῖμοχ τὰ 

πᾶσιν τοῖς ἐπικαλου μένοις τὸ ὄνομα 
811 ἴμε (ΟΠ 65) ᾿ΟΑΙ͂Ε ΡΟΣ ἴῃ 6 ὨδτΩΘ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ 
οξίθμα. τἰοτὰ οὖ. “2655 Ομχίδ ἰὰ ΘνΟΥν 

τόπῳ αὐτῶν καὶ ἡμῶν. ᾿ ᾿ 
ΡῬΙαςα - οξίβεοια δηᾶ οἔ 5; 

8 το χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
τὐμάρβοσνεα κἰμᾶάμοϑβ ἴο σοῦ δῃα θρϑᾶςθ ἔτοσῃ 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
αοά Τδίμοσ οὐ δῃᾶ οἐ Το ὕόβιβ ΓΦ ΨΕΙᾺ 

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντοτε 
ΤΙ δῖὴ σινὶαρ Δ Κ5 ἴο ἰπ6 αοα αἰννανβ 

περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ 
δρουὶ τοῦ προ ἰδ υπϑοβοενοα κΚἰηάηθεθ ΟΥ̓ Π6 

θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ 
αοά ἰο ἴδε δΒανίῃρ βεϑθὴ βίνεπ ἰο χοῦ θὰ ΟὨμχίβε 

᾿[ησοῦ, ὅ ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε 
1 651|5, ἰδαὲ ἴῃ ὄνοῦν (ἰπἰπ5) σοῦ Ψοτα δησἹ οα 

ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, 
ἴχ δία, ἃ 81 νοστὰ πᾶ 81 Κηομν!οᾶρο, 

6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ 
ϑοσοχαϊηβ 85 ἰδ ὙΠ 655 ΟΥ τὴ 68 [1 Ὁ ΕἸ] 

ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, 1 ὥστε ὑμᾶς 
᾿γ85 βίδὈ Ζοα 1Ὰ τοῦ, δι5- Δηα τοῦ 

μὴ ὕστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, 
ποῖ ἴο ΡῈ Ὀθ μη 1Ὰ Ὡοΐ οἵα δτδςοίοιβ δεῖ, 

ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου 
ΘΑΒΟΙΙ͂Σ αὐναϊησ͵ ἴ6 γστονοϊαϊίΐοη οξίῃμεο [ἵΤοχᾶ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 8 ὃς καὶ βεβαιώσει 
οὗ {4655 Ἤγχίϑί; ἌΠΟ 8150 Ψ 1} ἰδ 1Ζα 

ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
χοῦ ὉΠ8ῚῸϊ] επᾶ δ οσιθα 1] 6 ἴῃ {ἐμ 

“46 

1 Ῥϑμὶ, σα!]ρᾶ ἰὸ Ῥ8 
8 ϑδροβίϊα Οὗ 096- 

5.5 ΟἾγχίδὺ ὉΏΓΟΌΡΗ 
αοαπ ΜῈ], δα 5085΄- 
π6  Ὧ65 ΟἿ ὑτοΐδοσ 
2΄ίο ῃ6 σὁοηρτορϑίίοῃ 
οἵ αοαά [Ὡδ8ὺ ἰρ ἰὴ 
Οογίϊηΐη, ἰο χοῦ ψῦο 
Ὦδνθ Ρθοῃ βδηου θα ἴῃ 
αηΐοῃ τι ΟὨγ δῦ σ8- 

: 55, σΘΠ164 ἴο 6 Ὡσὶν 
ΟΏΘΆ, ὑοσροίμον ψ Ό, 81} 
ΜΏΟ ΟΥ̓ΟΥΥΏΘΥΘ. 816 
οδὴσ ὉΡΟ᾿ 6 ὩδΙὴ6 
Οὗ ΟἹ [Ιοτἵα, Φοπὰ 
ΟὨστίδὺ, ὑμ6ῖν Τιογὰ δηᾶ 
ΟΠ: ᾿ 

3. Μὰν τοῦ Ὦδνθ πὖ- 
ἀοϑοσνοᾶ κιηᾶηθοθ δηᾷ 
ῬδαοΘ ἔγοσῃ Οαοα οἷν 
ἘδΙΠΘΥ δᾶ [16] Γοτὰ 
ὅοϑας ΟὨγὶϑῦ. 

47Ἁ7᾽ ΑἸ δΥ5 ὑμϑὴ 
αοῦ ΙΓ τοῦ ἴῃ γτγἱίον 
ΟΥ ὑπ πηάρδοσγνοᾷ 
Κἰπάποοβ οὗ αοα βίνοα 
ἴο γον ἴῃ ΟἸχίβδὺ 426- 
505; δ δαὺῦ ἴῃ ὄνοῖγ- 
{πἰὴρ χοῦ ᾶνθ Ῥθθη 
ΘΩΥΟΠΘαΩαὺ, ἰῇ Ὠΐῃ, ἴῃ 
11 δοἰν ἴο 5ρθϑὶκ 
δ ἴῇ 1} Κηομ]- 
ρᾶσθρ, θϑνθὴῆ 85 ἐδ 
τἰϊΐμθο δροιὰῦ ὑῃθ 
ΟἾγὶθὺ Ὧδ85 ῬΘΘῺ τρη- 

αἀογοα ἔστη διποηρ γοῦ, 

150 ὑμᾶῦ τὸῦ Ἃο 
Βοὺ 811 βῃοσι ἴῃ ΔῊ 
ΡΙΣΕ αὖ 811, 16 τοῦ 

ΔΙΘ ΘΑΘΟΥΙ͂ν γαϊυϊτιρ ΤΟΥ 

ἴπ 86 τονοιϑύϊοῃ οὐ οὐ 
τ οτὰ σΖ65ι5 ΟὨγίϑῦ. 

886 ὙΠῚ αἷδο χη 
γυοῦ ἤττα ἕο 6 δπηᾶ, 
ἰμβαὺ στοῦ 8 )ὺὶ "8 

ΟΡΘ ἴο ἢ0ὺ ϑ0οῖ- 

βοϊδοη ἴῃ {ῃ6 ἀδΥ 

ΠΑ4Ὶ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 9 πιστὸς 
οὐἴμο. Τιοχᾶ. οξυϑ. οὗ 7 6805 ΟΣ δι, ΕΠ Εὴ ΦἘ1.} 

ὁ θεὸς δι᾽. οὗ ἐκλήθητε -: εἰς 
[6 αοὐ ἰμγουβῆ - ἡ οπλ τοῦ ὝΘΥΕ (4116 -.- 1ἴο 

κοινωνίαν τοῦ - υἱοῦ αὐτοῦ σοῦ. Χριστοῦ 
ΘΠΘΥΪΏΕΣ... ΟὟ6. “ϑοὰ. οἵ ΗΪΤΗ οἱ ΩΝ ξ 9). 17 

τοῦ κυῤίου ἡμῶν. τς 
τ6 Ἴοχᾶ. οὗ 15. 

19 ̓ Παράκαλῷ ᾿δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ " 
“Ἑ ΔΙῸ ΘΕΟΟΌΤΑΘΊΩΒ Ῥυξ τοῦ, Ὀχοίμαυβ, ἙσοΌρῃ 

τοῦ. . ὀνόματος. τοῦ κυρίου. ἡμῶν ᾿[Ιησοῦ 
186". ὨδΙΏΘῚ "ΟΣ, 1Π8 Ττογχὰ οὗ. οὔ ϑοϑαβ 

Χριστοῦ" ἵνῃα:. ΑΩ2ἠό᾽ τὸ -.- αὐτὸ 
ΕΟ ΤΣ ΟΙΗΝ οἶα σχᾶοχ {πδὲ᾿ ἐμ8 περ ΘΥν (116) 

λέγη τ πάντες͵" - καὶ μὴ -- ἧ Ξ9ἐ:ν 
ΥΟΥ᾽ ΓΘ. ἊΝ τ νίαβ 8}1 (ο 65), "δα ποῖ- ΤΉΘΣ᾽ 56." ὑΤ- 

ὑμῖν... σχίσματα, πος ἦτε δὲ 
σοῦ... ΒΒ 5, ὙΟῦ ΓΔ) 6 ᾿. - Ὀπὲ 

οἱ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ 
Βανὶπδ θα δα] ϑίοᾶ ἄονσ ἴα ἔῃ νοῦν. ταῖπά δηᾶ 

ἐν. τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη ει γάρ 
ἱπ 18 6 νοῦν ἐλέμεμὸς ᾿ Τὸ νὰβ παπάς, ἀν Ιάδαξ.. ἔοῦ. 

μοι. περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί. μου, ὑπὸ τῶν 
ἴοταθ δροὰδ ὐου, Ῥσοίβευβ ΟΣ τὴθ, Ὁ. “ἐμ (ὀμεϑ) 

Χλόης ὅτι:.- ἔριδες ἐν ὑμῖν. εἰσίν. 
οὗ ΟΒϊοα . [δὲ πεν οἔ ϑἀἴίο ἴὰ  τουῦ- ΔΥΘ. 

12. “λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ᾿ ἕκαστος. ὑμῶν 
1 τὰ βαυῖηδ Ρα - {815 - παῦ δδοῦ (ο 6) οὔτου 

λέγει... ᾿Εγὼ. μέν εἰμι. Παύλου, ᾿Εγὼ δὲ 
5 Βα 1 1 Ἰηαοορᾶ Τὰ ΟΕΡΡΔΙΗ, - - Σ΄ -Ῥυΐ 

᾿Απολλώ, ᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ,. Ἐγὼ". δὲ 
ΟΣ ΑΡΟΙΠΟΒ, εν Ὀυὰλ ΟΥ̓ ΟΘΡΏΒ85, ε Ραξ 

Χριστοῦ. 183. μεμέρισται ὁ χρίστός. " μὴ 
οὗ Οσῖβε. Ἐζ825 δε ραγίθρα ἴο Ομ σχίβ Νοΐ 

Παῦλος ἐσταυρῶθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ. εἰς 
ῬΔᾺΣ να Ρΐ οὐ βϑίδΚὸ ονε ῦ χοῦ, ΟοΥΓ᾿ ἰηΐο 

τὸ Παύλου ἐβαπτίσθητε; ὄνομα 
ὉΣ ΔῈ: ψοτο τοῦ Ρδρ ϊζοαϑ 

14 

ὩΒΙΩΘ 

εὐχαριστῶ. 
1 ὅτὰ βσινίλε ἔθ ΚΒ 

μοΐ 

ὅτι οὐδένα ὑμῶν 
ἰδαΐὶ εἴ} 41} Οὗ χοῦ 

Κρίσπον καὶ Γαῖον, 
ρον δῃᾶ.: (δῖι5, 

: εἴπτῃ ὅτι 
ΒῃοιΠ]α Βὲν5 ἰδμδὲ. 

ἐβαπτίσθητε" 

ἐβάπτισα. εἰ. 
1ρεαρεϊζεά [1ὲ 

1 ᾿ἵνα 
1 Οὐ ου ἐμῇ 

εἰς τὸ ἐμὸν 
ἰηῖο᾿ ἰὼ 6. τὴν 

16. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν. Στεφανᾶ. οἶκον. 
: 1 ΡαρεΖεᾶ Ῥυξδ. 8150 ἰμ6᾽ οὗ Βίθρβδϑηδβ δοῦβε; 

οὐκ οἶδα- - εἴ τινα - 
ποῖ 

μή βοσιόθης 

ὄνομα 
ὭΔΙΩΘ 

-λοιπὸν 
Ἰοξίονοσ ([Ὠϊὰ 5) 

ῬΘῺΙ,᾽" ᾿ 

᾿οὔδ τὴδν 

χοῦ Τότ αρύϊσοα ἴῃ 

χοῦ ψοσα Ῥαρ Ζρᾶ;} ᾿ ΜΝ 
Ὁ ΘΆΡῊΣΘ 150 Ὀδρύϊσζροα 88 

1 αν ὸ Καόννὰ  1Ε δ οαν ἢ 

1 ΟΟΒΙΝΈΒΙΑΝΝ 1: 9---10 

οὗ. οἱ Τιοτὰ ὕ65115 
ΟὨγΙϑῦ. 9 αοῦ 15 ξαϊ - 
Ὧ, ὉΥ ψῇοὰ στοῦ 
ὍΟΙΟ οδ16ἃ ἰηΐο- - ἃ 
ΒΏΘΙΙΠρ Δ, Ὠϊ5. Ξοτ 
σοθαβ ΟὨγίδυ οὐγ Τιοτά, 

ΤΟΝ Τὶ οχμοτῦ 
τοῦ, ὈΓΟΙΏΘΙΒ, ΓΟ ΘῺ 

086 Ὥβχηδ᾽ οὗ οὐχ Τιοχὰ 
Ζαδθὰ5 ΟἸσδὺ ὑμδαὺ τοῦ 
ΒΠΟΙΪα 5811 βρθκ ἰῇ 
δουθοσηθηῦ, δηα ὑμδὺ 
πότ βδουα -ποῦ Ὀ6 
ἀἰϊνιβίοηβ διποηνσ σοῦ, 
Ῥαῦ ὑπαὶ τοῦ ὙΔΔΥ ̓.“ὉΘ 

ΕΠ υὐΐοὰ 1 {πὸ 
Βϑιῦθ τη ηα 8η4 1 66 
586 16 οὗ ὑπουρηΐῦ. 
11 ἘΟΓ΄ [6- αἰΒΟΙΟΒΌΓΘ 
85 τϑᾶθ ἴο ΤΔ6 
δρουῦ σοῦ. τὴν Ὀτοίῃ- 
ἜΓΒ, ΟΥ̓ ὑπόβο οὐ [86 

ἸΏ σα86. ΟἿ] ΟὨΙΟο’Θ, 
ὑμαῦ αἰἰββθ δ 5 Θχ δῦ 
διησῆβ χοῦ, 15. γμαῦ 
Ι τηϑδῇ 5 ὑμϊσ, [δῦ 
ΘΔ. οΟὯδ Οἵ χοῦ 
βᾶσδ: ἼΘΙ σηρ ἴο 

“Βαῦ- 1 ἴο 
ἈΡΟΙΊΟΣ, ΒΘ Ι 
᾿ἴο σοΌΏ85," “Β.ΌΣ το 
Ομ σιβυ. 13 ἘΠ6 ΟἸσδῦ 
εχιϑδὺβ αἰνι θάᾶ; Ῥ)810] 
ὍΔ5 τοὺ ἱτρα]ὶθα ΤῸΓ 
χοῦ, ΜᾺΒ. Π69 ΟΥ̓ΨΘΓΘ 
τοῦ Ὀδρ χε ἰὼ {6 

ὭϑΙΩΘ οὗ ῬΔῺ139 141 

δῖὼ ΏΔΏΚΙΙΣΙΙ Ρὰρ- 

χε ποὴῆθ οὗ ὑοῦ 

δχοθρὺ Οὐδ δηᾶ 

ααΐυ5, 15 50. α΄ πὸ 

58}. . ὕαὺ 

 ὥβιηθ. 16 Ὗ65,.1 

ΔΟΘΞΘΒΟΙα. οὗ ᾿ΒΙΒΡΗ ἃ- 

ὯΒ5.. ΑΒ. ΤῸ ἴδ τοϑί, Ι 

ἄο “ποῦ πον ΠΟ ΙΟΣ 



1 ΟΟΞΙΝΤΉΙΑΝΝ 1:17---8 

ἄλλον ἐβάπτισα. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με 
οἶμοσῦ 1 ϑρἐζΖοα. Νοΐ ἔογ Βρῃὺ ΟΥ̓ 

Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ 
Ομσχίβὲ ἴο Ρ6 ὈΒΌΌ ΖΏΩΝ μαϊ 

εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, 
ἴο Ὀ6 ἀφοϊδυίμε βοοᾶ πονβ, ποῦ πὰ ννυϊδάοχῃα ΟΣ ψοσά, 

ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ 
1ὰ οτᾶοσ πὲ μοὶ ταῖσ;ῃϊ ὍΘ τηδᾶθ βιὐλοίν τὲ 

σταυρὸς τοῦ χριστοῦ. 
βίδικθ ὡ οὔ Ομχῖβί. 

18 Ὁ λόγο ὰ ὁ 
ΤᾺΘ ὑπ σὴ γὰρ τὴ6 

- τοῖς 
ἰο {16 (Ομ. 65) 

μωρία 
ΖΟΟ 5655 

ἡμῖν 
ἴο ὺ5 

19 

τοῦ σταυροῦ 
οὗ τὴ 6 βίδα 

μὲν ἀπολλυμένοις 
ΕἸ εὔε {τ} ἀοβίχοσ!ηξ μου ϑεῖνοβ 

τοῖς δὲ σωζομένοις 
ἴο ἴδ6. (υ65) Ῥᾳΐ Ῥεϊηξ βανϑὰ 

θεοῦ 
οὗ αοα 

᾿Απολῶ 

ἐστίν, 
ΔῈ 15, 

δύναμις 
ῬΡονΟΓ 

γέγραπται. ά 
Τὰ 85 Ῥδοῃ τυσιτίθα ΜῊ 11 ἀφβίσον 

σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν 
νυ ϊβάοχῃ οἔίμα τυῖβε (065), δῇ [8 σοΙ ΣΟ ὨΘΏΒΙΟΏ 

τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 
ΟΥ̓ τ) 6 ΠΟΙΆΡΥ ΘΗ ΘΙ Πρ (0565) 1 5}811 οἱ δϑῖᾶθ. 

20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ 
Ὅς ννῖβα (916) τ ΒοΥΊρ 6 ἢ , ὝΜΟΓΘ 

συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ 
ΞΘΘΙΚΘΥ ἰοροῖπο οὔ μα 856 1815 . Νοὶ 

ἐμώρανεν -. ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; 
τηδᾶθ ἔοο ἢ Ἐπ σοῦ ἰῃ6 νἱβάοτῃ οἱ με. ψοτῖαῦ 

21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν. τῇ σοφί τοῦ θεοῦ 
5ίησα ΟΡ ΕΝ Μω σοφίᾳ οὐ δῶς αοά 

οὐκ ἔγνω. ὁ. κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν 
ποΐ Καὸν ἴῇ6 ψόοσιᾶ τπτουρ ἐπθ τβάομλ ἐπ 

θεόν, εὐδόκησεν ὁ. . θεὸς διὰ τῆς 
αοᾶ, ἰμβουβαΐ ἍΜ δα σαοὰ τσοι σῇ 156 

μωρίας τοῦ κηρύγ ατος σῶσαι τοὺς 
ΦοΟΙ 5655 ΟΥ [86 ἐφ ταν, ἰο βανϑ. ἴμ86 (οῃθ5) 

πιστεύοντας. ᾿ 
᾿ΡΘθνησ. : 

22 ἐπειδὴ “καὶ ᾿Ιουδαῖοι μεῖα 
Βίησοὶ ̓ δρᾶ ΨΦενν5 σημεῖ 

-αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν' 
ΔΙΘ δϑκίπε Τ0Υ δῃθἃ ΟΥ̓ νυίβάοσῃ 8. ΒΕ ΚΙΩΒ; 

28 ἡ εἷς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν 
ἯΝ μας ἀπ ρα πα Ομτῖβὲ 

ἐσταυρωμένον, ᾿Τουδαίοις μὲν 
Βανίη5 Ὀεεπ Ρῃΐ οἡ βίακο, ἴο 265 Ε  εἴοζ τις! 

748 

Ὶ Ὀδρύϊχοα ΒΩ Οαν 
6156. 17 ΕῸΣ ΟἾ ΤΙΝ, 
ἀϊβρθίομθα τὴ, ποῦ ἴῃ 
80 μερὑϊίηρ, Ῥαὺ ἐρ 
Βὼ ἀδοϊαυίηρ ὑΠῃ8 φορᾷ 
ὩΘΥΒ, ποὺ τὶν τὶδ. 
ἄοχλ οὗ βρθθοῦ, (αὶ 
ὅδ ἰογύαχα βίδκϑι οἱ 
ὅπ Ομ τὶδὺ μου α πρὶ 
6 πιδᾶρ 1.56 1685. 

18 ΕῸΣ [ῃ6 ϑρϑθοῃ 
ϑδρουῦ (μ6. ἐοτγύαγα 
βίβκο. 15 ΙΟΟΙ ΒΘ Ὥθες 
ἴο ὕμοϑδθ ὯΟ 818 ρεγ.- 
Ἰϑίηρ, ὰὰῦὺ ὅο τς 
ΨΏΟ 8:6 Ὀοίηρ βαγνβὰ 
Ὁ 15 Οοὔξ ρονᾳ, 
19 ΕἘον ἰ 5 υχτιίθαῃ: 
“ἽὝἁἷ1;ὍῬῷ ΜΠ| τβκ6 {ἢ 
ψιίβαοι οὗ 6 ὑυῖβα 
[1161] Ροείϑῃ, διὰ [8 
1ὐο! ]ἴσοησθ οὐ [8 
1ἰἰα!]θοῦσδιὶ [ΤΠ6}} 1 
ΜΙ 5ῆονυνθ β8516468.᾽ 
20 ΘΙ ἴα 6 ψῖϑα 
853} ΨΜΏΘΓΥΓΘ ὑμ8 
Βοῖθ6 3 ὙΜΏΘΤα μα ἀ6- 
Ῥαΐοῦ οὗὁὨἨ {15 βιυβύθῃῃ 
οὗὐ τῃϊηραῦ ὉὨϊὰ ποὶ 
οὐ τῇβκ ἰῃῇ6. π15- 
ἄο οὗὐ [86 ψοχὶὰ 
ζοΟ 5} 21 ἘΌΓ 5|ποδ, 
ἴὰ 6 ψίβαάοιῃ οὗ αοά, 

{16 ψογϊά ῬΏΣΟΘΡΉ 18 

πιϊβάοτα αἰὰ ποῦ ΠῚ 
ἘΠ Πὺ Καοὸν Οοά, Οοά 
5Ὲ ΒοΟΩ͂ ἐὨτΟΙΡ ὑῃ8 

οΟΙ 5 ἤΘ55.. ΟΣ τι ρδὺ 

ἰ5. Ῥυδϑδοῃρᾶ.. τὸ 5878 

ἔμοϑθ Ὀβ!]δνίσρ. 2 

2Ζ2ΈΟΣΥ Ὀοςα ἘΠδ 

Φο 5 δϑὶς Ι͂ἴὉΓ βρη 

8η8 [π6 Οὐθαῖκβ ἸοῸκ 
ΤΟΥ π ίβαάοζῃ; 28 Ὀυΐ 

Ἅ6 ὈΣΘΘΔΟΒ ΟἸγχίδὺ. ἴ- 

Ῥαϊοᾶ, ἰο [86 ὕδϑὰβ ἃ 

11, 185 566. 1π6 Αρροπάϊχ ὑπᾶοσ Μαίπονν 10:38. 
“ἴ 
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σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, 
6411-σϑϑε ῦ ἴο πϑίϊουβ Ῥυὶ ΣΟΟΙ ΒΛ 655, 

24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις 
ἰο ἴῇεαχ Ὀαΐξ ἴἰο ἐμ 6 κα ρα (ο 65), ἴο εν 5 

τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν 
84 δᾶ ἴο αὐ Κα, ΟΠ χὶδὲ οἔ αοά ῬονΘΣ 

καὶ θεοῦ σοφίαν. 2ὃ ὅτι μωρὸν 
ἀρᾷ οὗ αοᾶ νἱξάοχῃ, Βϑοβδαβα ἰδ6 λίπε) ΖΟΟΗΒΗ 

τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν͵ 
οὐἴβε αοα ὙΊΒΟΧ οὗ ἰῃ68 ἐλ τ ον 1:15, 

καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον 
Δι ἴδ6 (81 5)] ταῖς οξίῃο αοᾶ ΒΙΣΟΏΚΟΧ 

τῶν ἀνθρώπων. 
οὗ ἴ1π ὃ ΤΆΘΏ. 

26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, 
Ὗοῦ ἅτε Ἰοοκίηρ δὲ ἔοσ -μπ6 ςβ]]Πηρ οὗ τοῦ, 

ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὺ σοφοὶ κατὰ 
Ῥτγοΐμπρουβ, [δὲ ποῦ τϑην τνῖϑα (ΟΠ 65) δοςοσζάϊηρ ἴο 

σάρκα, οὐ “πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ 
Ἤκβῃ, ποῖ ΤΙΏΔΩΡ ῬΟΥΕΥᾺΙ (0Π65), ποῖ ἸΔΩ͂ 

εὐγενεῖς" 21 ἀλλὰ τὰ μωρὰ 
Μ6}1-5οημοσαιθα (0165); ῬῬὰῤ τ6 (1 58) ΣΟ] 5 ἢ 

τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα 
οἷδε νοχὶά [21 0} Ὧζς Οοῦ, ἰῃ οτάοσ ἰῃαΐ 

καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ 
86 χαϊϑσὴ;!ϊ βῆδχαθ ἄοννῃ [590 νυνΐὶδθ (ο1165), δᾶ 

τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ 
δα ({π|π65) ΘΚ οὐἴῃθ νου] σμοβα [μ8 

θεός, καταισχύνῃ τὰ 
αοᾶ, ἴὰ ὁτάσς Οἰπαὶ Ὧ6 τυὶρηΐ βῆδτῃθ ἄοννα ἴῃς (ἄπηρο) 

ἰσχυρά, 28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ 
ΒίΣΟΏΒ, δια {δ6 ([λῖπ585) πορ-οηοσαίθα Οἱ [86 

κόσμου καὶ τὰ 
ψνοσχια δηᾶ ἴὰς (]π|ρ5) 

ἐξελέξατο ὁ θεός, 
δανίηβ ὈΘΘη ἰγϑδϊβα δ5 οί] 5 σΒοβα 186 αοᾶ, 

καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ 
δηᾶ ἴμ6 (1555) τοΐ μεῖπβ, ἴῃ οτάφυ ἰηδὲ ἐπὸ (155) 

ὄντα καταργήσῃ 29 ὅπως μὴ 
Ῥείη. ΤΑΙ αἴ τήϑῖτα πο κεῖνα, 50 ἰδδξ Ὡοΐ 

καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
ταϊβὴϊ Ροδϑὲ 8} δὴ ἰπ δρῶ οὔθ Οἀοάᾶ. 

88 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ 
Ουοξ πὰ μυξζ τσοὺ 816 ἴθ ΟἸὨμγχιβθὲ 

᾿Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, 
δεβαβ, ΨὴΟ Ῥδοαθ ἱβάοτα ἴἰο 15 ἔγοα Οοά, 

ἐξουθενημένα 

δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ 
εἰσ σουβηθεβ ΕἸ εοῚ δα ΝΑ ΤΟΝ δηᾶ 

ἀπολύτρωσις, 381 ἵνα καθὼς 
Υοῖρϑβα ΌΨ Γαϑόσῃ, ἴῃ οτᾶοσ [πὲ δοσοχαϊπδξ ἃ5 

1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΉΠΙΑΝΝ 1: 34--.-81 

σᾶῦϑθθ [ἋΟΥ̓ ῳ 5.1 δ 
Ραδ ἴοὸ 6 πρδύϊοῃϑ 
ΤΟΟΙΒ655; 24 ονΧ- 
Θνοσ, ἴο. ἤζοϑβθ ΨῈΟ 
ΔΙῸ ὃ οϑδϑιὶθᾶ, Ὀοΐῃ 
ον δῃᾶάὰ Οὕὔθοῖϑ, 
ΟὨγδῦ [6 ροόονοσ οὗ 
ΟοΩ͂ δηαἃ 6 νι ίβαοχῃ 
οὗ αοά. 25 Βροοδιδα ἃ 
ΣοΟΙ ΙΒ ὑχίηρ οὐ (οᾶ 
Ϊβ ΒΟΥ [8 ΖΘ, 
δὴ ἃ ψοϑῖς ἰὨΐηρ οἵ 
Ασα 15 δίσοῃρει ῆϑῃ 
ΤΆΒΗΩ. 

28 ἘῸΓ τὸῦ Ῥϑῃοὶά 
ἜἼΒΙ5 ΑΙ Ρ ΟΥ̓ τοῦ, 
Ὀγτούμεσβ, ὑμϑδὺ τοῦ 
ΤΑΘῺΥ Μ|Ι56 ἴῃ ἃ, Ἠ65}- 
ΙΥ ΒΔ) ΨΜοῖδ οδθρα, 
ὨρΟῦ ΔῺΥ ῬΟΨΟΣΙῸ, 
οῦ ΙΏΘΔΩΥ Οὗ ὩΟΌΪΘ 

ίσία; 2: )Ῥ9πύ αοῦ 
ΟΏΟΒΘ ἴδ 6 1ΟΟ] 15} 
ὑῃίηρα οὗ με πογ]άᾶ, 
{πδῦ 86 τιϊρῦ ρυὺ [6 
ὙΠΞΘ τ ἰο ΒΏΒΙΠΘ; 
8η ἃ Οαοα οἴοβθο {ῃ6 
ὍΘΑΚ (μΐηρα οὐ (86 
ΨΥ], ἰπϑὺ Ὧ6 τἱρηῦ 
Ραῦ [6 βσοηρ [λΏρ5 
ἴο βῆθιμθ; 28 δῃᾷ Οαοά 
ΟἾΟΒΘ [16 ἱροῦ! θ 
ἐμίησα οὗ {μ6 σοι] 
806 ὕ86 ἰῃΐηρη Ἰοοκοᾶ 
ἀον ὩΡΟΏ, ὕμ6 [ΒΐΩΡ5 
ταῦ δἴὸ ποῦ, ἰῃδαὺ 
Ὦ6 γχηϊρηῦ Ὀστὴρ ἴο 
πούῖηρ ὑ86 ὉΏΙΏΡ5 
ἰπαὺ ἴθ, 291ὴ ογᾶργ 
ἰῃαῦ Ὧὸ ἢδθβθ τϊρῃῦ 
Ῥοδϑὺ ἰῃὰ ὑπ βἰρῷ οὗ 
σοῦ: 80 Βυὺ Ὁ 15. ἄπ 
ἴο Ὠἶσὰ ὑμαῦ χοῦ 8ῖ8 
ἴΔ υαὐΐοη αἱ ΟἸἾσὶδῦ 
ὥοθ 5, ΜΏΟ Ὧδ5 Ἀ6- 
σοῦ ἴο 18 τιίβάουαμ 
ἔτομι ΟΑοά, 8180. ἱρὴ - 
ὑθοῦξηθ 55 88 βδῇοῦ- 
δοαθϊδοη δῃᾷὰ σϑίθβϑθ 
ὉΥ τϑηβδοα; 51μδῦ 
δ τῶν 6 ιυϑὺ 85 



1 ΟΟΕΒΙΝΈΒΙΑΝΝ 2:1-- 

γέγραπται Ὁ καυχώμενος ἐν 
1 Ὧ85 θδθὴ σι τίθη Τῆ6 (οπ6) Ῥοδϑηρ 1 

Κυρίῳ καυχάσθω. 
Τοχὰ [Ιδὲ ἴτω Ὀ6 Ὀοδϑιῃρ. 

2 Κἀγὼ - ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
ΑΠΑΙ Βαν ηξ; σοὰθρ ἰοννασα,;, συοῦ, Ὀσγοίμοζρ, 

ἦλθον ᾿ οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ 
1 σϑτὰθ ποῖ δβδοοοχάξηρ ο βαροσίοσ ιν οὗ ψοσὰ ΟΥ 

σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον 
οἵ ννἸβάοτω διηποιλοίης ἀοννῃ ἰο τοῦ ἴῃ6 ΙὨν βίον 

τοῦ θεοῦ, 2 οὐ. γὰρ ἔκρινά τι 
ΟΥ̓ [86 σοῦ, ποΐ- ἔοι 1 ᾶρεᾶὰ ϑηνίῃίηρ 

εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ἴο μανο ρον θὰ τοῦ 1 πού 2655 [Θ᾽ ἐπ ν ΓΞ τὴ 

καὶ τοῦτον ,. ἐσταυρωμένον- 3 κἀγὼ 

δια ἰπἰβ (06) ανίῃρ ΘΘ Ραὶ ΟἿ Βίδιζο; δᾶ Ι 

ἐν ἀσθενείᾳ καὶ -ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ 
ἴπι - ΘΔ ΏΘ55 δηά ἴὰ. ἔθασ δηᾶά ἱἰπ {χουλΌ] 5 

πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, 4 καὶ ὁ 
ΤΑ 1 δτη6 ἴο Ὀ6 ἰοννεαγά στοῦ, δὰ τῇς 

λόγος μου καὶ .τὸ κήρυγμά μου οὐκ. ἐν 
νοχὰ οἔτηθ δπᾶ. ἴῃ8 Ῥχθδοβίῃρ οὔτηβ ποῖ 11 

πιθοῖς σοφίας - λόγοις ἀλλ᾽ ἐν ἀποδεΐξει 
Ῥοσβαδβινθ. ΟΣ υνϊβάοτα, νου ας 1 βῃονηξ ΟΕ 

πνεύματος καὶ δυνάμεως, ὅ ἵνα ἡ 
οὗ ερίσὴς δῃά οἵ Ῥονγεῖ, 1 οτάᾶου δαί. ἰμ6 

πίστις ὑμῶν μὴ ὦ . “ἐν σοφίᾳ. ἀνθρώπων 

ε 

Ζαλὶ 0 χοῦ ποξ. ΤᾺΣ Ὅς πὰ νι βαουῃ ἔθ 

ἀλλ ἐν δυνάμει θεοῦ. πιο 
μα ἴῃ Ροννεῦ ΟΣ αοά. 

6 Σοφίαν . δὲ λαλοῦμεν. -: 
ὝΟΙΒαοα. β1}}} ες 76 8Χ6 ΒΡΘΔΚΙΠΕ 

ἐν . τοῖς. "τελείοις; σοφίαν 
ἴχ -᾿ 106. Ῥεσέοεςξ (065), τυ ἰβάοσα 

δὲ οὐ. τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν 
ρα ποῦ οξίμο 'ϑ58 1815 ὭΟΥ . οξίὰα 

ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος . τούτου 
ΤΌΪΘΙΒ οΥ τὴ 8 856 556 

τῶν ὀΟῸϑβι:.. καταργουμένω’ 7 ἀλλὰ 
ΟΥ̓ [88 (ὅπ 65) ταδί τ! 6 ἐποσήβοῖνοβ πο δοξἤἥναο; μεξ 

λαλοῦμεν. θεοῦ σοφίαν ἐν. μυστηρίῳ, 
ὑγ6 816 βρθακίηρ. οξσοᾶ ψϊβάοχη 3:ἢ Τωβίου, 

ος τὴν . ἀποκεκρυμμένην ἣν -᾿ 
188 [νυ] Βἄο 2] ἈΔνΙῺΒ ὈΘΘᾺ Ἰϊαάθῃ, ΨΈΙΟΗ 

προώρισεν ὁ «θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων 
ἀρβηρα Ροξοσθῃδηάα ἴῃς αοα ῬὈεΐοσθ ἐπα 8.865 

εἰς δόξαν ἡμῶν: 8 ἣν οὐδεὶς τῶν 
ταΐο ΒΊΟΥ, . οὗυβ;  ψΏΪϊΟΣᾺ ὯΟ οὔα οὗ [ῃ6 

0 

1 15 ψτιίθη: “Ἢ 
ὑμαὺ Ῥοδϑδῦβ, 16 Ἠΐγῃ 
Ῥοδϑὺ ἴῃ σον." 

2 Δῃά 80ΟϑῦὅὕὉ1, ψΏρη 
Ὶ σϑθ ἰο. τόυ, 

Ὀγχούμουβ, αἰά ποῦ ΘοΟἴηβ 
νὰ δ. οχγαναρδηδα 
ΟὗἨ ἁ 5ΟΘΘΟΏ οἵ οἵ ψῖ5.- 
ἄομι ἀθοϊασῖηρ [6 βα- 
οὐρα βρογοὺ οἵ ἀοὰ ἰο 
τοῦ. 2 ΕῸΤΓ 1 ἀδοϊᾶρβα 
ποὺ ἴο ΚΩΟΥ ϑανἐπίηρ 
δύο γΟσ ὀχοθθῦ. 26- 
5.5 ΟἾχΙδί, δῃα Ὠϊπη 
᾿ἱπιρ8]64. ὅ ΑΠα 1 σϑῃγ8 
ἰοὸ τοῦ ἴῖἢ ΘΆΚΏΘες 
δια ἴῃ ἴθ δῃη8 ὙΠ 
ΤΌΘ ὑχθιθ]ηρ; 4 πὰ 
ΤῊΨ ΞΌΘΘΟΣ δῃᾷὰ ΨΏΔΕΙ 
ὈΓΘΘΟΠρΑά ΨψΟΙΘ6 ποὶ 
ΜΙ Ῥουβυδοῖνθ οσαβ 
οὗ ψιβάοσα Ὀὰὲ πίῃ. ἃ 
ἀοηλοηδίγας οἢ ΟὗὨ 50]7- 

ἴδ δἀῃα φρονασ, 5 ἰῃβὲ 
τοῦκ ζαἰθῃ τηϊρμξ 86, 
ποῦ ἰῇ πθ᾽ 5 Μ15- 

ἄοχα, Ραΐ ἴῃ ᾿ἀοᾶςξ 
ῬΟΨΕΓ. : 

ΘΝΟνΝ 6 ΒΌΘ8Κ σὴς 
ἄοχα ϑιποῦρ ὕΠοδ5 ὙΜ0 
816 τηβύσσο, Ὀαὺ πὸΐ 

ἜΠ6 ψίβάοχῃ οἵ ἐμ15 βῦϑ- 
ἰδίῃ οἵὗὁἨἉ ὑΏΣηΡ5 ὯΟΓ ὑδὺ, 

οἵ [π86 τυ]οῦα οὗ ἐξ 

δυβύθχῃ οὗ ἐπΐηρ, ὑῈῸ 

δια ἰο σοι ἰὸ ποίμ- 
ἴῃρ.. 1 Βυδ τὸ δρϑδῖ. 
αοαβ ψἱδάοῃι. ἴῃ -8 

Βϑογρα βρογοῦ, ἐμὲ πἰᾶ- 

ἄθχ ψιβάομη, ΨΏΪΘΒ; 

αοά Τοτθοσδο πρᾶ “θ6-. 
ΖΟΥΘ 6 συ ϑύθχῃϑ 

ΟΥ ῃϊηρδ ΤΟΥ ΟἿΓ 

ΒΊΟΥΥ. 8 ΤῊΪ [π|8-. 

ἀοΙ] ποῦ ομβ οὗ, [ῃ8 

315 σε μόνβῃ, ὅτ,8,α-πά,ατ,18. ἴῃ Τιοσᾶ, ΒΑ. 

παπτσσσοουσ.... οοὃὃ.ὕὕ ς͵.... 

51 

αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, εἰ 
δ8ς 115. - 85 Κῆοψῃ, 1Ὲ 

οὐκ ἂν . τὸν κύριον τῆς 
τοῦ 1{ΠῸ0Ὶν ἰῃ6 Ιοτὰ οὔίδμα 

δόξης ἐσταύρωσον᾽ 9 ἀλλὰ. καθὼς 
ΒΊΟΥΥ μϑν Ῥεῖ ο βἕαϊκοὶ Ῥαΐ- - ΒΟροχαη 85 

γέγραπται" Ἃ ᾿ι ὀφθαλμὸς -οὐκ 
11 Βᾶ5 Ῥθϑὴ ψυϊ θα. ΓΥΝῊ (155) [3] πού 

εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ - 
58 ἀπαὰ δατ ποῖ Ἠρδτά δῃᾶ ὕροῃ 

ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα. 
-ὉΕ τῶδα . Ὡοῦ δϑδοθῃμαραά, ᾿ 85 τάϑδην. (8185) 85 

ἡτοίμασεν “ὁ. θεὸς τ τοῖς ἀγαπῶσιν᾽ 
Ῥτθραγθά ἰβὰε .αοα ἰἴο {πὸ (0565) Ἰονίῃρ “' 

αὐτόν! .10 ἵν- -γὰρ ἀπεκάλυψεν. ὁ θεὸς 
τ ἈΙσᾺ. ᾿ ἡμῖ 15. οΥ τονεαῖθδα᾿ ἐμὸ.- - (σά 

διὰ ᾿ τοῦ “πνεύματος, τὸ γὰρ πνεῦμα 
τοῦ Ρ - [πα ΒΡ, 188 οῦ ΒΡ τς 

πάντα... ἐραυνᾷ, καὶ τὰ ᾿βάθη : ποῦ": 
811 (λίπ 65) 15 δεβασομίηρ, δηά ἴβᾷ6 ἀδθρίῃβ οἵ ἐπε 

θεοῦ. ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 
αοά. τανε 

. τίς γὰρ - οἶδεν 
ΜΏΟ. ἴοσ [85 Κπόννῃ 

"τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ 
οὗ [ῃ 6 ἡρώπι 1 ποὺ ἴπ8 ΟΣ ἴμ6 

ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ - τὰ 
ΤΑΘπ. 1086 'ὰ Ηἰγὰῦ ὙΠῸ 8150 ἴδ8 (ϊπρ5) 

τοῦ θεοῦ οὐδεὶς “ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
οὔθ οᾶά γὼ Ὁὴ6. 85 Καοννα Δ ποῖ {88 βρίτῖς. 

ἀρχόντώὼν τοῦ 
πλτοιο οἵ ἴῃ 8 

ἂρ΄᾽ ἔγνωσαν, 
ἴο ΟΣ ΚΗΘ, 

καρδί. ίαν 
Ἀρατὲ 

ἀνθρώπων 
οἔ Θὰ 

«πνεῦμα 
ΒΌΪΓΙΣ 

στὰ: 

ΒΚ... (}1Π65) 

τοῦ 

τοῦ θεοῦ. 12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ. 
οὗ ἴδ 6 -ασά. Ῥαΐϊ τοῦ τμ8 βρὲσης οΕ [γες 

κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ “ἐκ 

νου ταςαϊνεᾶ Ῥυξ πὸ βρισς (δ6 ουξ οὐ 

τοῦ θεοῦ, ἵνα. εἰδῶμεν τὰ 
(86. αοὰ, πὰ οχᾶφν ἕμδαὲ τνὸ ταῖρι Καονν ἐπ (1065) 

ὑτὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ᾿ς ἡμῖν’ 
Ὁν ἰβ6 αοὰ Βανίης Ῥθρῃ. Βεϑοϊοῦβιν. Εἴνεῃ ἴο τ; 

13 ἃ καὶ λαλοῦ μεν οὐκ 
ΨΈΪΟΗ μη) 8150 τνὸ 216 5 δ ΚΙ ποῖ 

ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης : σοφίας λόγοις; 
ἰχ (οΠ65) ἰδυιδε- οἵ υτάϑῃ : - νυϊβάοσα. τὐνογαβ, 

ἀλλ᾽ ᾿ ἐν διδακτοῖς “πνεύματος, 
[9 1}}} - ἢ (ομ65). δσαξ οὗ βρὶττῖ,.: 

πνευματικοῖς - πνευματικὰ 
ἴο 5Βρίσί8] (λπι65) ι Κ9ριαδ (65) 

συνκρίνοντες. 
ἡυάᾶδρίη ψἱῖὰ. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΆ 3:9---13 

ΤΌΘ ΟΥ ὑῃ15 βυϑίθωῃ 
οὐ ὑπὶηρα δῖ ἴο 
Κηονν, ἔοσ 1ἢ δεν δά 
Καινῇ [10] Θ᾽ ΜΟΙ 
ποῦ Ὦδαγνο ᾿ρϑιοα [Π6 
δΙοσίου το. 981 
αϑὺ 85 1 156 ψυλίθῃ: 

“ἜΘ ὯΔ85 τοῦ β66ὴ 

δα ΘᾺΓ 8.5 Δού Πραχᾶ, 
ΠΟΙΡΘΥ. ᾶνο ἔθ 6Υ6 

Ῥ6θ. σοῃοεὶνθα 1 6 

Ππραζὺ οὗ 8 8 

᾿μηρα ὑδαῦ αοα Ὧδ5 

Ῥτβρασθά ἴοτ ὕμποβθ 
ὙΠΟ. ἴονβ μὶπι.". 10 ἘῸΓ 
Ὁ 15 ἴο υ5. αοα [88 
χονθϑιθα ἔθ). ἝΒτουρα 

1] δ, Βρ τ], ΟΡ ὉΠ6 50 11- 

ἀν. Βοάσομαα ἰἴπϊὸ 81] 

Δ ΔΏΡΕ, ονθῶ 86 ἄθθρ 

{πῆρ οἵ Οοᾶ. 

:1Ὶ ἘΟΥ ψὯΟ δυηοὴσ 

ΤΏΘΩ ΚΌΟΥΒ ὑπ. ὑΠΙΏΕ5 
οὗ. 8 δ δχοθρὺ. [Ὲ6 

7 5ρῖτιῦ οὗ τῇϑη ὑϊμϑῦ 

5 1ἴἢ πα 5.0, - ἴοο, 

ὯΟ ΟἿΘ 85. σο ἴο 

Κῆον π6. ὑμίηρβ. οἵ 
αοά, δχοορῦ ὅμ8 βρίσιῦ 
οὗ Οοῦ. ΤΩ ΝΟΣ ὅ8 

χαοοοινθα, ποῦ ὑμ6 βρὶσὶν 
ἘΓΟΥ͂ [8 ποχϊά, Ὀπὺ ὑπ6 

ριον ΜΏΔΟΩ 5. ΤΟΙΣ 
αοα, ὑμαῦὺ ψὸ ταϊρῦ 

Κηον 86. ὑμῖπρδβ ὑμαὺ 
δῦ Ὀθθὴ ΚΕΙμαΙν 

σῖνθ 8 Ὀγ αοᾶ. 

13 ΤΏΘΒΘ ΔΒΣΏΒ5.. Ὅ6 

δῖδο 5ΡΘΆΚ, ῃοὺ πιὰ 

ὙΜΠΟΤΑ͂Β Ἰδασμῦ ΌΥ Ὠπ- 

8 ψίβάομι, Ραὺ πὶ 

Τ τροβο. ἐδαρῦ ὉΨ [86] 
ΘΌΪΤΙῦ, 85. 6 οοχ- 

᾿ὈΪη6 Βρὶτῖσα81. ᾿πηϑῦ- 

ΒΣΒΙ. ΜΙ, ΒΡΙΣ10Π8)] 

[ποσ 51. ὃ ἐαε ὅτου 



1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 232: 14-.---8: ὅ 

δέχεται 
15 τϑοοίνϊηξ 

τοῦ θεοῦ, 

οὐ 
ποῖ 

ἄνθρωπος 
δ} 475} 6} 

τοῦ πνεύματος 
οΥ ἰμ6 ΕἸ εν τ) οἵ [86 αοά, 

γὰρ αὐτῷ ἐστίν, καὶ οὐ δύναται 
ἴο ἴα ἰξἰθ, δηα ποῖ ἢθ 15 8016 

γνῶναι, ὅτι πνεὺυ ματικῶς ἀνακρίνεται" 
ἴο Κπονν, θεσαῦβθο βρισιίδν [1ὲ15 615 7. δεα ΠΡ; 

15 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν 
ἔ!6 Ῥὰξ ϑρὶταδὶ (οπ 6) ἰ5 παρα ὰρ ἱπαάρρα 

αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς 
“Ὁ μαυϊ Ἐν ὯΟ 9056 

10 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν 
15 θείην 1παρεὰ ὑρ. ο ἼΟΥ Κηονν ταϊμλα 

Κυρίου, ὃς συνβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς 
ΟΥΤοτά, το ὙΠ τῆδα σὸ ἰοροίθοσ Βἰμ ψε 

δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 
να ταὶϊπαᾷ ΟΥ̓ Ομ τίδε τὸ Ἀδνίηρ. 

14 ψυχικὸς δὲ 
ξοδηταῦ ΡμΡυΐ 

186 ἀμῖπεο) 

μωρία 
ΖοοΙ ἰβθθσ 1ῸΓ 

811 πάντα 
ἀνακρίνεται. 

3 Κάγῴ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι 
Ῥχγοΐῃοιβεορ ποῖ ἵνν85 8016 ἴἰο 506 δΚ 

ὑμῖν ὡς. πνευματικοῖς ἀλλ᾽ ὡς 
ἴο νοῦ 85 ἴο 50 ϊ σι .81 (ΟΠ 65) Ῥ»αξ 85 

σαρκίνοις, ὧ νηπίοις ἐν Χριστῷ. 
1ο Βοβδῃ!ν (0.65), 85 ἴο 6065 1Ὰ ΟὨχίβί, 

2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα, 
ΜΚ τοῦ 1 τηϑᾶρ ἀσηκ, ποΐ {πίη Θδΐίθῃ, 

οὔπω γὰρ ἐδύνασθε. ᾿Αλλ᾽ 
ποῖ 85 νοΐ ΤῸΣ χοῦ ννοσο Ὀϑῖηρ 8016. Βαυΐ 

οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε, 3 ἔτι γὰρ σαρκικοί 
ὩΘΙΏΦΓ ψεῦ ον ὑοῦ 816 8016, νεῖ Τὺσ Βθϑη!ν (ΟΠ 68) 

ἐστε. ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, 
γοῦαχθ. ΕΘ ΤῸ ἃ τοῦ εαΐϊουσν δῃᾶὰ β σέο, 

οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ 
ποῦ Ββ6ϑῃ)ν (οὔμ65) ὅσ χοῦ δηὰ βϑοςσοσαϊῃρ ἴο 

ἄνθρωπον περιτατεῖτε; 4 ὅταν γὰρ 
ΤΏ8Ω τοῦ 8:6 νυδικίησ ροῦν λ᾽)41:. εἰτ ον ὩΣ ΡΥ 

λέγει τις. Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, 
15 Βα Ρ δῆγοῃθ 1 1πλᾶθοα 1ἴἢ ΟΕΡ̓ῬΔΕΙ, 

ἕτερος δξ: Ἐγὼ ᾿Απολλώ, οὐκ 
ἀἰβέεσεηξ. (066) μαΐ Οὗ ΑΡΟ]]05, Ἀοΐ 

ἄνθρωποί ἐστε; ᾿ 
. ΤΏΘΕ τὸ χοῦ 

ὅ᾽ τί οὖν ἐστὶν ᾿Απολλώς; τί. δέ ἐστιν 
ἈΡΟ]]οΞ θα μας [ἴἰ5᾿ 

ὧν ἐπιστεύσατε, 

ΜΙ Ἰμποσθῖοσθο ἰ5 

Παῦλος; διάκονοι δι᾽ 
Ῥϑμ1 Θοσνδηίβ ἙΏΤΟΡ ΒΟ τοῦ ὈοΙ]ονθϑα, 

καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 
8ηἃ ἴο ΘδοἢΒ (οπ6) δι. ἴζ6., Τιοχάᾶ 8ανε. 

δῷ 

14Βυ ἃ ὈΏγ 568) 
Ιβιὶ ἄοοθς ποὺ Τϑσαῖγα 
ἐπ6 ὑίηρϑβ οὗ [86 βρί τὶς 
οἱ αοὰἄ, ἴον μον. ἃγα 
ΤΟΟΙΙ5ΏΠ655 ἴο ὐτ: 
8δηα Ὧ6 σϑδηηποὺ σαξ ἐῶ 
ΚΩΟΤΝ [{Π61}]}, Ὀδοδίϑα 
[ῸΥ δῖ δοχϑιῃϊηρα 
ΒΌΪΓΙ ΓΔῚ1Κ. 15 Ηον- 
ΟΥΟΓ, [86 5ρῖσ 81 Ἰϑη 
Οχϑιλίηθς ἰπαθεα 4} 
ἰπΐηρδ, Ὀὰὺ Ὧ6 ὨΣΠΊΞ6Ι 
Ϊθ Ὡοῦ δχδιρϊηθαᾶ Ὧν 
ΒΨ ΙΏ81. 16 ΒῸΣ “ὍΨὯ0 
ὯδΔ5 σοθ ἴὸ Κπον 
6 τηϊηα οὗ ΦΘΠΟνΔῊ," 
ὑμαὺ Θ᾽ ΠΊΔΥ ἰμδίσαοὶ 
Ὠπι᾽ Βυΐ χα ὅἄο δανα 
ἐμ υπὐἱηᾶ οἵ ΟὨγίϑο.» 
3 ΑΠάα 580, Ὀτσούῃους, 

Ὶ 5 τοῦ 8016 ἰο 
ΒΏΘΔΚ ἰο Ὑοῦ ὃἃ5 ἴοὸ 
Βρϊσῖθι81 τη, Ὀὰδ 85 
ἰο ΗΘΘΩΙΪΥ Τρ, 85 ἴὸ 
ὍδΔθο5 ἱπ ΟὨγίδὺ. 21 
θὰ τοῦ 11, ποὶ 
βοιηθίῃϊηρ ὅο οδϑὺ, ἔοῦ 
χοῦ ΨΟΥΘ ποῦ ᾿γοὶ 
ϑδίσοηρ ΘΟ Ρ. Τὰ ἐδοῦ, 
ΠΘΙΠΘΙ' 8.6 χοῦ β Πρ 
ΘΠΟΌΡὮ ΠΟΥ͂, 3 ΤΟΥ τοῦ 
8.6 γοὺ Πορηϊν. ἘῸΣ 
ΨΏΘΓΘΑΚ ὑπ 6 Γ6 8.6 1681- 
ΟΡ ϑηα δέγ116 Θηοηρ 
γόοῦ, δῖε ὑὸν ποῦ 
ΠΘΘΏΙΥ δα 816 στοῦ 
μοῦ αι κίηρ 85 ΠΘἢ 
Ὧοῦ 4ἀῈἘῸΣ ΜΏΘΩ ΟἿ6 
ΒΆΥΒ: “1 ΡῬοϊοιρ - ἴοὸ 
ΡϑᾺ1," σὺ διηούῃϑῦ 
5Ό)5: ΓἋ Το Α΄ ΒΟΙΊΟ5," 
816. τοῦ ποῦ ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 
ΠΙΡῚ 9 
δῦ, θη, ἰδ 

ΔΑ΄ῬΟΙΊΟΘ9 Ὑ85,. δῦ 
ϊ5 Ῥ8ὺ1 ΜΙΗΙΒΙΘΙΒ 
Ὀπτοῦσ ψοὰ τοῦ 
Ὀθσδὰθ ΘΙ δ, 
δύθὴ 88 ὑπ ἵιοσᾶ 
δτϑηϊθα Θδοῦ :018. 

18. ΤΟΠονδη, σ15,14τ,18. 
ΞΥΡΟ]ΙΤΙΒ. τη)6 ΤιοΤΩ͂, ΒΌΤΙ. 

ἐμ6 Τιοσᾶ, Βα; (οά, 98, 165 Ομγίβέ, ῬοΜΑΟΨΑ 

πω. ----““.--------. Ὁ .-... ....... . ο.»...........-........  .........- ........͵...... .΄..ς.-.......ς. ........................... 
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᾿Απολλὼς 
ἌΡΟΙ]οΚ 

ηὔξανεν' 
τ 85 ταϑ Κίὴρ ἴο 5ΤΟν; 

υτεύων ἐστίν τι οὔτε 
Ῥιδαιαίίηρ 5615 ΔΗΓΠΙΩ5 ΟΣ 

ἀλλ᾽ ὁ 
Ῥεαξ 1π6 (ο56) 

φυτεύων δὲ 

ἐπότισεν, 8 ἐγὼ ἐφύτευσα, 
τιϑαρ ἴο ἀὐΐκ, Η ῬΙαπίρα, 

ἀλλὰ ὁ θεὸς 
μαΐ τε ἄἀοάᾶ 

οὔτε ὁ 

ποῖίποσ ἐμα (Ομ 6) 

. ὁ ποτίζων, 
{π6 (86) τδκίηρ ἰο ἀτηῖ, 

αὐξάνων θεός. 8 ὁ 
ὑπῆν ἴο τον ὍΟοάᾶ. ΤῊς (οη6) τοδί Ἀπ 

κα ποτίζων ἕν εἶσιν, 
και {6 (πε) Τϑκίηρ ἰο ἀσῖηκ Ομ (15) δα ν δτα, 

ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται 
ἐδ (Ομ) Ῥαξ ἰῇ ον τονασζὰ 86 Ὑ1)1 τϑοοῖνο 

κατὰ, τὸν ἴδιον κόπον, 9 θεοῦ γάρ 
δοοοτάϊησ ἰ᾽'ἷο ἔα ον ἸΔΌΟΣ, οὗ σοά ἔοτγ 

ἐσμεν συνεργοί: θεοῦ γεώργιον, θεοῦ 
6 ἃ’ ἔε!ονν ψΟΥΚΟΥΘ; οὗ Οσοα ξαυτηθᾶ βθια, οὐ Οοά 

οἰκοδυμή ἐστε. 
υ]αϊπρ τοῦ 8τθ. 

10 Κατὰ τὴν ἄάριν τοῦ 
. Δοοοταάϊησ ἴο ἴπ6 τπᾶδβοσν θὰ πη 655 ΟΣ [868 

θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς 
αοὰᾶ ἰῃθ αν] β' Ὀ6Θη βίνθη ἴοτηθ. 885 ννΐδα 

᾿ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα, ἄλλος 
ομἱοε στϑείβσωϑθῃ Ζουπάδίῖζοθ 108, δηοίμοχ (066) 

δὲ ς ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ 
δυὲ 15 ὈυΠαΐπ δ προῖ, ἘἜΔΟΙ (ΟΠ 6) Ῥυΐ 

βλεπέτω πῶς. ἐποικςοδομεῖ"- 
οὶ ἈΠῸ 6 ἸΟΟΚΙΩΒ δὲ Βονν Ὦφ 15. θυ Πα ὩΡΟοΙ; 

1. θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται 
Σουπαδίίοι οχ οἶμοσ 80 8 15. ΔΡ16 

θεῖναι “ταρὰ τὸν κείμενον, ὅς 
ἰοραΐ Ῥοϑιᾶθ ἐπα (οι 6) Ἰγίῃξ, ΜΏΙΟΒ 

ἐστιν "Ἰησοῦς ᾿ Χριστός" 12 εἰ. δέ τις 
δ ΒΌΕΙΡΕΙ Ομσιϑίῖ; 1 »»ὰῸξΞ δίνϑοῆξ 

ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν. θεμέλιον χρυσίον, 
ἰβ δ] Παρ ΡΟ προ ἰμ6 ξομππαβεοι Εοϊᾷ, 

ἀργύριον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, 
ΒΊΪΝΟΥ, βίοῃθβ ῬΥΘΟΊΟΒΒ, ννοοῦβ, Ὦδν, 

καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ. ἔργον φανερὸν 
ΒίΌΡΌΙΘ, οΟΥὗὨἍ Θδοῖπ (08) ἔμπα. 

γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα 
ΨΠῚ Ὀδθοοζῆθ, ἰῇθθ ἔογ αδν' 

ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ 
ΠΞΉΕΙΣ 1Ὰ το ἀξ 15 θεῖ 5 τον θδιθα, ΔΩ 

ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ 
Οὗ 8 (οη6) ἰβθὸ ΨΚ οὐ δαί βοτ 115. ἴῃ8 

πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ ἔργον 
ἔἢγα νεὺν ΨΥ11Ρτονο. Ιξ οὔ δῆσομα ἴῃ 6 ΜΟΥ 

δηλώσει" 
ὙὙ11 ΤΊ ΚΘ οντάθαΐ; 

ΟΣ σταϑηξξοϑε 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 8:6---14 

ΟΙ ρμἱδῃίθα, ΑῬΟΙ 05 
ψαϊογρα, Ὀαὺ αοα Κορύ 
τηδκίηρ [10] στον; 7 50 
ὑμπαὺ ποιοῦ 5. 6 [δύ 
ῬΙδΩΐβ δγυηϊηρ ΠΟΥ 15 
ὯΘ6 μα ψδύσῦϑ, ὑπ 
αοὦ ψὴο0 τηδκθ5 [10] 

ΕΤΟΙ. ϑ.ΝΟΝ 6 ἰμδὺ 
ΡΙδαΐ δῃηᾶὰ ἢ ἐπδὺ 
δῖοι ΔΙῸ οὔθ, δι 
ΘΒ ἢ [ὈΡΘΥΒΟΠ] Μ1)Π σ- 
σοῖνο. δὶ ον τονδγζα 
δϑοοοταϊηρ ἰο δὶς. ΟὮ 
ἸΔΡοΟσ. ΘΕῸΣ ψὸ 8.6 
οὐ 6 ο ΜΟΣΚΘ 5. 
Ὑοὺ ῬΘΟΡθΙ6 δῦ αοαβ 
Βοριὰ Ὁπμᾶρϑυ οὐ ἰναύοι, 

(οὐ υπάϊησ,. 

10 Αοοογαίΐῃρσ ἰο {88 
ἀπᾶαοποσνοα ΚΠ ΘΕ5 
οὗ αοἄ ἰδ ψἃϑ οίνϑῃ 
ἴο 26, 35 8. ψνίῖδα αἱ- 

ΤΘΟΐΟΥ͂ ΟὗὁἨἁ ΨΟΙΚΒ Ι δἰ 

8 ζουμπαδύϊοη, δα 

ΒΟΙΏΘΟΠΘ 6156 ἰ5. Ὀ0υ}6- 

ΪρΡ' οὐ [ἴὉ. Βα 166 

ΘΟ οὔθ Κοορ ψϑίοῃ- 

ρ ΠΟ ὯΘ 15 με α- 

5 οὐ ἴδ 11 ΕῸΓΣ 
ὯΟ 8 σϑὴ Δ. ΔῊ 

οὐδοῦ ἔουπαδύϊοῃ ὑΏ8Π 

αῆδὺ ἰ5 ἰϑϊᾶ, ψὩΙΘῃ 

ἶπ. ὅθϑ5 ΟὨ τ ϑὺ. 12 Νον 

Ἡ δῆγομθ. 15 οἡ 

{μ6 ᾿“ἔουπαδύϊου ρῸΪΩ͂, 

ΙΝ σ, Ῥγθοϊοι 5 βύοτθϑ, 

ΨΟΟΩ͂ Ιηδίου8 15, ὨΔΥ, 

ΒΌΌΡΌΙΘ, 185 σϑὸμ. ΟἿΘ᾽ 5 

ΜΟΣΚ Ψ1ΠΠ1. Ὀδθοοῦλδ 

τηϑ ϊζοσί, ΤῸΣ 86. δ. 
ΨΕΗ1Μ ΒΏΟΝ ἰὑ παρ, ὃὉ8- 

οδῖιϑα τ ΜΠ ΡῈ τὸ- 

νϑαὶθα ὉΓΥ ϑϑὴβ οἵ 

Εἶτα; δα 86. ΕἶσΘ 

ἰΐβοιῖ ΨἘΠ]ὴ Ὅσον τνρϑὺ 

βογὺ οὐ ΤΌΤΕ 686 ἢ ΟἿ Θ᾽ 5 

15. 14 Τῇ δηγομθ 5 ψοσῖς 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΠΙΑ͂ΝΝ 8: 1ὅ--29 04 

τιον ἀθνρλνον 
ἰμαῦ 6. 85 ΕΣ ̓  οἡ 
ἰδ ΥϑυϑίΏ 5, 6. ΜΠ] χα. ἶ 
οοἶνγθ ἃ τονυδσά; 15 
ΒΆΤΟΣ Θ᾽ 5 ὍΟΤΙΪ Εῇ 

Ὀυχηθα ἀρ, 86. ψῇὴ 
ΒΌΆΠΕΓ Ιοϑβ, ρα Ἢ 
ἈΣΤΊΒΘΙΣ ΜΠ1 Ὅ6 βδνρά, 
γϑὺ, 11 50, [Ὁ ΨἘΠ δε] 
8.5. ΤΩΓΟΙΒΈ- ἬὭΓαο... 

18 0ο ὕου ποῦ Κηδῃ 
ἰῃᾶῦὺ τοῦ ΘΟΌΙΘ 8. 
ΘΟ 5 ἤθΏρια, δῃᾶ ὑπᾷι 
{86 - ϑρίτὶς οὐ Οοὶ 

᾿ ἄνες ἢ τοῦ 17 ἢ 
᾿ ΒΏΨΟΣΘ. ΟΘΒΙΓΟΥ͂Ν. ἰδῇς 
ἰδ 16. οὗ ᾿αοα, Θοὶ 
ΜΠ ἀοδίσον Ὠΐτω; 19α 

{86 ἰθρθ. οὗ ᾿Οδὲ 

5. ὭΟΙν, ΜΒΙΘΗ Ἰβεὰς 

ΡΙ81]1 του ῬΘΟΡΙῈ 

816... 
ς 1810 τὸ ὁπ. να 
βοαποὶηρ Ὠἰχηβοῖζ:, 91] 
ΒΏΆΨΥΟΩΘ ΒΙΩΟΏΩΡ ὙΟὺ 

(1 πΚ5 Ὧ6 5 τῦῖβο. ἢ 
ἰδῖβ βυβύθι- Οὐ ὑΣΏΡΆ, 

δὲ Ηΐτὰ ὈΘοοτΩθ 8. 0, 
᾿ἐμδύ. ὯΘ ἼΔΔΨ ὈΘΟΟΠῚῈ 
τῖβο, 19 ἘῸΓ ἰδ. νυ] 

ἄοχῃ οἵ ἰπῃϊ ψοΙὰ 15 
Τοο βῆ θ55 τὶ Οοά; 

οΓ ἐδ 15. πτλῖθ: 

“«ἫΘ σβδίοῃδξ. [δ τ δὲ 
πὰ ὑπ ὶῦ ΟὟ ΟἿ" 

πἰηρ," 20 Απὰ ΔΡΆΪΩ; 

ΦΘΒοναμὰ ΚΠΟτ5. ὑπαὶ 

1886 σεδβοηΐηρα οὗ {πὲ 

ὙΪ56. 6 86 {Ὸ}116." 
21 Ἡδθῶσθ ἰοῦ το ὁὯε 
Ὅ6. θοδβύίηρ .. ̓ῃ. τηθα; 
ἴοσ. 811 ἐῃϊηρο. ΘΙ 

ἴο γοῦυ, 22 ψΈΘΙΒΕΙ 

Ῥϑὰ ΟΓἿ ΑΡΟΙΊΟΝ οἵ 

μισθὸν 
χοννατα 

ἐποικοδόμησεν, 
πῷ Ραμ ρος, 

τινος τὸ ἔργον 
Β6 ΨΙ} χϑοοίνο; οὗ σοῦ Θ 16 - - ννοσκ 

κατακαήσεται ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ 
Ὑ11 θὈῈ Ὀυσιρα ἄοννα, ἢ6 Ψ1ΠὈ06 ἀδτηδρθά, ἮὮφ Ρυΐ 

σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 
ΠΘ 1106 βανθα, ἔδυ θα δ5 ἰῃτουρῃ το. 

16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς 
ΝΟΣ σοῦ Βανθ Κηονσα ἰμαΐ αϊνίης μδρἐϊαίϊου 

θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐν 
οὗ αοά τοῦ 8τϑ δά. 188 βρις οέίῃα Οοά΄ ἰπ 

ὑμῖν οἰκεῖ; 11 εἴ. τις τὸν 
τοῦ 15 ἀνει πα, ΤΕ ΒΏΜΨΟΙΘ᾽ 186 

τοῦ ᾿ θεοῦ φθείρει; 
ΟΣ ἴῃ) 6 αοά 15 σΟΥΥΡΈΪ5, 

- τοῦτον ὁ θεός. ὁ γὰρ 
᾿ἘΒ15' (91:6) 1...1:} (οῦ; ἴι6. ἔἕἔοσχ 

" θεοῦ αὖς ΄᾿ -τοῦ ἅγιός ἐστιν, 
αἰνίπο, Ποῖ αϊίοι. ΟἿ ἐμ 6 σοα ΠΟΙΨ 5, 

οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 
ὙΨΏΪΓΏ (Οἢ 65). δῖα τοῦ. . 

18 Μηδεὶς 

ὃ 
ὙΨΆΙΟΒ. 

15 εἴ 
1 

μενεῖ. 
ὙΨ11 χοχαδῖα.., 

λήμψεται" 

ναὸν 
ἀϊνῖπϑ δι δίίοι, 

φθερεῖ 
ψ}111 ϑδῦνα 

ἑαυτὸν ἐξαπατάτω" εἴ 
ἮΝο ομα ἈΣΏΞΟΙΣ Ι116ὲ Εἴχὴ τηϊϑθδαᾶ ουἵ; 1 

τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ 
δΔΏΨΟΩΘ 15 ἐμ Κι νν1568 ἴονο ἰῇ τοῦ ἱπ {πα 

αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς -. γενέσθω, ἵνα 
858 1815, 001 16ὲ μἴχῃ Ὀθοοῆθ, ἴπ οσᾶοσ ἑπδὲ 

᾿ς Ὑένηται σοφός, 19᾽ ὦ γὰρ σοφία 
ὯΘ τυϊρμξ θοοτηθ ὙΨΊΒΕ, ἡ 41:1 ΤΟΥ Ὁ ἰβάοχῃ 

τοῦ κόσμου τούτου - παρὰ τῷ 
ΟΣ ἴῃ8 τνοσια τη 15 τού σβισοας Ῥεβιάᾶθ ἔμ 

θεῷ ἐστίν" γέγραπται γάρ 
ᾳοᾶ 15; 1 Ἀδ5 ὈῬθθῶ υυυϊέει οὸΓ ὙΠῸ (016) 

δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ 
ΣΝ ΙῺ5 - ἰ[ῖὰδ6 νῖβα (ομθ5) ἴῃ {πὸ Δ}-αοἱ δ 

αὐτῶν: 20 καὶ πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς 
ΟΥ̓ Πϑχὰ; . 8ηᾶ θα Τιοχα ἰ5 Καουνίηβ ἰδ 

διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν 
ΤΘΑΒΟΏΣΩΡΒ ΟΣ ΊΠα ὙΨ158 παῤ {πὸν δζὸ 

μάταϊοι. 21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν 
ν 1. ἈΑβτϑῃᾶ πὸ οὔα 1εΐ Ηἴτῃη 6 Ὀοαδϑίϊηρ 1π 

ἀνθρώποις: ᾿ πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν, 
ΤΏΘΩ; 811 (1 55) ΤΟ “οὔ του᾽ 15, 

: εἴτε - Παῦλος εἴτε. ᾿Απολλὼς 
ΗΘΙΒΟΣ  ΡΔῸ] τ μοίθοσ ΑΡο]ο5 

Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ. εἴτε ΟΒΡΒδ5. οσ Ὑ8ὲ 
ΤΕΡρῆδ8. ψμείμεῦ.. ὑνοσα τυμϑίμον [6 τμδίμοσ ΨΟΣΙΩ ΟΣ. ΗἘΖ8΄᾽ "ΟΙ 

205 ΠΕ μονδι, στ8,ατας, 68,30. (ῃ6 “ιοτα, ΒΔΑ. - ᾿ ἘΝ ΞΞΕὟΥΝΣ 

μωρία 

22 εἴτε. 
ψνΒΟΙΠΟΓ 

γ 15] 

᾿ θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε 
ἀοδαίῃ δβεΐίμεσ. (165) μανίπρ βίοοα ἴπ τυνηϑίμεσ 

μέλλοντα, πάντα ὑμῶν, 28 ὑμεῖς 
αμίηξο) Ῥείη δροιὰΐ, 8} ({8]}1η55) οξτοῦ, τοῦ 

δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ θεοῦ. 
ναὶ οὗ Ομ τίβί, Ομσιθσ Ῥὰαξ οἵ ὅοα, 

Οὕτως ἡμᾶς - λογιζέσθω - ἄνθρωπος ὡς 
ΤὨᾺ5 5 1εῦ σθροκοῦ. ΤΏΔΕ 

ρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων 
ΒΤ οὗ Ομ σίξὲ δῃῇῃὰ βίονδσαβ ΟΣ τ 5 το 5 

θεοῦ. 2 ὧδε ᾿ λοιτὸν ζητεῖται 
οἱ αοά. Ἡογα Ἰοέξζονοχ ((Ὠἴ 5) 1 15 θεΐῃρ βουρῃξ 

ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα... πιστός τις 
ΐ ἰδε. ἴεννασάβ ἴῃ οσᾶφσ ἐπαὶ ξαΣῖ ἔα} βοσάθουθ 

εὑρεθῇ. 8 ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν᾽ 
τὐὐρμῖ Ὀ6 ἐουηά. Το παρ Ῥαΐ ἰὰῖϊο 1θαϑὲὺ ({105) 

ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ἀνακριθῶ 
1ὶ5 ἴῃ οτᾶδυ ἐπαὲ Ἐν ἽΝ Ι 58οια Ρ6. ̓  αδεά ἋΡ 

ἢ ὑπὸ - ἀνθρωπίνης ἡμέρας’ ἀλλ᾽ οὐδὲ 
. Ὁ... δα ἅδυ; ρμυξῤ ποῖῖ-θαΐ 

ἐμαυτὸν ἀνακρίνω" 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ 
ΆΞ5618 1 τὰ ἡυαἀϑίπθ ρ; Ὡοίδίηρ ἔοσ ἴο ΤΥ561Ὲ 

σύνοιδα, . ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ 
{πᾶν Ῥθοα οουβοίοιϑ, Ῥυΐ ῃοΐ ἴῃ ἰδ 15. 

δεδικαίωμαι!, ὁ δὲ ἀνακρίνων με 
1ἢᾶν6 Ὀξεπ 7υβεῆοα, ἐδ8 (0π) Ῥαῤ ἡπάᾶρίῃρ ὡρ τὴς 

κύριός ἐστιν. ὅ ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ 
μοτά . 15. ᾿Αϑ-δηᾶ ποῖ Ῥείοτστα δρροϊπίεα {τηθ 

τι. κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ 
δηγίμίασ Ὅα τοῦ υαρίημσ, ἀπ} 1 κεὶν 5ῃμου]α σοτη8 

ὁ κύριος, ὃς καὶ. ... φωτίσει. ὸ 
π6. Τοτᾶ, ΨΏΟ αἷἴϑοὸ ΨΠΠ σὶρ ἰο ἰσῃς 

κρυπτὰ . ποῦ ᾿ς σκότους 
δάθη (1165) οΥίΒα ἀγα 655 

φανερώσει... τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν, 
ὮΘ Ψ011 τ ϑῖκΘ ταϑαῖβοβί ἰμ6. σου 5615. ΟἿ (86 μραχίθ,, 

καὶ τότε ὁ΄ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ 

1.21: 

δᾶ 

8ηἃ ἰθ [1ῃ 6 τσϑῖὶδθ Ὑ111 Ἢ σοῖπθ ἰο 6 ἴο εδοῦ (οπ6). 

ἀπὸ. τοῦ θεοῦ. 

καὶ. 

ΤΑ ΡῬΟΙΊΟ5 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΓΙΑ͂ΝΝ 8: 238-ἅὰ} 6 

ἀραΐῃ οὐ {ΡῈ ΟΝ 
ἮὮΘΙΘ οὐ ὑπ ρ5 ἴο ΘΟΙΏ6, 
811 ἰμϊηρα Ὀϑοὴρ ἴο 
γοῦυ; 238 ἴῃ ἢ τοῦ 
ῬϑΘΙοὴβ ὕἤὕο Οῃσχίδὺ; 
ΟὨγθῦ, ἰὰ ὑση, Ἀ6- 
Ἰοηρα ἰο ἀοᾶ. 
4 Τιοῦ 8. 8 50 80- 

ῬΤΘΙΘΘ υ5 85 δοίηρ 
ΒΌΡοχγαϊηδίθο οὐ ΟἸ τὶδὺ 
8ηα - κἰανναῖαβ οἵὗὐ 88- 
οΥεα -ϑϑογοὺβ. οὐ (οά. 
2 Βοβάθβ, ἴὰ [ἷβ 6856, 

δῦ ἰ5 Ἰοοκρᾶ. ἴοῦ ἰῇ 
δἰονναιαβ 15. ΤΟΥ ἃ ΙΏ8} 
ἰο 6 ἴουμαὰ {δι π]. 
ἜΝονν ἴο. 6 ἴὖ 15. ἃ 
ΤΟΙ ὑγ1ν 181. ταϑύοῦ 
{880 1 5ποια 6 6χ- 
ϑιηλϊηδᾷ ὉΚ τοῦ ΟΥὙἩἉ ΚΓ ἃ 
ΒΏΤΩΒΙ. ἹΌΌ81.. ἘΠΥΘῺ 
Ὶ .ἄο΄. ποῦ - ΕΧϑυϊηθ 
ΤΊΥΒΘΙΙ͂, 4 ἘΌΤ Τ δὶ Ὡοὺ 
σοηβοῖοῦβ οἱ δ ληρ 

δραϊηϑὺ ΤΥ 561, χοῦ ὮΥ 
ὉΠ|5 1 δῖ ποὺ ῥγονρᾶ 

τσ ύθοιϑ, θαΐ μ6 ὑμδὺ 

ΘΧΘΙΔΙΤΙΘΘ Ττη16 5 7680- 

ν8 }}." 5ΈΉΘΌΟΟ. ἄο ποῦ 
Ἰπᾶρα δηγίμίηρ Ὀοΐοσγα 

{86 ἄπ ὑΐπχθ, Δ} [86 

τα [Τοτὰ οοΐλθπ, ΨΏΟ ΜΠ 

Ῥούῃ Ῥγίηρ ὕμα βθογϑὺ 
[ὨϊΏΡΕΒ. ΟὗἨ ἀδικηθϑο. ἰὸ 
Ἡσῃῦ ἂρ 86 ὑπ 

ΘΟΌΏ56Ι5 ΟὗὨἨ 6 ρϑασὺβ 
ταϑλἕοδύ, δηὰ {6 

ΘΘΟἢ, Οὐδ ΜΠΠ 8 ν6 ΠΪ5 
Ῥγϑῖβα οοχλδ. ἴο Ἀμὰ 

ἔτοῦὶ αοα, - 
ΟΝον, Ῥτοίηδίβ, 

656 ὑδίηρα Ε Ὧδγθ 
ὑσϑηβίοσχθα 0 85. “ἴο 
ΒΡΌΌΙΣ. ἴο τνβθιῖ.: δηᾶ 

ἴοτ.. χοῦ 
σοοᾶ; ὑμδαῦὺῦ 1 -ΟἿΓ 

οῶ586 υὑοῦ 718.) ΘΘΣᾺ 
{ῃ6 [τ161: “0. πού 

5οὸ Ῥοψοῃᾶ ἰὯ6 ἰϊηρ5. 

ΟΠ 86. ᾿ (68, - . 

8 “Ταῦτα. δέ, .- ἀδελφοί, 
. ὙΏ686 ({8165)}..ὄ τ αΐ, Ῥχοΐμϑυβ, 

μετεσχημάτισα ᾿ εἰς ἐμαυτὸν καὶ ᾿Απολλὼν 
Ἰτρξαβῃίοπεά, εἰαίο  ΥΆΨΒΕΙΕ.. δῃᾶ ἌΡΟΙΠΟΒ 

δι᾽ - ὑμᾶς, ᾿ς ἵγα ἐν ἡμῖν 
[του : χοῦ, ἴπι ογᾶδυ ἐμαῖ 1ῃ ἊΞ 

μάθητε ᾿ τό. Μὴ ὑπὲρ. δ᾽ 
τοῦ αΙΡΗς 1 ἰβ6 Νοί ΟΥΘΥ ψἘδὶ ({Π1ΠΡ5) 

στι8ιδ. {ῃ6 Ἰιοτά (Κύριος, Κύ΄ὙΥὴ.08), ἱ 4. ΤΘΠΟΥΔΉ, ῬΑ ΒΑ. 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΚ 4: 7---18 ἢδ6 

γέγραπται, ο ἵνα - μ εἷς ὑπὲρ [ὑμαὺ δῦ τι ίθα,» ἢ 
δδ5 Ῥθϑῃ ψτι θη, ἰῃ ογᾶθσ ἐπὶ. ποῦ οὔθ. ονεξ ΟΥΩ͂ΟΓ ἰῃπϑαὺ χοῦ ἡ 
τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ] ποῦ Ὀ6 ρυβδά ὑρ ἐγ, πὸ οὔθ᾽ ὑοῦ δῖ Ῥοίῃβ ρυβεά ἃρ ἀοψπα οα. ἰδ] αἰ ΘΗ [ἢ ΆΨΟΣ οἱ 

[26 ΟἿΘ ερϑϊίηδὺ ἢ ἑτέρου. 7 τίς γάρ σε διακρίνει; 
ἀμξογεηξ (ομ8). ἘῸ ἴοσ ψοὰ ἡπᾶρεβ ἸΠΤΟΆΒ οὔποτ. 7 ἘῸΣ Ὑ720 χηὰ ; ᾿ Ν : , ἢ σοι ἰο ΑἸ ΘΣ ἔσοπι 8ῃ. τί δὲ ἔχεις. ὃ οὐκ ἔλαβες; ΟὐΠ6Γ7 Ἰηάθεά, ψγῇι γὙὼηαὲ Ῥαΐ δἴὰ γοὺ μδανίῃρ ΨΏΙΟη ποΐ σοῦ τϑοοῖνϑαῦ ἂἄο γοὰ ὅδγο ἰμδὲ γι 
εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι 14 ποὺ ταοσοῖνθῦ Ἢ 1 νὰ δἰθδοὸ σοὺ σεοαίνεα, ΨὮΣ δτὸ νοῦ Ροδϑίζησ ΠΟΥ͂, ΤῊΝ Ἰδρά ὡς μὴ λαβών: τεσθίνα [10], ψὮΨ, ἀν 
85. ποῖ Βανί βών, ἀράν γοὰ Ὠοδδὺ 85. ὕδο ἜΝ , κς, [γὃὺὺ αἰά ποὺ γρορῖν 

Α ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ; | [1019 ᾿ ᾿ 68 Υ βανὶηξ Ῥ6θῃ ραἰϊαίεα ΕΥΧ τοῦ βου ΙΏ6 ἢ Δἰτϑδὰν 
ἤδη ἐπλουτήσατε; χωρὶς ἡμῶν | ϑνα γοῦπ ΕἸ], ἀο του] ΑἸτοδᾶν τοῦ Ὀθοδιὴθ σῖο ἢ 2 Αρδγῖ ἔγόσα ὑ5 [Ὑοῦ ἅγϑ Υἱο ἢ ΔΙΓοδαν 

ἐβασιλεύσατε; καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, [8τ6 τοῦ Ὑοῦ Πᾶνε τοῦ τϑίθσηθ 7) δηὰ 1ονγοα ἴῃ ζδοὲ σοῦ σοϊρῃεα, Ὀεθαῃ τας 86 Κίηρι . Ν  Ω “ς, [ΙΒ ομ 5, ἢδνθ σου) τ: ἵνα καὶ εἴ ὑμῖ : : ἴῃ οσγάοσυ ἰμδὲ 4150 ἐν ἴο ἰοῦ ἈΠ Ὑ ψηδῺ Ἰααρρὴ ὑμδῦ σοῦ Βαᾶ Ῥβριῃ συνβασιλεύσωμεν. 9 δοκῶ άρ, ὁ ᾿τυϊπρ 85 Κίηρϑ χα ταὶϑηΐ χεὶρῃ ἰομαΐμοσ. 187 ἐπἰηκΚίηρ ΜΝ ἐμ6} ψ6 ΗΝ ταῖσον μα 
θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἁποστόλους ἐσχάτους | ΜΙ τοῦ 865 Κίῃρε αοὰ τ Ἐμ6 ΔΡΟΒΊΙΕ5 1δβδΐ (οπμεϑ) ῬΡῸΓ 10 ΒΘΘΙῺΒ ἴο 1π8 

ἀπέδειξὲν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι ἂὺ αοᾶ δδ5 νυ τὰ βῃοννεαᾶ οδὲ ἔσοω͵ δὲ δρροϊηϊθα το ἀξίη, μεῦδυβο ὕ88 8θΟβί]85. Ιϑδὲ-: οὰ 
ΘΧὨΪΟΙ ΟΣ. 85. ΤΏΘῚ 8ρ- θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις | ροϊηΐδα ἰο ἀθαίῃ, Ὀ6- Ἰμθαΐοσ νγα Ῥβοϑίὴθ ἰο ἰὔβ τυοσϊὰ δηὰδ ἰὸ 8η56 15 σϑ86 6 πᾶν Ῥδδοπιὰ 

καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ [ἃ ὑμδδύγιο8ὶ βρθούβοϊβ δὰ το τΆθῃ. χε ἔσ015 ἸΩχου ἢ [ἴο 6 ψον]ᾶ, Ὀοΐῃ το 
Χριστόν, ὑμεῖς δὲ ρόνιμοι ἐν Χριστῷ] δ ]Ι5. ΔηΔ ο χηβῃ, - ͵ 

ῳ Ομ τίβὲ, χοῦ μΡαΐ ἀἰεῦ δον ἔοπι65) ἴῃ μασι 10 γε ἍΤ ΠΟ οΟΙ5 Ὀ6- ΜΝ ᾿ . ΜΝ ᾿ ᾿ “-" σϑθ56 Ὥγχί5 ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί: [χοῦ 818 ἀϊκοξαύι ἣν ω Ω 5}, του Ῥὰε 5ΙΤΌΠΕ (0π 65); ΟἾγχίϑῦ; ψ δῖδ Ὑ68Κ, 
ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ [θὺὰὺ γοῦ 81 δβίχοῃρ; του Βιοχίοιιβ (0.65), . ἄχ Ῥαΐ χοῦ 816 ἰῇ βοοᾷ τϑ- 

ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆ ἄρτι ὥρας Ῥαυΐθ, Ῥυῦ ψ͵ γθ ἴα ἀἰβῃοῦ ΣΆ 016 (ΟΠ 65). τπιὰ- Ἐπ τι τον βραν ἀἰβδοῦοῦ. 11 Του ὑο 
καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ ἰμ15 ΨΕΓΥ͂ ΒΟῸΣ Μ6' ὁοπ- ἰδ τὺ ὨΌΏΡΟΙ δηά 

ΘΙ5οὸ ἴοὸ ἰῃῖγϑὺ αἰπᾶ΄ ἰο 
6 5οϑη εν οαἹούμοά 
86 ἰο ὍὈ6 Κηοοκεά 
δροιὺ δηᾷ ἰο 6 Βοη)θ- 
655 12 δηὰ ἴοὸ τοὶ, 
ΜΟΥΚΙηρ πὶ οὐὐ οσα 
Βδπάᾶβ. ὙΨΏΘ Ῥοΐησ τὰ- 
νη]θα, τ Ὁ1655; ΨΏ6Ὲ 
Ῥδϑίησ Ῥαογβοσαίθα, ψὲ 
ῬΘΔΣ ΠΡ; 13 ψΏΘῺ Ὀεΐ πδ΄ 
ἀρίδιηρα, τὸ δηϊγοαῦ; 

δα 6 ΔΥῸ ΒΌΠΒΟΥΪΩΡ 8Π4 τνὸ δ΄δ ἘΠ γβεη δηὰ 
γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα 

Ὲ 816 Ρεῖῃρ ΠαΚεάὰῖ δια νγα χὰ θϑῖηρ βίτιοὶς τυῖίῃ Βδὶ 
καὶ ἀστατοῦμεν 12 καὶ κοπιῶμεν 
δΔηα τνῷ το βείῃρ υηϑϑειδα Θηα νῷ 8.6 Ἰϑ θοσῃρ 
3 ΄ ΄“" ΄ ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν: λοιδορούμενοι 

ὙΧΟΤΚΙΩΡ ἴο 8 6 ονὴῆ δῃησϑθ; Βεα ΚοΙα 
εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 

ὝΕ ἅτ Ὀ]θββίηβ, Ῥεῖηρ ροσβοσυ θα τα ὅτα ὈΘΑΥΙΩΒ πὰρ, 
138 δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν: ὡς Ῥεΐὴρ ἀθξασαθα ἍΘ ΓΘ ΘὨἐ ΓΟΔΠ ΩΡ; 885 

ΡΥ] 

περικαθάρματα τοῦ -οκόσμου ἐγενήθημεν, 
811 διτουμᾷ οἸθδῖθθ ΟΥ̓ ἰῃ6 νου τ] Ἅ6 ὈΘΟΔΙΏΘ, 

ἄντῶν περίψημα, ἕως. ἄρτι. 
πον 81} σπεοοιε ἴσον ὍΠΕΙ τἰσῃΐ ποῦν. 

14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω 
Νοὲ ἰυχῃΐηρίη οα. τοῦ 1 ἀγὼ νυ Ὡ 5 

ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ 
{π656 ([ϊ55)}, αῦ 85 με ]άσθῃ οὗ τὰ Ἰονβά (065) 

νουθετῶν: 1ὅ ἐὰν . γὰρ μυρίους 
νυ ξ ταὶϊπα ἰηΐο; 1Έ Ἐν ΟΣ ΤΟΥ ταν χίδα 

αιἰδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ 
τ μά Ἰοδάοτβ: ὑοῦ ταν αν ἢ ΟΟὨγίβί, “ΜῊ 

Ε 2 ΕῚ “ς΄ “ΗΝ 

ὁ πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿[Ϊησοῦ 
ὥι ΤΑΘΔῺΤΝ ξαίμειβ, ἧχ ἴὸσ δμτιϑι 7 65115 

διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 
σοῦ. 6 γβοοά πὸννξ 1 γοῦ 1 βοποσαῖεά. 

15 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου 
ΣῚ ΘᾺ ΘΑ ΧΟΔΊΩΒ ἐπεσοζοσθ τοῦ, ἰγητίδίοσβ ΟἹ ΤῺ 6 

γίνεσθε. Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν 
μ6 Ῥϑοοχλΐῃ σ. ΤὨτοῦσ ἐδπὶ5 1βοὴΐ ἴο τοῦ 

Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν 
τοίην, ΜἘῸ 15 οὔθ Ἂ ]ὰ Ἰονοα 

καὶ πιστὸν ἐν κυρίῷ,, ὃς ὑμᾶς 
δᾶ ΖΑῚΤΗ 18} ΕΠ Τιοτᾶ, ΠΟ γοῦ 

ἀναμνήσει “τὰς ὁδούς μου 
Μ}} αὶ δος ἴτπὶ σουαθιργϑδησθ πο ἍΑΥ5 οὗ χ6 

τὰς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καθὼς πανταχοῦ 
6 ἴὼΞ ΟὨμχίξε ὥεβθαβ, ϑοσοσαϊηρ 35 ΘΕΟΥ͂ ΜΏΘΙΘ 

ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 
ἰὰΏ ΘΥΘΟΙΣ ᾿δροϊεβία 1 δῖ ἰθδοΒ 8. 

18 Ὡς. μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς 
ἈἊΒ8΄ δοῖ᾽ οξί(οῃϑ) ςογοίηβ Ῥυΐξ οξιαβ ἰοννδσα 

τινες [19 ἐλεύσομαι ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν 
ἐντὸς ψοτο ρυϑ δα ὉΡ βοὴ ΟἿΘΕ; 1 5ῆ8}} σοχὴθ 

δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος 
[:}} ΥΟΚῚΡ ἰοννασά γοῦν Ἴονοὸσ ἐπα Ιτοτὰ 

θελήσῃ,. καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον 
ΒηΟΆ]α 11, 8ηά [5081 ποῦν ποΐ ἐπε ᾿νοτὰ 

τῶν πεφυσιωμένων᾽ ἀλλὰ τὴν 
οὐ με (ομ65). Βανίῃηϑ Ῥ6θ ῬΡυβεαοΡ Ῥυΐϊ 15.1:} 

δύναμιν, 29 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία 
ῬοΟΝΟΣ, πού ἴὸὼΣ ἱπὀ ψόοστά ἰῇ κΚἰηράοπι 

τοῦ θεοῦ ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει. 21 τί 
οὐ ἐμ ᾳοά Ῥυΐ ἴῃ Ῥονετ. δ 4 ἘΠῚ 

θέλετε; Ἴἐἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς 
ἅΓ6 γοῦν Ὑχγλ]Ππρ ΤῊ ἰδ ξ [Ι5ῃοι1α σοπὴθ ἰοννδσα 

ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραὕὔτητος; 
τοῦ, ΟΥὉ π᾿ ἴονθ. - ἰο βριστϊ δῃᾶ οἵ ταἑ ἄτιθϑϑῦ 

195 Τομπονδῇ, {71.811, (η)6 Τιογά, ΒΑ. 

1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΝ 4:11.-2} 

δ Ὦδγε Ῥϑδοῆιθ 85 
6. τοῖὰδβο οὔ ὑπ 
σοῦ, [86 οἴ βοουτίηρ 
Οὗ 8411 ῃΐηρβ, ὑ00]}} 
ΠΟΥ͂. 

141 δλ τί ΐησ 
[ἢθϑδθ ὑμῃίηρθ, ποῦ ἴο 
5Ώβιαθ στοῦ, μαυὺ ἴο 8ἅ- 
ΤΟ; ὙΟΥ 85 ΤΩ Ὀ6- 
Ἰονρᾶ οῃπάσγθῃ. 15 ἘῸΌΣ 
ὁοιρ τοῦ δ νὺ ἤδγθ 
16 ὑἐπουδδηα ὑπο Υ 5 1π 
ΟἸγσι δῦ, [χῸ]] οοτίβϑί ἢ - 
ΙΥ [40] ποὺ [806] 
ΤΑΔΏΥ ΓΑΙΠΘΓΒ; ἴον 1 
ΟἸγιδὺ σεβὰβ 1 Πᾶν 
Ὀδσοὴθ σοῦξ ἤδύμοΥ 

Ὠσοῦσ ὑμ6 ρβοοῦ 
ὭΒΘΨΒ. 161 οηὐἰσόδί τοῦ, 
ὑμογοίοσθ, Ὀθοοσὴς ἰη1- 
ἀϊαῦοῦβ οὗ τὸ. 17 τὺ 
5. ΨῺΣ 1 δῖ ϑϑῃσίηρ 
ΤϊταοςΩν ἰο σοῦ, 85 Β6 
Ϊ5 ΙῺΥ Ῥοϊονθα δῃηά 
ΓΑ Σὰ] ΟΠ ἃ ἴὰ [86] 
ΤοτΙᾶ; δῃᾶ Ὧ6 ΜἘὶΜιῸΡυὺ 
τοῦ 1 ταϊηα οὗ ΠΥ 
τηρὺμοαξ ἴῃ σομηθοῦϊοι 

τὰ ΟἸχὶδὺ σοπα5, ᾿ιδὺ 
85 1 8:0 ὑθδοῆϊηρ 
ΘΥΟΙΜ ΘΟ ἴῃ ΘΥΟΙΥ 
σοηρτδρδίϊοῃ. ΕΝ 

18 Βοῦθ δῖ ρυβεά 
ἋΡ 85 ὑπουρῃ 1 ψεΓΘ 
1ὰ ἔβδοὺ τοῦ οογαΐηρ ἴο 
τοῦ. 198Βι0ῦὺ 1 νι} 
σοηθ ἴο Ὑοῦ 5.ΏΟΥΣΌΥ, 
1 Φοῆονδῃ Ὑ115, δηά 
1 5211 ροὺ ἰο - Κῆον, 
ποὺ ὑμ86 ϑρθϑοῃ!;: οἵ 
ρΒΘ ΨῺΟ το Ρυδορα 
αρ, Ῥαὺ [6 1 ὑόν. 
209 ἘῸΣ {Π6 Κίπραου οὗ 
αοά [1165] ποὺ [1ἷῖπ 
ΞΌΘΘΟΙΏ; Ῥαῦ 1ἴἢ ὈΟΨΘΡ. 
21 ΝΜ ηϑδὺ ἄο γοῦυ ψϑρῦ9 

ΞΔ 1 σοῦ ἴο τοῦ 
αὶ 8. τοῦ, οὐ ΨΣΏ 
ἴον δοᾷ τ]αηθ 55. οἵ 
Βοίτιῦ Ν 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΠΑΝΗ͂ δ:1--ὃἜὉ 

5, Ὅλως : 
ΒΟ. 1 15 Ῥείηρ Ἀρατὰ ἴα τοῦ 

καὶ τοιαύτη πορνεία 
ξἸ οὶ ΒΌΘΒ 

ἔθνεσιν,, ὥστε γυναῖκά 
δϑτϑηᾶ Ὁνοσλϑηι 

2. καὶ ὑμεῖς 

ὩΔΊΣΘΩΒ, 

ἔχειν. -. 
ἴο 6 Ἀδνίηῃρ. 

ἐστέ, . 
τοῦ δγό,.. δρᾶ. 

τς οἷἵνα εἰ τ᾿ ἀρθῇ ᾿ 
1 Ἄσάου {μὲ ταΐρηΐ μ6 ξοα ἃΡ ὁ 

ὁ τὸ ἔργον. τοῦτο: 
ἴμ6 (οπ6) ᾿ Ἐδι Ἐ5Ε 15 

3. Ἐγὼ «μὲν ἘῚ- 

᾿ς παρὼν ᾿" 
Ρεἰπε δἰίοῃρϑίᾶθ Ῥπί 

κέκρικα. ᾿ ρ , πὸ 
πᾶνε 7υἀσοᾶ 85. Ῥοίπρ διοηββίάθ ἴπ6 (9π6) 
τοῦτο κατεργασάμενον. 4 ἐν. τῷ ὀνόματι τοῦ. 
115 Βανταθ γουκοα ἄονα - 1 ἰῆ6 

συναχθέντων... . 
ΒΑ ΩΒ ῬΘΘῺ 166 ἐοροέμου 

ὑμῶν. καὶ τοῦ... ἐμοῦ πνεύματος.- 
ΟΥ χοῦ δῃηἃ οὔ μδ χὴν 

τῇ δυνάμει - τοῦ 
ἴδε... ροννεγ΄ 

ὅ. παραδοῦναι. 
ἴο βῖνο Ὀοϑίαθ 

εἰς ὄλεθρον 
πο ἀδβίσασοη 

κυρίου 
Τιογᾶ. 

πνεῦμα. 
ϑρὲσὶξ 

κυρίου. 
Τιοτᾶ. 

8 Οὐ καλὸν τὸ 
Νοὲ. 

οἴδατε .. 
του Βᾶνθ Καοννα ἱμαὲ 

φύραμα 
Ἰααρ 

παλαιὰν 
0] 

φύραμα, 
Ἰυχὴρ,, 

γὰρ. τὸ 
ῊΥ ἐπ 

8 ὥστε 
85-ηα 

ΑΟΥΆΔΙΙΥ ἔογπῖσᾷ. 
ὑΐοῃ 15 τϑρουίβᾳ 

Π ΒΙΏΟΩρ, ὙΌῦ, δηᾶ 500 ἢ 
Σου οϑύίοα. 85. 15. τοὶ 
ον ΘΙΔΟΠΡ [26 8. 
ΟΠ, ὑπαῦ δ τ 18 ἃ 
οϑγίδῃ [Τ8}} Ὧδ5 οὗ 
[15] ξαῦμογ. 2 ΑὨΩ͂ ἃγβ 
γοὸῦ Ῥυῆδα ἀρ, δηᾷ 
αἰᾶ τοῦ ποῦ. ταίδερ 
ΙΔΟΌΤΏ, ἴῃ ΟΓΩ͂ΕΣ ἰῃαὶ 
186. ῆδῃη ὑμδὺ δοη,. 
ταϊυύ θὰ ἰδ15.. ἀδβά 
ΒΒΟΙΠΑ ὈΘ. ΞΘ. αύσχαν 
ἔσοσα ΨΌΤΕ τηΐαδῦ9 81 
ΤΟΥ͂ ΟὨΘ,. ΙΓ ΠΟΌΡ 8ῃ- 
Βϑηῦ: ἴῃ Ροάγ. δα 
Ῥχδδϑηὺ ἴὰ βρίσὶῦ, δγα 
σοεύδιηϊν. πᾶ ρθα- ἃ]- 
τον, 5 'ΣΡῚ δῖ 
Ῥγαβϑηῦ, 86 τῦϑη ΨῺ0 
Ὧδ5. Ψοικρά ἴῃ: διοῃ 
δ ΨᾺΣ 88 ἰῃϊδβ,. 4 δὲ 
ἴῃ. [6 ὭΒ7ηΘ. οὗ οἷζΓ 
Τιοτὰ Ζ65 5, θη τοῦ 
τ ραύμογθα ἰορθίῃογ, 
8.150 τὴν βοϊσὶῦ 1 ἐμ 
ῬΟΜΕΣΥ οὗ. ΟἹ Τιοσᾷ 
σοθαβ, 5 σοῦ ΒΘ: 5ΠΟᾺ 
8 Ἰαδ ΟΥΕΣ ἴο. ϑαίβῃ 
ἴοῦ μα ἀδϑυσιοιοη οἱ 
ἰῇε Βοβϑῃ, ἰῃθὰ Οχαῖξι 
ἰμδὺ ὑπ βρὶτὶῦ χδῦ Ὀ6 
βανοα ἴῃ ῃ6᾽ δ 
1886 Τιοσχά. νΝ 

ΘΟ οῦκ Γςσϑῦιϑ8 201] 
Ῥοδεδίηρ 15. ποῦ, 516. 
Ὧο τοῦ ἢοῦ ΚΠΟΥ͂ 
δα ἃ ΗὑΠ6 Ἰοαύῥη 
ζοσυαθηΐβ ὕπο, ΤΟ] 
ΤΆΤ. Τ ΟἸΘΩΙ ἅν 8 Υ 
ὑμ8, οΙᾶ. Ἰθανθῃ, ἐμδῦ 
ὙΟὺ ΤΏΔΥ ΡῈ 8. ὩΘΥ͂ 
γὰρ, ϑοσογάϊΐηρ. 85 
ὙΟῸὉ 816 ἔγεα ἔγομῃ ζδτ- 

Σοχηϊοαίοη νοῦ ποῖ-Ραΐ ἴθ τῃ6 

τοῦ πατρὸς 
ΒοΙάθο8. Οὗ 8 

πεφυσιωμένοι. 
Βανὶὰρ θΘθη Ριηξϑα Ὁ. 

ἐπενθήσατε, 
χοῦ Το τ 6, 

ἐϊς μέσου ὑμῶν 
αὐ ΟΥ. χηϊᾶξί οὗ χοῦ: 

αςας; 
ΒΝ Ὼ ὈΘΥΓΟΥΤῺ, 

ρι- ; τῷ. σώματι 
Τότ, Ὀρίηρ ἃ 

ἰοσείμου τυ σία 

τὸν τοιοῦτον 
ἐπ. βοῃ (οη6) 

1ὰ οτᾶφσυ ἰῃβϑὲ ᾿ἴῆθ 

οι, ΟΌΘΗ 
τ ΤΑΙΡῊ μ6 βανϑαᾶ 

καύχημα. ὑμῶν. 
ἴδμ6 ὈΟΔΒΩΡ. μ- 

ὅτι μικρὰ 
Ιφανεέθ. ΨΏΟΙΘ 

7 ἐκκαθάρατε 
15 Ἰρανθη θὴ.͵. ΟἾφδη τοῦ ουΐ 

ον ἴδανθα, ἴα οχᾶου ἰμαὲ σοῦ ταν 6. ὨΘῸ 

Δοροχάϊησ 85. Ὑοῦ ἃἀσ ὉΒΙθανεπθᾶ,. Απὰ 
πάσχα ἡμῶν 
ῬΆΒΒΟΝΟΣ ΟΥ5 τῦᾶβ ββουιβθορα. ΟὨἩχῖβε;. 

: ἑορτάξζωμεν, 
ΤῊΣ 786 θ6 ΚΟΘΡΌΙῺΡ ἐδϑέϊναὶ, ποὺ. ἰὼ Ιϑϑνθα 

ΟἸγὶδὺ ΟἿΣ ῬΘΒΒΟΥΟΙ 
Ἦδ5 ὍΘΘῺ 58ουι σθά. 
8 ΟΟμΒΘα ΘΟΙν, 1δὐ.. 8 
ΚΘΘΡ οὐδ θ. ἔρϑυννδὶ, μὴ ἐν ζύμῃ 

Μ ποὺ ψι οἹα ἸΘανΘΙ, 

189 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΑ͂ δ: 9--: 8 

παλαιᾷ. μηδὲ ἐν ζύμῃ ᾿ κακίας καὶ 
οἷά ᾿ ποίς-ρῃςᾳςἨ ἰθ ᾿ϑᾶνβθῶ. οὗ Ῥδάῃββθ. δηᾶ 

πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν. ἀζύμοις 
οὗ ΜΠ ΚΟάΠ6Ξ5, μαυΐ ΐπ ὍΠΙθαν θα [(8|κ65] 

εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 
οἵ ΞΕ οοσν δηαά οἵ ἰχσπία. 

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ 
Ἱντοῖΐθ ἴσο γοῦ ἴἰὰ ἰῃ6. Ἰοξίοσ. ποῖ 

. συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 10 οὐ 
ιο ὃ6 ταϊχίηρ ΒΕΙν θα ἢ ἢ. Ζοτη]Ἱοδίοτβ, ποΐ 

πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου 
αἰοδθίμοσ ἰο ἐλ6 ξουπιοδίουβ Οὗ 86 γουα 15 

ἢ τοῖς πλεονέκταις. καὶ - ἄρπαξιν ἢ 
ΟἹ ἰοῖμθ οονοίοιβ (065).  8δῃᾶ.-.- ἴο βῃβίομθυ ΟΥ 

εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε . ἄρα ἐκ 
ἴο ἸἀοΙαίουβ, 5ο6 σοῦ ΝΟΥ ΟΏΞ ΤΟΔΠΡ οἷΐ Οὗ 

τοῦ κόσμου. ἐξελθεῖν. 11 νῦν. δὲ ἔγραψα 
{π6 ἸνοΥ]Ἱᾶ - ἴο ςοχηξ οἷ, ΝΟ Ρυαῤ Ινντοίδ 

ὑμῖν - μὴ συναναμίγνυσθαι:" ἐάν 
(χοῦ ποῖ  ἴο ΒΘ χαϊχίηρ' 5Ξ6Ιν 65 ΠΡ ὙΠ 1 ονὸν 

τπις :. ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἦ πόρνος 
ΔΩ ΟΘ Ὀχοίΐηο Ῥρὶηδ Ἀδιηθα τὴϑυ 6 ξογιπϊσαίοῦ 

ἢ. πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης. ἢ λοίδορος 
οὐ, οονεΐοιβ (016) ΟΣ ἰαοΙαίοσ ΟΥ ΤονΠεῦ 

ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ 
ΟΥ ἀἄταῦκα ἃ οὐ ββίομοσ, ἴο ἔπ. βιιοἢ (Ομ 6) ποί-ραξ 

συνεσθίειν. 12 τί. γάρ μοι τοὺς 
το Ὀ6 φαίης ἸΏ, - Ὕηδ:: 107 ἴοτηδ. ἐπ6 (0065) 

ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς 
ουϊδίᾶα ἰο 6 7υαρίη5ῇῷΦ Νοὲ ἰπ (ο65) ἰηβίᾶθ στοῦ 

κρίνετε, τοὺς δὲ ἔξω . ὁ θεὸς 
ἃγ6. Ἰαασίηθ, ἴῃ (ὁ 65) Ὀπί: ουϊδίᾶα (ἢ 6 ἀοὰᾶ 

κρίνει; 13 ἐξάρατε τὸν πονηρὸν 
ι5 ἀρ δ τοῦ ἃ οὐδ ἴθ ]οκοᾶ (οπ6) 

ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 
οὕἴοῦ τοῦ νύν (ὁπ65). 

θ Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα. ἔχων 
15 ἀδτίηβρ ϑδῆϑψοῃεθ. οὔἴγου᾽ Ταδὶίοσ ᾿- Βανίηβ 

πρὸς τὸν ἕτερον ᾿ς κρίνεσθαι. ᾿ ἐπὶ 
τον δια - ἴῇῆς. αἰξξοετεηξ (ολ6) ἴο 6 αρίηρ 561 ὉΡροὰ 

τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 
186. αὨ]υϑὲ (0165), 8η4 ποῖ. ὩΡΟῺ {π6᾿ ΒΟΙΥ (0065) 7 

δ- ἢ οὐκ. --. οἴδατε ὅτι. οἱ “. - ἅγιοι .᾿ 
ΟΥ ποῖ δανοσου Κπὺποννα ὑμαὶ ἴῃ δοῖν (οη 65) 

τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ “ἐν ὑμῖν 
ἴδ8 ψνοσα ΨΠ1,}πιάρΟῦ  Αμᾶ. 1Ὲ. ἴῃ υοτ 

᾿ς κρίνεται . ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε 
8 θείη υᾶσεα [86 ννου]ά, ἀννοσίῶν τὸ χοῦ 

κριτηρίων ἐλαχίστων; 8. οὐκ οἴδατε 
Οὗ ᾿ξ ΩΡ Ὀ]8 665 ἰβαβδὶῦ ΝΟΣ Βᾶνα χοῦ Κποννα 

ὨΘΕΠΟΡ ΕΠ Ιθανθῃ οὗ 
1] αΓΙ ο5 655 δηά 
ψ] Κϑάῃθϑσ, θα τ] 
ταὐτουτηθηθθα οαἸζθς οὗ 
ΒΙΛΟΘΥΙΟΥ δηα ἰσαίῃ. 

.Ο ΘΙῈ ΓῺ [οὐδοῦ 1 
τοί τοῦ ίο αἰ 

ΪΔ ΟΟΙΡΘΏΨ 
ογη]οδύοσϑβ, 

10 τοῦ [πλ6ϑ 15} 6Ώ- 
ὉΙΓΕΙΥ ΙΓ μ6 ἴογ- 
Ὠϊοδύοσα. ΟΥ̓ {15 ποῖά 
ΟΥ [89 ρυϑϑαν ῬΘΥΒΟῺΒ 

ΘΧΙΟΥ ΤΙ ΟΏΘΥ 5 
Οὐμοσνίβα, 

χῸὸὼῦ σοῦϊα δούσδ!ν 
Βανθ- ἴοὸ μοὺ- ουῦδ᾽ οὗ 
ὑπ6 ψοσα. 11 Βυὺ ΟΝ 
1: δὰ. υϊθηρ στοῦ 

ταϊχῖπσ ἴἢ 
ΟΟΙΏΡΘῺΥ ΜῊ. ΒΏγΟΠΘ 
ΟΕ116 4. Ὀχοίμου {μπαὺ 
15. ἃ Τογηϊοδίου.- ΟΥἮΎ 8 
ΘΊΘΕΩ͂Υ ῬΟΘΥΒΟΩ ΟΥὁ 80 
ἸΔοΙΑΙΟΣ ΟΥΓΎ 8 ΤΟΥΘΓ 
ΟΥ̓, ἃ αὐ Κασα ΟΥἨΎ 8} 
ΟχίοΥ Ομ οσ, ἢοὺ ϑνθῃ 
οαΐληρ πὶ ΘΟ 8 
τῆϑαι.. 12 ἘῸΣΓ ψῇδῦ ἄο 
Ὶ ἤδνο. ἰο ἄο. 
Ἰπαρίηῃρ ὕοβο ουὐδίαθ3 
Ὧο σοῦ. μοῦ 
ἴμοξθ ἰμβίαβ, 18 ψὨ16 
αοᾶ 7μπᾶρο5 ἔποβα οιιῦ- 

Ι “ἜΘΟΥ 8 
ψὶοκοᾶ. [8] 
διωοηρ. γοῦΣΒΘΙν 85. 

Ὅοδ5 δῇγομοθ. οὗ 
γον ἰμαὺ δὰ5 ἃ 

δ δϑδϊηδὺ ὑῃ 6. ΟΥΠΟΓ 

ἄαγε ἴἰο ρὸ ἴο οουτὺ 
ΒΟΟΣ πητὶρύθοι 5 

Θὰ ποὺ Ῥθίοσδ 
ὑμ6ὸ ΠΟΙ͂ ΟὨ6597 ΖΟΥΙ 

ἄο τοῦ: ποὺ ΚΟΥ ὑδαῦ 
6 ΠΟΙ͂ οὔθ ΜΠ 

Ἰπᾶρο “ὋὯδ6 Μοῦ Απᾶ 
1 86. ψοια 
Ὧ6 παροα. Ὁ τοῦ, 

ΔΙΘ τοῦ πῆ ἰο. ἄν. 
ΨΟΙ ὑὐἸν 81 τηδύουβ9 
800 τοῦ ποὺ ΚΟΥ͂ 
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ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μ 
ΔΏΒΘΙΒ ὙΜ6 5881] 1χᾶθ8, ποῖ βου! ἴῃ ξδοῖ ἰ Δ ρ 615) ὙΤΏΨ, ὑΠΘΏ, ἢοὶ 

, βιωτικά 
(155) Ροσίδιηϊηρ ἰο 162 

ροτπὴν ὑμῖν 
ςςς ΘΙ σσδδδτηθοξ 

οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς 

διακρῖναι 
ἴο ἡᾶρβα ἰπσοῦ ἢ τρ 

αὐτοῦ, 6 ἀλλὰ 

᾿ς κρίνεται, 
15 βοιεηςρ Ἰυαδεά, 

ὈΠΌΘΙ να Β ἢ 

ἰμᾳλᾶθοαὰ ἐμποσοίοσθ ΨΏΟΙΙΡ ἀφόσθαξα 

κρίματα 
Ἰανϑαϊϊβ στοῦ δῖ ανίῃβ 

816 σχεδίην 7 ΞΙ͂ν 

τοῦτο ἀδελφούς. 

οἴδατε 
ποὲ μαᾶανθ γοῦ Κπονι ἐμαὶ υὐήαπέίομο5)  ΚΏΟΥ ὑδδὺ; ὈΠΥΙΡΉὐΘΟΙΒ 

βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; 

ὍὯφ τοῦ Ὀεΐη 5 τλὲϑ]ρᾶ; 

εἰδωλολάτραι 

ἀρσενοκοῖται 
Ἰ1θτϑ νι τλ8165 

πλεονέκται, 
οοναίουβ (ο)65), 

160 

ήτιγε μα ψὸ 5181 ἱπᾶρε 

ᾷ βιωτικὰ μὲν |πιαύοτα ΟΥἨ ΤΠ 1176) 
Ῥεχίδιῃϊηξ ἴο 1116 ἱπᾶθαᾶ 4 Τῇ, ἔθ, γότὶ ἄο Βδγα 

ἐὰν ἔχητε, τηδύϊοτβ οὗὁἨ 15 116 ἴο 
ἰμεχεΐοσε 7υρίηϑ ΡΙαοεβ 1Ὲ ανὲσ σοῦ ζγδν ΡῈ βανὶηδ, 6 ὑγθα, 15 10 0Π16 Τηδῃ 

ἐξουθενημένους ἐν τῇ |Ἰοοκοᾶ ἄοσα ὩΡΟῚ ἴῃ 
Ῥοίῃξβ ἐτϑαῖρα 85 ποίμξηρ᾽ ΕΣ 86 1 π6 σοηρτοραύίζου ἰῃδὶ 

τούτους καθίζετε; [τοὺ ρμΐ ἴΏ 88 1υρ65) 
ἔλεβα (065) δια χοῦ Βεδ 5} 5Ὶ 81. 5ΏΘΕΚΙσρ ἰρ 

λέγω. τον τοῦ ἴο δβῇϑιης,͵ 
Ι δτὰ Βα 5, [15 ἰῦ σὰ ὑμϑὺ ῶδγρ 

5 ποῦ ΟὯ6 Ὑ|56 ΙΏδη 
ΨΟ ] ϑιηοηρ τοῦ ὑδαὺ ψ}} 
τοῦ [06 8016 ἰο ἡπᾶρθϑ. 6. 

Ῥτούθυς, 

ἴο γοῦ 

χοῦ 0 ΟἿδ δ Δ ΈΙΙ 

ἀνὰ μέσον 
ταϊαβὲ οἱ ἴῆ6 [ ἔχοοη ὯΪβ 

ἀδελφὸς μετὰ [6 Ὀαὺ Ὀτούμθυ ΡΌΘΒ. ἴο 
Βαϊ Ῥτοῖδεσ ὙΠῸ ἰσουσ ΜΠ ὈΓΤΟύΙΣ, 

καὶ τοῦτο ἐπὶ δὴ δῦ Ὀϑῖουθ τῃ- 

δηὰ 1}15 ὌΡΟΣ 1 ὈΘΙΘνΟΥ ἢ ΝΝ 

1 ΈἜ ΘΑ, ἤρθη, -ἰ 
, ᾿ ᾿ ΙΘ8ἢ 5 διδορούθμοΣ 8 

οὖν ὅλως ἥττημα | ἀοῖραί 0 στοῦ ἐπεὶ 
χοῦ δ᾽δ νην ἰδν- 
δ 5 ταῦ Ομ6 Δ Οὕ ΘΓ, 
ΝῺν ἄο χοῦ ποὺ ταίῃ- 

ἔχετε μεθ᾽ 

τί οὐχὶ ἄλλον ΠΚΙΝ ἀγὸν μὰ ΠΕ [6Γ Ιοὺ γουγβεῖνεβ 86 
διὰ τί οὐχὶ ΨΤΟΏΡΘα" ΨΥ ἀὯ0 γοῦ 

6 γοῦ Ῥοίηρ ἰγϑαίθα ποεῖν ΤὨχοΟΡ δὲ ποὲ [Ποὺ ταμοῦ ἰθὺ ψοῦ- 

- ἀποστερεῖσθε; 
Ὅδ6 ἀφθυ σιν γούτεοινο52 

καὶ 
διηᾷ 

8 ἀλλὰ ὑμεῖς | 56ῖνεΒ͵ Ὀ6 ἀδέγτϑαπαρα) 
Βαϊ , ἴοῦυ [8 Τὸ [86 σο, ΧΑ Σν, χοῦ 

ἀποστερεῖτε, καὶ  ψτοῦρ 8ηᾷ ἀεΐγαμα, 
τοῦ 81 ἀθρσίνίηβ, Βα Π4 γοῦπ ὈγΟύΠοΥΒ δἱ 

ἰῃδΐ. 

σ ἂν ! ) 
ὅτι ἄδικοι 9 ΜὙΩδί! Ὁὸ τοῦ ποί 

Μὴ 1 ῬΕΙΒΟῺΒ Ψ11 ποῦ ἰη- 
ΒΟῸΣ ὙΠ 1ὩΠΟΣΗ Νοῖ ποι οὐ Κιῃράοῃ 

οὔτε ετόρνοι οὔτε [Ὅο ποῦ Ὧ6 πἱβὶοθα, 
δ 41..} Ϊ ἢ . 

ν᾿ ᾿ πα ῬΟΣ 1 ΝΟΙΡΗΘΙ ΓΟΓΩΙ ΘΙΟΓΒ, 
μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ [ἢ ΐ 

δάσο 2ῸΓ βοῖϊ πρ οὐ 1ἀΟΙΔύΘΥΒ, ΠΟΙ 
10 οὔτε κλέπτα νον [8] ΘΥΘΥΒ, ὨΟΥ ΙΏ6 

ι οὔτε ΟΣ ἕπίονοϑ πος ᾿Καρῦ ἴῸὉΣ Ὁπηδίαγαὶ 

μέθυσοι, οὐ λοίδοροι,͵ ᾿ ΒΡ ΤΡΟΒΘ5, ΠΟΙ ΣΊΘΩ 0 
ποὲ ἀχυηκαᾶβ, πο σονίοσβ, [16 ὙΠ θα, 10 20 

βασιλείαν θεοῦ | (μίονοβ, ΠΟΥ ΒΚ ΘΘΑΥ Ρ6Γ- 
Κιίηβάοπι οὗ ασοα ἰ5οῆῦϑ, ΠΟΥ͂ αγ ΚΔΙΩ͂β, 

1601 

ταῦτά 
ἴμ656 ([ῃη85) 

ἀλλὰ 

11 Καὶ ηρονομήσουσιν. κλῇρ᾽ “ Δα 
1). Δ πλλοσῖ. 

ἶνες ἦτε ἀλλὰ ἀπελούσασθε, 
Ῥυξ τοῦ ννϑσ ψδϑῃθα ΟΕ, ὑυΐ βοὴθ τοῦ ΜΕΓΙΘ; 

ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ἡγιάσθητε, θητ : 
γοῦ ΜΈΣ βαμοιδεα, μυῤ στοῦ νγεσο ᾿υ5Βεα 1π 18 

ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ 
μῶθ οζίμβεα τοσὰ οὗτιδ ΟἹ γεβὺβ Οαγδὶ δὰ 

ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. 
΄ὰ 8 ΒΌΙΡΙ οὐῃοε αοὰ οξυ5 

12 Πάντα μοι ἔξεστιν" ἀλλ᾽ οὐ 
ΑΙ (ΐηβ55) ἰοτὴς 15 θεία Ια τέ]; ας ποὶ 

τιᾶντα μοι 
ΑἸ (αὐ 55). ἴο Τὴ 8 

οὐκ ἐγὼ 
Ἰ 

ες συμφέρει. 
15 ὈδασαΣ τοροίδμοσ. 

ἔξεστιν" ἀλλ᾽ 
5 θεΐηρ ΙΑ 1; μα ποῖ 

᾿ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό 
5ῃ81} Ὀ6 Ὀγσουρμῦ απάον δαἰπουιν ᾿ ΒᾺ2 

13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, 
ΤῊὯοαἅΣκ ἐπί ρβ οδίθα ἰοῖμῃθ σαν ν, 

κοιλία τοῖς βρώμασιν ὁ. -δὲ θεὸς καὶ 

αν ἰο πα ἰμίηρϑ εβαίθσω; {πθὸ μαΐ οὰ δἷ5ὸ 

ταύτην ᾿ καὶ ταῦτα καταργήσει. 
ταῖς δι ἰδεϑα (ἰρΡ5), ΜΜ11ΤΏΔΚΘ ᾿ποξέθοξννο. 

τὸ. δὲ σῶμα οὐ “τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ 

Τὴ πὲ Ῥοὰν ποῖ ἰο 86. ξογῃ]σδίϊοι, Ῥαΐ ἴο με 

κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι: 14 ὁ δὲ 

ΕΝ πα ἰδ6 Ιιοσα ἰοἴμθ.. Ῥοάν; τῆ Βυΐ 

θεὸ καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν ἡμᾶς 
ἀρᾷ Ῥροὰᾷβ ἰμ6 Ιιοσὰ Τταῖβοα ὰἃὉΡ 5 

ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

μον} ταῖβο ἃν οὐδ [σοῦ τ. ργρονεσ ΟΣ Ἀἶτλ. 

15 οὐκ οἴδατε ὅτι 
: Νοΐ δᾶνθ τοῦ Καοὴ ἰδὲ 

ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν; 
οἔγου ταθροῖβ οὗ ΟΠ σὶβὲ 152 

, ς ; Α ᾿ 
οὖἦδ τὰ μέλη τοῦ χριστου 

τμβοσϑΐοτο 86 ταθιηρειβ οὐ μα ΟὨσίβὲ 588} 1 τάδ 

πό ἔλη μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ 

οὗ ονὴς πταροτοῦ ΟἾΝΟΣ ΧῸΔΡ) Ὁ οσσυτ. ΟΥ πῃποὶ 

οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος 
πᾶν σοῦ Καονα ἰμαὶ ἴδε (ομθ). ΤΆΒΚΙΩΒ 561} 5|10Κ 

ἢ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, 
τὸ ἐδ πορν ἢ οὔθ ον ἢ8 57 ΤῊΘΝ ΨὙ11 6 ΣΟΥ, 

φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 17 ὁ 
96,75 6, δα ἵνο πο θθϑ ΟΠ8. ΤῊΘ (ο16) 

δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἕν πνεῦμά 
Ῥαξ χοδκίηξβ 56}} 5υῖοῖς ἰο ἴδ 68 Τοιᾶάᾶ οὔθ ϑϑρ σι 

ἐστιν. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν’ πᾶ 
ὮΘ 15. 

πάντα 
41 (1ἰπ|65)- 

τινος. 
ΘΏΜΨΟΙΠΘ. 

- καὶ ἡ 
δ 4 ἰδὲ 

καὶ 
δῃὰ 

τὰ σώματα 
18 Ῥοαϊο5 

ἄρας 
Ἡδνίῃρ ξῖρα ὡρ 

ποιήσω 

1 ΟΟΕΙΝΤΗΣΑΝΝΑ 6:11---1 8 

ὯΟΣ ΤΌΡΙΠΘΙΘ, ΠΟΥ 6Χ- 
ΤΟΥ θυ 11 προτὶ 
(οα᾿ 5 Κιηράοτῃ. 11 ΔηΩα 
γοὺ μαὺ 15 ψ δῦ βόζὴδ 
οὗ τοῦ ψοῖθ. Βιυὺ τοῦ 
Ὦδῦθ θοῦ ψϑϑθα 
οἴθρδῃ, Ὀσὺ τοῦ Ὠδνθ 
θὰ βδηο πῆρα, ὑυΐ 
χοῦ αν ὑῬδεθὴ ἀδ6- 
ΟἸατϑᾶ τἱρ ἰθοῦβ ἴῃ ὑ88 
ὨΒΙῚΘ οὗ οὖν Γοτὰ 96- 
55 Οὐτίδὺ δῃᾶ ἢ 
{86 ορίστὶῦ οὗ οὖ Αοἄ. 

12 Α11] {πίη 808 
180ΠῸῚ} ΙῸΣ τὸ; ὑεΐῦ 
Ὠοῦ 811 ὑῃΐηρ 5 δῖ8 δᾶ- 
νδηύβθσθοιβ. ΑΙ: ὉΠ 5 
816 ΙΔΨΨΓῸ] ΙῸΓ ΤᾺ6Ὶ 
ῬΆΓῚ ψ{11 ποῦ Ἰοὺ τὴν- 
585} ὍὈ6 Ἀτουρῦ ὑπ ᾶε 
ϑΌ ΠΟΣΟΥ͂ ὉΥ͂ δ ϊηρ. 
13 ΒΌοαΞ ΙΓ [6 Ἀ6]- 
γ, 8η4 [1ῃρ ὍΘΙ ἴῸΣ 
Ἰοοᾶβ; 0 αοά 1} 
Ὀχΐρ μοΐᾷῷβ ὁ διηᾶ 
ἔχοιι ἰο ποίμΐηρ. ΝΟΝ 
ἐῆ6 Ῥοᾶν ἰ5 ποῦ ἴοσ 

Τοτϊοδυύϊοη, θὰ ἴοτ 
{86 Τιοτᾶ; 8 ὑδα 

Τιογὰ 15 ἴοΓ ὑ8 ὈοᾶΥ. 

14 Βυὺ (οὰἂ Ὀοίἢ τϑϊβθα 

ὉΡ ἴδ Τιοτὰ δᾶ ΜἘῈΙὶ| 
γαῖδα υθὉ5 ἃὦῷὸῷ οὐὐ. οὗ 

[ἄρα Ὁ ὑῃσουσῃ ἰδ 
ὉΟΨΕΥ.. . 

15 )οὸ τοῦ ποὺ ΚΠΟΝ 
τ΄ Ὑοῦυκ Ῥοῦϊθβ 8Γ6 
ΤΩΘΙΌΘΥ5.- οὗ ΟἾ σὺ 

ΞΩΔΗΙ͂ 1, ἴθ, ὑδίκα 

ΤὯΘ ΘΙ ΡΟΥΒ οἵ [ῃ6 

ΟὨγῖϑῦ ΑΚ) δια τ |κ6 

1ϑὰ τθθο 5 οὗὐ 8 

Βδυῖοῦ9 ΝΟΥΘΥ ΚΔ 

ἰμδὺ ΒΔΡρρΘα! 16 ΜΏΔῦ! 

Ὧο τοῦ ποὺ ΚΙΩΟΥ͂ 

ὑμαὺ 6 Ψ8Ὸ ἰ5 Ἰοϊπιθᾶ 
ἰὼ 8ὃἃ ᾿δυοῦ ἰδ. 6 

Ῥοᾶγ ἘΌΓ, “Ἴδα ὑψο," 

585 Ὧ6, “ΨΜἘῈ1ι 6. 016 

65." 11 Βυῦ Ὧ6 ψΟ 

ἰ5. Ἰοϊῃοθὰ ἰο ὑπὸ Ττιοστά 

15. Οὔ βρϊτιῦ, 18 ΕἾΘ6 ν 
Βδ υοῦ Βοοίωηρ ἔγοτα. με τογηϊοδεομ; δυοῖν ΠΌΤ. ΤοΟΡἰσα οι, ΕΥΘΥν 



1 ΟΟΕΙΝΤΕΠΙΑ͂ΝΝΑ 6:19---: 

ἁμάρτημα ὃ ἐὰν 
οἰαία ΙΝ ψΐο ἱξενον τηϊρῦ ἅο 

ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ 
ουΐδῖάθ οζίῃε Βοάαν 15, ἴδα (οπ6) 

ον πορνεύων "εἰς τὸ ἴδιον 
σοχηχοϊ εἶ ρ Σοσ αι οη ἱπίο {ῃμ6 ΟΜᾺ 

ἁμαρτάνει. 19. ἢ οὐκ οἴδατε. 
15 5 β πα ῖτρ. 

α ᾿ ὑμῶν ναὸς τοῦ 
φὰ  οἔτου ἀϊνῖηο μδριαίΐοη οὔθ ἴὰ 

ἁγίου. πνεύματός. ἐστιν, οὗ ἔχετε 
ΠΟΙ, 5ρῖστς .8, 

ἀπὸ θεοῦ; καὶ 
ΕἸ ν9}.9} σοαᾶ Αῃάᾶ 

20 ἠγοράσθητε 
.ὙΟὉ ΨΜ6ΙΘ Βοιυρμὲ 

ΤΠ 

Ῥοᾶν 

ὅτι τὸ 

τοῦ 

ἐστὲ. ἑαυτῶν, 
χοῦ 8:6 

τιμῆς" 
οὗ ὑτίςθ; 

οὐκ 
Ἀοὲ 

γὰρ 
ΤΟΥ 

δοξάσατε 
διουεν τοῦ 

ὑμῶν. 
ΟΥ του. 

᾿ δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ. σώματι 
δοίθαν ἐπα αοά 1 ἐμ - Ροᾶν 

7 “Περὶ δὲ. . ὧν ᾿ἐγράψατε, καλὸν 
Αμοαὶ Ῥιυλ ψνηΐο ([Π1π55) στοῦ ψτοΐίΐθ, ΒΘ 

ἀνθρώπῳ γυναικὸς ᾿'μὴ - ἅπτεσθαι" 
ἴο ΤΩ8Ὰ οὗ νοτήϑῃ ποῦ ἴο 6 Του ῖη δ᾽; 

2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν 
- ΤΟ πα τδ6 Ξοσι οβ ο΄ 68 ἢ (οη6) ἔμπα 

ἑαυτοῦ γυναῖκα καὶ 

ΟΣ ὨΪΓΏ56ΙΕ ὙΨΟΓΆΒΙΣ διὰ 

ἑκά "τὸν 
ΘΔ 0 [οσα811 {2} 

“ς ἐχέτω. 8. τῇ 
1οὲ μὲν ἊΣ αν]. Τὸ ἴῃ 6 

ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν᾽ 
ΤΆΒΙΘ ΜΡ οα ἴο “αορέ- Ἰοΐὶ Ηΐτη 6 σἰνίηρ σξξ, 

ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 
ἩΚοννῖβα Ραδ. δἴ5δὸ ἔῆθ ψοζῆδα ἴο {πθῸ Χ816 Ῥϑύξοῃ. 

4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος. οὐκ 
Ὑὴ6 ψνόοΐδὰ ΟΥ̓ ἢ6 ΟὙᾺ βοᾶν ποῖ 

ἐξουσὶάζει ἀλλὰ ὁ ἀνὴρ" ὁμοίως 
15 βανίῃρ δυϊποσιν “ΡΣ ἰδ Ὡ1416 Ῥϑύξοι;. ἩΚουνῖπα 

δὲ καὶ ὁ - ἀνὴρ τοῦ ἰδίου. σώματος 
Ραξ 8150 «6 τΏ816 Ῥούβοθῦ οἵίμβεο ονπ Ῥθοαν 

χέτω, 
16 τη 6 Βάνίῃρ, 

ἴδιον ἄνδρα 
ον ΤᾺΔ]Θ ῬΕΥΞΟῚ 

γυναικὶ ὁ 
ν, 26) 9εζ5 91 

ἀποδιδότω,͵᾿ 

τὰ9 

οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ εἦ γυν ὅ μὴ 
ποῖ 5 αν δαϊμουσν θυ ἰΐα «χυνής. Ν τ 

ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ 6ὃῸὋμήτι. 
ῬθΎου ἄσρυϊνίη ὉΒ6 δηοΘΣσ, 1 “ποῖ δῖ 

ἂν ἐκ οσυμφώνου πρὸς καιρὸν 
ἈΚΟΙν ουΐ θοῦ οοπδβοηΐ ἰοννασαά δρροϊῃθα {6 

ἵγα οὐ σχολάσητε ᾿ς Τῇ 
ἴῃ οτάᾶεσ ἰδαῖ . χΟὺ ΤᾺ] δνθ ΘΙ ΒΌΣΘ -ἴο ἔῃ 6 

προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ - αὐτὸ 
ῬΥΆΣΧΟΙ Θπάᾶῖ . αρδὶθ Ὄροηυ ἴπ6 νεῖν ((Ὠ125} 

ποιήσῃ ἄνθρωπος 

1.}.12 

σῶμα 

Οἵἱ ποὶ ἤδνο τοῦ κπόονγὰὶ ἐμαὶ πὸ 

ἐν ὑμῖν 

ΟΥ ΨΒΪΟΏ. τοῦ ὅζὸ δνίηβ 

οὗ ΒΕΙν 68, 

ΒΟ. -. Οἴου... 

{{:}} 

οὗμθν βίῃ ἰϑῦ ἃ τηϑῃ 
ΙΔ σοχηχῖῦ 5. οἷ. 
5ία6. 15. Ῥοᾶν, Ῥαΐ. ἢ 
ἰδὲ Ῥγϑοίϊοθα. Σου - 
σαύϊοῦ 15. 51 ]ηΡ 
αρϑίηδὺ Ὠἷσ ΟὟ ΡῸ 
19 γηδὺ! Ὧο τοῦ πο 
ΚΟΥ ὑμπαὴΡ [ῃ6΄ ῬοάΣ 
ΟΥ Ὑοῦ ΘΟ! ἰδ ἘΣ 
θαρ]6. οὐ 8 ΠΟΙ͂ 
ΒΌΪ ὙΠ τοῦ, 
ΜΏΪΟΣ Ὑοὺ Ὦδνθ ἔσΌχὴ 
σοῦ ΔΑἸἰθδο, τὸ 60 
ῃοῦ Ὀθίοηρ ἴο. γοιτ- 
56 Ιγ 5, 20. ΠΟΥ ὙΟῪΣ ΤΟΣΒ 
Ρουσαὺ ὙΠ... 8 ὈΣΙοα, 
ΒΥ 811 τιθϑῃδ, ΒΊΟΝ 
αοα ἰμ ἰδ Ῥοᾶν οἱ 

ἼἜχοῦ Ῥθορῖβ.. 

ΝΟΥ ᾿ροποοσηἑηᾷ 
[πΠ6 ἐπίπρα δροιὲ 

ΜΘ τοῦ ψτοῖθ, 
15 Ἧ6ΙῚ1 ΤΟΥ ἃ τάδ ποὶ 
ἴο ΤΟΊΟΘΙΒ -8ἃ: ΜψΟΙΊΔΗ; 
 γοῖ, Ὀθοδαβα οὗ Ὀγάν- 
816 σα. οὗ ΟΡ ΙΟΘ 0 ., 
1Ιοὺ δ8ὸ 85) διϑγδ 
Ὦ15 οὐαὶ Ψ116 δα 686 ἢ 
ΟΏ8) Πδνθ ὨΘΓ- Τα 
Ὠυβοδηᾶα. 8Τιοὺ 88 
Βσραμἃ ΤΟΠ ΘΓ". ἴο 
[15] ψῖῖθ Ὧοσ ἀπ6; 
Ῥαὺ Ἰοὺ 6 ψίιξα. 4150 
ἂἀο κοίδα ἴο. [867] 
πυδρϑηᾶ, 4 ΤῺ6 τ] 
ἄοοθς ποῦ ΘΧΘΓΟΙΘΘ δ.- 
ΠΟΥ ΟΥ̓ ΒΟΥ οὐῃ 
Ῥοᾶν, Ρῃξ ΘΙ Β.8- 
Ῥδῃηᾶ ἀοθο; ἩΚονΙδ56, 
8150, 6 δυο θηα (065 
Ποῦ ΟΧογοῖδα δαὐπογο 
1 ΟΥΟΥ ἷ5. ΟΠ, ὈΟΑ͂Υ, 

οὐ θ πὶ ψιΐθ ἀοα5. 
ὅ )οὸ ῃοῦ 6. ἀθοσίνίησ 

[ΟΣ 08 
δχοθοῦ ὈΚ τ ῦ81 60η- 
Βϑῃῦ ῸΓ δὰ δρροϊηϊθα 
ἄτηθ, . ποῦ τοῦ 187 
ἀρονούθ ἔϊπιθο ἢὋὉ0 
ῬΥΆΥΘΙ δῃα 187 
σοῖθ ἰοροίμου δρϑίῃ, 

.608 

ἦτε, ἵνα: μ ε πειράζῃ... 
τοῦ ὐο 6, ἰμ οσᾶοσς μα ποῦ ΙΤᾺΔΡ Β6 θα πηρ 

ὑμᾶς ᾿ Σατανᾶς. διὰ τὴν - ἀκρασίαν 
τοῦ - το ϑϑίδα ἐπτοῦρ ἰδ6 ΙΔ0Κ οὗ ταϊρῃΐ 

ὑμῶν. 6 τοῦτο δὲ ᾿ λέγω, κατὰ. - 
οὔ τοῦ. - -: ΤΗὶθ Ῥυδ [δὰ βδσίμρῖ ΔοσοΤα 5 ἴο.: 

συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. 
ορἱαῖοῦ ἰοσοίμβεσ, ποῖ. ϑδοοογαϊησ ἰο δηϊοϊηᾶοτ., 

1. θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι.. ὡς 
Ι ΔΙ. ὙΥΠΠΏΒ. [.}»} 8}. ἰο ὍΘ. 85 

κἀὶ ἐμαυτόν: ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἐν ἔχει -. 
8150 ΤΑΥΒΘΙΕ; . Ὅυξ δϑοῦ (οπ6) - ΟὟ με. .15 Ἀν, 

ἄρισμα -: ἐκ θεοῦ,. ὁ.: μὲν οὕτως, 
βεϑοῖοαβ Εἰ ουὲ ον (οά, ὯΒ6.- (058) ἰπάρεᾶ ἔμ, 

ο ὁ .δὲ οὕτως. τον τ τρ Σ ἢ 
{6 ἴοτθ). νας ἰδπ5. 

: 8 εὐΛέγω δὲ - τοῖς - ἀγάμοις καὶ 
ΕἸ δῖα ΑΝ Ῥυ ἴο ἰῃ6. ἀρταατίοῆ (065) δῃηᾶ 

- ταῖς οὐ χήραις, . καλὸν ες αὐτοῖς ἐὰν 
ἰο 6 ᾿ τνίάονδ, --- 8π6.- - ἰο {6 ΔῈ φνδὺ. 

μείνωσιν. ὡς κἀγώ: 9 εἴ δὲ οὐκ 
ἴον 5 ο ]α σϑυηδῖτι - ̓ς 85 ΔΙΊΞΟΙ; -- τἰθαξ.,: ποὺ 

τς ἐγκρατεύονται,΄. γαμησάτωσαν, 
ἔῆη8 5) τὸ μανίηρ τηϊσ ὶ τ, 

κρεῖττον - γάρ". ἐστιν .;- γαμεῖν; ,Ὦ.. 
δέξο γάρ τ ΔΕΒ τι ἴο ΒΘ ΤΘΥΥΨΊῺΒ ἴδῃ 

. πυροῦσθαι... ᾿ 
ἰὸ 6 ὈφΙΠΡ 5εξ οἱ ἔγϑ, . 

0.195. - Τοῖς. δὲ ; γεγαμηκόσιν 
ες ΤῸ ἐδ (0165). ἐ5}}}} τῷ Βαν τη δῖ ΤαδχΥῖοα 

᾿ ἡπαραγγέλλω, .- οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριός, 
Τ8τὰ δηποιποίηῃς μοβίαθ, τοῦ Ζ.Ὁα ἴδ - Τιοστά, 

γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς. μὴ ̓λωρισθῆναι,, -- 
μου πονὰ ᾿ ΚΤΌΤΩ, -ΤΏΘ1Θ ῬΘΥΒΟΣ ὯΟ 

1. τς δὲ καὶ χωρισθῇ, 
τὲς ὄνος εὐὐν Βαΐ δηα΄. 586 5ΒΒοιμᾶ ΡῈ Ραϊΐ δραζέ, 

-ς μενέτω - ἄγαμος ᾿ ἢ ο τῷ, 
Ἰδὲ βεσ Ὧ6 σοσωδί “απ αττ θα Ο᾽ ἴοτῃᾳ 

ἀνδρὶ ᾿ς: καταλλαγήτω, --- καὶ 
816 ῬΈΥΒΟῚ 1εὲ μ6σ Β6 ΤΟΟΟΠΟΙ]ΡΩ͂, --- δᾶ 

. ἄνδρα -. γυναῖκα. μὴ ἀφιέναι. 
ΤῊ816 ὍΘΙΒΟΩ ὑνοΐδα. ποί ἴο Ἠ6 θυ: 80 ΟΥ̓. 

. 12 Τοῖς δὲ ᾿ λοιποῖς «λέγω ἐγώ, οὐχ 
ο Τοίδε Ρπΐ Ἰοέϊονετ (ο 65). ΝΣ 1, τοί }- 

ὁ κύριος: εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχεϊ 
ἴπ6.- Τιοτᾶ; 15 δὴν Ὀχοΐῃεσ δὴ [15 αν 5 

ἄπιστον, καὶ αὕτη 
ὈΠΌΘΙΠον τ, 854 " 6115 Γνγοσα8}}] 

οὐσυνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ ταὐτοῦ, 
5 ΤΩ ΚΙηΡ τ 6 1] ἰοσοῖμβὸν ἐοὸ Ὀ6 ἀνοηασ τὰ τα; 

1ο. {πδῖὰ ΤΆΒΥΥΨ,: 

Ὶ ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΝΑ 7: 6---12 

[μαῦὺ-. ϑαῖθῃῃ τὺ Ὡοὺ 
Κορ ἐδιαρύϊῃρ. χοῦ 
᾿ἔοσ χοῦκ ΔΚ οὗ 581ἴ- 
τορι δυο. 6 ον νΟΣ, 
ΕΓ ΒῸΣ ὑμὶβ Ὁ ΨᾺΥ οἱ 
οοπορδδίοη, ἢοὺ ἴῃ δὲ 
ἍΑΥ οὗ 8. σομηηθηῶ, 
ΒΟ ιβῃ 81 ἸΏ α 
ΟὝΘΙΘ 8.5. 1 ΤΩΥΒΘΙῈ 8 7Ὼ. 
ἜΝΘ ΘΥ 616 55, ΘϑΌ ἢ Ὁ 8 
ὯδΔ5 ἰβ ΟὟᾺ ΕἸ τόσα 
αοάᾶ,;: οπ6:. ἴθ ὑδὲβ 

ΜΑΣ, ΒΏΟΓΏΘΣ.. ἴπ [56 1} 
παν. 

ϑ8:.ΝΟῪ ΕΝ ΒῈΣ ἴο 
ἘΠ 1566. Ὡσιλδττῖοα ρῬοτ- 

ἸΒΟΩΚΞ - δα 06. -τ]α- 
οἶδ, Ὁ 16 “6 ΤΟΥ 
ἰθοὰ ὑμαῦ μον. τ6- 
πήδὴτι 'ούθ 85. 1 8}. 
9 Βπαΐῦ. 15. ἴθ. ἄο ποῦ 
Ὦδν6. 561: -οοηέτοί,- 160 
ἴθ ΤΏΔΥΤΥ, ἴοῦ τὺ 

15. Ὄδιογ ἴο- ΤἸΘΤΥΥ 
᾿ἐπαή᾿ τὸ 6 Ἰρδταθά 

ἐν Ὰ ῬΘΒΒΙΟΏ 7. 

107το0 .τὴ8 χαδ τ θα 

ΏΘΟΒΙΘ Ι σῖνϑ. Τυρίσιο- 

ἰλοῶβ, γϑοὺ. ποῦ 1 

μαῦ (86. Τιοσᾶ, {δδὺ 

418. Ὑ16:: Ποῦ] - ποὺ 

ἀδραγὶ ἔτοσὰ ΒΟΥ Ὠ15- 

Ῥαῃᾶ;: 11}0ὺ - 1 5886 

ΒΒΟΌΙΑ ΘΟ 11ν. ἄθ- 
Ῥαγῦ, Ἰοὺ ΒΟΥ. του 
ὨΣΙΑΒΥΓΣΙΘΩ͂ ΟΥ..6186 

τλᾶῦκο ΌῸὉ᾽ ἀραΐῃ ὙΠῸ 
ἬΘΥ Βυβρδηᾶ; δηᾶ 8 

Βυθραμα 5ῃοια᾽ ποῦ 
1οᾶῦο Ὡἰ5. 16: 

12: 8Ἐυ} ἴο 186 οἱῃ- 
οἵδ Ἣ ΒΒῪ,.- γ865, 1 

ποῦ ἐδ Ιοτᾶ: Τῇ 

ΘῺΥ ὈχούΏΘΓ μδόὺ 8 

-ἀΠ ΘΙ ονηρ τ Ϊΐο, δᾶ 

γεῦ.. 516. 15. ΔΡΥΘΘΘΡΪΘ 
ἴο ἀνε ηρ ΠΗ. ἩΪΠ], 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 57:18--Ξ.18 

αὐτήν: 18 καὶ γυνὴ 
δια ΟΤΏΔΏ 

ἄπιστον, καὶ 
προ ονίησ, δηᾶ 

μὴ ἀφιέτω 
ποὶ [οἱ ἴτη 6 Ἰοί 5 ΞῸ οὔ ΒοΥ; 

ἥτις ἔχει ἄνδρα 
ΨΏΟ. 15 ἤν ΙΤὨΒ16 ΡΘΧΒΟΣ 

οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν. 
Ἐῖβ [χ8}] 5 εἰ κίηρ 161} ἰοσείμεσ ἴο 6 ἀννο!!ἶηδ 

ετ᾽ αὐτῆς ὴ ἀφιέτω τὸν 
ὅτὰ "Ὅι ̓ς ἢ κεμε μα Ἰοζεηξ εοὸ οὐδ ἴῃ 

ἄνδρα. 14 ιἡγίασται. γὰρ ὁ 
ΤΑΒ]6 ὈΘΥΒΟΙ. ἘΔ5 Ὀδ6Ὲ βδποδορα ΤῸΣ ἴπ6 

ἀνὴρ. ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ 
ΤΆΔΙΘ Ῥόχβοὰ ἔπ Ὁπρο]ονίηρ ἰπ 6 ψογῆϑη, δχια 

ἡ γίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν 
Ὧδ5 θῇ βαιοιβοα μα ψοδα ἰῃ6 ἘΠΡΟΙ ον ὴρ ἴῃ 

τῷ ἀδελφῷ: ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν 
[186 ὑτχοίδου; βϑίῆςθ. σὴν ἰῃς ΟΠ οὗ χοῦ 

ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δ :᾽ ἅγιά ἐστιν. 
ἘΠΟΙθδ (ο65) 5, Ὅον Ῥυὶ ΠΟΙ͂ (065) ἘΝ 

15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, 
1Ὲ πὶ δὰ τπροιονίηρ (ο 56) 15 ρΡυυ Ὡς 561} δραστί, 

χωριζέσθω: οὐ δεδούλωται 
1οΐ ΟἿδ 6 υυΐ δ 561} ἀραὶ; ἤοξ 85 Ῥ6Θ ϑηβιανοᾶ 

ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ. ἀδελφὴ ἐν τοῖς : τοιούτοις, 
6 ἀλοαίκ» οἷ εἷς μὴ, ἴὰ Ἐπε ΒΈΟἢ (158), 

ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ θεός. 16 τί 
πὰ Ῥὰϊ ρῬρεϑοθ [85 σδιεαῦ σου ἴῃς ἀοά. ψνῃδὶ 

γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα 
Ζοσ αν γόοῖ πον, ψνοσάδη, 1ξ 6 7816 ὈΘΥΞΟᾺ 

σώσεις; ἢ τί οἶδας, 
νοῦ 1 κανοῦ -ΟΥ “νῆδὲ Βᾶνθ νοὺ Καόνῃ, 

ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 
ΤῊΔ]16 Ῥδύβοῦ, 1 ἐπὸ ψοῦϑὰ νὰ ὙΠ] νοῦ 

11 Εἰ. μὴ ἑκάστῳ ὡς μεμέρικεν 
1 0 ἴο Θδοῦ (ομ δ) 8858 [85 βίνϑῃ Ραᾶσχσί 

ὁ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός, 
ἤ86 Τοτσγὰ, οδοῖῦ (ΟΠ 8) 85 ᾿ 85 σδι]εάᾶ ἐμῇ Οἀοά, 

οὕτως περιπατείτω᾽ καὶ οὕτως ἐν ταῖς 
. 5. 16. Ὠΐτὰ Β6 ννδἸκΊη ΕΣ; δροιαῖ; ἃπα ἰδ ἰὰ ἰῃε 

ἐκκλησίαις πάσαις :διατάσσομαι. 
ΠΟΥ ΞΕ 8} 1 δῖὴ οχαβίηΐηνρ,. 

18 περιτετμημένος τις ἤθη; 
Ἐδνιηθ ῬΘ οι τ σεα ΔΏΣΟΠΘ νν 85 ο811647 

μὴ. ᾿ἐπισπάσθω: ἐν. ἀκροβυστίᾳ 
Νοῖΐ [Ιοὺ Βΐτὰ 6 ἄσασὶρ ΡΟ; ἴἰὰ ὉΠΟΙΣΟῦΧΩ ἐδ οι 

κέκληταί τις; 
Ὧ85 χΞ 95 [Ξ ἘΠ Ξε ΔΏΣΟΣΤΘ ἢ 

΄ 

5 

᾿ 

μη 
Νοῖί 

764 

1οὺ Ὠἷσ ποῦ Ιδανα Πργ: 
13 πὰ 6 ΨΟπδΩ ὉΠῸ 
Ὧδ5. ὃδὲ ὉΠΌΘΙΘν]ηρ 
ὨΙΒΡΘΩΩ͂, δηᾶ γοὺῦ ἢ 
5. ΔΡΎΘΘΔΡΙ6 ἴο ἀνε]. 
ἰὼ ΜΠ ΠΟΥ, Ιδὲ 
ὯΘΓ ποῦ Ιϑϑῦθ ἢν 
Βυβρδηᾶ, 14 ἘῸΣ ἰῇς 
ἘΠΡΌΘΙΘνὴρ ΒΟ δηα 
ἰβ βδῃοίίηοα ἴῃ χα. 
Ἰαϊΐοῃ ἴο [ΓὨΪΒ] ψϊζο, 
δα π6 - ὉΠΡΕΙ ον ὴν 
16 5 βδποῦ ρα. ἰῃ 
τοι ίοα ἴο ἴῃ6 Ῥχγοίῃ.- 
ΘΓ; οὐοῦσίθθ, σοῦ 
σμΙάτοσι ψΟΘ]α ΤΘΆ]1γ 
6 ὑπο ]θϑ, Ὀαῦ πον 
ΤΟΥ ἃ. Ὠοΐν. 15 Βεϊ 
ἐξ τὉ᾽6 ὑμρΡο]οσίηρ 
ΟὯΘ ΡῥιΌσοθας ἴο ἅδε. 
Ῥαγὺῦ, 1ϑὺ ἶσα ἄθρεατί; 
8, ὈΤΟΙΏΘΙ ΟΥ̓ 8 5ἰδίου 
ΙΖ ποὺ ἴῃ βουνϊαδ 
ὩΠΑΟΥ 506 οΟἶΤΟΌΠ)- 
δίϑδῃοθϑ, θαὺ Οαοα Ὧδς 
οϑ!]θα στοῦ ἕο Ῥ686θ, 
16 ΕῸΓ, ψ]|θ, ΠΟῚ ἀ0 
γοὰ ΚΠΟΝ Ὀαὺ ἐδαὶ 
χοῦ ΨΜἘῈῚ βάν [ψΟΣ] 
ΠΈΡΙ α3 ΟΥ Ππυρδπᾶ, 
Ὧον ἀο γοὰ ΚΙΟΜ Ὁ 
ας γοὶ {1 ββδύα 
[ψουῦγΓ] στ 69 ἐρυ 

1] ΟΪγ, 85 968ο- 
νὴ 85 βίνθῃ  θϑο ἢ 
ΟΠ6 8, ρογίΐοῃ, 11οὐ ϑδοὴ 
ΟἿ 80 Ψ8ΙΚ δῈ αοὰ 
Ὧ85 Ο8110664 Ὠἶμγ. Απά 
ὑὰυ5 1 οταάδίῃ ἴῃ 81} 
88 σοπστορού δι 
18 ΝΥ85 ΘῺΣ τῆϑῃ ο81168 
οἰτουχηοῖ56 42 Ιοὺ Ὠΐπὶ 
ποῦ Ὀδθοοπιθ ὉὈΠῸΙΓ- 

οὐμλοϊδοᾶ. Ηδ5 ΒΥ 

Ὥϑη Ὀδοὴ οβ116ἀ 

ζὴ υὑποϊτουχο βίοι 

115 σοῆονδῃ, 51,8 (ἴὴ δοοοσᾶ νυν ΒοΙήΔΠη5 12:8, 2 (ογϊηςῃΐδηβ 10:18 δπά 
ἩρΘΌγχονγα 2:4); αοά, 51 ἂδπᾷ Τοχία Ἐδοορίαπ; [Π6 Τιογχά, ῬΒΑΟΘΌΥΕ 
ὥόυραιβι, : 

Ἰ6ὅ 

19 ἡ 
ἐν} 

περιτομὴ 
ΟἰτοῦυτΑο  ϑίο 

ἀκροβυστία 

περιτεμνέσθω. 
1τοῖ ἴσα μ6 Ῥοίηρ οἰγουτϊηοίϑεῶ, 

οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ 
τοίη 15, ἀηᾶ 6 ὉΠΟΙ χοῦ ΟἸϑίοι 

οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν 
τοϊπΐησ [ἴἰ5, Ῥπδ οὔϑούναποθ ΟΥ̓ σοχλδπαπθη ἶβ 

θεοῦ. 20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσι ει ἣ 
οὐ αοά. ἘΔΟΩ (ομ6) 'ἰὰ ἰβα οδηρ ἴο ψψ Ὡϊο ἢ 

ἐκλήθη ἐν ταύτῃ. μενέτω. 
Ὧ6 85 δυο. ἴα 1815 16: Βῖτη 6 γουγβδίηϊηρ. 

21 δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι 
5Ιαν στγοτο σνοῖὶ 0811662 Νοῖ ἴο σοὺ 

μελέτω: ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος 
16} 1 6 οασθ; Ῥυῇ 1 δῃᾶ γχγοῖ 8:16 δ ϊ6 ἔτϑα 

γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 22 ὁ . γὰρ 
ἴο Ῥθοοζῶθ, σχϑίῃεσ ιιδ6ὲ νοι. ΤἼΤ86 (ο;6) ΤΟΥ 

ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος 
ιι Τοχὰ πανί 6 θα 6816 5ἴανθ Ζτθοασηδ 

κυρίου ἐστίν: ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος 
οὐ ογτὰ Ὧ6 15; 1Ἰκοννῖδθ ἴῃ ἔτεθ (Ὁ 6) 

κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 
βανῖηρ ῬΘΘΏ σ81. δῖαν ΠῚ οὗ ΟΒ σι. 

22 τιμῆς ἠγοράσθητε: μὴ γίνεσθε 
ΟΥ ΣᾺ σοῦ ννούε Ρουβῶῖ; πού Ὀ6 Ῥθοουη5 

δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 ἕκαστος ἐν 
5ῖδν 5 τ ΟΣ τρῃ. ἘΘΟῺ (ΟΠ 6) 1ῃ 

ᾧ ες ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ 
ΜΈΪΘΙ (125) 6 85 σϑἹ]ϑᾶ, Ὀσοίμοσβ, ἴπὰ 1815 

μενέτω παρὰ θεῷ. 
τοῦ τα 6 στοσηϑιηΐηρ Ὀθϑιᾶθρ αοα, ᾿ 

25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου 
Αροιυξ Ρυδ ἐξα νἱγρίη θῃ]οϊημᾶθς ΟἿ Τιοσά 

οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς 
πὸ ΤἌαγὰ Βανίηθ, ορίηϊοῃ Ραΐῤ 1 δὰ νη 85 

ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 
μανίῃρ ῬΘΘῺ 5ΠΟΝΝ ΤΆΘΤῸΣ ὉΥ ΙΟτΤαάῖ ΖΙΠΣ] ἴο 6. 

25 . Νομίζω οὖν τοῦτο. καλὸν 
Ὶ δ ΟὈἸΏΙΩΒ ἐμποσθῖοσα 1815 Βπε 

ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, 
ἰο Β6 οχ βείηρ ἑσουρηῃ ἔμπα πανίηρ βίοοα ἴῃ πΘΟΘΘΒΙν, 

ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 
ἰδὲ ξι9 1) ἴο τῇδ τη6 τὰι85 - ἴονοε. 

21 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει 
δνο γοὺ βδθ Ρουπᾶ ἴο ψοταϑῦ Νοΐ Ὀ6 ββεκίηδ᾽ 

λύσιν" λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; 
Ἰοοβίηϑ; Ὦδνα σοὺ 6 Ἰοοβοαᾶ ἔτοω τνοσαϑῃ 

ζήτει γυναῖκα: 28 ἐὰν δὲ 
ὃ8 βερικίῃρ ΝΟΙΏΔΙΩ; 1Ὲ ὄνεσ Ὀυΐ 8150 

αμήσῃ οὐ ἥμαρτες. καὶ ἐὰν 
γοα πδαὶα τ ητν, πος σοι τΡ πῆ, Αμὰ ἱξονοσ 

μὴ 
Νοῖ 

καὶ 

 6γ5, 

1 ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΝ 7: 19--ὧ 

Τρ Ἡἰὰ ποῦ ροὺ οἱγ- 
οἰ ολδθα. 19 ΟἸτοιχα- 
οἰδίουῃ ἄοθβ ποῦ ζχθϑῃ 
8. ὑμίηρσ, δῃᾶ τἰποὶτ- 
ΟὈΠΔΟΣ βο Ἰ68 5 Ὡοῦ 
ἃ ἰπίηρ, Ὀπὺ ΟὔΞ6Γ- 
ψΔσΘ οἵὐ Οαοαὐ᾽5 οοχὰ- 
δ αἀτηθηῦβ [4065]. 
2ΘῚῺῚ ΜΏδίρυοασυ βίδίβ 
ΘΟ ΟἿΘ Νὰ Οδ]}6, 
160 Ὠἴχῃ τοιλδί ἱπ ἰύ. 
ΔΙ ΜεῖΘ γοι οδ]1168 
ΨΏΘΩ 8. 5'αγοῦ Τὸ ποῦ 
Ιοὺ 1 ΜΟΥ γοὰ; Ὀυΐ 
1 γοῦ οδὴ 8150 ὈΘΟΟΘ 
ἔτθθ, σύες βϑῖζα [6 
ΟΡροτγύαμλίν. 22 ΕῸΣ 
ΘΏΥΟΠΘ ἰὼ [{Π6] Τιοτά 
8 85 οδ]θαὰ ΘᾺ 
8 5ῖδνθ ἰ5 8 Τιογα 5 
ἐγορατχηθῃ; πο 156 ὯΘ6 
ὑπαῦ 85 οδ]16α ΏΘΩ 
8ι ἔγθθ σ81 5. ἃ βἰᾶνθ 
οὗ ΟὨσίϑυ. 233 χοῦ αγΘ 
Ῥουρηῦ τ 8. ὑτίοα; 
δύο Ὀδοοχϊηρ 5ΙΘΥΘ5 
οὗ τῇδ. 241ῃὴ ᾿δδὺ- 
ΘΥΟΣ σοπαϊλῦϊτο δ ο ἢ 
ΟἿΘ᾽ ΨΔ5 ΟΔ]164, ὈὉτοίῃ- 

1εοῦ Ὠΐῃλ τοπλδίῃ 
ἰὴ 1 δϑβοοίΐδίθα ὙΠ 
αοά. 

. ῶὡ5 ΝΟᾺ σΟΠΟΘΥΏΪΠΡ 
ΨΊΓΡΊΏΞῚ αγ6 0 60η1- 
ΙΔ ἔγοσῃ ὑὯδ Τιογᾶ, 
ΌΌΙ ρμῖνο ΤΩΥ ΟὈἱηοα 
8.5 ΟὯΘ ἷἸὈΟ δᾶ ΙΏΘΤΟΥ 
ΒΟ Ηἰὰ Ὁ ὑπ 
Τοτᾶ ἴο Ὀ6 ᾿ἔδινηξ}. 
26 ΤὨΏΘγοζοσο 1 ΠΏ 
5 ὁ Ὀ6 6] ἰὰ 
νον οἱ [86 Ὡρδορδϑῖὺν 
ΒεσΘ ἢ τ5, ὑμαὺ Ὁ 
Ϊβ ΜΘ [ὉΓ ἃ τῇδ ἴο 
σοηὐίηιθ ἃ5. 6 ἰδ. 
2 Αὐτὸ. γοὰὰ Ὀοπῃμα ἴο 
85'. ΜΊ169 5'ορ βϑϑίιηρ 
8ἃ ΤΟΙθαθθΘ. Αὐτὸ γοὰ 
Ἰοοβοάᾶ ἴσο 8 Ψψ 1169 

5ορ βροκίῃρ 8 119. 
28 Βαῦ ἀνθ 1 γοὰ αἰᾷ 
ΤΆΘΙΥΨ, γοὰ ΜΟΙ σοχ- 
τοῦ ὯῸ 5, Αμάᾶ 1 ἃ 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΠΙΑΝΕ 1: 29---.-84 66 

τεν. | νἱοίῃ [ὈΘΥΒΟΩ] ΙΏ8}- 

οὐχ ὧμο πρᾶ. | χτίθᾶ, βσ ΟὯ6 ΜΟΙ 
οοχλμιίξ 80 δίῃ. ΞἘον.. 

οὕοσ, ἰζοβθα ΨΜῸΟ. ἃ. 

ΜΠῚ| αν ὑσϊρυ δίϊου" 
ἰὰ ἐμοῖς ἤσρβῃ. Βαυΐ δὰ 
81 βϑραχίηρ τοῦ. 

. γή ᾿ ἡ παρθένος, 
"βοδια πθατεν τῃ6 εἐνϊχαῖα, ποῖ 

ὲ ἢ οἱ 
- θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν 

τεῖδα Ἰποα. μας ἰοίδα... 8658 ΜΠ αν ἴδε 

τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν. φείδομαι. 

ΚΣ ὅτου," Ἶ «Ῥαΐ οἔ νου. 8: Βρϑυῖξ. ἡ 

ῦ ελφοί, ὁ 29 ΜΟΥΘΟΥΟΥ, {85 Ὁ 

ἣ μος δέ, πεν ἀδελθον, ἴπς [58 ν, Ὀσούῃοσβ, 8 τἰτηθ᾽ 

ιρὸς᾿᾿ συνεσταλμένος ἐστίν" ἰοῖῃ ἰδ τεάυσοαν ἘθποΘα: 
Καὶ , Ἢ 10Γ 6 ΟΒ ο 

ἐρροιαίες Ἐχαθ μδνΐαβ Ῥδθὰ ὈΪ]δοθά ΩΝ 5 : παψα ψῖνοα [6 ἂς 

λοιπὸν ας νυ αὶ δαἷ5οὸ [88 οἱ κε) Ὁποῦ {86 ὮΘ,. 

πο: Ιοέίονοσ. (105) 20 διά. αἷ5ὸ ὑμποβθ. ἯΠΟ 
ἔχοντες ὦσιν ΘΟ ὍΘ 85. ὍΒοβα γα 

ἔχοντες ξεν ὡς. μὴ ἔχοντει δον ΤΑΔΥ Β6,} 4ο ποῖ 660, ἘΕΠῚ ἐμοῦ, 

κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, ψᾷο ΤαοΙο6. 85. ὕποϑθ 

ὼ καὶ ἐδ οἱ σους: τϑοορίπα ὡς ποῖ Μοορίαθ, ἰοὺ ἀο τοῦ τοϊοίοθ,, 

ὶ ντες ὦ χαίροντες, καὶ δια ἔμοβα Μη ΒῸΥ 4 

ἀρὰ 188 δὶ ἀλοο) χαίροντες ὡς μὴ
, τοϊοίοϊαθ,, δηα [ξῃρϑ6. ποῦ Ῥοβϑοβϑίηθι. 

. οἵ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, |31 δΔῇὰ ὑῆοϑα χηδκίηβ᾽ 

1λ6 (Ομ 65) Ὀυνίξ.. 85 τοί μανίηβ ἀονσα,} 86 οἵἱ ὑμὲ ψουα 5 

81 καὶ “οὗ - χρώμενοι, - τὸν᾽ κόσμον ὡς [ὑμοβα ποὺ πϑίηρ 10, ἰο, 

ἐδα 1]; τὸν ὑ86 5Οθῆδ. 

οὗ ὑμῖ5 ΜΟΥ δ᾽ ομδηρὺ 

τη. 32 Τηἀερᾶ, 1 ψαμΙ᾽ 
σοῦ ἴο Ὀ6 ἔγξαε τοῖν 

δηχίοίν. ἘΠ6 ὉΏΤΑΣΣ 

- 4506 ἰδ6 (Ο 65) 51:08 ἔο τ βεῖνοαι ἰῆε. νου 88 

γὰρ τὸ 
7οῦ τμ6 

᾿- θέλω 
Υ δῖα ΠΠΔῺ5 

ὴ Κατ. ενοι" παράγεί 

ὟΝ ὡ αχρώμε τ ὦν 15 βοῖμθ Β6βιάς 

κόσμου τούτου. 32 ῆ ᾿ς τοῦ 
σχῆμα τυοχιᾶ 1815. Ξδϑῆῖοα οὗ 886 χίουϑ ΦΦὌΦὌὌΕΥΡ ερίμνου εἶναι. ὁ το τῆ ἰ5. 8ῃ 

δὲ " ἘΣ χοῦ ηεθα! ἀρχῖνιν ἴο 6. ΤὩ8ΕῈῚ) ζὸΓ Ἔπ6  ὑπϊῆρ5 οἵ Ση0:} 

ἄγα ιος τ μεριμνᾷ τὰ Τιοτᾶ, ΠΟ" Θ΄: ΤΩΘΥ, 

απτιαιεῖοά (ομ6). 5 Ῥεῖιβ δηχίουβ ἕοσ μα ([1π65}} σα ὑπ6 ὙΠΟ 5. Ἰαῤὲ 

τοῦ κυρίου πῶς ἀρέσῃ τῷ. κυρίῳ’ [ ΡΤονΔΙ. 33 Βα “ἴῃ 

οξίμο. ἴοσά, ἡ μον μὸ 8Βοι Πα ΡΙ6856 ὁ ἴῆς. Τιογᾶς; χηδυυὶθα τῆϑῃ. 5 ΔηΧ- 

33. : οὐ δὲ , γαμήσας ᾿ἴουβ ἴοΥ ὑπθ ἰδιηλόν 

᾿ἄῃ6᾽ ὸ κο) , ᾿ νυ : ΒανίῺΒ τυ θα [ οἵ ἐμ ψοΥα, τ ΠΟῪ 

εριμνᾷ: τὰ... -: τοῦ -- κόσμου, Ὧ6 ΙΔ΄ βϑῖη' [86 80 

15 -- αηχίοια ἕο ἴδ ({π|259). οξίδε. ν Σ Ια, Ἶ ὈγΟΥΔ] ΟΥἱὁἨ ἬΪδ᾽ ἘΜΜΙ͂ΘΙ 

πῶ ει ἀρέσῃ". - Τῇ γυναικί, 34 καὶ 34 ηα Ὠ6.-]5: «αν ἀράς 

πῶς 6 5ῃουᾶ ριθαβθθ. ἴα τες ψγοϊδῃ, δοᾶ  Ἐυσύμον, ὕπ6: “απχῆρτι. 

μεμέρισται. καὶ ἡ".: γυνὴ ἡ ᾿ἄγαμος. {π|6ὰ ψοχηϑῃ, ἢ, ἤν 

Ὧ6 Βα 6 θὰ φνεατίϑα. Απμᾶ ἴπθ οσΏδῖ, ἴμο6. ΔΏΧΩΔΡΤ Θα αρσινς 1 αϊασο "ῃ 

: τὰ ΟΥ 6 
: . ε 

καὶ “ἰς τοήτεαν 15 ρεβαε αὐκίθυο ἐ ἴον" ἅμο βέμιεϑ) (86. Τιογᾶ, ὑμδὺ εἶς 

τοῦ κυρίου, : ἵνα ᾿ πὴ ἢ - ἁγία. καὶ πιδν Ὀ8᾽ ΠΟΙ͂ ΤΟΙΣ ἢ 

ΟΕ πο. Ἴρτα," [ὰ οὐᾶςε. “Ἔμδὲ 86. ΤΆΔ 
δὲ πδην, -8 6 νοὴ ῬΟΟΥ͂ Ἀπά τ ἰν 

᾿ ΘΙ. "5011 ἢ 
τῷ. σώματι καὶ . τῷ. πνεύματι" ἡ α΄. ποιπαπ! 

: τ; ἔμπ6 [νοτη8Ώ7:} Π6 χηδυτὶ δα... τἹ ᾿ 
ἰοῖϊα Ῥοᾶν διὰ ἴο 86: ΒΌΪΣῚ ο ΕΝ ταῖρι ΟΣ το 

ὲ αμήσασα μεριμνᾷ τὰ. - 

δὲ εἰαμή τοδυτιθᾶ 5 θοΐηρβ δηχίοιυβ ἔοσ ἰμ8 ([π[85) 

τοῦ κόσμου; πῶς 
οἔ ἴδ ΨΟΙΙΩ͂, δονν. 

ἰΐηρ οὐ {Π6.- τάν ̓ 
ΜΡ ΟἸ ΠΟ 506. 18.᾽1:8 

- “τῷ «τς τ 

556 Θὰ ΦΊθα -ο ἔμ6 86: ΔΌΡΤΟΥΒΔΙ-: οὔτ μετ: 

61] 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑ͂ΝΝ. ἢ: 8ὅ---40 

ἀνδρί. 85 τοῦτο δὲ πρὸς . τὸ ὑμῶν; ̓ αβραπα, 85 Βὰϊ ΒΏΙΒῚ 
ΤΆΒ16 Ῥευβοῃ, . ΤὨϊΒ᾽.. ὑπαὶ ψοτα 6. οὔ χοῦ  δῖὴ ᾿βαυίηρ τὸν στοῦπ 

αὐτῶν - σύμφορον λέγω, οὐχ)ρΡθυβο δὶ Θανδηΐββα, 
γΘΣΥ͂ Οη65.: (8156) Ῥϑδσῖηβ ἰοσείμου 1 8ΙῺ ΒΘ ]Ὡ5, ἠοΐ [ἢοῦ ἰῃμϑὺ 1 ἸΒΥ- δαϑὺ 

εἰ ἵνα ᾿Ββρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ὃ... Ὠοοῦδ᾽ Ὄροη: τοῦ, 
ἴὰ ογτάϑε ἰβαεξ ὥοοβθ ἴο τοῦ ΟΤ ταϊβθί. ἴδον ρου, [αῦ. ἰοὸ τογϑ᾽. στοὰ ἴὸ 

ἀλλὰ. --πρὸς .: τὸ ον -’. ν καὶ ὑμδῦ. ψὨΙΘΏ 15. .Ῥεσοι- - ᾿ χη 
ρυξ Ἰονγασά ἴθ (μηδ) ἤσχημον νεΠ δηᾶὶ ἴρ 8) ἰδ ψῃοἢ 

τ εὐττάρεδρον ἧς τῷ : κυρίῳ ἩΤΆΘΒ 5 ̓. οοῃδίϑιῃῦ - δὺ- 
(ἰμἰπ 8) βἰτμωρ ν6 1] θεβίαθ ἰο ἴ88. Ιοτὰ 1 ἰοπἀδὴσθ.. ἀρόὰ {86 
ἀπερισπάστως. Ν᾿ ᾿ . ἡ ΟΓΩ͂. ιμουῦ αἰξίσδο- 

ρυηρν ον . : ΠῚ Ξ ὕοπ; -  .! 

τϑ Εἰ-: ὑτίς.. ες ἀσχημονεῖν 38 Βα "2. ΒΏΣΟΣΘ 
ΓΕ βε πϑΩΟ6 ἴα ΒῈ 5 ΒΕΒΑνΙΠΕ᾽ ἐπαρτορε συ Ἐπμγκα Ὧ6᾽ ἰδ. Ῥϑῃδνίησ 

ἐπὶ οπὴν παρθένον : αὐτοῦ: νομίζει : ἐὰν. ἸΤΙΡΤΌΡΕΣΙΥ, εῥονγεσα. ὨΪδβ 
προῦ ἔπ6΄ νη ᾿ ΟΕ ΓΕ ̓ ς ὀρίπίαα. Β ἐνοτ. ΡΣ, “15: ὁπᾶὺ. "5 

ἢ 9: ὑπέρακμος, - καὶ οὕτως ὀφείλει. ᾿Ῥαϑὺ : ΒΘ. ἐ ααρανς οὗ 
58 6 ΤΘν 6 ΟΥ̓́ΟΣ. ὈΙοοαν ΟΣ Πΐο, ἀπά. ἐμ5: {15 οὐ Ἱὰρ' νοῦ" τη Σ ΦὩϊρ “ἰσ 

γίνεσθαι, ὃ. θέλει ποιείτω" ἴθ ψὰ}ὺ ὁ 5Ββουμά 
ἰο Ὀ6 οσουστίης, δὲ μοὶ 25 ψΠὰρ 16 ΐτα Ὀ6 ἀοϊῃρ; [ δῖ ὈΙ8οθ, [1οὺ - ἶσα 

οὐχ ἁμαρτάνει" γαμείτωσαν.᾽ 81 -ὃς [αὖ ψδὺ Ὧ8.: γαηΐδ; 
Βοῖ Ἀ8 15 Βίπῃη 5; 168 ἔδατα μ6 ταδί. ὍὉ2Ὸ0ὺ. μΠ6 ἀορϑ. ποῦ βἷψι. [δὲ 

δὲ ἕστηκεν. ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μ μὴ [ὑπο τηϑυτΥ. 37 Βδὺ 11 
Ὀαϊ 85 βίοοά 15 6 Βεασὶ οἵ Εἷγη. ᾿βείξεεά, ποῦ 3 ΟΊ Θ.- βία πα δου θα 

ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν. δὲ --.: ἔχει περὶ [1π. ἈΪδ Ὠθατύ,, ΒΆΨΙΩΡ; 
μδντηδτ΄ ποοθβϑιίν, δαϊμουῖν.. Ῥαΐ ὯΘ 15 μανία δου ΠΟ προθεδίύν, Ῥὰξ παᾶβ 

τοῦ ἰδίου- θελήματος, κἀὶ: τοῦτο. - κέκρικεν | ϑ  ΒΟΥΙΌΥ ΟΥΘΣ ὨΪ5 οΥὐπὰ 
ἴμ8 οὐ, Γ΄. ἢ; ἡ. (ϑηᾶ. ἐπ15." Ἠ6 888 Ἰπάροά Ψ1 δηᾶ 85 ̓  πιδάθ 

τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ; τηρεῖν... τὴν “ἑαυτοῦ | 815. ἀθοἰδίογι:- 1 5 
ἣν αἷ. οὐ. - Ἀρασί,: ἴο Ὀς οὐδοενίνα, ἴθ. οΥ ΗΐτωβοιΣ] οὶ Ὠρϑσί,: “ἴὸ Κεορ 

παρθένον," καλῶς͵ ποιήσει: 38 ὥστε : καὶ δῖ5. Ὄσσα, νἹΤρΡΊηἰν,. ΒΘ 
νἱγσίη, . ΚΒπῈ) Βον [ἀ0. ᾿Α5-δ ἃ ΚΩΑ Ψ1Πὴ ἀο. ψ6]1. 38 Οοῃ- 
ὃ τῶν γαμίζων ἢ . τὴν. - ἑαυτοῦ -. 5ϑαιθηί!ν ἊΘ. δἰβο ἐμ ϑὺ 

(86 (ο 6) “᾿ εβἰνίηβ ἱπ τεσσ ίαρο-ὀ ἐπθ ᾿ΟΥ̓ΒἐμλκοΙΣ Ϊ ρίνοϑ. ὨΪπ ὙἱΓΘΊ ΣΟΥ ἰῃ 
«' 

παρθένον καλῶς ποιεῖ; καὶ .ὁ 
ἰσρία .:, ΒΘ ν, ΒΕ 18 ἀοϊηρ, δηᾶ. ἴῃ8 (ο.6) 

γαμίζων. κρεῖσσον ποιήσει. 
εἰν ἰκεῖ πὶ τιδυτίαβο οτος. δ6 ὙΠ] ἄο, 

.,.349 Γυνὴ δέδεται ἐφ’ ὅσὸόν -- χρόνον 
Ὁ ἌΜΟΤΩΒΙΙ. Ἂδ5 11: Ὀουμᾶ ὭΡΟΣ 85 ΣΟ Ὴ ἂἃ5 Τη6' 

ῆ ὁ ἀνὴρ ᾿-- αὐτῆς" ἐὰν. 
ΟΝ ἴῃ8 τῆ816 νὴρ ας ἽῸΣ ΠΩ ̓ 

"κοιμηθῇ ὁ ᾿ ἀνήρ,.- 

μὴ. Ἰαϑτγίασα ἀοθ5. Ὅ6]], 
ποὲ ας Ὧ6᾽ ὑμᾶῦ αδα65. ποῦ 

.} σῖνϑ 10... 1ῃ - τλδυτίθθα 
Ψ11 ἀο Ὀούίον...: - 

394. υἱέο 15: ρΡουπμᾶ 
᾿ἀατίπρ; 81 {86 - ὑτηθ 

δὲ {πὸ Βυβοϑηά. 5. αἸἶνο. 
ξένον δα} Βυ 1 δ᾽ ΒΙραπα 

" ἐλευθέρα ᾿ -ἐστὶν [ 5ῃοια 188 ᾿ΔΒΙΘΘΡ [1 
ϑποα ἃ βἰβαρ.. τὯδδ ΟΣΩΒῚ6 ῬΟΧΒΟΙ; - 58.615} ἀρδα }, 5ῃὸ 15 ἔσθ ἴο 

ἰῷ 1 τ θέλει γαμηθῆναις. μόνον ἐν] Ὀ6 τρδττ]δα ἴο: ΠΟΙ 
ἴο ψΒοτα ΒΗ. 15 ὙΠΗΠΕ 0:88 τηβυτῖθά, ΟἿ ΙἿὯ[5η6΄ ϑηΐδ,". ΟἿ ἴῃ 

κυρίῳ". (40 “μακαριωτέρα δέ Ξἐστιν ἐὰν οὕτως [ [{86] Τιογτά. 49 Βαὺ 586 
τοτα; . ἈΔΌΡΙΟΣ'- Ῥαξ' 58 8 1Ὲ ἐνοσ ἰδ 15: ΒδρΡρίθσ 1 506: τὸ - 

μεί νη, "κατὰ" τὴν ἐμὴν γνώμην ὙΛΘΙΏΒ «85 5ΏΘ. 15,..80- 
8868 Ἐποι ἃ τατηδίη, δοσογάϊηρ ἰο ἐῃ6 [ΤΩ - ρρῆσα. οογάϊηρ ἰο ΤῺ ὈΡἑ ΔΙ ΟΏ, 
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δοκῶ γὰρ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ 
Ι δῖα Κι η δ οτ ΦΙΒΟῚ βρίτις οὗ αοὰ 

ἔχειν. 
ἴο 6 Βανίῃξ. 

Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, 
Αροὰξ Ρὰξὀ ἰῃς (55) βϑοσιβορα ἰο 140]5, 

οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν 
ψο δᾶνὸ ΚΟ τιδὲ 811 (ΟΠ. 65) Κηον]οῦςα 

ἔχομεν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, δὲ 
76 δῖα δανίης. Τμ6 Κηον]οᾶρσα 15 Ρυ Π 5 Ὁ, 86 θὲ 

ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 2 εἴ τις δοκεῖ 
1ονε ἐβ Ὀυ άτης ἂρ. 1 δϑοῶῦθ [5 ἐμ κί δ 

ἐγνωκέναι τι, οὔτω ἔγνω 
ἴἰο ανο Καοα δονίδσ,. ποί δε σοὶ δ6 

καθὼς δεῖ γνῶναι: 8 εἰ δέ. τις 
δοιοχαϊας ἃ5 11 15 ἱπᾶϊηρ ἴἰο ΚΠΟῪ; 1Ὲ νυΐϊ δῆψοῃθ 

ἀγαπᾷ τὸν θεόν, . οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ 
ον ἴδ6 αοα, 1015 (06) 85 Ῥθοὴ Κπον ΌΣ 

αὐτοῦ. 
Βῖτὰ. ᾿ ᾿ 

4 «Περὶ ῆ ὥσεω. οὖν - τῶν 
τι Ἀρόαὲ της ̓ βρώσεω ς ἰμοχγοΐίοσχα οξίῃε 

, εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι 
(155) βδοσιδςοςα ἰο (4015 “6 ΠΑΝ Κηαοσ. ἰδαὲ 

οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς 
ποίμπα, 1401 χὰ ΨΟΙΙΑ, δῃαᾶ {μα ὯῸ οὰθα αοά 

εἰ μὴ εἷς. ὅδ καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν 
Δ ὯΟ ΟἿ 6. ΑἸ5Ὸ ῸΣ ΔῈ ὄνθῇ δΙῖδ 

λεγόμενοι ᾿ θεοὶ εἴτε. ἐν οὐρανῷ. εἴτε 
(οΠ65) Ῥϑίπαρ 5811 βοᾶὰβ ψῃοίεοσ θὰ Βδοαᾶνθθ. ΟΣ 

ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι 
ὌΡΟΣ οασχίῶ, δϑ-ενθὴ : 8:16 ρμοάβ Ὥδων δῃᾶ ἰοσαᾶβ 

πολλοί, 6. ἀλλ᾽ ἡμῖν: εἷς θεὸς ὁ πα 
. δα ἡμῖν ὧς, ἐδ 1527: πατήρ, οὐδ οΥ ΤΏΒΘΏΝ, 

οὗ τὰ . πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ 
ΜΒΟτᾺ τὰς 81} (165). δηὰᾶὰ ψ , ἰΐο ἤΐχ, δῃᾶ 

εἷς κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός δι᾽. οὗ τὰ 
οὔθ Ιοχὰ Ιησοῦς Οπσιβί, ΄ ἙΠΤΟΌΡἢ Μ Ώοτα ἔδπο 

πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾽ αὐτοῦ. " 
811 αὐννεὺν διᾶ νὰ ἰὨγοῦρῃ  Ὠΐτη. 

1 ᾿Αλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις" τινὲς 
Βαϊ ποὶ ἴῃ 411 (ολ65) ἐμ Κπονιοᾶρσο; βοζὰθ 

τῇ ίᾳ ἕως . ἄρτι τοῦ εἰδώλου 
δὲ ἰοῦ ἴδε. συνηθείᾳ ἈΠῈ] σὶρ ον οὐ 6 [601] 

ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ 
885 Βδοσϊῆσοα ἴο 1401. ἔπου δα θδδίϊηθ, . δῇῃὰ ἴδ8 

συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα [88 
σομβοΐοπσα οὗ ἴβϑσα ΝΌΣΟΣ ΠΕΣ 

ολύνεται. -.8. βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ 
[εῖπα 6816. - ΤὨΐηδ δβαΐθῃ. ὑπΐ ὃς οὶ 

ἴθ ἘδύΘΥ, 

7608 

1 οογίδίηϊν ὑδίης 1 
8ῖ5ο Βδνα (οὶ βρίστίς. 

8 ΝΟΥ͂ οοποδσαίηνρ 
Τοοᾶβ οἰζουθα ἕο 

1Δο15: ψὲ ΚΟΥ χ6 
811 δύ Κηονθᾶρα, 
Κηομιθᾶρε Ρυβ ὺρ, 
Ῥυῦ Ιογὲ 5 ἀρ, 
ΔΙΙ ΘΏσΟΙΘ ἐπίῃ κα δ 
μ85 βδοαιίγοᾶ Κηον-: 
ραᾶρα οὗ βοτηθίίηρ, ἢ 
ἄοθ ποὺ γϑῦ ᾿ Κποχ 
[10] 1ιδὺ δ5. 6 οὐρῃς 
ἴο Κηον [10]. 3:Βαὲ 1 
ΒΏψΟΣΙΘ ἰονοβ αοά, ἰῃϊς 
Ομ ἰ5 πονῇ ΟΥ̓ Ηΐμη; 

4 ΝΟ σΟΠΟΘΤΪηρ 
786 οαὐϊρ οὗ [ΙὈοας 
οἴεγοά ἰοὸ [1Ὰ0]5, τ 
Κῆον ἰμαῦ δὴ ἰᾶοὶ 
15 ποίησ. ἢ {δ6 

᾿ ΜΟΥ], δηθὰ ὑπαὺ ὑδογα 
ἶβ Ὧοὸ αοάᾶ Ρὰῦ οπδ. 
5 ΕΟΥ ὄν ὑδοῦθη 
ἴμετθ 8.6 ὑῃοϑθα 0 
8.6. οδϑδἹἹϑᾶ 
ΨΏΘίΒΘσ. πῃ. θύῃ. 
ΟΥ ΟἹ φοϑγίῃ, 75ὃ 85 
[ΏΘΙΘ. 8ΙΘ. ΔῺΥ͂ 
“ροῦᾶπ᾽᾽ δηᾶ Δ ῊΥ 
“Ἰογαβ," 6 ὕθσο ἰβ. 86- 
ἔμ !}ν ἴο 5 οπο΄ αοά 

οὔ. οἱ 
ΜΟΙ .8}} ὑπίηρσα δῖδὶ 
δΔηΔ ὕ [Ὁ ὮΪπ; 
δηα ὑῆθγα 15 οὴδ Τιογᾶ, 
ὥθραβ ΟὨσίβῦ, σου ρΡὮ 
ΒΟΙΩ 811 ὑπίηρα. 8.6, 
δηά ψ͵ὸ σοῦ Ὠἰπι. 

Ἰ ΝΟνΟΥ ΏΘΙΘ55, 6.6 
ἷβ ποὺ δὶ Καον]θᾶρδ 
χὰ 811 Ῥϑύβοῦϑ;. δὲ 
ΒΟπΊΘ, Ὀδίῃρ. δοσυδ- 
ἰοπιθαᾶ Ὁ} ποὺ [0 
166 160], εοαὖὺ Τοοά. 85 
βοπιθίμϊηρ βϑογίδεά ἰα 

. 1401, δὰ ὑποίς 
δομβοίθῃσθο, ΠΡΤΕΤῚ 

66, 5 ἀοεθᾶ, 
8 Βυὺ ἴοοᾶ. 1 ποῖ 

“6οα5,᾽" 

1609 

παραστήσει τῷ θεῷ: οὔτε ἐὰν 
ΨὯ1 ταδῖκο βίδα μθϑίάθ ἰὸ ἴῃς οά; ποίίμπεῦ ἐξ ενοῦ 

ἄγωμεν, ὑστερούμεθα, οὔτε 
ΜῈ Βῃοια φαΐ, νὰ 16 σοχηρ ὈΕὨἰηά, ΠΟΥΙΓ, 

φάγωμεν, περισσεύομεν. 
ον σα Ἅ68 Βποιιᾷ οϑῦ, 8 σὰ δρουηαίπρ, 

9 βλέπετε, δὲ πως ἐξουσία 
Β8 τοῦ ἸΙοοκίηῃρ Ριας ποῖ βοιῆθῆῃον ἰδθ δαϊμοχὶν 

μοῖ 

ἐὰν 

ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται 
ἔχου [815 τίη βίγιοι ἰοννασά βμουᾶ Ῥεβοοΐηθ 

τοῖς ἀσθενέσιν. 10 ἐὰν γάρ τις 
0 {π6 Ὑνο ΔΚ (Ομ 65). Ἰξδνοῦ οΥ ΘΏΣΨΟΩΘ 

ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν. ἐν 
Βδνίῃ Κηον]οᾶρσο ἰὴ 

συνείδησις 
σοι δοΐθησα 

5 ουα δε γοόοι ἰδ (οπ6) 

εἰδωλίῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ 
ἰάοἹΙ ἰδ λθ!6 Ἰνὶῃρ ον, ποῦ ἴμα 

αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ 
οὗ ἰἴ ψνΘ δὶς Βοίῦ5 ΜΠ 6 ἱτ ρ. ἰπίο ἐμ 

τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 
(86 (1555) ΒϑοΥΙΗςοα ἰο ἰἅοΙ5 ἴο Ὀ6 φαίη 7 

11 ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν 
15 Ῥεῖηξ ἀσδίτονεαά ἴοσ ἰδ (οσ6) Ῥϑίηρ ψ Κ ἴῃ 

τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι’ ὃν 
ἐπα γοὺσ Καον θᾶρο, δα. ἘλοέΝ κ᾽ τγουθ ΜΟΙΩ 

Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες 
[6 ἘΣ ἘΣ αἰςα. τῆ Ρΐ ΒΡ 

εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύττοντες αὐτῶν τὴν 
ἱπίο. ἐβὼα ῥγχγοίμποιβ διὰ. βιωληθ ΟΥ̓ ματα ἰδθ 

συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν 
ΘΟ, Βοΐθη 6 Ῥείηδ γο 8 ἰῃἴο ἐοτν (ἸΝ 

ἁμαρτάνετε. 18 διότερ εἰ 
τοῦ 8.6 β' πηληρ. ΤΏτΟΌΞῺ ΜΏΪΟΝ ονθὴ 1 

βρῶμα οσκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ 
ἰδϊηβ εαΐθῃ 15 ςδαβίῃ ἴο 18} ἐπα Ὀχοίδον. οξτηιθ, μοὶ 

μ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα 
ποΐ Σ 5ῃοι)α δαὶ τηϑδαὲ ᾿ἰοὸ ἐπθ 8856, ἰὼ οχγᾶσγ ἰδὲ 

μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. 
ποὺ ἰδ ῬὈχγοίμεσ οἔτηβ ἴ 5ποιἃ οδιιβα ἴἰο ξ41]. 

0 Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; 
Νοῖ 81Ὼ 1 

οὐχὶ ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον 
Νοῖῦ ὅθϑὺβ ἰπ6 τογὰ 

τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ; 2 εἰ 
Ξς ψόοσκ οὔτι ὑοῦ 816. ἰὰ [ογαῇ 1 

ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν 
ἰο οἴμπούβ. ποῖ 1 ἃγτα ΔΡΟΒΙΙΘ, Ῥυῤ ἴῃ ἔβδοϊ ἴο χοῦ 

εἰμί, ἡ γὰρ σφραγί μου τῆς ἀποστολῇς 
1 ἄτα, 6 ἴον 5681 3 ΟΥ̓ το οὗ ἴῃ6 ἀΡΟΞΠΕΡΗΪ 

ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ. 
ἴοῦ 816 ἰὰ [Τροχά, 

οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; 
Νοῖ 81 1 ΘΡΟΞΙΙΟ᾽ 

ἡμῶν ἑόρακα; οὐ 
Οὔυβ Βᾶνθιβοθῦ Νοΐ 

1 ΟΟΕΚΞΙΝΈΒΙΑΝΝ 8: 9---9: 2 

ΟΟΙΔΙΔΘΕΩΑ ἃ ἰο αοὔ; 
1 ψὋ ἀο ποὺ θδύ, ὅδ 
ἄο ποῦ 7811 5Βογῦ, Πα, 
ἢ ψγ6 οδὺ, ψὰ Ὦδνθ ὯΟ 
οτϑαϊς τὸ ΟΌΓΒΘΙν ΘΕ. 
9Βπ: Κοοὸρ ψϑιοῃίηρ 
ὑμαῦ ὑμὶβ δυο οἵ 
ΧΟῈ5 ἀοθ5 ποὺ βοῃλθ- 
Ὧον ὈΘΟοΤΘ ἃ βῦ- 
ὈΠὴρ Ὁ]ΟΟΙ ἰο ἔδοξο 
ΜΏΟ 88 ψοαὶς, 10 ἘΌΣ 
1 ϑγοθ 5ῃΠου]α 568 
γοι, 6 οὔθ μανίην 
Κπον θᾶσο, τ οιληησ 
δῦ ὃ τὴθ88} ἴθ δὴ ἰᾶοὶ 
ἰβζηῖθ, 11 ποὺ ἰμ6 
σοῃϑβοίθῃσα οὗ [ῃδὺ οἵ 6 
ΨΜΏΟ ἰδ οὶ Ὅ6 Ῥαδὺ 
ὉΡ ἰο {πμ6 ρμοϊῃηὺ οἵ 
ραύϊηρ 1οοαδ οἴοσγοά ἰοὸ 
0152 11 ἘΠ θϑ]γ, Ὁν 
ΟΣ Κηονϊεᾶρο, 88 
τϑὰ ὑπαὺ ἰ5 δὶς 15 
Ῥοίὴρ τυΐϊηθα, [γουἹ] 
ὈτοΟύΠΘΙ Ζὸγ ψΠΟβ6 
58 Κα ΟὨΥἱδὺ αἰἱαα, 
12 Βυῦὺ θη τοῦ ρμθο- 
ΡΙῚ6 5 δῇ ἀραϊηβὺ 
ὙΟᾺ ὈὉτούῃμου δηᾶ 
ΜΨΟυΠαΑα, ὑμοῖσ 001 - 
Βοίΐθησθ δῦ ἐδ 
ΘΔΚ, τοῦ δἵ6. κΒἰῃ- 
πηἰὴρ ρϑίηϑδ ΟἸτὶϑῦ. 
18 ΤΘΓΘοσθ, 1. ἔοοα 
ΙΔΙΚΟΘ5. ΤΥ ὈΓΟΥΏΘΥ 
ΒΌΘΠΙΡΙΘ, Τ ΨῚ Ὡδνδν 
αϑϑῖῃ οαὺ Βθϑἢ δὖὺ δῇ, 
88ὺ 1 Δ Ἰοὺ τ8Κ6 
ΤΥ ὈΤΟΐΏΘΙ δ. 16. 

ΑΙῇ Τ ποὺ ἔγθοϑ 
ΔΑΙΔῚ Ὡοῦ Δ 8Ρ08- 

162 ἨδΥΘῚ Ὶ τοῦ βδθῃ 
ΦΟΡᾺΝ οὐὐ᾽ Τιοσα ΑΥΘ 
Ὧοῦ ὙΟΥ ΤΩΡ ΜΟΥ ἴῃ 
[[Π6] Τιοχαᾶϑ ΖΙΕῚ δὴλ 
Ὡοῦὺ δὴ βδροβίθο ἴἰο 
ΟἴΏΘΥΒ, 1 τοὺ 66Γ- 
ἔν δὶ ἴο τοῦ, ἴον 
τοῦ 8.6 [86 5681 60}- 
Ἡττηΐηρ ΤῺ δροβϑῦδ- 
δῖ 0 ἴῃ χριαύϊοη ἰο 
[006] Τιοχά. 



1 ΟΟΕΚΙΝΤΗΙΑΝΡ 9:583----ῸὍ 

8 Ἢ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ 
ἸΏ8 ΤΩ ἄφξθηβα ο ἴὰ 6 (ΟΠ 65) ΤῊ6 

ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη. 4 μὴ οὐκ 
ἡπρίη δ ἂρ 5 115. οἵ ποῖ 

ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ π,εεῖν; 
76 ΔΓ 6 Βανί δυϊμουῖν ἴο δῇ Δα ἰο ἀγίακῦ 

δ. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν 
ΝΟ πού Θ 8ζῖὲ ανίῆ δαἰμοτῖν ΒΙΒίοσΣ 

γυναῖκα περιάγειν, ὡς κἀὶ οἱ λοιποὶ. 
οσδὰ ἰοὸ 6 Ιφαΐϊωρ δροχῖ, 8δ5. δἷϑο ἐπθ Ἰοξίονοσ 

ἀπόστολοι. καὶ. οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ 
εἰροϑίίθϑ δηᾶ. ἰὰμς -Ῥχοίμοτβ οὗ 88 Τιοτὰ - ἂαμὰ 

Κηφᾶς; 6. ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας. οὐκ 
ΟΘΡΒ857 ΟΥ  αἵοπα Ι Δα ΒΑΔ Ὡοῖ 

ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ . ἐργάζεσθαι; 7 ;5᾿τίς 
δύ να πανὶ δυϊδοτιν οὶ ἴο 6 ΟΣ ΙΩΡΥ Ὕο 

στρατεύεται ἰδίοις . ὀψωνίοις - ποτέ; τίς 
ΞΘΙΝῈΒ 85 501416᾽ ἰο ον Ῥχον βίου βογυθ χη ΏΟ 

φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρττὸν αὐτοῦ οὐκ 
15 Ῥίδητίηρ νἱπλενασχαάᾶ δηᾶ ἴδ θ- ἐγ οὐ τοί 

ἐσθίει; τίς ποιμαΐνει 
ΒΘ 5 δδιϊη δὴ ΟΥ ΨῈΟ [15 ΞΡ μου αἰ πθ ἤοοκ ῃᾶ 

ἐκ. τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ 
οὐτοῦ ἊὯὋθ ΠΠΛΠΛΙΕΓΞΕ;ὨΚ ὀξίδο εὐ ΕΟΟΚ ποῖ 

ἐσθίει; ὁ ᾿ 
Ὧ8 5 δαϊϊη δ. ᾿ 

8 ΜΡὴὶ κατὰ α 
Νοί. δοςοσάϊληβ ἰο ἘΡΕΤΕΤΟΥ {ὰεβε ((ϊΏ 55) 

λαλῶ, καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ 
1 δῖὰ ΒΌΘΑ ΚΙ, ΟΥὁ ΔΙΞο ἰῇ6 Τιανν ἰμεξο (8155) ποῖ 

λέγε; 98 ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ 
15 Βα 5 ΤῈ 2. δα ΟΥ Μοβε. ΙΔ 

γέγραπται. Οὐ φιμώσεις βοῦν 
1: Ὧ85 Ῥ6 θὰ ψυϊιίθῃ Νοῖ χοιὺ ὙΠῊ ΤΩΌΖΖΙΘ 11] 

ἀλοῶντα.. μὴ. τῶν βοῶν μέλει ᾿-τῷ θεῷ, 
Ἰσοβίηρ,. Νοῖ, Οὗ 1πῈ 015 1015 στα τὸ 86 ἀοᾶ, 

ἢ δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει; 
ΟΣ ἰχουρῃ. ν᾿ Ἂ5 δΔιϊοσοίμοΥ 5 Ὧ6 σα ἢ} 52 

10... δ’ «ἡμᾶς. γὰρῤ ἐγράφη ὅτι 
νετχο ν ἐλ εῖ τ5 ΤΟΥ ᾿ὔνδϑ ψτὶιϊίδη, Ῥεδσδῦβο 

ὀφείλει ἐπ᾿. ἐλπίδι ὁ. ἀροτριῶν 
15 ον δ. ὍΡΟΣ ΒοΡ6 1δ6 (ομθ) -. ον ίηβ 

᾿ἀροτριᾷν; καὶ ὁδ' “ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλτείδι 
ἴο θ6 ριον, δᾶ ἴπ6 (056) ἰὨχοθϊαρ προ ὨΟρ6 

ν Α 
ἄνθρωπον ταῦτ 

"τοῦ : μετέχειν. 
Οὗ ἴδ τὸ θ6 ρδγίδικῖηρ, 

11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ 
ἐπ... ἴογου 6 βρίσιζαδι (185) 

ἐσπείραμεν μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ 
βονγθᾶ, “Θτοδῖ (πἰηρ) 1 ψθ οἴνου {πὲ 

ποίμνην καὶ 

110 

Ξ3.ΜΥ ἀδθίθῃβε [ὸ 
ῶοβθ ΨΏΟ ΘΧΘΙΆΣΏΘ χὰ 
ἶβ 85. ΤΟ 5: 4) 8 
Ἀδνθ δ ΟΣ. ὑο δαὶ 
δια ἀγῖηκ, ἀο 6 ποῖ 
ὅ ὸ μᾶνθ ϑυϊμόγν 
ἴο Ἰρδά δροιιῦ 8. βίϑίος 
85. ἃ ΨλΘ, δυθῃ δὲ 
[Ὧ6 τοϑὺ οὐ πῃ 8Ρ0ο8- 
165 δῃᾶ- [86 Τιόγᾶπβ 
Ῥσούμειβ δα σΘΌΒδς, 
ἂο ψὰὸὰ ποὺ 60 Υ ἰδ ἐξ 
ΟἿ ΒΘΓΏΔ᾽ ὈΔ5 8ηᾷ 
Ι μὲ ἀἄο ποῦ Ὦδγᾳ 
δα λουῖν “0 ταξζαϊη 
το ᾿[5ΘΟΌ]8Δ71 ὍΟΣΚὉ 
1 ΝΟ ἰ5 1ὖ ὑμϑὺ ϑγαῦ 
ΒΟΓνΘΒ ἃ8. 8 50] ͵ 6 Ὁ αἱ 
Βὶβ οὗστι ἘΧΌΘΩΞΘ 9. ῈΟ 
ῬΙΘ5. ἃ νη νά δηᾷ 
οθβ ποῦ οαὺ οἵ ἱἐΐξξ 
ἔτυλὺῦ ΟΥ ΨῸ 5ῃδρε 
Ποτακ ἃ ΠοΟΚ δηᾶ ἄοδα 
ποῦ οἂὺ βοΐὴθ οὗ: [8 
ΤΠ οὗ ἴμ6 Ποοκῦ ἢ: 

8 Αἴὰὴ 1 βρϑβκίηρ 
ποθ ὑῃηρα ὉΡ Ὧμ- 

8) βίθηάδγαβῦ ΟΣ 
οα5 ποῦ [6 Τιϑν ἀἰδὸ 
58. 6586 ὑδιηρεἦ 
9 ΕΣ ἴῃ 886 Ιδν΄. οἵ 
Μόοβοα ἃ ἰ5 τὺ7.ιζίθη: 
“οι τηδὺ ποῦ τη Ζείθ 
8 ὍὈΠῚ σπΏΘη -ἰ 15 
τοδί ρ οαὖ- 88 
στοῖη." ἴ Ὁ ἈΠΕ 
αοὰ 15 σᾶγΐηρ ἴον 
ΟΥ ἷἰ5 τὸ αἰνοσοίμεῖ 
ΟΥ. ΟἿ 58.Κ65 Ὧ6 βᾶγβ 
02 10Έ ΘΔΠΥ [ΟΥ 
ΟἿΣ 586.Κὸ5 Ὁ. 88 
τ τιῦθη, Ὀθοϑαδο.: {Π6 
ταϑὰ ὍΏΟ ὈΙο 5 ουρδξ 
ὕῦο. ῬΙΟΝ “ἰη ΠΟΡ8 
Δῇηἃ 06 τῇϑῃ Ὑ͵ἘῤῸΠῸ 

ΤΏγΟΘΘ5. οὐρα ἴο -:ὁ 
850 ἴῃ Ὠορα οὗ Ῥείη 
ἃ Ῥαχίδκου. Σὲ 

11τῷῊ΄ ψὸ ἤδΥθ 50. 
ΒΌΪΤΙ ΔΙ ΟΞ ὑμῖηρ 5. 0 
τοῦ, ἰ5. Ὁ. 5βοϊμθ- 

ὑμᾶς στοαῦ-- 1 - 
ἱ 

Ἵ ἀ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 9:.12---1} 

σαρκικὰ θερίσομεν; 12 εἰ ἄλλοι. τῆς 
βεβθν (ἐπ 65) ννα 5.81} τεδρῦ 1Σ οἴμεουβ οἵ ἴδ6 

ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον 
οὗγοῦᾷκ δαϊμουῖνγ ΠῈΣ 8.6 Ραχίβείησ, πο ταΐμοσ 

5181] τϑαρ ὑπίηρβ. Το 
[Ὧ6 Πθβθὴ ἔγοα ὑοῦ 
12 1ῖ ΟΥΠΘΙ τιθῇ ἢδ81- 
ἕαϊζα οἵ [ϊ5. δυϊποτὶν 
ΟΥ̓́ τοῦ, ἀο ψὲ ποῖ ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῆ . ἐξουσί 

ὑνες “Βα ποῖ ψε υϑεᾶ ἴο ΝᾺ ἐξουσίᾳ ΤΑ Ὦ ΤΆΟΣΘ 809 Νενοσ- Ἶ πος ᾿ , ὑμθιθϑβ, ψ πᾶν ποῦ 
ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν |πιθᾶδ 1586 οὗ {πὶ δὺ- μῖ5,.. Ῥυΐ 811 ([81}65) ὙγῈ ᾶῖθ φονδυίῃρ ἰὑπογιΐν, Ῥὰῦ τὸ 816 

ἵνα μή τινα ἐνκοττὴν δῶμεν ὈΘθυΙαρ 811 ΠΏ] ηρΡ5, ἴῃ 
ἱποχάθυ ἰδ τοῦ. δῺΣ δίγικίηβ θὰ τα Βῃοιά είνο ᾿ ΟΥ̓ΘΡ ὑμαῦ ψὸ χιϊρηῦ 

Α » ἢ “ ᾿ » 0 οἷο δὴν μίη- τῷ -εὐαγγελίῳ τοῦ. χριστοῦ. 18 οὐκ] 80 ν 
ἰο [88 Βοοῦ πϑνν5 οὗ 186 ., Ὁ σβέ, Νοί ἄγθηοθ. ἴο 6 Βοοά οἵδ «. “ΝΕ Ἀ ΡΝ ἽἼΠΘ 5 δροὰῦ δ6 ΟὨγιδύ. 

οἴδατε... οτι- : οἱ . τὰ.  ὀᾷἱερα.. 15 Ὅο. χοῦ ποὺ Κηον 
πᾶνε τοῦ Κπονὰ ἰμδί (6 (085) ἰῃς βδοσεᾶ (ἐπίῃ ρ58)" ἐμδὺ [86 ἴθ Ῥβυζοιτζη-. 

ἐργαζόμενοι τὰ - μἐκ τοῦ ἱεροῦ [ἴῃς 5πΒϑοτθά ἀπξίος. δαὺ 
ψνοσκίησ ἴμα ((μῖ|55) οὐδοῦ ἰᾷθΒ ζδιῶρια [86 ἰΐπρα οὗἩἉ ὑπ8 ἔδα- 

ἐσθίουσιν, οἷ. ες τῷ ᾿ θυσιαστηρίῳ 1 Ρἷ8,. δῃᾷ ὕποξα. οοη- 
ἃ: δδίϊῃᾷ, ἐμ6 (Ομ 65) ἰο 6 Ο81ὰγ.. ΠΑΝ δυο ῃαΙηΕ . δῦ , ᾿ Α “ ΠΠΠ 6 δἰ Ὥδνθ 8 ρου- παρεδρεύοντες τῷ. θυσιαστηρί τοὶ 
δἰιῖαα Βαθίάο ἰο ἴῃ6 ὙΟ ποτ Ὁ ΟΙΟΏ. ΤΟΣ ὑμαπηβοῖνϑϑ ἢ 06 οἰαΥ3 14 Τῇ 

5 αν, ἴοο, ὑπ6 Τιοχὰ κύριος 
οταβδίπηθα ΤῸΣΓ ὑξμοϑθ 

14 οὕτως, καὶ. ὁ 
. Διοτᾶ. 

συνμερίζονται; τ αἱ ὁ 
15 8150 6 816 Ἀανίῃρ Ῥαγὶ 1 

διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον | ΡΓΟΟΙΔΙυΐηρ ἴπ6 ρσοοά 
ογάαϊτιοα ἴο ἴῃς. (0165). {με΄ Βοοά πεννβ..  ΠΘΥΤΒ [Ὁ νθ Ὁ. ΘΒ 5 

καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἴμ6 Βοοά ΠΟΥ͂. 
8ηοΟοΙηΡ ἄοννῃ ουΐ οὗ ἴμ8 Βοοά Ὡξδννβ 15 Βα 1 ἤδνα ποὺ 

ζῇν ". τλδας ἼΒ56 οὗ 4. 5ἰη- 
ῃν.. 516. -οὯ6 οἵ. [δξ8 

ΡῈ ᾿νίπε. ΝΞ ΝΣ : ΓΡγον βίουϑ. τη ἀθθα; 1 
.. 15 ἐγὼ δὲ οοὐ κέχρημαι οὐδενὶ [πᾶν ποὺ τὶ θη ὑπ 86 

1 Ῥὰυαξ ποὺ - ἢδνο υὑξρά ἴο ποϊμίπηρ [ ἐῃϊηρα ὑπμαὺ ἰδ 5ῃουμά 

τούτων. . Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ᾿ῬΘΟΟΠΊΘ 50 1: ΤῊ 6856, 
οὐ ἴμεβα (ἴῃ 585). Νοῖ. τοί πὶ ἰμαβα (ἰ 65) [ῸΣ ἰδ ψομᾶ 6. ποὺ 

ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν { ἴοΥ τ26 ἴο. ἀ16 [8ῃ--- 
ἰῃ ογᾶδν ἰδαί ἰμὰ5 1ἰ βῃουμὰ θβοοχαα 'π τα, ὅπθ [Ο. τϑηι ἰ5 ροίῃρ ἴο 

γάρ μοι μᾶλλον. ἀποθανεῖν... ἢ --- τὸ [πϑῖκο ΤΡ ΤΘΆΒΟΠ: ΤῸΣ 
ἴοσ ἴο τὴ8 ἐχουλεοον 1ο αἴθ ΟΥ̓ 1---τ π6 1 θοᾶπδίϊηρ᾽. νοϊᾶ! -:16 ΤΙ, 

καύχημά μου οὐδεὶς. κενώσει. 16. ἐὰν [ΠΟΥ͂,-Ἐ δ). ἀβοϊδυίησ 
ῬοΘΘΏΚ Οὗ γῇβ πὸ οὔὲ Ψ01Π1 δα οτηρίν. ΙΕ ἐνοῦ [{πΠ6 ροοὰ πρῶ, Ὁ 15 

ὯΟ. ΤΌΘΞΟΙ ΤῸΓ ταθ΄ ἴα. 
Ῥοδϑδῦ, ἔοὺ Ὡδοθαϑιῦν ἰδ 
ἴθ ὈΡΘΏ. π|6. ἘΘΘΙΙ͂ν, 

οὐκ ἔστιν μοι: 
- ἴσ ΤΩ 6 

οὐαὶ 

γὰρ εὐαγγελίζωμαι, -- -- 
ΙΟΥ Ιτᾶν Ὀ6 ἀφοϊαγίὴξ Ξοοα πδυνε,. θὲ 15 

καύχημα; ἀνάγκη. γάρ μοι : ἐπίκειται" 
Ῥοδβίμσ, ὩΘΟΘΒΒΙΥ Τὸγ ἴο Τὴ 6 .15 νὴ ἀροα; Ψοα) ΤῸ ἰδ ἴθ 1Φ 1. αἰᾶ 
γάρ - μοί ες ἐστιν ἐὰν μὴ [ποὺ ἄφοῖίαγα. ὑπ6 ᾿βοοά. 
ΓΝ ἴοτθα. . [1615 1 ὄνεσ Ἀοΐ ἰΠΟῸΒῚ 171 1 ῬΟΥΓΟΥΤΩ 

εὐαγγελίσωμαι. 17 εἰ γὰὸὼὲὸ ἑκὼν [ὑ815΄.. ΨΙΠΙΏΡΊΥ,Ο ΟἹ 
1βδουα, ἀεολαγε βοοᾶ ἤθνγβ 2: οΥ7ἡὁὙ νοϊαηπίασυ [806 . 8... το αχᾶ; Ὀαὺ 
τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω εἰ δὲ [12 1 ἀο [10 δραίηδί͵ 
ἴπ|5΄ Τ τω Ρεγξουχωϊηβ, τουγασάᾶ 1 δὰ μανίτσ; ἰδ αΐ [ΤῊ Ψ|ΠΠ, 811 [26 βϑλθ 

Ι- δύνα ἃ... βίοψεχαᾶ- ἄκων; - οἰκονομίαν πετίστευμαι. : δι ἱ 
ΒΗ οδηὐγαβίρα. ἕο: χη6. ἰπνοισίδιν, πίθψασ αὶ ἼΒδνε Ὀεβη δα συσίοα πέζῃ. 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΉΙΑΝΕ 9: 18---2 4 

18 τίς ον μού ἐστιν ὁ μισθός; 
δὶ {πογοῦοῦθ οὗ τὴ8 15 18 χϑνγϑσαϑ 

ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον 
Ζὰ οσᾶϑν δὲ ἀθοϊϑσὶηξ Ξοοα ἤον5 υνὶϊποι δ Χο Ξ6 

θήσω τὸ εὐαγγέλιονν εἰς τὸ μὴ 
1 ταϊσς ρους ἰῃς6 ϑβοοᾶ πονβ,, 1  ἴ6 ποῖ 

καταχρήσασθαι τῇ. ἐξουσίᾳ μου ἐν 
ἴο ΔΡ.56 τος ὐϊμουῖν οὔθ ἴῃ 

τῷ εὐαγγελίῳ. 
ἴὴ6 βοοᾶ ον5. . 

19 ᾿Ελεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων 
Βὺν χ:.:} ΤῸ Ῥεΐωβ οὐδοῦ 811 (ΟΠ) 65) 

πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς 
ἴο 811 (ο11.65) σῶν ϑοι Ιηβ]ανεᾶ, ἴἢ οτάσδν πὶ 88 

πλείονας κερδήσω: 20 καὶ ἐγενόμην τοῖς 
δηᾷ Θοδιας ἰο [η6 

ἵνα - ᾿Ιουδαίους 
ἴῃ ογᾶοσ παι Φενν5 

ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ 
ΙΔ 885 ᾶοσ 

ὑπὸ νόμον, 
ὭΠΘΟΓ δ'ν, 

κερδήσω" 

ΤΟΣ (0065) Ιχϊσμξ σδΐῃ; 
2 ΄ ε 3 .- 

Ιουδαίοις ὡς ᾿ἰουδαῖος, 
ον β. 85 26 ΨΝ, 

κερδήσω" τοῖς 
1 ρϊ βαὶα; ἰο ἰδ 6 (0565) υπάᾶοσ 

νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς 
1ΔΥΥ, ποΐ Ὀείῃρ νϑῖν (οὔθ) 

ος ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον 
ἱὰ οσᾶον ἰμβαὶ ἴδ6 (ομ65) ὑμᾶσ ἴανν Ι[τηῖρί βαίη; 

21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος 
ἰο 1π8 (0165) φυϊβοιε ΙΔῸ7 δ5 (056) ποῦς Ἰανν, 

μὴ ὧν ἄνομος θεοῦ ἀλλ’ ἔννομος 
Ὡοΐ Ῥείῃβ τἱδοις αν οὗ αοὰ Ὀχὰ: νὰ πῃ ἰδ 

Χριστοῦ͵ ἵνα κερδανῷ τοὺς 
οἵ (γιβί, πὰ οσᾶθσ μὲ 1588}} 5αϊπθ ((π6 (οὔ 65) 

ἀνόμους: 22 ἐγενόμην τοῖς 
ψνιλσεῖϊανν;. Δ δοδθ.. ἴο ἴη6 

ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς 
βίσθβΊ 1655 (0165) 5σθησίῃ]εθο, ἰὰ οχάοῦ δὲ ἴῃ6 

- ἀσθενεῖς κερδήσω: τοῖς πᾶσιν 
ΒΘ, 1655 (0065) Ιτηϊβηῦ βαίη; ἴο 811 (ΟΠ 65) 

᾿ γέγονα πάντα, ἵνα πάντως 
1 ανα Ὀδοοζὴθ 811 ([λἰη55), πὰ ογᾶσφυ μὲ ὉΥ 81} ΤΏ 915 

τιὰς σώσω. 285. πάντα δὲ ποιῶ 
ΒΟΙΏΘΟ Ιτηϊβμ βανα. ΑἹΙ (ϊ 55) πὲ 1 8 ἀοίηρ' 

διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συνκοινωνὸς 
χοῦ ΡΒ ἴθΏ6 δβοοὰ θν5, ἰὴ ογᾶοχ (μὲ ΒΏΔΓΟΣ 

αὐτοῦ γένωμαι. 
Οὗ Ιδπμομα Ὀδοοτηρ.. 

24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν 
Νοὲ Βᾶνϑ τοῦ Κυοσὰ μα ἰῃς (οΠ65) ἴἢ 

σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν 
βίβαϊατι ΤΌΣΕΣ Ἐ} ᾿ηαοθϑα 

τρέχουσιν, ᾿ εἷς. δὲ λαμβάνει τὸ 
ΠΟΥ͂ ΔΓ ΣΏσ,. Ὁπ6 θὰ [5 τεοοϊντβ ΕἸ 41] 

12 

18 ΝΥ βαῦ, ὑμθα, ἐϑ ΤΏ 
τοσασαῦ ὙἸμδαὺ ψηῇ8 
ἀϑοϊδυῖηθβ 6 ρμοοὰ 
ὭΘῸΒ Ζὸ ΓΔ ἔὈΓΏ5Η 
ἴδε βοοᾶ πονγβ ψλϊδους 
οοδῦ, ἰο ἴπθ δηᾶ ἑῃδὲ 
Ι ἸῊΔΡ᾽ ποὺ ΔΡ(156 Τὴν 
δα μον ἴὰ [26 βοσᾷ 
ὨΘ5. 

19 ΕΌΤ, ὑπουρ 1 8γη 
ἔτϑθ ἔχοπὶ 811 ῬΘΥβοῃς, 
1 Βᾶνβ τῃϑ686 ΤΏΨΒΟΙῦ 
[86 βίαν ἰὸ 81}, ἰδὲ 
1 ΤὯΔΥ δῖ 8 πηρρὲ 
ῬΟΥΒΟΏ5. 20 Δηα 80 ..ἴο 
πῃ6 075 1 Ὀδοᾶπηβ 
85 8. ὅθ γ7, ὑμαῦ 1 χηϊρην 
βοῖπ ὕὅενδ; ἴἰο ἰῶοβα 
ΠΟΥ ΙΔ 1 Ὀθοδηϊα 
85 λᾶον ἴᾶνν, ὑποιρῇ 
1 ταν ϑ6 1} 8: Ὡοὺ τἢ- 
δον Ιανν, ὑἐμδὺ Τ' τηϊρηξ 
βαΐῃ ὑποϑσθ ὉΠ ΔΟΡ Ἰδὰὶ 
1 ΤῸ ποῖα σὶἱϊμοῦξ 
18. 1 ὈΘΟΒΠΙΘ --88 
ψὶμουὺ Ἰᾶνν, ΘΙ ΒΟ Ρἢ 
1 δὶ τοὺ ψιϊδουΐ 
ΙΔ ἱοψασχὰ αοα Ὀυ 
ἨὨΏΩΘΙ ἰὼν ἑομψατὰ 
ΟὨσιβὺ, 8 1 χαϊρῃὺ 
βαὶὰ ἰθοδα ψὶδουὶ 
1407. 22 Τὸ 86 ΨΚ 1 
Ὀθοϑῖὴῆθ ψϑακ, ὕμαῦ 1 
τηϊρῦ ραὶῃ 86 ψΈΆΙ. 
Ι Ὧδνθ Ὀδθοοθ 81 
μία ἴο Ρϑορῖβ. οἵ 
811 βοχύβ, ἐμαῦ 1 τηῖρηῦ 
ὉΥ 81 τοθδὴβ 8878 
ΒΟΠΔΘ. 28 ΒΕΓῚ1 ἀο -8} 
ὑὶμρβ ἴοῦ ὑπ8 - 58 Κ6 

ΟΥ ἰῇ σοοῦ ποΥϑ, 

ἐμαῦ 1 τηδὺ ῬΘΟΟΠῚΘ 
ἃ 5ῆδτον οἵ ἰὺὸ σα 
[Οὐ ΠΕΣΒ5]. ΕΝ 

24 Ὀο τοῦ ποΐ Κποΐ 
ἐμαὶ ἐμ σοῦ (ἢ 
8 Τϑοθ 811 τη, Ῥυὺ 

ΟὨΪΥ͂ ΟἿΘ Τοοοῖνα 5. ὑδ8 

118 

τρέχετε ἵνα 
6 σου συπΐη ἴῃ οτάσχ δαὶ 

πᾶς δὲ ὁ 
ἘΟΥΟΩ 6 Ῥυΐ τ 

πάντα 
811 (λ΄ π55) 

μὲν 
ἰπᾶθρα 

φθαρτὸν στέφανον 
{πογϑέοστα Τὰ οσάου ἰμδὲ σοΥτορ 16 [ χ0λ.2 Ὁ 

λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 
188. τοὐϊσῃῦ χεοοῖνο, ψὰ ὑαΐ ᾿ποοχειρίῖθ1θ (οΏ6). 

26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ 
Ὶ ἰο γοῦτῶον ἰἴθβ τη 85 ποῖ 

ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα 
υαπονϊασηῖν, 5 ΙΓ Ροχίηρ 885 ῃὕοῤ δἷτ 

δέρων- 21 ἀλλὰ ὑπωτιάζω μου τὸ 
Βασὶμβ; Ῥμαεΐ 1 δὰ σον θα οὔθ ἰδξ 

σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μ πῶς 
Ῥοᾶν - 8η4 1 8πὶ Ἰρδάϊΐηῃρ 845 βίδναβ,ρ, ποῖ - βοπϑδον 

ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος 
ἰὸ οἴμεσβξ. δανίηρ Ὀχθδομεαᾶ ν Ὺν (056) αἰβαρυσονθϑα 

γένωμαι. 
1 5ῃομ]α Ὀδοοχηβ. 

10 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ᾿ 
Νοὲ 18: Ψ ἹΠΠΠΡ οσ τοῦ ἰἴο 6 ᾿Ἰβῃογβϑηΐ, 

ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ 
Ὡγοίμουϑ, ἰμαὶ 6 ξᾳίβεσβ οὔ τ 81] (ΟΠ 85) 66 Γ᾽ 

ἣν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς 
πὸ οἷἰουᾶ ἐμὸν οσο δῃα 411 (00. 65) ἱστοῦ ρῃ [6 

θαλάσσης διῆλθον, 2 καὶ - πάντες 
568 ἴδον ννϑιΐ {ΠγοΌ ΡΒ, διὰ 811] (ΟΠ 65) 

εἰς τὸν Μωυσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ 
πο ἐδ6 ἹΜοβ65 λον εσα αρεζεα ἴθ [δ6 

νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, 8 καὶ πάντες τὸ 
οουά βδηᾶ πὶ τ 8 868, δῃηα 8}} (0.65) 186 

αβεῖον; οὕτως 
βραβεῖα ͵ Τπὰ5 

καταλάβητε. 25 
νοῦ τοῖν τοοοῖνα ἄον. 

ἀγωνιζόμενος 
μεΐηβ οομίθϑίϑας 

ἐγκρατεύεται, 
μ6 15 βχεσοϊβίηρ 5615 -σοηΐζοὶ, 

οὖν ἵνα 

ἐκεῖνοι 
1μοϑ6 

ἀγνοεῖν, 

αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον 4 καὶ 
ΝΟΥ Βρὶ σι] ἐμῖηρ δείΐση λον δἷθ ΔΩ͂ 

πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον 
811] (565) ἰδβὼ6 νεσν ΒΡΙΣῚ 1181 ἔλον ἄσδηϊ 

πόμα, ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς 
ἀτγίηϊκ, ἔθου Ψεσα ἀσίπκίησ ἔοσ οἵ οὐ βρίσἱτ 81 

ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἦν 
Το] ον τοοκ-τηβθθ, [16 τσ Κοτγηδϑθ Ὀμὲ 'ν85 

ὁ χριστός: ὅ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν 
6 ΟὨχιεῖ; μῬυξ τοῦ ἰὰ ἴῃ τῦοσα (ΟΠ 65) 

αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ θεός, 
οὗ ἴθι ἐπουρσηΐ 6 1} {116 αοά, 

κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
ἴμεν ΤΕ 6 κονα ἄονῃῃ ἴοσ πὰ χα ἀδβοϊαία [Ὀ15868]. 

1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑ͂ΝΒ 9: 3ὅ---10: ὅ 

ΓΖ πὴ ἴθ βοῇ 
8. ΜᾺ ὑδαῦ τοῦ 8 
οαὐἰϊαίη 1Ὁ. 25 Μοζθουθυ, 
ΘΥΟΓΥ Τὴ ὑδκίηρ θαχὺ 
ἴῃ ἃ οομίοδῦ ἘΧΘΥΟἶβο 5 
ΒοΙςτ-σοπῦγοι 1 8}1 
ὑῃίηρα. ΝΟῊ ὑμθν, οὗ 
σΟΌΣΒΘΟ, ἄἀο [ὁ ὑξδαῦ 
ὍΠΟΥ τὰὴϑδν ροὺ ἃ 00 - 
ΓΌΡΟΟΙ6 οὔόψ, Ραΐ 
6 8: ἱπσογγυθύθΙα 
οὔθ. 26 ΤὨοσοίοσο, [6 
ΜᾺΥ 1 δ) στη ϊησ 
ἷἰσ. Ὡοῦ ὑποογύδιϊν; 
ὋΠ6 ΨΥ 1 δῖα αἰτϑοῦ- 
5 ΤΩ ὈΙΪΟΝΒ 15 80 
85 ποῦ ἴο Ὀ6 δυκίηρ 
6 αἷγ; 21 θα 1 ὈὉγον- 
Ὀοϑδὺ τὰγ Ῥοαν δῃά 1ϑϑδὰ 
ἰ ὃἃ5 8. δἷανθ, ἰμϑῦ, 
ΘΙοΣ Τὶ ἔδνα ὑτοϑομθά 
ἴο οὔθ, 1 ΙὩΨΕΘΙΙ 
ΒΒουα ποὺ Ὀδοοσηθ α15- 
ΔΡΌΡτονα οι ΠΟΥ, 

1 ΝΟΥ͂ 1 ἀο ποῖ 
ψοαρῦ τοῦ ἴο Ὀ6 

Ἰσῃρογϑηῦ, ὈΤΟΥΏΘΙΒ, 

ἰμδαὺ οὐ ζογϑίδ θυ β 
ἍΟΙΘ 811 0 ἴὯ6 
οΙουᾶ δῃάᾶ 811 ρϑδξεοά 
ὑοῦ 8 568 2 δῃᾶ 
811 ροὺ Ὀδρύζοα ἰηΐο 
Μὸοβδθα ὈΥ͂ ΘΒ οὗ [086 
οἸοια 8ϑηᾶ οἵ 88 588; 

8 δια 811 αἰ πε βϑῖῃδ 
ποϊτιῦ81 ξοοᾶ 4 δηᾶ 81] 
ἀγαὰκ [6 βϑῖβ βρὶσὶ- 

[1.81] αὐἰηκ. ἘῸΤΓ 67 
ιϑϑαᾷ ἴο ἀσίηῖς ἔσο [Ὧ 6 
ΒΌΪΓιῦυ81 τοῦῖκ- δ 55 

ὑμαὺ [ον ὑμθῃι, 
διἃ ὑμαὺ το σῦκπ-Ι 55 

τοδηῦ ὑπὸ ΟΠ γΙβῦ. 

δΝονοΥ Ώ616585, ΟΣ 

ταοδῦ οὗὐ ὕμπθρ Οαοῦ 

αἰὰᾶ τοῦ Οχρσθθα ὯΪ5 

ΔΌΡΓΙΟΥΘΙ, [Ὁ ὑδαν 

τοῦ ᾿ἰϑίᾶ ον ἰῃ [ῃ8 

ΨΠΑΘΙΓΏΘΞΞ. 



1 ΟΟΞΙΝΈΒΖΣΑΝΒ 10: 6---8 

6 Ταῦτα δὲ τύτοι ἡμῶν ἐγενήθησαν, 
ΤΏΘπο ({πἰ 55) ας ἰσροθ. οὔ τὰ ἴδον οσουτϑᾶ, 

εἰς ΄. τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς 
ἰηῖο 126. ποῖ ἴο ὍὈ6 113 ἀοδίσεχθ 

κακῶν, καϑὼς κἀκεῖνοι 
ΟΥ Ῥαᾶ (55), δοοοζαϊηβ 85 8150 ἴοβα 

ἐπεθύμησαν. 7 ηδὲς ἐπ εἰδωλολάτραι 
ἀοϑισϑα, Νοϊ 1ἀο]δαίθυβ 

γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν. 
6 γοῦ Ῥεοοτηῃβ, δοσογαϊηξ ὃ5 ΕΟ. 1:} ΟΥ πόσα; 

ὥσπερ γέγραπται ᾿Ἐκάθισεν ὁ λαὸς 
διβτόνθη ἐΐ 85 Ῥθϑὴ τι τθη 56 ἀονὰ πῃ ῬΘΟΡΙῈ 

φαγεῖν. καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν 
ἰο φαΐ δηᾷά ἴο ἀσ !]ηκ, δᾶ λον Ξἰοοῦ ὩΡ 

- πταίζειν. : 8 -μηδὲ 
ἴο ὈΦ ΡΙαν ἸΏ 8. ΝΕεῖμοΓ 

εἰ πορνεύώμεν, καθώς". 
ταῖν γνοῖ ΡῈ σοτχηγαϊ δ ἔοι οί, ΔΟσΟΣΟΪῺΡ Δ5 

τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν 
ΒΟΥ 8. ΟΥ̓ ἔμϑῖη δογατεά ΤοΥγ λοδίίοη, δηα {πεὲν 86}} 

μιᾷ ἡμέρᾳ. εἴκοσι τρε ἴς χιλιάδες. 9 μηδὲ 
ξς ἴο ὁπ 6 ὅᾶν ὑνοηῖν- 66 τῃουξβηά. ΝΟΙΏΘΥ 

ἐκπειράζωμεν τὸν κύριον, καϑώς 
τ 6 8 ἀρεῖ μας, οὐ  ἰμᾳ Ιοτᾶ, δοοοκαοβ 85 

τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων 
ΒΟΥ. οὗ ἔθ τη ἰεπίθα, δὴ Ὁν ἴδε ϑβεσγρεπίβ 

ἀπώλλυντο. " 10 μηδὲ 
ἴδον ννεσε ἀδβίζοσ! η Ρ 56 1ν 68. ΝΈΠΒον 

᾿γογγύζετε,, καθάπερ 
Ὀ8 χοῦ ΤΩ ΤΥΘ ΤΕ, ϑοοοχάϊηξ ἴο νγνΒῖ (55) ἐν θα 

τινὲς. αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο 
ΒΌΤΩΘ Οἕ ἴλογα. ταῦτ ασθα, δηᾶ ἴμὸν ἀδϑβίγον δα βεῖνϑβ 

ὕπὸ. τοῦ ὀλοθρευτοῦ. .11 ταῦτα δὲ 
ὌΨΡν .μ8 ἀδβίσουεσ,.. ΤΏδΞα (1155). μὰξ 

τυτικῷς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη 
ΤΥΡΙΟΘῊΥ ΜΒ βίη 5 1 ἰο πόδε, 1 85 τυτιϊτῖθ 

δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὖς τὰ 
Ἀπ ἰονναγαὰ ῥα ταὐπα ἴθ οὔ 5, ἰΐο νοση ἰμ6 

τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 
ἐπα οὐἵῇα δρὲβ 85 αὐἰΐδίῃηβα ἀουνῃ, 

12 “Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι 
εν ΑΘ- Δ Πα 188 (016) δλ 2882} ΦΊογ ἰο βίαπά 

: βλεπέτω ὴ πέσῃ. 
θὲ δῖτα Ὀ6 Ἰοοκίηρ,.. ο δοῖ ΜΒ 5ῃοῦ]α 181]. 

13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ 
- Του δ 0 γουῦ ποῖ 85 ἴδθῃ ἰδ - οί 

-ἀνθρώτινος: πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ 
Ρεσίδϊηίηβ ἴο δα; ππμεαῖ Ῥυδ πὸ αοᾶ, ΨΒο ποὶ 

4 ξογτοϑ οι, 
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Θ ΝΟΥ ὑπμθβϑα ὑδῖηρῆ 
ὈΘΟΔΙΊΘ ΟἿΣ ΘΧΒΘΙΏΡΪΕς, 
ἴοΥ 1:15 ποὺ ἴο 6 Ρδ6;. 
50Ὼ5 ἀΘβι στ ηρ Δ αὐ συὲ 
ΤὨΪΏΡ5, δνθὰ 88 -ἴῆεν 
ἄροισθα - 6... -- 7 ΝΥδὶ 
[6 ῬΘΟοοχηΘ᾽ Ἰαοϊδίρυς, 
85 501ὴ 6. οὗἨ [θη αἶαν 
ιδὺ ἂἃ5 ἴὖ 5 πτὶίρη: 
“ΤῊΘ ῬΘΟΌΙΘ βϑὺ -ἀονπτὴ 
ἴο οδὺ δῃᾷὰ αὐ Κ, δηά 
ον σοῦ ὉΡ ἰο' ἤδνᾷ 
δ βοοᾶ {1116.". 8 Νεὶξ 
ον 1οῦ 5. ὈΥΘΟῦΪΟΒ 
Τοτγηϊοδύϊοι, 

οἵ ὑμθηὶ 
85 - ΒΟτη8 

σοχῃη  ερα 
οἷν. α το 

811, ὑψθηὺν - ΠΣ δ 
ὑμουβαηᾶ [οὗὁὨἨ ὑπρὴ 
ἴῃ ὍΠ6 ἄδγ. 9 Νείξηοῦ 
1Ιοῦ ἃ Ραῦ σεμοναῆὶ 
{ο {π6 ὑδεῦ, 85 βοιηίδι οὗ 

βοχ ρᾷῦ [Πϊἰ1].. ἴο 

088 ἐδϑῦ, ΟΡ ἴο ΡΟΓΙΞΗ 
Ὁ [886 ΞΟΤΡ ΘΗ Ββ, 
10 ΝεΙῦμθσ. 6: τυ" 
ΙΏΌΓΟΥΒ, π5ὺ 85 ΒΌΪΏΘ 
ΟἹ ἰῶθπλ ταυττηαῃθα, 
ΟἿ, ἴο Ρδυΐβῃ ὈΥ [88 
ἀδούτσονοσ. 11 Νὸν 
ὑμοβθ ὑπῖηρ5 νι... ὍΣ 
ῬΘζΘΙῺρ [μοι 8.8.6 Χ3 
ΘΙΩΔΌΪΘ5, δια {867 Μετ 
φτι δ ΙῸΣ 8... ΨΟΙΉΣ 

ἴὼρ ἴο τ ὉΡΟᾺ δ᾽ 2010... 

[26 δῃᾶβ ΟΥὨ {μ85 5): 

ἴθ οὗ ὑδὴρα ἤδθ 

Διτῖνθα. ΤῸΝ 

12 ΟΟ ΞΘ ΘΩ͂. ἶξξ 
Πα ὑπαὺ {μι ηκθ᾽ ἐξ 

15 βύϑηῃσϊηρ ὈΘΑτα 

ἐμὲ Β6 ἄοε5 Ὡοῦ. ἰαῖ!, 

18 Νὸ τεταυρίεδἑ οι (ΜΒ 5 

ἐθκθ τοῦ οχοθρὺ ψηδὲ 

15. σοισζηοῃ οὖ - πιρϑ 

Βα αοά ἰᾳ. [εἰ 
ἴα], δῃά 86 ψ1Π "τοῖ 

91 ΤΟΠονδ, 0717,8,11,18. [86 Ιιοσὰ, ἘΒ; σοάᾶ, Α: εἰς τι 

ἘΧΡῚ 

. ἐάσει. ὑμᾶς πει ασθῆναι ὑπὲρ 
μ6 ΜΠ Ῥεστοῖϊ! γοῦ 6 ἰεβίρα Ονοῦ 

ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν 
ΜὨΙσἢ χοῦ ἃγΘ δδ16, βὰξ πα ΨΗΪΤΊαΘΚα ἰοσείμϑυ ψ "ἢ 

τῷ πειρασμῷ . καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ 
τὸ ἰεαιρία!οη αἷδὸ ἵπθ πβίερρίῃηθ οὐὖἂδίοΐξίδμε 

δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 
[1006 8016 ἴο Ῥθδᾶγ υπᾶοσ. 

1 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, 
ΤΈὨΓΟΌΡΕ νυν] ὄνεῃ, (Ομ 65) ἸΙονϑρὰ ΟΥτηθ, 

εύγετε ἀπὸ εἰδωλολατ ίας. 15 ὦ 
ΣΝ ἔτοζα. τῆς : 1άοΙδ ἐὰ ὩΣ ὡς 

φρονίμοις λέγ ω΄. τ κρίνατε ὑμεῖς 
ἰο ἀἰδογεαῦ. (065) [ἄτα ἐν ίασε: χοῦ. ἡ χοῦ 

ὅ φημι. 16 Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας 
παραὶ 1858... -ἼΠ6 ΟἿ οὗ ἴῇ 6 ὈΙοϑβίηρ - 

ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ 
Μασ ῬνῈ ΑΥΘ ὈΙΘ δίῃ, ποῦ - βρδτία - ἰ5 1 οὗἕῃ6 

αἵματος «τοῦ.. χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν 
-!οοῦ οὔθ Ομ σῖβοῦ ΤᾺΘ οδέ διδότω 

κλῶμεν, . οὐχὶ ᾿κοινωνία τοῦ σώματος 
6 816 ΓΘ ΑΙ, ποῖ Βῃασΐησ. οἕίμα Ὀοᾶν 

τοῦ χριστοῦ ἐστίν; 1. ὅτι εἷς ἄρτος; 
οἐίπμα  Ομχίβί ΤῈ 59΄ Βϑοόϑυβα οὔθ.  ἰοϑζ, 

ἕν. σῶμα. οἷ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ -πάντες 
οὔθ οᾶν ἰῇ6ς τϑον ΨΘδγο, ἰἢ6. ΕῸΣ Ά1 (ο68) 

ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 
οὐ οὐ 6 οὔθ Ἰοϑὲ το ἀχὸ Ρασίδκίηξ. 

18 βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ 
᾿ -Β 6 τοῦ Ἰοοκίηῃρ δὲ ἰῆε - 1β5γϑ86ὶ δοςσοζαϊηρ ἴο 

σάρκα’ οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας 
Βεβῆ; ποῖ ἴδ (οὔ θϑ) [- 1512}: ἴθ βϑουξῆσοϑ 

εἰσίν; 195 τί κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου 
ΞΠΘΤΘΥΘ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ΔΙΓΔΣ . 5176 ἔπ δ ν 7 δ᾽ 691] 

οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτόν᾽ 
ἰουοῖοσθ βδον 1 Τῇϑὶ ((1π|6) βϑοσι οϑα ἴἰο 1840] 

τί ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; 
δηγίηϊο 5 [15, οὐ ἰμδὲ 1ᾶο1 δν [157 

20 ἀλλ᾽ ὅτι -- ἃ : θύουσιν τὰ 
Βα ἰμδί. ψμαΐ ({Π 185}. τὰ βϑουιβοῖηρ - [μ6 

ἔθνη, δαιμονίοις καὶ “οὐ θεῷ 
πδξοτις, ἴο ἀφυλουϑ. διῃά. ποῖ εἴο αοΩ͂ 

θύουσιν, ἐλ ὐτο οὐ ᾿θέλω . δὲ ὑμᾶς 
ἰδ αγὸ βδοχϊβοίη, ᾿δοῖ 1 δῖα ὙΥΠΠπε, Ραΐ: - νοῦ 

κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων ᾿ γίνεσθαί. 
ΒΠΔΓΘΥΒ ΟΥ̓ ἴπ6 [ς ΕΥ̓ ἐλ Λ 2.2] ἴο Ὀ6 Ὀεσογαίπβ. 

21 οὐ δύνασθε. ποτήριον Κυρίου 
: Νοῖ χοῦ 816 8016 ΟΣΤοτὰ οσοΡ 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 10: 14---21. 

Ιοὺ σοῦ μα ἰδχρίθα 
Ῥονοηᾶ ψλὲ τοῦ οδῃ 
Ὀθῶσ, θαὺ αἱοὰρ στῇ 
86. ἐοχαρ δ ΐοη μ6 Ψ1Π. 
αἰδὸ χῆβκθ 186 ψὰΐ 
οῦ ἴῃ οΟΓΙ͂ΟΣ ἔοῦ σὸῦ 
ἴο Ὀ6 8016 ὦ. εηάπχο ἰἰ. 

14 ΤΠ ΘΓ  ἔοτα, ΤΥ Ὀ6- 
Ιογρᾶ οὔδϑ, ἤθϑ. ἔσοῃι 
ἸαοΙϊαίσν. 151 5Ρρϑδὶκ 85 
ἴο θη 1 ἀἰβοοση- 

5. τηϑηῦ; προ 1ῸΣ γουτ- 
β6ῖγε ψῆϑὺ ΣΤ 58γ. 
168 ὙΠπ6 σὰρ οὗ ῬΙΘϑβίηρ, 
ΨΜΏΪΘΩ. 6 1655, ἰ5 ὖ 
ποὺ : 8. βΒῃδχίηρ ἴῃ. 
186 -Ιοοα οὗ 88 
ΟἸἾΣ σοῦ ὙἼΏ6. Ἰοδΐ 
ΜΏΪΟΩ Μὸ σθακ, ἴα 1 
Βοὺ ἃ 5ῃασγίηρ. ἴῃ 86 
Ῥοάᾶν οὗὐ ὑῃ6 ΟἸτίβοῦ 
11 Βδϑοδιϑθ. ὑζοσα ἷἰ5 
ΟὨΘ Ἰοϑῖ, 6, δι ΠΟ ΡἪ 
ΤΏΘΩΝ, 816 οὐδ Ῥοᾶνγ, 
ΟΙῸΓ ΜΘ 816 811 ρασίβδκ- 
ἴὴρ οὗ ὑμαῦ οὔϑδ Ἰοβΐ. 

188 ΟΟΚ 80 - ὑμπαὺ 
ΜΏΪΟΏ 15 Ἰ5ΥΘΘῚ ἰὰ 8 
ἤρΘν ψ8Ψ: Ατα. ποῦ 

ζοϑΘ ΏΟ θαῦ {πΠ6 586- 
ΤΊΉΟΟΘ5 ΒΏΘΙΘΙΒ. ΜΙ 

ἴῃ6 αἱ 19 Νηϑῦ, 
θη, δὰ 1 ἴο 880} 
ΤὨϑὺ ψ δῦ 15 βδουϊῆβορα 

ἴο 8. 160] 15. δηγύῃϊηρ, 
ὍΥ ὑῃϑαῦ δ 160] 15 δ γ - 

σὺ 20Νο; Ρυῦ 1 

58 ὑμαῦ ῃὴ6 ὑδίῃρθδ 

ΜΏΪΟΒ 6: πδύϊοῃβ 
ΒΘΟΙΤΊΗΟΘ. πον 5δουὶ" 

ἤσθ ἴο ἀδιωοηϑ, δηα 

Ὡοῦ ἴο αοά;. δηά Ι ἄο 

ποὺ ψαρὲ σὸῦυ ἴὸ Ρ86- 

σΟΙῚΘ ΒΏΒΓΟΥΒ ΜΙ [Π6 

ἀδοῃϑ. 21: οῦυ ο88}- 

ποῦ ὍὈ6. αἀτΓῇὶπκίηρ 

[πῃ6 ΟΡ οὗ Δεμονδ" 

21: Τοπονδῇ, 51,3; [86 Τιοσά, ΒΑ. 



1 ΟΟΕΚΙΝΤΗΙΑΝΑ 10: 22---Ὅδἷὶὐ 

πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων’ οὐ 
ἰο Ὀ6 ἀγικίηρ δῃᾶ ΟΡ ΟΕ ἀφαοηθ; ποῖ 

δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ 
τοῦ 8:6 δῦὶΘδ. οξίβδοῖϊθ οὐΤοσγά ἴὸ θὲ ρατίβικίηρ δῃά 

τρατέ δαιμονίων. 22 ἢ 
οἔ πέζη 5 οὗ ἀθῃλοῃδ. ΟΣ 

παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ 
8χὸ νὸ ἰποϊηρ ἴο 716 ΔΙ οῦ5ν τὴ6 Τιογτὰϑ Νοῖ 

ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; 
ΒίΣΟΩΡΕΙ οξδίνη ὅτ να 

23 Πάντα ἔξεστιν: ἀλλ᾿ οὐ 
"ΑἸ (155) 15 ὈΘΙΩΒ ἸΔΌΝΕᾺΙ; μυὲ ποῖ 

πάντα συμφέρει. πάντα 
811 (155) 15 Ὀθδυΐηρ 1. ΑἹ (155) 

ἔξεστιν᾽ ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 
15 θοὶπρ Ια τὰ]; ας ποὲ 811 (55) 15 θυ Πα ὉΡ. 

24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ 
Νοὸ οὔθ ἐμθ οὗ Ὠίτωβοι 1οΐ Ὠῖτὴ Ὀ6 βεεκίαρ αΐϊ 

τὸ τοῦ ἑτέρου. 
ἰλαὲ οἵ ἐῃς αἀἰδεσεοὶ (οπ6). 

25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον 
Ἐϊνογυπίηρ Τὴ 6 ἴῃ τηραῖ τπσκαοὶ Ὀϑΐῃξ Ξο]ᾶ 

ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 
Ὀ6 νοῦ φβαίϊηρ ποίῃϊηρο ἸἸυάρίησ ὺρ ἰπγουθη [ῃ6 

συνείδησιν, 26 τοῦ κυρίου γὰρ γῆ καὶ 
ΠΟ, ΒΟΐθσ6, οὐἴβθαὸ Τιοχάὰ [ῸΥ [86 δϑγίῃ δηᾶ 

τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 271 εἴ τις καλεῖ 
μα ΕᾺ]11 1655 οὔ τ. 1 δσοῦθ [5 6811}π5 

ὑμᾶς. τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε 
χοῦ οὔθ υρρεηθνειβ δηᾶὰ στοῦ 816 ΨΊ ΩΝ 

πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον 
ἴο Ὧ6 βοϊπςξ, ϑνουνίῖηθ ἴθῃ6 Ῥοίηρ 568 δουσβίαθ 

ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ 
ἰο χοῦ Ὀ6 γοῦ βδαϊίϊῃρ ποίῃϊηρ ἡυσσίησ ρ. ΓΟ ΡᾺ 

τὴν συνείδησιν. 28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν 
ἴθ σοπδοΐφῃσεα; ΔΈΟΝ Ὀὰὺ δῆνοῦθρ ἰἴο τοῦ 

εἴπτῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, 
ΒΠπου]ἃ 5. ΤῊ (ἰδ 185) 5δοσϑαάῖν βδοχὶβοεᾶ 15, 

μὴ ἐσθίετε δι᾽ ἐκεῖνον τὸν 
ποὺ ἢ τοῦ δαϊϊηρ χορ ἐπμπαξ [τ8}] ἰμ6 (οπ 6) 

μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν" 
πανὶ ἀἰδοϊοξοα δηᾶ .5.0} σοπδοΐῖθησοα; 

29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν 
σοηβοίθπόα Ὀὰΐδ Ἵδ βασὴ πού {πῸ (ο6) 

ξαυτοῦ ἀλλὰ. τὴν τοῦ ἑτέρου" 
Οὗ 5618} Ῥυξ ἰδ (οῃ) οξίδε. αἰδεγοηΐ (οη6}); 

“16 

Δα 86 οὐ οὗ ἅβ. 
ΤΔΟΏΒ; ὙΟἿ σϑηγού Ὦρ: 
Ὀϑιίδκίηρ οὗ “ΤὯ6 ἰδ. 
ὯΙ6 οὗ Φομονα ἢ" δηὴ 
ὑῃ8 ὕἴδϑ16 οὐ ἀθυηοῃΣ, 
22 ΟΥ “816 Ὅὸ Ἰποιθίην 
ΤοΒονδὮν ο ΘΒΙΟΌΒΥ 
6 8:6 ποῦ βύχσοηρεν 
ϑη ὯΘ ἰ5, 8.6. ψ65 

232 ΔΙῚ ΦΏΪΩΡΒ 8το 
αν; αν ποῖ 8] 
πϊὴρ5 ἃῖθὸ δαγδηίΐζα. 
σθοῦϑ. Α1}1 ὑπῖθσθ δῖ 
Ἰανίαϊ; Ρὰαὺ ποὺ 8]] 
15 Ὀα1]1α ἂρ, 
24Τ.οὺ ΘΔΟῊ ΟΠ6᾽ Κθορ 
δρϑίηρ, ποὺ Ὠϊθ οὔ 
[ἀνβηΐαρθ)], θα [παι 
Οὗ ὑξ οὔδει ῬδβΒ0ῃ, 

25 Ἐϊγουυὑπῖηρ ὑπδὲ 
15. 501 ἰῇ ἃ τιαθϑὺ τη γ-. 
Κροὺ ΚΘΘΡ οϑύϊηρ, ταδκ- 
ἰῃρ τὸ ἰπαῦτΥ - θη 
ϑοοοιῦ οὗ υόῦβ οοη- 
Βοίθῃσθ; 2617ῸΣ “ἴο 
ψορονδῇ ὈΘΙοΩρ. {π8 
βασίῃ δηῃᾶ ἰμδὺ ψῃΐοῃ 
Η115 1. 2711 ϑΏΨΟΣΘ 
ΟΥ (86 ὈΠΡΌΘΙΊΘΥΘΙΣ 
ἰηνιίθ5 τὸν δΔηα τοῦ 
ΪΘΒῚ ἤο δο, ὉΓῸ- 
οορὰ ἰο θδὺῦ ονοῖγ- 
ἑῃϊὴσ ὑμδαὺ 15 586. 
Ὀοΐοσθ υοῦυ,. ταβκίης 
ὯΟ ᾿ΠαΠΪΓΥ ΟἹ 8ϑαοουπὶ 
ΟΥ νοῦ σομϑβοίθηθθ, 
8 Βα ἰἔ ΘΏΨΟΠΒ 
5ΒοΙ Δ 5 ἴο τοῦ: 
ΓῺ. ἰδ βοιιθῦίηϑ 
Οἤοτοα ἴῃ 5δοῦῆσθ," 
ἄο ποὺ δδὺ οἱ. 80- 
σοὺ Οὗ [η6 ομδ ἰζμδὺ 
αἰβοϊοβοάῦ ὁ δπὰ 
οὔ ϑύσομαῦ οὗ ο0ῃ- 

βΒοίΐθησο. δ 29 “σοῦ- 
ΒΟΙΘΏσΒ," 1 58.ν,. ποὲ 
ΟΣ οχ, ὑὰ ὑμδὺ 

οὗ ἰδ οὔμοσ ρϑῦβοπ. 

21. σεπονδῃ, 51,8: ἐπε 1ογᾶ, ΒΑ. 920. σθπονδῃ, 71.8.14. [ῃ6 ΙΤιοτᾶ, ΝΒΑ. 
26. σομπόνϑῃ, 01,8,11,.4,16-18,.0. {η6 Τιοχα, ΒΑ. 288 Τῇὸὁ δρύϑοίηθὴς Ὑνἰ{Π’ [88 
ἸΤοχίυβ Ἐθορρίαβ 017,3,11,18,14.10.11} ἀαᾷς; 
δ᾽ 50 ἀοθβ 15 {11 655.}᾽} 

“(ΡῸΣ [π ϑᾶγίῃ ὈΘΙΟπ 58 [0 ΨοΠονδῃ, 

Και] 

ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου 
ἸΔ ΟΥΘΥ ἴδ ΨῺΥΣ ἴῖὼΣ ἰδθ ἔγϑοάοχῃ οὗ πὶ 

κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 80. εἰ 
15 δ Ἰααροά ΡΥ δηοίθο σοῃϑοΙΘηΟ6 7 ΙΕ 

ἐγὼ χάριτι μετέχω, ᾿ς τί 
Ι ἴο ΚΕ ἘΝῚ ὁ οἵ Ῥαζίακίηρ, νΜῺν 

βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ 
ΔΙΔΙ βοῖπε ΠΠαεημοτῃδα λ 29. ψννϑδὶ ᾿ 

εὐχαριστῶ; 
821 σἰνίηρ ΔΗ Κ57 

81 Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε 
᾿ς ὙΜΕΘΙΠΟΣ Ἐποσεζοσθ τοῦ 8.6 δδέϊῃβ ΟΓ 

“πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, 
τγοῦ 816 αὐ ὶηρ ΟΥ δησν μη τοῦ ἅτ ἀοίηξ, 

πάντα: “ εἰς δόξαν θεοῦ Σἔποιεῖτε. 
8ἃ}1} (1.55) ἰηΐο ΕΙΊοΟΥν οὗ αοα μεῦύυου ἀοΐησ. 

32 ἀπρόσκοποι "καὶ Ιουδαίοις 
Νοὶ σδιιϑίῃξ ἰο βίο ἰοννασάδ πᾶ ἴο ὕονν5 

γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ 
ρα τοῦ Ὀεδοοζΐηρ δρᾶ ἰο ατεοκβ δα ἴο 1Π6’ 

ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, 88 καθὼς κἀγὼ 
[Ξ-ΘΟΤΞΕΕΝ ΟὟ... Οοῦ, ϑοςογα δ δΔ5 ΘΙΒΟῚΙ 

πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν 
811 (155) ἴο 811 (0.65) 1 γὼ ] θδϑίηβ, ποῖ βϑεοκίηβ 

τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ 
ἴὴ8 Οἔ 561 (8105) Ὀϑδσορ ἢ ας ἰδ (οπ6) 

τῶν πολλῶν, ἵνα ει σωθῶσιν. 
οὐῇβ τσ, ἴῃ ογᾶθυ ἰδέ. {πον στϊρηξ Ὀ6 βανϑᾶ. 

11 μ μηταί μου γίνεσθε, καθὼς 
ΤΩ ΔΊΟΥΒ ΟΥ χῶρ 6 γοῦ Ὀθοοχηϊηρ, ΒΘΟσΟΙΙ δ᾽ 85 

κἀγὼ Χριστοῦ. 
8Ι1580Ο1 οὗ ΟὨγτιβῖ, 

2. Ἐπαινῷ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα 
Ι ϑτὰ Ὀσγεϊβίηβ ΡῈ τοῦ Ὀφδοδυθθ 811 ((ἰ 65) 

μου μέμνησθε καὶ καθὼς 
οὗ ΤᾺΘ υοῦ δᾶνθ ΓΕΘ ΟΙΘΩ͂ δῃᾶὰ ΔΟοοσαΣ 5 8.5 

παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις 
[ξᾶνοὸ θοϑίᾷα ἰο γοῦ 116 ΤΩΡ 5 σίνθῃ μο δ ἂθ 

κατέχετε. 3. Θέλω . δὲ ὑμᾶς 
τοῦ γα Βοϊάϊΐϊηρ ἄονῃ. 1 δὰ ΠΡ Ὀᾳπὶ τοῦ 

εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ 
ἴο δανϑ κῆοννῃ ἰδὲ ΟΥ ΘΥΟῚν τῇδ]θ Ροσβοῦ 6 Ἀθϑδὰ 

ὁ χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ 
τῃ8 ΧΟρηοὶ 5, Ἰ ΦῚ Βὰξ οὗ ψοχηθὴ {πὸ 

ἀνήρ κεφαλὴ δὲ τοῦ χριστοῦ ὁ θεός. 
ΤΆΔ] τ σα, ἤρδα Βυὲ ἰδπ6 Ἤσῖδε ἰὰᾷρ Οὐοά. 

4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ 
ΕΝ ΟΥΥ ΤΩ816 ῬΈΥΒΟῚ ῬΥΑΣΊΩΒ ΟΥ̓ 

προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει 
ῬΥορ βοβυίηρ ἀον ἡ Ὠοδᾶ. ΠΩΥΙΏΒ [5 ΞΏΘΙΙΙΣ ΄. 

1 ΟΟΝΙΝΤΗΙΑΝΕΒ 10: 30---11: 4 

ἙἘΌΣ ΨῺΨ μοι Ὁ Ὀδ6 
ἰῃαὺ τν ἔγϑοάοχῃ ἱβ 
πᾶρρα Ὁν. διθοίθου 
ῬΟΥΒΟΙΏ 5 σΟΏΒΟΙΘΏ669 
ΞΟΙΓΣ 1 8 ρδυίδκηρ 
νι ἐδ κβ, ΨῺΥ 81ὶ 
Ι ἴο Ὀ6 5ροκβϑὴ οὗ δρὰ- 
ΒΙΨΘΙΥ οΥὰσ ὑπαῦ ἴοτγ 
ΨΏΪΘΩ Σ ρῖνο ΔΉ 59 

81 ΤΠΟσοῖοσθ, οἱ ἢ- 
ΕΓ Ὑὸῦ δύθ θδύϊηρ 
ΟΙ ατἱηκίηρ ΟΥ ἀοίηρ 
διηνίῃληρ οἷβθ, ἄο 8} 
ΦΏΪΏΡΞ ἴῸΣ οὐ 5 σίοσυ. 
32 ΘΘΡρ ἔγοῃῃ Ὀθοοῖι- 
ἴὰ5᾽ οϑβοα ἔοσ δύυχη- 
ἈΠηρ ἰο ὕθ5 85 Ψ61} 
8ἃ5 Οτἴδθοθκε δηᾷά ἴο 
᾿ὯΘ6 σομρτοραύίΐϊοη οὗ 
Οοά, 88 ονθῇ 8351 81 
ὈΙΘαϑῖηρ 811 ῬΘΟρὶα πα 
411 τῃΐηρβ, ποὺ βθοκ- 
5 ΤῺ ΟὟ βδᾶάνδῃ- 

ἴαρθρο θα ὑπαὺ οὗ 
[86 τϑῶν, ἰῇ ΟΥΣΑΘΡ 
ὑμϑὺ ὑμον τϊρηῦ σοὺ 
Βαινθᾷ. ᾿ 

7 Βδοοτηδ ἐα δθίουβ 
ΟΥ τῆθ, οὐύθῇ ἃ 

Ι 8πὶ οἵ Οπσῖβί. 

ΦΝΟΝ 1 σοχῃηθηαᾶ 
χοῦ θοδθθο ἴῃ 8} 
ὉΠ θα. ἘΟῸῚ Ὦβδνθ πιὸ 
ἴὰ Ιαϊπα δηα τὸν 8186 
Ὠοϊάίϊηρ ξαδὺ μ6 ὑτϑδαϊ- 
οηβ ἡδὺ 8.5.1. ϑπαρα 
[0 61}] οὐ ἴὸ τοῦ. 

ΒΌΌΙ πδὴὺ τοῦ ἴο 

ΚΩΟΝ μαὺ ὑῃ8 Ὠθϑᾶ 

Οὗ ΘΥΟΙΥ 8 ἰ5 ὑπ6 

ΟἾσιδῦ; ἰὼ ἄυσσῃ ἴθ 
Βοδᾶ οὗ δ ψοίαϑῃ 15 
ἴδ8 τῶϑῃ; ἴῃ ὑπσ ὑΠ6 
μοδᾶ. οὗὐ ἰῇ ΟἸγδὺ 

5 αοᾶ. 4 ΝΟΥΥ Ἰηδῃ 

δῦ ὈΥΒΥΒ ΟΥ ὈΓΟΡΠΘ- 

565 Βανὶηρ βοηθοί ηδ 

ΟὨ . Ὠϊ5. ᾿Ωρδα βῆθθ5 



1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΚ 11: δ--18 

αὐτοῦ: ὅ. πᾶσα δὲ ὴν κεφαλὴν 
ΗΝ ὑμαμ οὗ Ὠΐτη; . ΘΡΟΥ͂Σ Ρμαυΐ ΄τ6ὃ - πρδα 

18 

γυνὴ [15 παδᾶ; ὅ θαὺ Θνουν 
ὙΜΟΥΆΘΙ ἰ ΤΟΙΏΘΗ . ὑπδὺῦ ὈΓΔΥΚ5 

προσευχομένη ἢ προφητ εύουσα ἀκατακαλύπτῳ [ΟΤ ΡΙΌΟΡΠΘ5165 ΨΠῊ 
ῬΥΔΣΪΩ5 ΟΥ ΡῬτγορμοϑυίηρ - ποῖ νϑ 6 ἀοννὰ [Ὧ6Ὶ Ὠθϑα ὑποογογρᾷ 

τῇ. κεφαλῇ καταισχύνει. τὴν κεφαλὴν αὐτῆς͵ [ 5ΒΙΏ65. ΘΙ ΘΩ͂, -ἴον 
5Ἀ6 5 βΒῃδυυηρ ἴῃς Ὠεϑᾶ ΟΥ̓ ΠΟΥ͂, 

ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ 
1:15 δὰ ἰὰβξ νον (15) 

ἰο ἴ6.- Βεϑδά 

ἕν γάρ 
οπς ({1π5) ΙοΣ 

ὦ ἰα οὔθ. δῃᾷ ἴῃ 
Βδ.ὴ6 ἃ5 1. 516. 6 γδ 
δὶ [ΜΟ8Ὼ] ψῃ. -- 8 

ἢ 6 εἰ γὰρ οὐ [5μανεᾶ Ὠδϑά. 6 ἘΌΓΥ. 1 ἐξυρημένῃ. 
ἴο [5.:} ἘΜ οτοδη] Βανὶὴ 66 Ξδνϑᾶ. 1 ἴοτ 

κατακαλύπτεται: γυνή, καὶ κειράσθω" . 
15 Ῥϑῖὰσ νϑεα. ἄονγα πόταδα, 8150 11εἰ ΠΟΥ 6 ΒΒΟΧΏ; 

κα 

εἰ. δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι: ἢ 

μού [ἃ ΜΟΠΊΔΩ αἀὧὯ65 τοὶ 
ΟΟΥ̓́ΕΥ ὨΘΙΘΘΙΙ, Ἰοὺ Ποὺ 
Θῖθοὸ Ὀ6 Βῇογῃ; Ἀαΐ {ἢ 
10 15 ἀϊδρυθϑοθῖα! ἤὸς 

18. Ῥὰὲ ἀϊδρυϑοθεα ἰὸ τροσαθη [πε ἴο 88 Βθοσὰ οἵ] 8 ΜΟΙΊΔΏ ὕο: Ὠ6 ΒΒοτῃ 
ξυρ ᾶσθαι κατακαλυπτέσθω. 

ἰο Ὀ6 Ἰβεῖτα τβάνεα, Ἰδὲ 6 6 μδίηρ νεῖ θᾶ ἄονῃ. 

Ἷ. ἀνὴ μὲν: γὰρ οὐκ ὀφείλει 
ΜΑΙς μΡ οι Ἰπᾶθεα οτ. ποῖ 

κατακαλύπτεσθαι 
ἴο 6 Ῥοΐῃρ νϑι]δὰ ἄονσ {πὸ ᾿μϑϑᾶ, 

ΟΥΓἨ 5μδυθά, ἰοῦ. ΠΕΡ. μὰ 
οονοσγθᾶ, 

ἸΈΟΥ ἃ τϑαὶ συβῃὶ 
15 οὐνίῃξ ἰοὺ ἴο δα ἰδ Πρδᾶ 

τὴν κε αλή ν, εἰκὼν καὶ | σονεχρά, 8.5. ΒΘ ἰ5 αοαΒ 
ὴ ἴλας τοϑθα 8η8 ] χηδσρ δηᾶ' βΙοσυ;- Βαΐ 

δόξα [86 ψοΐαδῃ ἰ5 τηᾶὴ 

ἐστιν [ποὺ οὐὖδ οὗ -ψοϊηϑη, 
Ῥαῦ ψομιθαλ οὐδ᾿ οἵ 
τϑῃ; ϑεπαᾶ, ψῇῃϑὺ -15 

ψόσϑῃ Οὐξοῖ χηογο, τὴ ΨΜ85᾽ ποῖ 
ογοδῖθα ἔον Π6: 588. οἱ 

να 8 οσϑδίεα | τῆς. ψοιθϑῶ, Ραὺ τς 
δὴ ἴοΥ ἴῃ 58Κ86 - οὗ 

ψόσθδα ἰ{η6 τηϑη. 10 Τηδὺ.. 15 
τοῦτο  ΜῺΡ 6 ψΟΙΔΙ: οὐδὩὶ 

ἴο Ὦδυθ. ἃ ῖρι- ζ 

ό θεοῦ. ὑπάρχων: ἡ γυνὴ δὲ 
δόξα οὗ αοάἅ σκίράηε; ἰᾷς. ψοθδὰ Ὀπξ ΕἼΟΥΥ  οΟΥΥ. 8 ΒΌΓ ΙΤ8}. 15 

ἀνδρός ἐστιν. 8 οὐ γάρ. 
οἵ ἜΑ ΡΟΙΝΟΩ 15. Νοί. ῸΣ : 15 

ἀνὴρ ᾿ - γυναικός, ἀλλὰ. γυνὴ ἐξ 
ΤᾺΒ]1Θ6 ὈΘΥΞΟᾺ οὐξ ΟΕ ΨΟΓΆΒΙΙ, μυϊ | 

ἀνδρός: 9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη 
Τῆ8 16 Ρεσυξοι; 8150 ἔοΥ ποῖ 

ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ 
ΤΩ8]16 Ὀούβοθ {πτοῦρ 6 Μοάδη, . Ραΐ 

διὰ τὸν ἄνδρα. 10 διὰ 
ἔμγοιυρῃ.. (6 π|ι816 ρεύξοῃ. ΤὨΓΟΌΡΕ. [15 

ὀφείλει ἧ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ 
5 ουνῖρ; πὸ Ψψοτήδ δαίμοσιν ἰο 6 δνίηε. ὑροῖ Ποβϑαᾶ Ῥθοϑαβθ οἱ {88. 

τῆς κεφαλῆ διὰ: τοὺς ἀγγέλους. ̓  
τῆς Ἐς. ἝΠσουσ ΒΒ [86 ΔΏΒΘΙ5. 

11. πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς 
Βοϑᾶ65 ΠΘΙΒΟΥ ὉΤΟΤΆΘ δρασγί ἔγόσα 

ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ. χωρὶς γυναικὸς 
ΤΏΆΞΙΘ ῬΘΥΒΟΣ ΠΟΙ͂ Τγ816 ΟΥΞΟῚ ΜΝ Ζγοσθ ὉΨΟΤΏΒΙ 

ἐν κυρίῳ : 12 ὥσπερ -γὰρ γυνὴ ἐκ 
ἴῃ ΤΟΣ; δϑτανθα ΤΟΥ : 168 σνοσήϑα Οὐ ΟἿ [Π6 [12 ἘῸΓ :αβῦ τὰς" 

ιἀνδ οὕτως καὶ ὁ - ἀνὴρ: . διὰ 
Ζῶ 16 τυρός, 185 4150 ἰδ πιϑῖθ ρεύβοῦ ἰῃτοῦδι 

υναικός: τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 
τῆς. Ὑακικοϑ᾽ δα Ὀπῇ 8) (μη ρ5) οὐυΐοῦ [6 Οοᾶ. 

138 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς. κρίνατε: πρέπον ἐστὶν 
1. χοῦ. ΝΟΥΣ (0165) παρε του; τσ. [ἰδτὲ 

γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τον τῷ 
ΑΝ ΟΤΆξΣ οὐ ποῦ νο δρᾷ ἄοννα . ἴο 86 

Δι ΟΥὑν ὌΡΟΣ Β6Ι 

8Ώ5615. : ᾿ ἢ 

11 Βοβίᾶθϑ, ἴῃ. δοη- 
πϑούϊοῃ ΣΝ 86] 

ΤΙιογά πϑίῦῃοσ 15. ποῖά- 

δα. πιυμοῦῦ τηϑῶ- ΠΟΥ 

τοῦ ᾿ τϑὴ ψἱῦουΐ-- ττοπλδ ἢ. 

5ἴη8. 

ΜΟΙΊΘΗ. 15: ὁπῦ: ὉΣ ΓΗ 

ΓΒ), 50 8150᾽ ἜΠπδ ταλπ᾿ 

15. ὑπτοῦρη 6: πϑοτα- 

δῃ; Ῥαύ 81 {Εϊερε᾽ “ἴδ 

οαῤ οὗ αοά. 13 Δυδρὸ 

θεῷ ἔοσ χοῦ ΟΥῈ βοἶγεβ: 1 

αἀοα [1Ὁ Πὐθπρ; ἔοσ 8: τΟπΒΒ 

119 Ε΄ ΟΟΒΙΝΤΈΠΑΝΝΑ. 11:.:14--.59 

προσεύχεσθαι; 14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ [ἴο ὈΓΘΨ. ἀποογεγθα ἰο ἴο 6 Ῥτδσιηδῦ Νοῖτρυς 6 πδῦσθ. νδὺῦ Οαοαϑ 14)οε5 ποὶ π8- 
διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ - μὲν . -ἐὰν [ὑπχτθ 1568} ἔδββοῃ τοῦ 15 ἰθδοθίὴρ στοῦ; ἐμαὶ 816 πέσοι. Ιλάεβθα 1ξ νον [ἐπα 8 ΙΒ. Ὧδ5 

κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν, } Ἰοῃρ Ὠβὲγ,. ἢν 15. ἃ ἀϊξ- Β6 ΖΔ. ἢδνθΊΟΤΒ Ρ αἀἰθῆοῦοσ ἰἰο Εἰτὰ 1115, ΒΟΟΣ ἴο μη: 15 5Βυῖ 
15 γυνὴ δὲ δόξα [᾿ξ ἃ ψοπιδιχ᾽ 885 Ιοὴ δ ΚΟμ 

ψνοτδ ὑαΐ 18 ὅνὲν 806 τῇδ. δνϑ Ἰοηρ Ὠδῖτν, ΒΊΟΥ 

αὐτῇ ἐστίν; ὅτι όμη Ν᾿ ἀντὶ 
ἴο ΒοΥ 157. ᾿Βϑοδαθο ἐμα (οπεὶ Ἀδῖσ ἰπβίθεα οὗ 

περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 16 Εἰ 
πρ Τἄχοννα ἀγοσμαὰ Ὧ85 Ῥθθὴ βσίνθῃ ἰὸ ἤθτ .-[1Ιὲ 

δέ τις δοκεῖ᾽ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς 
Ῥὰϊ ΔΘΏΨΟΣΘ 15 ΒΕ ΩΣ ἴομά ΟΣ αἰϊδρυ της το Ῥε; ν8 

τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ 
ΒΆΘΗ " Οαϑίοτα Ὡοὺ ὸ ἃῖὸ δανίπρ, [τὴ ϑλεττενς 

αἱ ἐκκλησίαι. τοῦ θεοῦ. 
[86 Θοοϊθϑῖεβ οξίῃς Οοὰ. 

11 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων -- οὐκ 
οοῦ 5. αΐ δαθποιηοῖῃβ Ῥθϑίαᾶβ Ὡοΐ 

. ἐπαινῶ ὅτι. οὐκ εἰς. τὸ ᾿κρεῖσσον ἀλλὰ 
Ι8τὰ Ὁταϊβίηρ Ὀθσδιθα ποῖ .ἰηΐο τηὴ6. ρίζες [1:12 

εἰς - τὸ- ἧσσον' συνέρχεσθε... 
ἰηΐο 1ῃ68 Δ ΕῸῚ Ὑ0Ὁ 8Τ6 σοτηΐϊησ ἰοσοίμου, 
18 πρῶτον - μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν 

- Ἐπεὶ ἰηδερα ἔοχ οοσαΐηβ ἰοξϑίμεοχ. οὗ σοῦ ἴῃ 

ἐκκλησίᾳ . ἀκούω : σχίσματα ἐν ὑμῖν 
Θοο]εβία 1 δὰ θυ ΕἸΣῚ ζὰ χοῦ 

ὑπάρχειν, - καὶ μέρος -τι πιστεύω. 
ἰο 6 εχἰβεϊσίς, ΔΕ Ῥαγχὺ . βοῆθ 1 δῖ Ῥε]θνίηρ. 

19 δεῖ. γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν -εἶναι, 
ΤΆ 15 Ὀἱηαῖη ΤΟΥ 8150 Βαοίξ. - ἴ1ὰ στοῦ: ἰο Β6, 

ἵνα καὶ οἵ δόκιμοι - φανεροὶ 
ἰπ ογᾶοχ ἰδὲ 8150 18 δΡρτονρᾶ (οὔθ 5) -τηβηϊξοσε 

: γένωνται ἐν ὑμῖν. 
τοὶβξ Ῥδοοσαθ ἰὰ τοῦ, 

20 Συνερχομένων οὖν. ὑμῶν ἐπὶ τὸ 
(οχρΐηε ἰοβείμεσ ἱμπογθίοσο οὗ τοῦ ὥροη. ἐπ 

ἐς αὐτὸ οὐκ ἔστιν. κυριακὸν δεῖπνον 
ΨΕΙΥ [ΡΙ8661 ποῦ {15 Ῥδσίαζυίνθ ἰο Τοστα ΞΌΡΡΟΥ 

φαγεῖν, 21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον 

Ἀαίν, Τὸ 5 δ ΒΊοῦν ἴο 
ΕΝ Βδοδυβ Θ᾽ ἮΒΙΓΣ 
15. βίνθῃ ὯΘῚ ἰῃβίθϑα οἵ 
ὃ Ὠρδάσγθαθ. 168 Εον- 
ΘνΘσ, ᾿ἶ- ΔΩ 8 
ΒΘΘῚ5. ἰο αἰδραὺδ - ἴοσ 
ἘϑοΩΘ Οὗ6Γ. οἰβῥομι, 
ΜΘ βν ο-: οἔοῦ, 
ὩΘΙΠΟΣ ἄο ἐμ ΘΟΠρτθ- 
δθύϊουβ οἵ αοά. 

11 Βαΐ,. ΜΏ16 ροἱνίησ 
1886 ἰπδυγπούϊου, 1 
ΕΘ ῃοῦ σοτηϊηθηᾶ τοῦ 
Ῥθοδϑῖιβθ: Ὁ 15, ποῦ - ΖῸΓ 
6 Ῥαῦίον, θα ον ἐπ 
ΟΓΒΘ. ὑῃδὲ σοῦ τηροϑί. 
ἰορούμου. 18 ἘῸς ἢχϑὲ 
οὗ 411, ΏΘΩ χοῦ σοτὴθ 
τοβδῖπον ΪῺ 8 σοῆρτο- 
δδύϊοης 1 ΘΔ. αἰν βΊ ΟΩ 5 
᾿οχίβὺ δύποὴρ τοῦ; δηᾶ 
ΪῈ ΒΟΙΏΘ- ΤΏΘΒΒΌΓΟ Τὶ 
ὈοΘονο 1: 19 ἘῸΓ ἴῃθγθ 
τλδῦ αἶδὸ Ὧ6 - βϑοὺξ 
ΘΟ ρ ὙΟτρ, ὑπδὺ [Π6 
ῬΘΓΒΟῺΒ ΔρΌΓΟνρα ΤΥ 
Θῖδὸ Ῥθοοχὰθ Ἰλθ Σ οδὺ 
ΘΙΔΟῺΡ, γοσ, ἐπν 

29 ΤὨδξοίοτγθ, ΠΗ 
ΧῸσ οοηδ. τοροῦμου ἴο 
ΟἿ οἶϑοθ, [Ὁ 15. τοῦ 
ῬΟΞΒΙΌΙΘ. ο΄. Θδΐ : {86 
“ΠΟΤ 5 ονϑησηρ ΤΩ68]. 
21 ἘῸΓ, ψΏΘΩ. στοῦ οϑὺ ἴο δϑί, δῖ (Ομ 8) ἔοῦ ἰῇὼ8α οὐ ΒΌΡΡΕΟΙ [10], δ οὔθ ἔακοϑ 

προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς “ μὲν |ῖ5 ον δυθηΐῃρ τηθ8] ἰἱακίῃρ Ὀθῖοσα ἴθ ἐῇθ ἰο δὶ, δῃᾶ  ΨῊῸ ἱπϑθρα ῬΟΙοσθδηα, 5ὸ ὑπαὶ 
πεινᾷ, - ὃς δὲ μεθύει. 22 μὴ [08 5 ΒΌΠΡΙν Ὀαὺ ἰϑ παρ ογ ιρ, ψὰο Ὀυΐ 15 θοίηρ ᾿ἰοκισδίθα, Νοῖ [δηοίῃεσ οἷς .᾿ἱπίοχὶ- 

γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε. , εἰς. τὸ |δἰθᾷ, 22 Οσεγίδίη]ν χοῦ ον ποῦδθβ ποὺ τοῦ δτθ μανίῆβθ.͵ ἱπίο ἐβθ. ἀὸ Πᾶνα Ὠοτῖιδθ5 ἴοχ ἐσθίειν καὶ - πίνειν; ες ἢ τῆς 1Θαὐϊηρ δηᾶ ἀτγὶῃκ- 
ἰο μῈ βαίϊωὩἑ δῃηὰ ἰὸ 8 αἀὐϊηκίῃβῦ ΟΥ οὗίδε ἴὴρ, ἄο τοῦ ποὺ Οὐ 
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καταφρονεῖτε, 
816 τοῦ ζαϊλαϊηρ ἀονν ΟἿ, 

καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας ; 
ϑηᾶ δύὸ τοῦ βῃδχηΐϊαρ ἀοννὰ [π6 (οΠ65) ποῦ δνηδῦ 

τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; 
Ὅμαι 5ῃοι]ᾶϊϑαν ἴο γυοῦῦϑ ΒΑ 1Ρταῖθθ στοῦ 

ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 

θεοῦ 
σαοά 

τοῦ ἐκκλησία 
᾿ ὃ ΟΥ̓ ἴῃ 6 Θςοϊαϑίβ 

ΙᾺῺ 15 ποῖ 181 Ὀσδιϑίηρ. 

238 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, 
Ἢ Ὑμρ Ιτοοαὶνοα θαϑίᾶθ ἔσοσα ἰῃῇ6 σᾶ, 

ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος 
νΒίσἢ 8150 βᾶνο Ῥεβίᾶθ ἰοὸ σοῦ, ἐμαὶ ἴῃ 86 [1οσᾶ 

᾿Ἰησοῦ ἐν ἢ νυκτὶ ἧἣ 
τ 655 ᾿ ες }ὰ ἐπὶ αἰσδξ 1ο 1 ἢ 

παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 
ἢ νγ»7ὸδῪβ Ὀϑὶηρ είνεῃ Ὀοβι6 Ὧφ σϑοοῖνεα Ἰοδῖ 

24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν 
ϑῃὰ δδνίηνρ σῖνϑα δὴ κα 6 Ὀσχοκο δηᾶ ἢ6 5δαϊά 

Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν' 
ἼΠ1Ὶ οἔτθ ΕῚ 16 Ῥοᾶν [τῇ6 ον στοῦ; 

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
115 Ὅδ τοῦ ἀοΐῃρ ἱπίο ἰῃὰαΘ ΙῺΨ ΓΟΘΙΔΘΙΡΟΥΔΩΘΕΘ. 

2ὅ ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 
ἈΑβιῖδυ5 8150 ἴδλα συρ αἰΐσ ἰδ6 

δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον 
ἴο ϑνθ ΒΞΌΡΌΕΥ, βϑασίμῃξ ΤὨΪϊ5 τς ουρ. 

ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι" 
6 πον οονοηβδηΐ 15 ἴχ ἴῇζα τ Ὀ]οοῦ; 

τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν 
{815 Ῥαᾳ τοῦ ἀοϊῃμξ, 88 Οξθῃ 8.5 1ξ ὄνὲσ 

πίνητε, ᾿ εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
τοῦ ζϑν Ὀ6 ἀὐϊηκίηρ, ἰηΐο [ὴ6 ΤῺ ΤΟΙΠΛΟΙΌΥΒΠΟΕΘ. 

26 ὁσάκις. γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν 
Α5 οὔΐθηῃ ἃ. ἴον ἱξενοσ στοῦ τᾶν 6 δδϊϊηα [Δ 8 

ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον 
Ιοδὲ τὰς 8δηα ἴῃ 6 σΡ 

- πτίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου 
τοῦ τὰϑδν 6 ἀχιπκίηρσ, [86 ἀφδί οὔὐἴῇθο [Ιοτὰ 

’ ἦ φΦ 

καταγγέλλετε, ἄχρι οὗ 
τοῦ ἃτὰ δῃηπουηοίηρ ἄον, ὉΠΊΏ] δ 2.970) ε 

Β ξ ῃ. 

ἢ 5μουϊαᾶ σοχῃθ. 

2 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον 
ΑΞ-δῃᾶά ΨΠῸΟ 1ΠἸΚΘΙΡ τὴδν ΡῈ δϑαίϊϊῃηβ {ἱπ6Ὲ ἰοδξ 

{ Ἵ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου 
ΟΥ̓ ἮΘΊΩΒΥ Ὀ6 ατηἸκίη δ τ 6 ΟΡ οἔῇῆς Τιοτά 

ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ 
ὉΠ ΟΥΈΏΣΙν, ὨοΙα πὰ 6 1106 οἵ ἴδ 6 Ῥοᾶν δηᾶ 

Ἂ 
πίνῃ 

28. ΤΏ Τιοσγᾶ, ΒΑ; σρῃονδῇ, 1:3. 

180 

ἄο τοῦ ἀδϑοῖθθ [86 δσοῃ.. 
στοραίίζοα οὗ αοὰ βδηὰ 
ὕϑῖκο ἴμοξα Ο Ὦδγᾳ 
πούηϊηρ ΡΒ δλθα» 
ΜΏδὺ 5081} 1 58.}ὺὶ ἴο 
χοῦ 5181 1 δοχ- 
Ια τοῦ [πᾳ (μηὶβ 
1 ἀο ποὺ οουηηθηᾷ 
του. . 

28 ΕΟΥ 1 τϑοαοῖνρα 
ἔτοα ἰῃ6 Τιοσὰ" ἰῃδὲ 
ΨΜΏΪΟΏ Σ 8]5ὺὸ ϑδηδρᾷ 
ΟὨ ἰο τοῦ, ὑμϑῦὺ {μα 
Ττοστάὰ 9655 ἴθ [δ 
ῃἰρῶῦ ἴῃ ψὨΪΟΩ Ὠ6 ψὰς 
σοίΐηρ ἴο Ὀ6 ᾿ϑηάδὰ 
οΥΟΥ ὕοοκς ἃ Ιοδί 
2άδια, δἱῦθσ ρνίηρ 
ὑϑκϑ, Ὧ6. ὈΙΌΚΘΟ. ἱξ 
δηα 584: “ἸΏΒ ΘΔ Ὼ5 
ΤῺ Ὀοάν ΨΜΏΗΏΪΘΏ ἰδ ἰῃ 
υόῦξκ ὈΘΏδΙ. Ἐθορ ἀο- 

ἴῃς ὑμῖθ ἴθ ΤΘΙΏΊΘη1- 
ὌΤϑησα οὗ τ16.᾽ 25 δ 
αϊὰ ΚοΊβο σοϑρθοίηρ 
{π6 σὰ 8150, ὐθου 88 

δα ὑπὸ δβνϑηΐῃρ πῖθδ], 
Βονίησ: “ὙἼΠ15 οὺρ 

τσ [6 πὸ οογ- 

οαϑηῦ ὉΡ νἱτίαθ ΟΥὨ ΤὨ 

ὈΙοΟΩ͂. ἔθορ ἀοίηρ ὑῃϊδς 

85 οἴδῃ 85 τοῦ ατίηκ 
δ, ἴὰ τοιλθιιΥϑη68. οὗ 
τὴ 6." 26 ΕῸΣ 85. οἔβϑῃ 
85 τοῦ δϑὺ ὑῃ15 Ἰοαΐ 
διὰ αὐΐπκ [15 σα, 

τοῦ Κορ φσοοίδίσα- 
ἰὰρ ὍὯ6 ἀδϑύῃ . οὗ 
[1886 ΤιοΙάᾶ, τη] πθ 
ΔΙΤΊΨΟΒ. Ὁ 

21 ΟοΟΙΒΘαΌΘΩΥ 

ΜΏΟΟΥΟΙ δαΐβ [86 Ιοδῦ 

ΟΥ̓ αγίηκα ὑμ6 οὔ -οὔ 
ἰὴα Τοτὰ ἀμνψοσί: 

ψ ὍὈ6 συν τὸς 

βρθοιίῃρ ὑπ6 ῬοὰΥ δᾶ 
-------,-ἰτ --οΞ.ᾧς τ----0-- 

81 

τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. 
οἵ ἰλ 8 ῬΙοοά οὗ ἰῇ 8 1ιοτὰ. 

28 δοκιμαξζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ 
Το Πἰτὰ Ρ6 ὑχονίῃρ μαΐ ἔτ ετ ε} ἈΧΤΏΒΘΙ, πᾶ 

οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ 
τὴ 8 οὐδοῦ ἐῃ6 Ιοδὲ 161 Βίτωῃ ΡῈ βαΐξίις δηᾶ 

ἐϊκ τοῦ ποτηρίου πινέτω" 
ουίξ οὗ 186 [Ὁ] 1Ιεὲ μὰ ΡῈ ἀσί κί; 

ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα 
ἴμε (οὩ8) 2οτ δαϊίῃρ δῃᾷ ἀγίπκίαρ ἡαάρτηθηὶ 

ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ 
ἰο ἈΪΤΏΞΘΗ ᾿ ἢ 15 δαί δῃηᾶὰ [με ἰ5 ἀσίπκιπρ ποῖ 

διακρίνων τὸ σῶμα. 88 διὰ τοῦτο ἐν 
Ἰυᾶδὶπδ σου ἰῃ6 Ῥοῦν. ἸΒγουΡρη ἰηϊ ἰῃ 

ΝΥ 

ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι 
χοῦ ΙΒ δϑδίυγθησί]οϑ5 (ο 65) δῃᾶ ΒΘΑΙΩν 

καὶ κοιμῶνται ἱκανοΐ. 81 εἰ δὲ 
ΕΤετο ΔΤΘ ΒΙθθρίῃβ ΒΞ οΙθας (0065). 1 με 

ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν 
β6ῖν6 5 νε νετ ἡπαρίηρ σου ΡΉ, ποῖ ἩΚΟΙν 

ἐκρινόμεθα" 82 κρινόμενοι δὲ ὑπὸ 
τ νεζα Ῥοίηρσ υαδσεᾷ; Ῥοίὴνρ ἀπο μαυέ ΌΡν 

τοῦ. κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα 
ἰδ. Ποχά νῦα 81Ὲ ρεΐῃξ αἰβοὶ πϑα, ἴῃ οτᾶρυ ἐμὲ 

μὴ. σὺν τῷ κόσμῳ 
ποΐ τορείμοσ ἢ ΄1τῃ8 νου] 

κατακριθῶμεν. 83 ὥστε, ἀδελφοί 
ψ 5Βῃου]α 6 Ἰυἀρεά ἄοννα.. Ἀ5-8η6, ὈτοΐμουΒ 

μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους 
οἔταβ, σοχαΐηρ ἰοβείμου ἰαΐο ἐμθ ἰο φαὲ οὔθ δποΐμεχ 

ἐκδέχεσθε. 84 εἴ τις πεινᾷ, ἐν 
Ῥαυοῦ ννδιίίη δ ξοτσ. 1ξΣ δψνοηθ ἰ5 ΒΒ ΡοσΙησ, ἱἰπ 

οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς 
δοῦβα [δὲ Ἀἰτὰ Ὀ6 δαΐξϊΐωθ, ἰπ ογᾶφχυ ἐπαᾶὲέ.͵ ὥοξ ἰηΐϊο 

κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ 
Ἰυάστηθηὶ σοῦ τὰν Ὀ6 σοχητηρ ἰοσείμοσ, ΤῸ Βαὲ 

λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω 
Ἰεξίονεν (165) 85 ἯΚΕΘΙ͂ν 1 5ῃοι]α σοχὰδ 

διατάξομαι. τι ᾿ 
[5881] ογᾶ ουὶν δϑὲ ἐβσοιρῃ. 

12 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, 
ἌΡουΐ ΡῬυξ ἴῃς δρίγίζαδὶ (8158), Ὀχοίῃθυθ, 

οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 
ποΐ 1 δὰ Σὰ χου . ἴο Ὀ6 ᾿σῃογϑηΐξ. 

Ω Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε 
ἴου αν κῆοσὰ μα ψμθὰ πϑίϊουβ ὑοῦ Ψο 6 

πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν 
ἰοναχα ἐδ ἰᾶο]5 πῃ νοΐςθῖθθβ 8ὃ5. ΠΚΟΙΡ 

832) ΤΟΒονΘΉ, Ζ718,.6,18.. τ1ῃὴ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. 

1 ΟΟΒΥΝΤΗΤΙΑΝΝ 11: 38--12: 2 

0Π6 Ὁ]Ἱοοᾶ οὗἩ {μ6 Τιοτά, 
28 ΕἸΓοὺ 16 8. 8) 80 - 
ῬΙΌνθ ὨΏΞΟΙΙ δ ῸΓ 
ΒΟΙΑΙΩν, δα ἐπΠπ5 Ἰδὲ 
Ὠΐϊὰλ οδὺ οὗ μ6. Ἰοδζ 
δια αγίηῖκ οὗ ἰῃ6 ουρ: 
2ΘΕῸΣ Ὧ6 ἰῃδὶ δαΐβ 
8} ἃ αὐἰηκ5 δαΐβ δῃηᾶ 
ΟΥ̓Κ Ἰπᾶριαδηῦ 
Δρϑϊδὺ ὨΪΤ 561} 1 ὯΘ 
ἄοθα ποὺ ἀΐβοθσῃ (δ 
Ῥοᾶν, 89 Τῃδὺ 15. ΨὮΥ͂ 
ΤΑΘΔΏΥ ΘΙΏΟΏ ὙΟ 818 
ΘΔ δηᾶ βἰσκῖν, δηᾶ 
αὐ ἃ ΖΘ 816 5166 0- 
1τρ. {{π|| ἀδαίῃ]. 81 Βυΐ 
1 τὲ που ἀΐβοθσῃ 
Μηδ 6 ΟὈΓΒΟΙ͂νΟ 5. 8Γ6, 
6 πουἹὰ ΄ ποὺ 6 
᾿πάρεῦ. 32 Ἠομψανεσ, 
ΜΏΘΠ ψὸ ἅτ 7ιᾶσθα, 
ΜῈ δῖ αἰβοϊθ!] 6 Ὁν 
ΦΟΠονδἢ,. ὑπαὶ τὸ 
Ὧν ποὺ Ῥϑοοῖηθ οὐ - 
ἀοιαηδὰ ἰὴ {ῃ86 
γοΣ]ᾶ, 88 σοῃδοαπθηῦ- 
Ἰγ, Τὴνῦ Ὀγοΐῃθτα, ΏΘη 
ὙΟ σοπῆθ ὑορού θοῦ 
ἴο οϑδὺ [{{1, ταῖν ῸΓ 
ΟἾΘ. δῃούμου, 841 
ΘΏΝΟΣΘ 15 ΠΏρΡΥν, [οὐ 
πη ραῦ- αὖ ἤΟΧΏΘ, 
ὕμαῦ σοῦ τϑὺ ποῖ 
ΟΟΙΘ ἰορούμοσ ἔορὸσ 
ἡπάαρυαθηῦ. Βαΐ [μ86 τϑ- 
ταϑληὴρ τηϑύϊουβ 1 ΠῚ] 
βδοὺ ἰῇ οὔᾶοθσ ψΏΘΩ Σ 
δοὺ ὕοσο. 

1 » ΝΟΥ σοπῃοργηΐηρ 
[Ὧ86 5ρἰτγιία8)ὶ 

αἰδῖβ, Ὀσούμουβ, Τ 
ἄἂο ποὺ ψϑηΐ σοῦ 
ἴο 6 ἰρῃοσδηῦ.. 2 χοῦ 
ΚΟ ὑδαῦ ΏΘΩ στοῦ 
ΨΘΙΒ ὈΘΟΏΙΪΘ οὗ ἐπ Ὧ8- 
ὑϊοηϑ, χοῦ ψΟσ6 Ὀοΐησ 
11 ΑΔΑΡ ἴο ἰποβα 
γοΐσβ θοθ 14015. 1πιδὺ 885 



1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΝΒ 19: 8-Ξ.1}} 8 

τοῦ. Ὠδρρθηθα ἴο . Ὀ8 
1.4. ὃ ΤὨοΙΘίοσο 1 
ψουα δῦ γοῦ Κῆον 
ὑμαῦ. ποροαῦ ψΏΘΩ 
Βα κῆρ ὉΡ οὐ» 
ΒΟΪῚ ΒΘ. 5: σ 655. ἴα 
δοοῦτεθα! -δηα 5ο- 

ΒοΩ͂Υ σϑῇ 5807: “σθθὺς 
15. ΠΟΤ! αχοθρὺ ὈΣ 
ΠΟΙΡ δρίσιῦ.. : 

4 Νοῦν [θτο δγ6 νϑ- 
τιοῦίθα ΟΥ ρἱξίϑ, Ρὰξ 
ΏΘΙΘ 15 [86 Β8Π16 5ρῖτ- 
1; δδηᾶᾷ ἰμοῦα ὅσο. 

ἤγεσθε -ἀπαγόμενοι.. ὃ διὸ 
χοῦ Ψότο Ῥοίηρ σα - Ῥεΐπθ Ἰὰ ΟἿ. ΤὨΣΟΌΡΕ ΜΏΪΟᾺ 

γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι 
Τ αγὴ δ κίηρβ Καουνὰ ἰο τοῦ. ἐμὲ πὸ μα ἴὰ ΒΓΕ 

θεοῦ λαλῶν λέγει ᾿Ανάθεμα 
οἵ σοὰ ϑροδκίησ - Β6ῚΒ ΒΑ ΊΩΒ ΔΗδίπογηδ 

᾿Ιησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος 
Ζεβθαβ, οδηᾷᾶᾷ- ὯῸ οὔθ. 5 8016 ἴο 858. Τιοχὰ 

᾿Ιησοῦς εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 
7655 1 πού ἴῃ ΒΌΪτς ΒοΙν.- 

4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ 
ψαυιεῖῖεβ Ῥυΐ οὗ ΕΥγδοΐουβ Εἰτἰϊ5 ᾳἃγὸ, ἰδ6 

δὲ αὐτὸ - πνεῦμα: ὅ καὶ διαιρέσεις διακονιῶν 
ῬμΡῃξ νοῦν οοῖσι,; δηᾶ νυ θίῖο5 ΟΥ βουνίςοοϑ ᾿ ᾿ : 

εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος" 8 καὶ διαιρέσεις γα ΓΘ 65. Οὗ. τη ἰπ βύσ] θα, 
δτθ, δᾶ ἴθ νεῖν Τοχᾶ; δὰ νατίοῖος [8 γοὺ ὑπῃθγα 5 [86 

ἐνεργημάτων εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς. θεός, 5ϑταθ 1οτγά, θ πὰ ὕματθ 
ΟΥ ἸἈΥΜΟΥΚΙΏΒ5 Α16,  ϑ8ῃά [ῖπ88αὲ νϑῖν αοά, [816 να ΥΊΘ 65 ΟΥ̓ ὌΡογδ-" 

δ. ἐνεργῶωΥ. τὰ πάντα ᾿ ἐν] [[015, δια γοὺ ν.15. 086 
ἴθ (οὔθ) ψοχκίηρ, ΣΝ “6. 811 (ἐπ 65) ἰὰ βοὴ αοαὗ ψ ΒΟ Ῥοῦ- 

πᾶσιν. ὦ ἑκάστῳ. δὲ δίδοται ΤΟ τμιδ 81}. ὑπ6 ὀρεσὰ- τιν. ξ : ἐἴοηβ ἰθὰ 811 Ὀουβοηβ, 81 (ἰϊπρ5 ΤἼἸο Θδ ἢ (οὨ ῬπΓ ἰ5 Ῥεϑΐηρ βίνεα ἥ ᾿ 
( φανέι ν 9) , 5 8 ὉΠ Βαῦ {μ6 τϑηϊζοϑία- 

" ανέρωσις. τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ (βρη. οὗ ἐμπ6 βρίσὶν ἰβ 
ἴμ86 τωϑοϊοβίδιου. οὗ ἮΝ : βρίτι ἰοννατα ἴπε σίνθῃ ὕο ϑϑοὴ ομθ ζὸγ 

συμφέρον. ῳ᾿ , Μεν ὙὰρΡ. 8 Ῥθηθῆοίαὶ Ρατροβϑα. 
(15) Ὀδασῖμρ ψ 1. Τὸ Ποτὰ ᾿πάθϑᾶ ἴοτ 8 ἘῸΓ ΘΧΔΠΊΡΙ8, 0 ΟΠΘ 

διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται 'λόγος [ΠΏ 616 15 σίνθη ὑτοιβἢ 
Τχουθὴ ἰμ6 ΄ ΒΡΙΣΙς 15 Ῥϑῖμε Εἰἴνθη ψνοσὰ {ῃρ6. σρίσιῦ ΒΡΘΕΘΗ. οὗ 

σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος - γνώσεως |νψίβαάοσῃι, ἴο διηούμοτ" 
οὗ νγίβάοτα, ἰο δποῖμεσ Ῥυς ψοτὰ οἱ Κοψθαϑα βΌΘθο οὗ ᾿'Κηοψθάρα, 

κατὰ τὸ ᾿αὐτὸ πνεῦμα, 9 ἑτέρῳ ἠωμβδοοογάπην ἴο {86 βαχῆθ' 
ἴο ἀϊξέογθπξ: (ο;ι6) δρὶχιῦ,. θϑίο δῃούμοῦ 

βω Ὁ ὑπδ 5βδῃῆθ' 
Βοϊῦ, ἰο ϑηοῦπον οἱ δῦ 
οὗ δια γ΄" ὑμδῦ. 
ΟἿΘ βρίγιύ, 10 ἴο.. γοὺ 
διμοῦοσ ρου δύο. οἵ 

ϑοοοτάϊ τ ἴο ἰῇ. νυν - βοΐγη, 

πίστις ἐν τῷ. αὐτῷ πνεύματι, 
ΕΞ Έ Κη οἷ ἴα ἴπ6 ΨΥ κῃϊγῖΐ, 

ἄλλῳ . δὲ 
ἰο ἀποΐδου - δαξ 

πνεύματι, 
ΕΣ κ᾿ “᾿ 
ἐν τῷ ἑνὶ 

ΒΟΙΓΙ, 
χαρίσματα. ἰαμάτων 

ἀπ ἴα ΟηΘ Βγϑοϊουϑβ ΡῚ 5 οΥ Βαδιηβ5 

10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων 
ἴο δποῖποῦ Ῥευΐ νεργήματς οἵ ῬΟΎΜΟΣΒ, ῬΟΜΘΤΕΌΙ ὍΜΟΥΚΒ, ἴο͵ 

ἀλλ δὲ φ λλ δὲ ΕἸ ἐΤολ)οἴτ)0 Ῥτορμθεσίπρ, 
ἄλλῳ ἃ προφητεία ἄλλῳ 13 Ἂ 

ἴο Δηοῖ Ρααβ ῬτοΡΉ βου, ἴο δοῦλο υ εξ ἴο ἙΒΆΟΙΠΘΥ ΟἸΒΟΘΣΏ 

διακρίσεις πνευμάτων. ἑτέρῳ ὁ γένη. πιθηξ. Οἵ ἰῃαρίτοα, αὐδ' 
ἀἰβοθιυτθθ ΟΕ Βρίχιῖ5,. ἴο᾿ ἀἰΡέουΘμῈ (06) Κιμᾶβ ἰϑέβηροδ, ἕο ἀρούδδς 

γλωσσῶν, ἄλλῳ. δὲ ἑρμηνία. ϑγθηΐ ΟὨΒΘΡ, πα 
οὗ ἰοῃβίθβ, ίο ἀποῖμον -Ῥαΐ αϊοεργθίδθου ἴο.. ΘΠΟΥΠΘΣ ᾿ΙὨΐεσρΓθ-- 

γλωσσῶν: .11 πάντα. δὲ ταῦτα ἰοὐϊο ὋΣ ἰοηβαθδ. 
ΟΥ̓ ἰοπσιιοβ;. 81 Ρυΐ {π656. (65) [11 Βαῦ. 8} [8.656 οροσδξ, 

ἐνεργεῖ. τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ΟῺ5 [86 016 ϑρᾶ 86. 
15 νουκίαβ ὙΠ ἰῃ6 ομθ δηᾶ ἐμε νὰν. βργέ, ἰβϑῆθ βρὶσὶ δ ὈΘΥΤΟΣΏΛΘΣ 

88 

διαιροῦν .- ἰδίᾳ ἑκάστῳ 
νδιὶοθαῦησ ἴο οι [ξρβοο] τ ἐ0 ΘΈΟἢ (016) 

καθὼς βούλεται. 
ΔΟΓΟΓΑΙΠΕ δι5.. 10 15 νυν Ἰβῆϊηϑ. ΝΕ Ε 

12. Καϑάπερ :- γὰρ. τὸ 
ΔΟρΡοΟΤάΪΩΞ ἴο ΜΪσ ἢ (55). ον ἢ ΤΟΥ͂ τῆ 6 

σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη -. πολλὰ - - ἔχει,. 
δια ΤΑΘΥΛΡΘΥΒ. την ἰ ἰ5. παντηρ,. 

τοῦ σώματος πολλὰ 

Ῥοᾶν οὔδ ἰθ. 

πάντα δὲ τὰ -᾿ μέλη 
411} Ῥιυῖ ἴῃ 6 τῆλ 5. οὗ [ὴ)6 αν ΤΑΘΔΏΨ 

ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα; οὕτως͵ καὶ - ὁ Χριστός: 
δ οὔθ ἡ 15. Ῥοᾶν, 5." 8150 ᾿ἰὰθ - Ομ γίϑί; 

18 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς 
Πα. ΤΟΣ . 1 Οὔ -  βριγίς -.-:- να ἰηῖο. 

ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε ᾿ἰουδαῖοι 
ΟὔΘ. Ῥοᾶν δ Ψοσθ ῬαριϊΖοᾶ, ψῃϑίμον Φενϑ 

εἴτε “Ἕλληνες, “ εἴτε δοῦλοι .εἴτε:. ἐλεύθεροι; 
ΟΥ Οτθεκϑ,.. ψμοίθμαυ 5] νθ 5. - ΟΥ᾿ ἔγθθ (0065), 

καὶ πάντες ἕν “πνεῦμα ἐποτίσθημεν. -- 
δη 811 (ομθ5). οὔδ. βρίγίδ.. τνὸ ν ῖθ τηβᾶθ ἰο ἀσζ., 

14 καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν “μέλος - 
ΑἼ5ο ον ἰπ6 Ῥοᾶν ποῦ ἰβ5 ΟΠ8 ΤὨΘΙΏΡΕΥ 

ἀλλὰ πολλά. 15. ἐὰν εἴττῃ ὅ πούς 
Ῥᾳς  τηβὴν. ΤῈ δνὲσ 5ῃμοιτα βὰν {μ86΄ ἔοοί 

Ὅτι ᾿ οὐκ εἰμὶ χείρ; οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 
Βοοδαθβθ ποὺ 1 δῦ παπᾶ, ποῦ Ἰὼ οὐδοῦ {86 

σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ᾽ ἔστιν ἐκ 
Ῥοᾶν, ποῦ εβιάδ ἀπ τού - 1815 αἱ οἵ 

σώματος: 16 καὶ ἐὰν. εἴπῃ - τὸ 
τ΄ Ροᾶν; ᾿ς 8) ἃ Ἰξεονοσ 5Βουά 58. 

οὖς -.- -οτι οὔκ. εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ 
6 Βϑοδῦβα ποῖ Ἵ δ  δγε, ΟΣ 81 

᾿ ἐκ τοῦ σώματός, ὁὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν 
οὔ οὗ τπ8 Ῥοᾶν, . ποῖ Ῥεϑᾶθ {πὶ ποῖ [1Ε 15 

ἐκ τοῦ ᾽σώματος: ᾿1Ἱ εἴ ὅλον 
οὕ ΟΣ ἰδ68 “Ῥοᾶν; 1 ΨΏΟΙΘ 6 Ῥοαν 

ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον -- ἀκοή, 
δνα,΄ δ ΣΥΝ 188 ἘΣΤΙΝ ΤῈ ΨΏΟΙΘ ὨΘΔΣΙΗΩ, 

ποῦ ἡ ὄσφρησις; 18 νῦν δὲ 
ΜΏΘΙΘ τἴῃ6 ΠΟΥ ΟΡΌΣΟΝ - Νονν πῇ. 6... οὐ 5εξ᾿ 

τὰ -“μέλη, ἕν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ 
86. ταθτη 6 ῖ5, ἸΌΒΘ ".- 880}. οὗ ἴδϑιω, . ἐπ ἴδε 

σώματι καθὼς “ ἠθέλησεν: Ε 
Ῥοᾶν δοςσοχάϊῃδ, 85 δ6 ψ111ςα, 

19. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος, 
ἹἽΣ δυΐὲ ψα5 ἐπ 811 - οἠ6 ΤΑΘΤΩΡΕΣ, δ. 2 61:2] 

τὸ σῶμα; 20 νῦν δὲ. πολλὰ μέλη, - -ἕν. δὲ 

τοῦ 

τὸ σῶμα 

ἴῃῇᾳς Ῥοαν3 Νονν Ὀσξ. τ Θ ΠΥ - ΤΩΘΙΏΡΘΣΒ, Ὁπ6 Ῥαΐ 

σῶμα. 21 οὐ δύναται -- δὲ. ὁ΄. ὀφθαλμὸς 
Ῥοάνγ.: ΕΕἸΝΟΣ.. .15 8016 Ῥεαΐξ.-. 1η)6 0} 

᾿ΒΏΟΌΙΑ 560: 

Ἐπὸ᾿ 

ὁ θεὸς “ἔθετο: 

ποῦ 0Πη6. ΤΘΙΏΡΘΕ,, 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝΑ 12:123-.--9] 

ταδκίηρ ἃ ἀϊδέγι αὐίουν 
ἴο ΘΠ Οομδ.. Γοϑῦθο- 
ΟΟἾΝΟΙΨ Παδὺ δ5 1ὖ Ψ115. 

ἼΖΡΟΣΙ ἰυδὺ 85. [6 
ΠΟΥ 15 οὐδ πὸ Ὧδ5 
ΤΏΘΩΝ ΤΑΘΙΌΘΥΘ, δηᾷ 
81 [6 ΤΩΘΙΊΌΘΙΒ οἵ 
ὑμοῦ Ὀοᾶν, αἰ πουρῺ 
ὈΘΙΏΡ ΤΏ, 8.6 ΟἿΒ 
Ῥοᾶν, 50 δἷϑο.. 15. [6 
ΟἸὨ σι βῦ. 18 ἘῸΣ τὰν ὉΚ 
ΟΩΘ. δρίτῦ 6 ΜΘ 
811: Ὀαρύϊεοα πο: ΟὯ6 
Ῥοᾶν, ψηθῦμοΥ σε 5 ΟΥ 
ασϑεῖκβ, ΘΠ ΟΣ 5Ιανοθ 
ΟΥ̓ ἔτδθθ, δϑῃᾷ ψ6. ΤῈ ΣΘ 
811 ταϑᾶβ ἴο ἀτίηῖς ΟΩΘ6 
ΒΌΪ ΤΌ. 

14 ἘῸΤ 1} 6᾽ Ῥοάν, 1η- 
: ἄρρά, 5. οῦ ΟἿ 6 1χ1- 
ῬοΥ, Ὀπὺ: τϑην.. 15.Τῇῷ 
16 Ιοοῦ βῃροι τα 5870: 
ΠΕ ΒΘΟΒΘΌΞΘ 1 81 Ὡοῦ- 8 
ὨΘὨΩ͂, 1 81) πὸ ῬῬαγὺ 

οἵ τὴ Ῥοᾶν," 1 15. δοῦ 
ΤΟΥ [δϊ5. τοϑο πὸ 
Ῥδχὺ οἵ ὑπ. Ῥοᾶν. 
10 Αῃάᾶ 1 π6 οἂΣ 

Ἔροδισα 
Ὶ δῖηὴ ποῦ δὴ 6δΥ6,.. 1 
ΔΙᾺ. ὯῸ δῦ οὗ {8 
Ῥοᾶν," 1Ὁ ἰ5. Ὡοῦ {ΠῸΓ 
Ὁ ΤΟδσΟ ὯῸ ρϑιῦὺ 
ΟΣ 788 Ῥοάγν. 17 ΤΥ 88... 
ΨΏΟΙΘ - Ῥοάν σατο. 85 
Θγο, ΏΘΤο νοῦ - [6 
[5656 Ὁ] Ὠρασΐηρ.Ὀ69 
ΤΕ 1Ὁ ΘΙ 81) “ὯΘ87- 
ἱὴρ; ΨΏΘΥΘ σψοῦυ]α π6 
ΒΙ ΘΙ Πρ 69 -18 Βυΐ 
Ὧν αὐ 85 βεῦ ὑπ 
ΤΑΘΙΔΌΘΥΒ. ἴῃ ὑῃ6 ὈΟάγ, 
ὅϑοβ ̓  οὔθϑ. οἵ {Ώ612, 
δῦ 85. Ὧ6 Ῥ]Θϑεθᾶ, 

191 ὍΠΟΥ. ψοΓο.. 81} 
ὍΏΘΓΘ 

νοῦ ὑπ Ῥοάγ 69 
20 Βεῦ ποῦ ὑμον 
ΒΙΘ ἸἸΘῺΥ ΙΏ610 - 
Ῥθῦβ, γοὺῦ οὐδ. Ὀοᾶγ. 
21: ΤΟ δγὸ σϑημῃοῦ 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑ͂ΝΝ 12: 32---ῶο 

εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, 
ἴο 58 ἰο ἕῇς βαθιὰ Νεοᾶ οἶνοι ποὺ 1 πὶ Παν 8, 

ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν 
ΟΥ̓ αϑαΐῃ 16 Ὠφϑά ἰοΐίῃε ἔθεί Νεοὰ οἴτου 

οὐκ ἔχω: 22 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ 
ποῖ Τὺ Δαν ηξ; μῬὰξ ἰοπιιοῦ ταΐθοσ {π6 

δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα 
ΒΘΟΙΏΪΏΕΙ ΤῊΘΙΩΌΕΥΒ Οὗ ἴδ 6 Ῥοᾶν ἍΜ ΘΆΚΟΥ 

ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, 23 καὶ 
ἴο Ὀ6 δα βίη ὩΘΟΘ5ΘΕΣΥ (0065) 15, δᾶ 

ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα 
ΨΜῈΪσῃ (ο165) Ἧ6 ὅτ ἐπι κίηρ ΤΟΥ αἰΒΒΟΏΟΥΘΌΙΘ 

εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν 
ἴο Ὅς οὗ ἐπα Ῥοάν, ἰο 8 856 ΠΟΏΟΣ 

περισσοτέραν περιτίθεμεν, καὶ τὰ 
τοῦτο δρυπάδης Μἷ2)|ιοιΙδχο ρα ασουηᾶ, δῃά ἰξῃε 

ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην 
ὈΠΘΟΙΩΘΙΥ (ἐπ 55) ΟΕ ἃ5 ΠΟΥ ΘΙ 655 

περισσοτέραν ἔχει, 24 τὰ δὲ 
τοτο ἀρυπάδβηξ 15 Ὠδιν ηᾷ, 16 μα 

εὐσχή μονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ 
ΟΟΙΏΘΙΥ͂ 1055) οὔ ποῦ προ [ἷ5 μανίῃβρ. Βῃξ 

ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ 
ἐπα αοα τηϊχρὰ ἰοροίμοσ ἰῆϑ6 Ῥοᾶγν, ἰο ἐπε (0:6) 

ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν, 
σοτα 5 ὈΘΗΪΠΩα τῆοτο δρυπηάδῃξ μανὶὴδβ δίνθη Ὠομοσ, 

2ὅ ἵνα μὴ ἧ σχίσμα ἐν τῷ 
ἴὰ οτάου ἰπαᾶὲ ποῖ πᾶν ΒΘ Βρῃΐ 'ὰ ἰπ6 

σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων 
Ῥοάν, μυὲ 16 νον ΟΥ̓́Τ ΟἿθ 8ῃηοίῃδυ 

μεριμνῶσι τὰ μέλη. 26 καὶ εἴτε 
Ξῃοια μ6 δηπκίουβ ἐῃη6 τ δυο. Απα νϑείΐμον 

πάσχει ἕν μέλος, συνπάσχει 
15 ΞΌΡΕΘ ΩΝ [9 21: ΤΑΘΙΔΌΘΥ, 15 ΒΌΒο Ρ ἰοβ οί οΥ 

πάντα τὰ μέλη; εἴτε δοξάζεται 
811 1086 σρϑιρουβ; ΨΏΘΙΏΟΥ 15 θοίηρ σου ῆρα 

μέλος, συνχαίρει πάντα τὰ μέλη. 
ΤΩΘΙΏΘΘΓΙ, 15 ΤΘ] οἱ ΟἰὩ6 ἰοσοίμ θυ 811 τἢ8 Ιπϑσθο 05. 

δέ σῶμα Χριστοῦ καὶ 
χου Ῥυΐ ῬῬοᾶν οὔ σῃγχίθὲ δηὰ 

μέλη ἐκ μέρους. 28 Καὶ οὗς μὲν 
ΤΆΘΙΑΡΕΙ. οὐ οὗ Ῥαχί. Αὐὰ Ψψῃο ἱπαρθϑα 

ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον 
5αξ 6 οὰ ἱπ ἰᾷᾳ δοοϊθβία “1 }.}} 

ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, 
ΔΡΟΞΙΙΘσ, Βεσοηα Ῥχορμϑίϑ, 

διδασκάλους,Ἠ ἔπειτα δυνάμεις, 
{ΕΊΣ τ Ἢ 11:12 }}} 9) Ὁ ῬὈΟΨΘΙΒ, 

χαρίσματα ἰαμάτων, ᾿ 
Ἐτδοὶοῦϑ σι εῖβ οὗ ὨΘδΙ 55, 

ἐστε 
τοῦ 86 

21 ὑμεῖς 

τρίτον 
τιῖχα 

ἔπειτα 
ἘδοσθῦροΣ 

ἀντιλήμψεις, 
ΒΘ ᾽5, 

ἢ84 

ΒΒ} ἴο ὑῃ6 Ὠϑηῃᾶ: “1 
δδγα Ὧ0 Ὡθρά οὗ γου": 
ΟΙ, ϑδρϑίη, [6 ἤδθϑδῇ 
[οδποῦ 8580] ἴο [ἢ 
θοῦ: “1 Ὦδγθ ΠΟ Ὡρρᾷ 
οἵ του." 22 Βυῦ ΤΙ ἢ 
ταῦθ ἰ5 1 6 σϑεα 
ἐμαῦ [86 το 6 γ5 οὗ 
16 ῬοάΥ ΨΏΪΙΟΏ βαθη 
ἐο 6 ΨΘΔΙΚΟΥ ΔΙῸ Ὡρα- 
ΟΗΞΘΥΥ, 2ϑδαπα [ἢ8 
Ῥαδίβ οἵ ὑπ Ῥοαγ 
ΜΏΪΟΩ τ ὑβίηκ ἴο Ὀ8 
1055 Πομποόσϑθϊθ, ἔῆθϑ 
6 5αχγουηα πιῇ 
τόσα δρυαηάδην ὨΟΏΟΥ, 
δὴ 50 ΟἿΣ ᾿ϑθθόσηῖν 
ρῬαίβ βᾶῦθ [8 χλοσθ 
δραμᾶάδηλ ΟΟΙΘΙ 685, 
24 ΜΈΆΘΥΘΑΒ ΟἿἿΪΓ ΟΟΙΏΘΙΥ 
ρατὶβ ἄἀόο ποὺ παρὰ 
διανϊηρ. Νανοχύδο- 
1655, αἀοα σομῃρουπαθραᾷ 
[86 Ὀοάᾶν, σίνίηρ ΠΟΙ͂ΟΣ 
ΙΆοσΘ δρυπᾶάδην ἴο [ῃ8 
Ρᾶυὺ ψῃΪ ἢ Δα 8 Ἰ80Κ, 
25 50 ὑμαὺ θσθ βῃουα 
6 τὸ αἰνιϑίο ἴῃ ὑδ6 
Ῥοᾶνγ, κῦ ὑμδαὺ [108 
ΤΑΘΙΌΘΥ5. 5ΠΟΠΙα Ὦδγα 
[886 58Π16 σᾶύδ ἔοι ὁη6 
διούμογ. 26 Απα 1 οὴΘ 
ΙΔΘΙΌΘΙ ΒΌΠΘΥΒ, 81} 
[886 ΟΥ̓ΒΟΥ ΙΏΘΙΏΡΘΙΒ 
ΒΌΠΕΟΥ ὙΠΓ8 1; οΥ 1 
8. ΤΛΘΙΠΌΘΙ 5. ρἹοΥ Ηρα, 
811} π6 οὗ Ὶ τὰ. 5 
το]οίοα ταῦ 10. τ 

2 ΝΟΝ ὑοῦ 818 
ΟὨγὶδὺ 5 Ῥοᾶγ, δῃηᾶ 
ΤΘΙΌΘΙ5 ἱπαϊν1Ἃ.81- 
Ιγ. 28 Αῃᾶ αοἄ ἢᾶϑ 
5Βοὺ 0 ΣΟ ΘΟ 8 
ΟἿΘ5 ἴθ ὑΐμθ ὀοηρτο- 
δαύίοη, ζΙγχδῦ, δροϑ- 
{165; δβθοοῃῆ, Ρῥτορἢ- 
οὐδ; χα, ὑθδοθοῦδ,; 
πο ῬονΟΥ ψΟΓΚΘ; 

βοῶ εἰ οὐ ἢ68]- 
ἰηρδ; ὨΘΙΡΓΙῚ βουν οθϑ, 

ἡδὅ 

πιάντες 
Νοῖ 811 (ομϑϑ) 

προφῆται; μὴ 

κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 
βίου Ρ5, Κη ΟΣ Το βιι65. 

ἀπόστολοι; ὴ πάντες 
ΔΡΟΞΟ657 ᾿ οὐ 81] (οἴ 65) ῬΙΟΡὮΏ ΘΙ 57 Νοῖ 

πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 
411 (ο 65) ἰδϑο ΘΥ57 Νού 811 (3 65.) μβοννοῦβ2 

30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν 
Νοῦὺ 811 (ο85) ΘΎΔΟΪΟΙΙΒ Κ115 {πὸν τὰ Βανὶηρ 

ἰαμάτων; πάντες γλώσσαις 
οὗ ὨΘΔΙ1 557 811 (ο. 65) ἴο Το 65 

λαλοῦσιν; πάντες διερμηνεύουσιν; 
{πὸ 8.6 βρθαϊκίηλσῦ Νοΐ 411 (05:65) 816 ὑγϑδηβιδί δῦ, 

31 ζηλοῦτε. δὲ τὰ χαρίσματα 
6 τοῦ Ζοϑδιοιϑὶν δοίϊηρ ἕο αΐ ἐμ τοῖοι Ε1 18 

τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ᾽ ὑπερβολὴν 
{τ᾿ πρτοδίοσ, Απᾶ γας δοςογάϊηδ ἴο ονεγτ-οδδὶ 

ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. 
ΜᾺ) ἴογου 1 δ8Πὶ ΞΟ, 

13 ᾿ΕἘὰν ταῖς γλώσσαις τῶν 
ἹΈΟΝΟΙ ἰο {μ6 τοι σιιθ 5 ΟΥ̓ δ 6 

λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
ΤΙΔΔΚ 6 βρθδκίηρ δηα οὗ ἐῃμα ΔΠΕ6]15, 

δὲ μὴ ἔχω, γέγονα 
μὰ ποὺ {γᾶν ὯΘ6 πανί, ᾶνῈ ὈΘΟΟΙΏ6 

ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 
ΒΟ ΙΏ5 ΟΣ ΟΥΤΑΌΔΙΪ ΟἸΘΆΒΙΡ. δι τοῖς ΒΈΝ τ χτν 

ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῷ 
1ΤΑᾺΚ 6 Βα η5 ῬΤΟΡΏΆΘΟΥ ϑηα 1 5ῃου!ᾶ Κῆονν 

τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, 
186 την ϑίθυίθβ Δ πὰ 811 ἐᾷθ Κηον]θαᾶξο, 

κἂν : ἔχω. πᾶσαν τὴν πίστιν 
Δα ον 1τδνὺ Ὀ6 Πανὶ 5 811 μὰ 6 ΖΑΊᾺ 

ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ 
δ5-δηᾶ. τηουπίδίης ἴὸ Ὀ6 ἸΓΔΏΒΡΊΘΟΙΏΕ, ἴονε μυΐ 

ὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 8 κἂν 
μοῦ ΙΔ 6 αν, ποίμίηρ 1 ͵Ώ. Απμα  Θνοσ 

᾿ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά 
1 5Βῃοτα τοσβ6] οὐκ 1π ἐοοα 811 ἴὰ6ς Ὀριοηρσίηρϑθ 

μου, κἂν παραδῷ τὸ σῶμά 
οὗγθ, 881 ΈνΟΥ 1 5δοιὰ βῖνο Ροϑίᾶθ ἴῇ6ς Ῥοὰν 

μου, ἵνα καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ 
οἔτηθ, ἱπ ογάδν [Πδὲ 1 τηϊσῃξ θοβδϑί, ἴονθ Ῥυΐ ποῖ 

ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 
Γτὴϑν Ὀ6 ανίῃρ, ποίμίηρ 1δχ1ὰ Ῥδῖηρ ὑγοῆίθα, 

4 Ἢ ἀγάπη μακροθυμεῖ, 
Τα ον 15 παν θ᾽ ἸΟΠΘ655 Οὗ ΒΡ ἰΧ]Έ, 

χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ 
τ ἰ5 Κι πᾷ, ἴ1ὴ6 ἰἴονθὸ ποῖ ἐβ βείῃρ 1θαϊουβ, ποῖ 

περτπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, ὅ οὐκ 
1015 Ὀχδϑβίης, πο [15 οίὴξ ρυξέοα ὑρ, ποὲ 

ΝἿ 

μη 
Νο 

ἀνθρώττων 
ΤΏΘΩ ᾿ 

ἀγάπην 
ἴονα 

χαλκὸς 
ςΟΌΡΕΣ 

κἂν 

1 ΟΟΒΥΝΤΗΠΑΝΝ 12: 29--18: ὅ 

ΘΡΌΪΠ Θ. ὑο αἰτγοοὺ, αἰ - 
τεσ ἰοηριιθ5. 29 Νοῦ 
811 8δ΄Ὸ δροβϑύϊθθ, 816 
[η67Υ72 Νοὺῦ 48}} 8δῖ6 
Ῥυορῃθίθ, 81:6 [86 γ9 
Νοὺῦ 811 δ΄6 ἰθϑοῦθτα, 

816 ὑθυν9" Νοῦ 811 ρϑῖ - 
Του ΡΟΥΘ] ΨΟΣΚΒ, 
ὧὯο 6 ν}2 80 Νοὺῦ 8} 
ὮὭδγα οἰ οὗ ὨΘΘΙΏΡ, 
ἄο μον Νοῦ 811 5ΡΘδΚ 
ἴῃ ἰοηροαθα, ἀο παν 
Νοῦ 811 ἃγὸ ὑγϑῃβιαύουϑ, 
816 μου 31 Βαῦ Καδρ 
ΖΟΒΙΟΌΒΙΥ πϑϑιηρ ὑπ 
στϑαίοσ ρβὶ5. Απα γοῦ 
Ι 5ῆὁὨἁἨ Ψ τοῦ 8 ΒΓΡδϑ5- 

ἰὴρ ΨΆΥ. 

" 3 1 Ὶ βρϑδκ ἴἢ ὑμθ 

ἐοηθθ5 οἱ τιθῇ 

ΒΔ οὗ δῆροὶα Ραὺ ἀὁ 

ποῦ Πᾶνα ἰἴονθ, 1 Ὧδνθ 
Ὀθσολθ ἃ ΒΟ. ΠΑΪΩΡ 
[Ὀΐῖθοθ οὗ] Ὀγδθθ ΟΥ 8 

οἰαϑ ϊηρ σγτ08]. 2 Απα 

ΣῚ Ὧδνα [6 ρἰὺ οὗ 

το θοσηρ δα 8. 

δοαπδίηοα πὶ 81] 

{μ6 ϑβϑοσρᾶ βοογοίβ δῃηᾶ 

81 Κηον]οθᾶρα, δηᾶ ἱξ 

1 πᾶν 81 ὑπ ζαϊνῃ 

80 δβ' ἴο ὑγϑηβροιθαῦ 

ταουπίβίηδ, αὖ ἄο. ποῦ 

Ὦδγο ἴονθ, 1 δ ποὐύῃ- 

ἴπρ. 8 Δηᾶ 1 ρῖνθ 811 

ΤῺ ὈΘΙοΩρίηΡρ5 ἴο ἴ66α 

οἴουβ, 8ηα 1ΕῚ δρᾶ 

ΟΥ̓́ΟῚ ΤῺ Ῥοᾶγν, [δ 1 

τὴ» Ῥοδϑδὺ, Ῥεὺ αἀο τοῦ 

Ὦδνα ἴον, Σ πὶ ποῦ 

ῥγοδίθα δ 81]. 

4Τ1Τονγα 15 Ἰοησ-ϑαΐ- 

ξουηρσ δηᾶ [ἰηᾶ. Τόν 

5. ποῦ 1οϑίοιβ, 1 ἀΟ6 5 

ποῦ Ὀγδθ, ἄοαϑ ποὺ σοῦ 

ρυδα ὉΡ, ὅ ἄοβϑ ποῦ 



1 ΟΟΒΙΝΤΈΠΙΑΝΝΑ 138: 6--.18 

ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ. 
1115 μουν ἈΠ ΟΟΧΏΘΙΨ, οί 11 15 Βθθ κί δ 

. ἢ οἴ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ 
68 (δλημο).. ΟΣ 1561}8, ποῖ 11 ἰ5 Ῥοΐπα Ῥγονοκθϑά, τοί 

λογίζεται τὸ κακόν, ὃ. οὐ χαίρει. 
115 χα οὨΐηρ {π6 Ἀδὰ (Ὠ 8)... οῦ. 11 15 τϑ]οϊοϊῃ 

ἐπὶ ᾿ τῇ ἀδικίᾳ, :συνχαίρει δὲ 
ρου Τδ6 ἀπεεπἐκοβάρεαα, 1 15 το]οιοίηβ ψ] Ῥαΐ 

τῇὟῪ  ὀ ἀἀσἀληθείᾳ' 7.: πάντα στέγει, 
ἴο Ώ8 ἰγυΐῃ; τ 81] ({1ΠῈ5) ἀϊ 15 ον ΥΩ Ρ, 

᾿ πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, 
811 ([ 1555) 115 ον θ, 811 (155) 11 15 ὨορΙὩ ̓, 

πάντα. “ ῈἘἔὑπομένει. : 
8 ((ἰ55}. 18 15. φοδυσίηθ.. 

8 Ἢ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ 
Τμ6 ἴονα ΠΟΝΕΙ͂ [15 Ζε]Ἰἶρ. Μοίμοσ Ῥαΐ 

προφητεῖαι; καταργηθήσονται᾽ 
ῬΤΟΡΘΟΙθβ, 

γλῶσσαι, --- 
του ΒΡ .68, 

καταργηθήσεται. 9. ἐκ 
1 ΠῚ 6 δα 6, Ἰμεβεςεϊνα. Οὐ οἵ 

γινώσκομεν καὶ. ἐκ 
6 ᾶγὰ πον ηρ δᾶ 

πτροφητεύομεν: 190 
Ὑ»ΜΓΙ 5.6 ὈΓοΟΡ οοστὴρ; 

τὸ ᾿ τέλειον, τὸ - ἐκ 
ἴῇ86 ρφοχγῆςφος ((ἰπ5), πὸ ((12 5) ουὐΐοΥ Ῥϑτί 

καταργηθήσεται. 11 ὅτε ἤμην νήπιος, 
ὙΜΊῊ Ὅὲ ταῦθ ἱποξέθοϊνα, ΜΏΘΡη 1νν}85 Ὅδθε, 

ἐλάλουν: ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς 
Ὶ νυ ὰ5 βρθδκίηρ 85.. 8606, ΙῚ νν 85 τοϊηαίη δ 85 

νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς ᾿ νήπιος. ὅτε 
Ῥδῦβ, 1 ψνδ5.- Τεοκοηίηα 8.3 , Βδθθ; ᾿ ν..2 215] 

γέγονα : ᾿ ἀνήρ, κατήργηκα᾽ 
1 δνο. Ῥξοοπιθ ΤΆΔ]6 (4111), Ἴ Βμανα τηϑδαθ ᾿πϑεξθοξινε 

τὰ τοῦ. νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ 
8 (1 η55) οὗ ἰῃ 8 ῬδΡε." νε δύο ἸοοΚΙηΒ βζο)ὺ 

ἄρτι δι΄ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, 
τίσ ον τοῦθ. τηΐϊσεου ἴῃ οὔβοῦσβ ΘΧΡΥΘΘβίοΣ, 

τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον’ ἄρτι 
τὰς θὲ ἔαςθ ον ατὰ ἔδαςθ; ΓΑΒ; ονν 

γινώσκω ἐκ μέρους,Ἠ τότε δὲ 
1 δαὶ Κηονν 8 ουέ οὗ Ρϑσῖ, [3 Ὑ 9} μυΐ 

᾿ ἐπιγνώσομαι καθὼς. καὶ 
1581] Κῆονν δοουσδίοιν.: δισσογαϊη δ 85 8150 

τς ἐπεγνῴσθην.- 18 νυνὶ δὲ ᾿ μένει 
Ι ΜΜῈᾺ5 δοσαγαίοσιν ΚΛΟΝῺ. Νον Ραξ [15 τοχιδῖλἝ 5 

εἴτε 

εἴτε 
᾿ΧΥΒΘΙΏΘΥ 

μέρους γὰρ 
Ῥαχί οτ 

πτι αὖσ Ὀνται" 

μον 11} σραβο; 
γνῶσι ς; 

Κποννθᾶσϑο; 

μέρους 
φαγί 

ὅταν δὲ ἔλθῃ 
ὙΏΘΏΕνΟΙ Ρυΐ 5ΠΟοΙ]α σοτὰθ 

μέρους 

ἸΌΟΨΝῺ 

1811. ὑδἱηρ δ," 

ἴδεν 1 06 ταδᾶθ Ἰπϑβθοῖνο; ὙΨΒΕΊΒΘΥ. 

86 

ὈθανΘ ἰηαδοθηῦν, 
ἄοεβ ποὺ Ἰοὸῖκ ἴον ἐΐξ 

Ἰηύθογθδύβ, ἄοδα 
Ὡοὺ ὈΘοοΙλΘ Ῥτσονοῖθα, 
Τὺ ἄοδα. Ὡοΐ ΚΘΘΡ 80- 
σοῦ ΟΥἨ ἁ ἐδ8 ἱ]ΌΥ, 
δι ἄοδβ ποῦ σϑ[οϊοᾷ 
ΟΥ̓ΕΓ ἘΤΙΡ Ὠ ΘΟΌΒΙΘΒ5; 
Ῥαὺ το͵οϊοδο ψίῃ 
[88 ἰγαῦῃ, ΤΙ Ὀθδῖβ 
811 ὑπίησδ, ΘΙ δυο 

ὭΟΡΘΒ. 8]} 
ἰῃΐηρδ, ομᾶσγτος 8} 
ὑμίηρθ... αὖ 
ΓΘ ΟνΘ ὭΘΥΘΙ Τ8]]15, 
Βεύ ΜΏΘΙΒΟΥ (,δτὰ 
816 [515 ΟἿ] ῬΤΌΡΕΗ: 
Οϑσ δ, ὑπῸὺ ὙΠ. δὲ 
ἄοπθ ἃ 7 1; 
ΜΏΘΙΏΘΙ ὑΏΘΓ6 τὲ 
Τοῦραθα, δον. Ψ1} 
σϑαβθ; ΨΏΘΙΏΘΥ 676 ἰ5 
Κπονψιθῦρο, Ὁ ΜΨ11 δὲ 
ἄοῃθ ἈΘΥ ΜῈ. 9 ἘῸΣ 
Ἅ6 δύο ὈΔΙ 8] ΚΏΟΨΕ 
οᾶδσο 8δη6 6 ῬΓΌΡ ΘΒ 
φαγί ν; 100 0ὺ ψΏρη 
ὑμαὺ ΗΟ 15 σοσ]οίθ 
ϑισῖνθθ, ϑὺ ψΏΪΟΙ 
ἷἰθ ῬϑιῦϊδῚ ΨΜ}ῈΠΡΟΕὺΡῸ8 
ἀοπθ δ ΔΥ ΨΜΙΊΓΕ: 
11 ΝΘ Σ Ψὰ5 ἃ 
ῬΔΌΘ, ΣΙ τι5οα ἴο ΞΡΘ6Κ 
85 ἃ Ὀβδρ6, ἴο (μΐηκ 
85 8 Ὀδῶθ, ἴο: γϑᾶ" 
505 85 8. Ὅδρ6; 
ΠΟᾺ ἰῃϑὺ 1 δυὸ ὅ6- 
ΟΟΠπΘ ἃ Ι͂8}, 1 ὮδΥδ 
ἄοῃθ αὐγὰ ψἱπῃ 8 
[{γ81058] οὗ ἃ 808. 

{12 ἘῸΣ δὺ  ῬὈγθϑοηῦ ψθ 
566: ἰῇ ΒΒΖΥῪ ΟἸΟ]16 ὉΥ͂ 
ὨλΘΘῺ5 Οὗ 8. τηϑίϑὶ] σταἱρ- 
ΤΟΥ, αῦ πο 1Ὁ ΜῈ} 
06 ἴδοθ ἰο. ἔδορ Αὖ 
Ῥγθθθηῦ 1 ΚΏΟΝ μδ- 
18[}2ὄὖάΝτν, Ὀὰὺ ΦΏΘΠ1 
58.811 Καον ΘΟΟΌΓΑΙΘΙΥ 
ΘνΘῺ ἃὃ5 Τ δ10 δ0οῖ- 
ταῖοιν Κηόνῃ, 15. ΝΟΥ; 
Ὠονονοῦ, ὕθοσο τοιιϑίῃ 

81 

πίστις,. ἐλπίς, ἀγάπη΄ τὰ τρία ταῦτα 
1αϊίῃ, Λο ΓΝ Ἰονα; τῇς. ἄχος ἴμδϑε,, 

μείζων. δὲ τούτων. ἡ ἀγάπη. ᾿ 
στθδίου Ραΐ οἵ ἔμεβε 1 6 ἰἴονε. 

14 Διώκετε ᾿ τὴν ἀγάπην, [" 
Β6 τοῦ Ρυγχβαίηξ. - ἴὰᾷ8. ἴονϑ, 

ζη λοῦτε δὲ τὰ πνευματικά; 
6 τοῦ βροκίπσ' ΖΘΘΙ ον. Ῥμδ τἴὯ6 5ρ τ θδὶ (1885). 

μᾶλλον δὲ ἵνα : προφητεύητε. 
Ραϊ ἀπ οτᾶοχυ ἰμβαξ σοῦ ἴδ. Ὀ6 ὕΤΟΡ. ΕΣ 15. ἰαίδοτ, 

2 ᾿ . γὰρ λαλῶν γλώσσῃ... οὐκ. 
νυ ἄμμο). ῸΥ. ᾿ Βροδκίῃξ.. ἴο ἰοῆβαθ. ποῖ 

ἀνθρώποις - λαλεῖ. - ἀλλὰ -θεῷ, οὐδεὶς γὰρ 
ἴο θὰ 6 15 βρθαϊκίῃρ μαΐ ἴο αοά, πὸ ὁ β ἔοσυ 

ἀκούει, - πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια: 
ἰβ φασι. ἴο βρις με 15 ΒΘ δ ΙῺΡ τη βίεσίθα; 

6] ὁ δὲ . προφητεύων. ἀνθρώποις 
1μι6 (οἱλ6) Ῥαδ ᾿ ΡΥΟΡ ΟΣ 5 «[ο θα 

"λαλεῖ. οἰκοδομὴν -καὶ παράκλησιν. καὶ 
Β6 15 βρθακίῃρ ὈρΡ]Π]αίηρ δηᾶ ϑησουγαδογηθηξ. δά. 

παραμυῦθίαν. 4 ὁ. λαλῶν γλώσσῃ 
σοηϑο δύο. Ἴὴδ (οὔθ). ΒΡΘΑΚΙΆΒ., ἴο ἰοῦ διθ. 

ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ 6Ὸ ὁ δὲ προφητεύων 
ΕΙΤ5ΘΙΕ ἰ5. Παρ αρ;. λ6 (οὴ6) Ῥαϊ ῬὈΥΟΡΠΘ 55 

ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. - θέλω  ᾿}ᾷδὲ 
ΘΟο] 658. Ὧφ ἰ5 Πα ληδ᾽ ΠΡ. 1 δὰ νὴ... Ῥαΐ 

πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον 
841 -- “τοῦ ἴο Ρε βρεδκὶπρ ἴο ἰοβιιθϑ, σαμεν 

δὲ ἵνα - . πτροφητεύητε" μείζων 
Ῥυΐ ἢ ΟΥ̓ΘΣ δαὶ ΥΟΥ ΓΔ Κ᾽ Ὀδ ῬΓΌΡ. Ἐξ ίπε; ξτεδίεσ. 

δὲ ὃ. προφητεύων ἢ ὁ 
ραΐ 18 6 (06) ῬΓΟΡ ΘΟ ΩΝ ἐδ ἘΠπ6. πη) ̓ 

λαλῶν... γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ 
ΒΡ ΚΙΔΒ ἴο ἸοιΡ 65, ουὐδίᾶσ 1 ποῖ 

διερμηνεύῃ, ες ἵνα. ἡ 
ἈΘ 8. ἘΩ αν θἥης, ἐπ ογχᾶοσ [δὲ τὰ6 

ἐκκλησία: οἰκοδομὴν λάβῃ. 6 νῦν δέ, 
Θοοοϑῖδ᾽. - ὡἀΡΡΌΠΑΙΙΕΙ τη. ταροῖνε. Νονν Ὀπέ, 

ἀδελφοί, -ἐὰν. ἔλθω πρὸς ὑμᾶς 
Ὀγοΐμοσβ, ᾿ἵξθνοσ ΣβπβοιΠα σΟΙΏ6 ἰοννασὰᾶ τοῦ 

γλώσσαις: «λαλῶν, ..- τί ο ὑμᾷς 
ἴο το βθ 5 ρδακίαᾷ, νῆϑδὲ γου 

ὠφελήσω, μὴ ὑμῖν λαλήσω 
ΨΉΠΙ 6 θα θη 1 Ε,- ΕῚ νος ποὺ ἴο τοῦ 1. βησυ ἃ 5681 

ἐν ἀποκαλύψει. ἢ ἐν. .- γνώσει ἢ. ἐν 

οἰἴπος ἴῃ -- χεανοϊϑίίϊου. οἵ -ἷἰπ Καομ)δᾶβρο ΟΥ ἴπ 

προφητείᾳ ᾿ἢ ἐν διδαχῇ;- ὠἑὡτ|: ᾿ 
ῬΙΌΡΏΘΟν. οὐ ἰδ ἰθδοβίη δῦ ες 

ΙΒ ΏΘΘΟΏ..: 

χοῦ ΡὈΓΟΡὮ Θ᾽. 

Ἵ ΘΟΕΙΝΤΕΠΙΑ͂ΝΝ 14:1-- 

ξαλῃ, ὨΟΡΘ6, Ἴονθ, [8658 
ἴῆγεθ; Ραὺ ὑπ6- σγϑαῦ- 
εϑὺ. οὗ πιεθ8 ἰ5. ἴονε. 

1 4 Ῥυΐϑιδ Ιονθ, γϑὲ 
᾿ ΚΘ - ΖΘ6Δ]Ο.517 

βϑοκίῃρ ὕμπε ϑρίσιθαδὶ 
ἘΠ λῦ5,. θα ὈΓΘΙΘΥΔΌΪ, 
᾿ϑῦ: χοῦ τδ .} ὈΣΟΡἢ- 
Ὁ5Υ. 2ΕΌΣ 56 μὲ 
ΒΌΘΔΚΒ ἰῷ .8 ἰοηραθ 
᾿ΒΌΘΘΚΘ, ἦ ποὺ ἴο ΖΘ, 
ας ἴο. ἀοά, Ὁ Ὧο 
οὔθ ᾿ἰδίθῃβ, ρα Β6 
ΒΡ6Δ κα βϑοσεᾶ βϑογαὺβ 
ὉΥ. [86 δρίγιῦ. 8 Εον- 
ΘΥΕΙ,. Β6 ἐμαῦ. ὈΧΟΡἢ- 
δϑίθϑ ὈΡΡΕΪ 5. δηᾶ 
ΘΠΘΟΌΓΑΘΟΞ δηα  (0Ὲ- 

ΒΟΙΘ5. θὰ ὈΥ- ὨΪ5 
46 δῦ 

ΒΌΘΔΚΒ ἰἴἢ 8... ΤΟΏριΘ 
ΡΟ ας Ὠἰσ56 1, θα 
Ὧ6. ῥϑὲ ΧΟΡ Θ5165 
ὈΡΌΟΪασ ἃ σοηρτ͵το- 
ϑαϊίου.  ΝΟῪ Σ ψουϊᾶ, 
ΚΘ ἔοῦ 81 οὗὐ τοῦ 
ἴο 5008 Κ ἴῃ. ἐοΏΡΊΘ5, 
Ραὺ 1 ρτϑΐογ. ὑδδῦ 

.ΤῊ- 

ἀθρᾶ, ἢ6 ὑμαὺ ὑσορ- 
6 5165 ἰδ. ρσυθδίοσ. ἰῇδῃ. 
6. ὑπαῖ;. β5ῦθδκβὀ ἴῃ 
οηριθβ, ὉΠ16 55, 1 
ἔϑοῦ, 6. ὑγδαβίαῦθβ, 

π8ὲ. ὑπ σοπστόρδ- 
ἴοι. ΤΡ τϑοοῖνθ. ὰρ- 

Ῥαϊταΐϊηρ,. ΘΟ Βαύ δὖ 

15 ὑυΐπαθ, ὈσοΟύΠΟΓΕ, 

1 ΡϑΟ ἤΉΏῪΓΡ ;. ̓ ϑῃουἹα σοχια 

βρεδκίηῃρ ἰο. τοῦ. ἴῃ 
ἰοηραθϑ, νι ϑϑὺ βοοᾶ 

νου] Τὶ ἅο: Ὑτοτὶ -ὑπ- 

051 ΒΡΌΚΘ ἴο΄ τοῦ 

οἰμον  λ ἢ: ἃ Ὑανῖα- 
ἰἰοῃ. ΟΥ. ψῖ. Κηον]- 

βσᾶρ ΟΥ δ. .8 

τ ΥΟΡΏΘΟΥ,. - ΟΥ̓ να ἂ 

᾿ἰδαομίηρῦ' - “ΞΘ 01 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΝΕ 14: 7-ΑἊἘὅ 

{ ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν 
ΑἹΙ ἰδ6 βϑαῖωΗω ἰδ 50111655 ([1}}65) εουπᾶ 

διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν 
εΕἰνίηθ, ψῃροσ βΒδαία ΟΥ ΠΔΙ͂Ρ, 1 ἐνοσ 

διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς 
αἰβιϊαοίίοι ἴο ἴῃ 6 Ἰοῇ δ 5 ποὲ 1 5ῃοιΠα εῖνο, μον 

γνωσθήσεται τὸ. αὐλούμενον Ὦ 
ΨΠ θ6 πον δα (1 5) Ῥοΐηξ ΡΙαν θα οὐ Βυΐα ΟΥὉ 

τὸ κιθαριζόμενον; 8 καὶ γὰρ 
156 (15) Ῥοΐω δ ὈΙα να ΟἹ Ὠ5ΤῸ 4150 ΤῸΣ 

ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς 
1Ὲ ὄνϑὺ αἰονίάσμε ἐσαταροῖ βουπμᾶ που] βῖνο, 0 

παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; 9 οὕτως καὶ 
ὙΨ11 ῬΥΘΡΆΓΟ ΗΪΣΏΒΘΙΕ ἰηΐο γαῖ Τὰ 8150 
« »-" μ " -“΄ , Ἂ Ἄ 

ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ 
γον ΤὨΤΟΌΡΏ 186 ἰοβας ΟΝ ποῖ 

εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς 
τν 61} στῆ σοδαξ τνοτᾶ τοῦ Ξβου)ᾶ ρκῖνε, ον 

γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε 
ΨῚ1 6 Καόοννῃ ἔμὸ (ἸΏ 5) Ῥεῖ Ξροκοὰ ἴοῦυ 1] ΡῈ 

γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 10 τοσαῦτα εἰ 
ἘῸῪΥ [ἴηΐο δὶ Βρϑακίηξ. ΞῸ τϑον 85 1Ὲ 

τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, 
1 τᾶν παρρο Κἰηαθ οὗ βου πᾶ ἴδον ᾶτὸ ἰΏ νοτ]ά, 

καὶ οὐδὲν ἄφωνον: 11 ἐὰν οὖν μὴ 
ΔΩ͂ ὩΟΟΠΘ ΒΟΙΠΕ16585; νου ἰμοσοέοσαε ἢοΐ 

εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς 
Ι 5 ου!α Κπονν τὰς ΤΟΥΡΟΣ ΟΥ̓ τμ6 βουμά, 

ἔσομαι ᾿ τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ 
1 54:1 0Ὲ ἰο ἐμᾷε (ομ6) βϑροϑῖηρ Ὀδυρασῖδθ πᾶ 

ὁ - λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. 12 οὕτως 
ἐῃ6 (ο 6) ϑρθακίηρβ ἴθ τῶρδρ͵ο Ὀδυρϑσίδηῃ. τῇ 

καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί. 
818 0 τοῦ, βἰῆοςθ ζΖϑϑδίοιιβ 

πρὸς τὴν οἰκοδομὴν 
Ἰονγατὰ ἐῆο. τὑρΡυπαΐϊησ οὗ πῃ6 

ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 
6 τοῦ βεεκίηῃρ ἰὴ ογᾶφυ [8αὶ σοὺ τὴδν 6 δρουπαϊηνϑ, 

..13 Διὸ ει ὁ λαλῶν γλώσσῃ 
ΤΒτουΒΕν ΕΝ τὰς (ο 6) βρρακίπβ ἴο ἱοησ6 

προσευχέσθω ἵνα 
16 ἰχὰ Ὀ6 σαί ἴῃ οτᾶσου ἰμδὲ 

εν διερμηνεύῃ. 
Ὧ6 ΤὯΔΥ Ὧ6 γα ϑιϑίη ες. 

προσεύχωμαι γλώσσῃ, 
1 δῖὰ Ρυδυϊπς ἴο Τοηβαξ, 

προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς 
5 ΤΑ, ἰδ υΐ ταἰϊπα ΟΥἩ τὴθ ὉΠ γι 8] 

1ὅ ἐστίν; προσεύξομαι 
ΟΝ ΤΕΣ 1 581] Τὰν 

ἐστε 
Υοῦ 86 

τῆς 

πνευμάτων, 
οὗἉ βρισΐς, 

ἐκκλησίας 
Εσοϊοβία 

141 ἐὰν 
᾿ ΤΟΙ 

τὸ πνεῦμά μου 
{δα βρϊχιξ ΟΕ τὴΘ 

μου ἄκαρπός ἐστιν. 
15. 

τῷ 
ἕο [ὴ6 

τί οὖν 
ψΜγαὶ ἰμουοέοσε 

γὰρ 

88 

ἼΔ5 ἴὖ 15, ὑπ6 ἰη- 
δηϊσαῦθ ἰμίηρσθ σίγα 
ΟΥἿἮ βοιλᾶ, ψΏΘΌΠΘΥ ἃ 
Ππΐθ οΟΥὗἩ ἃ ΒΡ; 9 
1655 ὃ τβκο δὴ ἰἴῃ- 
ἴοσναὶ ἰο [ῃ8 ἰοῆβδα, 
ον Μ1Πὶμ 0 6 Κοτη 
ψηϑὺ ἰ5. Ὀοΐῃρ Ὀ]δνϑα 
ΟἹ ἰῃ6 ἤπΐδ ΟΥ̓ ΟὮ [8 
ὮΔΡῸ9 8 ΕΌῸΣ {ΓΠΠ]Ρ, ἢ 
16 ὐυχροῦ βουσπαᾶς 
8 ἱπαϊδύϊηο Ο8]], 
ψΟ ΨΠΠΓΞὄ σοὺ ΤΘΘΩΥ͂. 
οΣ Ὀα 62 91ΤῈ ἰδ 
ΒΘΙῺΘ ΒΥ 8150, ὉΏΙΘα5 
γυοῦυ ἐπτουρ ἢ 8 
τοῆρὰθ εὐΐεῦ ΞΡΘΘΟΝ 
δδαδὶν υὑπᾶαοιείοοα, ον 
Ψ11 1 6 Κηο ψ Ὠαἢ 
5. Βοὴρ ΒΡΟΚΘῺ9 Ὑου 
ΜῈ), ἴὰ ἔδοῦ, 6 5ρθδκ-: 
ἴηρ ἰηύο [6 δἱσ, 
101ὺ ΠΥ ἈῈὰ ἰῃδὺ 
66 ΔΘ 50 ΙΏΒ8ΠΥ 
Κιηᾶβ οὗὔ 5ρδθοῆ. 
Βοαβ ἴῃ ἐπ ψοΙ]ά, 
8ηὰ γοὺῦ τὸ [Κ|ΠᾺ] 
Ϊ5 πιϊοῦῦ τοθϑηξηρ, 
11{τ|ῷΤο,͵, θη, 1 ἄο πο 
πυηδοιθίδμα ὑμδθ ἴογοθ 
οὗ [ῃὴ6 5ρϑθοῦ βομπῃηᾷᾶ, 
1 5ὴ81 Ὀ6 8 ΤΟΥΘΙΡΉΟΣ 
ἴο ῃ6 οὔ βρρδακίῃρ, 
ΔηἋ ὑῇ68 οὔθ᾽ 5Ρρ68Κ- 
15 ΨἘῺΠ 6. 8. Τογδίρτιοῦ 
ἴο π|8. 1250 8150 
ὙΟΤ ΨΟΌΓΒΘΙΨΟΘΣ, 51268 
ὙΟΌ ΔΙῸ ΖΟΒΙΟΊΙΥ ἀ8-: 
ΒἰτΟοΒ οὐ [ρὲ οἵ 
006] δβρίσιῦ, 566  ἴο 
δρουπαὰ ἴῃ ἰῆθηχ ἴοῦ 
ἴπ6 ἘρΡυΠαϊηρ οὗ ἴθ 
σομρτοσαύίζοῃ. 

13 Τοσοζοσο θὲ ἐπ0, 
ΟὔΘ ὙΠΟ: 5.α6δκ5 ἰῃ 
8 ἰοηρὰθ ΓΆΡ ὑμδὺ 
Ὧ8 ΤΔΥ ὑσγϑηδιαῦα, 
ΔΈΟΣ ΕΠ ᾷὈ1 δὴ1 ὕσᾶγ- 
ἰὼ ἢ ἃ ἰοῦριο, 1 
Ϊβ ΤΥ [δ ΟΥἩἨ {Π6] 
ϑρισῖῦ ἰμδὺ 15. ὈΧΆΨΙΠΡ, 
Ῥαὺ ΠΥ πᾶ 15 υ- 
ἔγαϊξα!. 15 γα 15 

ἰο Ὀ6 ἄοῃμθ, ὑμθηῦ: 
1 ΨΠ1Ὶ ρὑσὰνὺ ψὶ; 
86 [ρὲ οὗὨ - 1886] | 

Ϊ 

89 

πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ: 
ΒοΙσὶῦ, 1 581] ὈΧΘΥ͂ ῬᾳΣ 8δ'ἰδὸ ἴο ἰῇ τηϊηᾶ; 

ψαλῶ τῷ πνεύματι, 
1581] ΤΏΒΚΘ τιθ]οαν ἴο 8 ΒΌΙΓΙ, 

ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοῖ: 16 ἐπεὶ 
[5981811 γῦδια τηβοαν Ῥαΐ 8150 ἴο π6 τηϊῃμᾶ; ΕἸλετο} 

ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι, ὁ 
ΠΟΥΟΥ ΨγΟΌ ΙΔ ΥῪ 6 ὈΙΘ5βίηβ ἴὰ βρισῖ, ἴμ6 (ομ 6) 

ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς 
δ σρΡ ἰδ ρῖασθ οὗ ἐῇα ογάϊμδυν (ο6) ΒΟ 

ἐρεῖ τό ᾿Αμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; 
Μ11 6 ΒῈ. ἐμ6 Αὐλθο ὉροΟῺ 6 ψΟΌΣ [πη κΚϑρίν! δὴ 

ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν’ 
5ΙΠΟΘ δῦ ψοὰ 816 βαρ ποὶ ἢ6 δ85 ΚΆΟΨΙ; 

1 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, 
ψοὰ ἱπάθοαὰ ἴἔοσ ἤπεὶν ψοὺ 816 είν δ ἰΔΏΚ5, 

ἀλλ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 
μὰ μα ἀϊξξεγοπί (ο86) ποὺ ἰ5 Ῥεῖῃβ 01} 0. 

18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν 
ΟΥ̓Δ]. οἔγτου Ι δὰ σἰνϊηβ ἤδη Κ5 ἰο ἴῃ6 Οοάᾶ, 

μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ: 19 ἀλλὰ ἐν 
τίου ἴο ἰοισαθβ 181πὶ ΞΡΘΘΚΙΩΡ; μυΐ δε 

ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ 
ΕἸΠΤΟ ΙΕῚ 1 81  ἹΠῈ 5 ἔνα δ ΣΦΙ ἴο [6 

νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 
τα οὔθ ἴο βρθακ, ἴῃ ογᾶάϑυ ἐπδὲ δ'ῖϑο οὐποιβ 

κατηχήσω, ἢ μυρίους λάγους. ἐν 
τσὶ κϑουπα ἄονα, ἴπδῃ ταν τῖδα Ψοταβ ΪΔ 

γλώσσῃ. 
ἰοῆσαθ. 

20 ᾿Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε 
Βτ͵τοίμοσβ, ἤοΐ ΗἰΠ6 Ῥογ5 6 τοῦ Βεοοϊηΐηδ 

ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ 
ἰο ἴῃ 6 Ταθηἕδὶ ρονν 8, »αΐ ἴο ἰδ 6 δά 6585 

νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν 
6 χοῦ Ὀ8065, ἴο [86 ρυΐ Ταθ;ΐ8] ΡΟΌΘΙΞ 

τέλειοι γίνεσθε. 21 ἐν τῷ νόμῳ 
ὍὈ6 γοῦ Ῥδοουλίηϑ. Ι. ἰἴὼ6 1 φροσζθοῖ (ο 65) 

γέγραπται ὅτι Εν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν 
ἔπ 85 Ὅθθὴ υεϊθη ἐμαὶ Τὰ αἰοσθηΐ ἰοηρτιε5 πᾶ ἴῃ 

χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ 
ΠΡ5 οὗ ἀἰδέοσεπὶ (οΠ.65) 1581} 5Βρθδκ. ἴο ἰῃ8 

λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί 
Ρβορῖβ 815, πᾷ ποὺ 8 δὲν ΨΠ1ΠΏὮΏΘΑΥ ἰπίο 

μου, λέγει Κύριος, 22. ὥστε αἱ γλῶσσαι 
ΟΥΤΩΘ, 5 Ξξαυϊβρ 1ιοσά. Αβϑδὰ πὸ ἰοησιθ5 

εἰς σημεῖόν εἰσιν ο τοῖς 
ἰητο λον 8.6 ποῖ ἴο {π6 (ο} 65) 515 Ὲ 

21" σϑῃονϑη, 01.8,11-λ6,16.ι8. (η6 Τιοχά, ΒΑ, 

1 ΟΟΕΚΙΝΤΗΙΑΝΝ 14:16--.ὃΘ02 

Βοϊῦ, Ὀαδ 1 11 4150 
ὉΓΌΡ ψ  [ὩΔΥ] τὐϊηᾶ. 
1 νι} βίῃ, ὈΓϑίβο 
τὰς [οἹ1ὺ οἱ 0}. 6] ΞΡ ̓ Υ]ῦ, 
μα 1 ΨΠ1| δἷδο κἷῃρ 
ὈῬΤΑΙδ6 ψίρ [110] 
τηϊηα, 16 Οὐμουνίβο, 11 
στοῦ ΟΥ̓ΕΥ Ὀγαῖθθ ψῖτἢ 
8ι. [σὺ οὐ Π61] ποἰγῦ, 
ΟΝ ΨἘ1[ [6 χηϑὴ οὁ6- 
Οαργίηρ ὑδθ βϑϑῦ οὐ πὸ 
ΟΥ̓Δ ὈΘΥΞΟ 58. 
ΑΙ ἰὼ νόοὺσ οἰνίσ 
οὗ ὑμϑηῖζο, δἴησθο ὯὨΘ6 
οςα. ποὺ ΚῆοΟ ψπδὺ 
γοῦ δἃΓῖ6 βδαύυϊηδῦ 
ΑἹΤταΘ, γοὰ κδἶγνο 
{8 Κ5 1 ἃ ἤηθ ΨΑΨ, 
Ῥυὺ ὑῃ6 οὐμοσ 8. 15 

τοὺ ὑοὶὰρ ὉΠ ὑρ. 
181 ὕβαμπκ ἀοά, 
ΒΏΘΑΙΪ ἰῺ τοτΘ ἰΟΏΡΊΘ5 
μη 8}} οὗ τοῦ ἀἋο. 
19 ΝΟ 1655, ἰὼ 8 
οοπρτορσαύίδοη 1 ψοῦυϊά 
ταῦθ 5008 Κ ἔϊνε 

ψοτακ ψΙΓ τὴν τ], 

ΚΠΆΡΎῪ τϊρῦ 8150 1Ώ.- 
ὐσαοὺ οὔουβ νΘΓΌ811Υ, 
βαὴ θὰ ὑμβουβαπαᾷ 
ΟΣ ἴῃ ἃ ἰΟΏΡῈΘ. 

20 Βτοίουβ, ὧἀο ποῖ 

Ὅδοοῶθ σους 6ὮὨΪ- 

ἄτῃ ἰῃ Ῥοίου οἱ 

παηδενδίδησίηρ, Ὀαὺ Ὀ6 

Ὀδρ5 88 [0 Ῥϑάῃθδϑ; 

γοὺ Ὀθοοσαθ {811 - τόν 

ἴῃ ῬΟΜΟΥΣ οὗὐ υπηᾶ6ΓῚ- 

5ιαπαϊησ. 211 ὑδ6 
[τον ὁ ἰ5 νύ΄τίιίρῃ: 

“ὙΧ ἴῃ6 ἰοηρυθα 

οὗ ζογϑίρΏουβ δηα ἢ 

1506 1ρ5 οὗ βίγϑηροῦβ 
1 ΜΠῚ2ι βρεὰκ ἴο Ὁ ΐ5 

ῬΘΌΡΙΟ, πα γϑὺ ποῦ 

ον ἤθη ΜΩΠὶῚ [μ6 Ὁ 

εἶγο δρᾶ ἴο πιθ,᾽ 58.585 
σομονδῃ.". 22 Οὐη56- 
ααθν ὑοησιιθ 816 

Τοῦ ἃ βρῇ, ποὺ ἰὸ ἐξ 
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πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ Ῥοιίοναῦβ, αὺ. ἴο ἰὴ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν} ὑσαιβιαύοσ, 1οὉ Ηἰτα 
Ῥεονὶηβ ρΡυξ ἰοίπμβ υὑπροϊίανουβ, ἐπ πὲ} ἈΏΡΘΙΙΘυ σα, ΨΏΘΥΘΘΚΒ ἰγδηϑίδίοσ, 16Ὁ τα 6 βορῖσρ 516 πὰ ΚΘαΡ 5] ἴθ τῆς 

προφητεία οὐ τοῖς. ἀπίστοις ἀλλὰ  ὈΓΟΡΘΒγΏΡ. 15, τοὶ ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω [σοπρτγοθαύϊοη δηὰ 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ “ποῖ ἴο {88 ὉΠΡΘΙΙΘν 5 ραῦ [ἴὸὺἡ{( {88 ἘΠΌΘΙΙΘ νου εὶ 6δας]θϑίδ, Το ἰπΊ56 15 ΡΡὰξ  1[οὲ ἴσῃ Β6 βρθδιεῖηρ᾽ ᾿ἰ ΌΘΘς ἰο. ὨΪΙΏ5ΟΙ δηὰ 

τοῖς πιστεύουσιν. 28. ᾽Εὰν οὖν ἸΡαὺ ἴον ὑπ86 Ῥειίθνθῦα, καὶ τῷ θεῷ. 29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς ; ο. αοά. 29 ΕΣ ΠΟΙ, 16ἱ 
ἴο ἐλ (Ὁ 685) ῬΘΙΘν] 5. 1 νὰ ἐμουθέοσθ [ 23 ΤΥ ΘΟ, 1 {πᾷ δηρᾶ ἴο πὸ (οά. Ῥιορῃοῖβ υὲ ἔννο οἵ ἰἴχαθ  ὕχὸ ΟΥ ξγθθ ῬτΌρἢ- 

συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ ψΜΏΟΙΘ.. σοῃθτ θθδύϊοῃ λαλείτωσαν, καὶ οἷ ἄλλοι | οὖδ' ρθδῖ, δῃὰ 1δεΐ ὑδε 
βομα σοχαθ  κδίμες ἴδ8 Θοοϊοϑία -Ο]6 ὍΡΟΙ Ϊ ΘΟΙΘ5 -ἰορΘ ΘΓ ἰοῸ σὴ 1οὲ ἔμθτ Ἠ6 βρϑδκίηξ, επᾶ 1868 ΟἾΒΘΙΒ  ΟΥΠΟΕΣ αἰἰβοοση ὑμ6 

τὸ. αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν Οῖδοθ ῃᾷ.. μεν 81 διακρινέτωσαν" 809 ἐὰν - δὲ [τπιρϑηΐϊηρ. 80 Βαὺ 1 
{μ8 - νοῦ ((Ὠ15) «πᾶ. 8}} ΤΟΔῚ Ὀ6 ΞΡΘΔΕΚΙΠΒ 1 ΞΌΘΒΙΚ ἢ ὑοηροθ5, Ὀδπὲ εξ 16 χὰ Ὀ6 πᾶ ρίησ [ὨΤΟΌΒΕ; 1 ὄνον Ρυΐ}] [ρῖο 15 8, σχϑυοιδύϊοῃ 

λώσσαις,, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ | οΥΑΙΏΒΙΣΥ ῬΘΟΡΙΒ οτὐ᾿ ὑη- ἄλλῳ ἀποκαλυφθῆ καθημένῳ, ὁ [ἴο δῃούῃοσ ομθ ψ 18 
Ὁ ᾿ΟΆΒΊΙΕΒ, βου! ά οοὴβ ἴ. Ῥα οταΐπαυν ΟὔΘ5. ΟΥ̓] ὈΘΙΊΘΥΘΥ͂Β σουλθ ἴὮ, ΜΠ] ἰο δηοίμετν ταϊσαὶ Ῥα τονϑα]βᾶ ἰο ΠΩΣ (ολ8}, {π6 κἐὐτίπρ ὕμογο, 1 {86 

ἄπιστάαι,. ᾿. οὐκ "ἐροῦσιν ὅτι ιν ποὺ 58. “ ἰμαὺ πρῶτος σιγάτω.. 81 δύνασθε. | ἢτδὺ οὔθ Κϑορ δἰἰθηῦ. 
ροίθνοῦθ, πού “ Ὑ}}11 {ΠῈ} 58. ἐμαῖ  ΨΟΤΙ “816 τηϑαὉ 248Βυ ΒΕτϑὶ 1τοξ πίῃ ΡῈ κδορίηρ 5]ϑηΐ, Ὑοῦ δῖο 8016} 1 ΒΌῸΣ γὙοὸῦυ δὴ 8] 

μαίνεσθε; 24 ἐὰν δὲ πάντες 18 γοῦν ἃγβ 8}1 ῃχορῆ- γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες. προφητεύειν, ἰΡΓΌΟΡΏΘΒΥ Οη6 ὉΥ͂ ΟΠΘ, 
τοῦ 816 Ῥοίῃρ ΑΔ 47 Τῇ ΘνῈ ῦ μυὲ 811 ΘΒ ΊΩρΡ δὴ 6 81} ὈΏΡ6- ΤΟΥ δροοογαϊηρ ἴ᾽ οὔθ 811 (ομ65) ἰο Ὀ6 ὑσόορ βία, ΠΡ .8}} ΙΔ} θα ΤῺ 

προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ:". τις [ΘῈΣ ΟἹ Ογαϊπγῦ ἵνα. πάντες μανθάνωσιν ᾿ καὶ 8 8}} Ὧ8 ἐποοιτερθά. 
ΤΏΔΥ ὍΒ ῬΓΟΡΏΘΒΥΙΏΕ, ΒὨΟΙ]α σοτὴθ ἱὰ ῬὰΣ - ΘῺΨ [ ὈΘΥΒΟῺ ΟΟΙΏΘ5 1ἢ, Ὠδ ἰδ ἴῃ ογᾶου ἐμδΐ 811 (065). [ΔΚ ὍΘ ΙδΑχΏΪη 88) 32 Αῃαά [οἰτύα οἵ] ὑπ6 

ἄπιστος .ἢ. ἰδιώτης, «ἐλέγχεται τορτονθα. ὈΥ̓͂ ὕδατα 81}; πάντες. παρακαλῶνται, 82 καὶ 50:10. οὗ ὑπ6 Ῥσορῃθίβ 
ὉΡΕΙ ον οὐ οτάπλδτιν τῆϑαι, “6 ἐβ Ὅφιαρ τορτονϑᾶ  Ὧ6 5 ΟἸΟΒΘΙΥ δχϑιηζηρα 811 (ο65} ᾿ς ΤῊΔΣ 8 Ὀοβίηξ Θπσουγδδοά, δα ἈΥΘ. 0 6 σοῃπίγο! θα 

ὑπὸ πάντων, ᾿ἀνακρίνεται ὑπὸ [ὉΡ 811; 25 [6 βϑθογδῖβ πνεύματα. προφητῶν προφήταις [ὉΥ ὕμπθ. ΡῬτορμθῦβ. 
ΌΣ 811 (65), ΟΦ 8615 Ὀθίπξ Τυάρεᾶ ἀρ ὉΣν [ὉΓ ὨΪἰ56. Ὠραῦῦ ὈΘΟΟΣΩΒ Βριστεῖβ οὗ ρτορῃϑίβ τ Το τορηρίβ 38 ΕΌΥ. Οαοα 15 [8 

πάντων, 2 τὰ κρυπτὰ ῆς καρδίας  πιθιίτοδῦ, 50. ὑμπϑΐ. δ ὑποτάσσεται, 38. οὐ γάρ. ἐστιν 6041, ποῦ οὗἨ αἰδοσγᾶβγ, 
811 (0 65),ϑ, ΞΕΞξΞῤ ῳτἴμα Βιἰάάθῃ (ἐπ55) οὔἷδῇθ θαρί Μ11 1811 ἀροὰ [ΠΪ5] 5 θείῃ βι͵εείςά, ποῖ ον ΄. ξ Ὀαὺ οἵ 6806. ᾿ 

αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως ἔδοθ. δῃηᾷά ψΜΟΥΒὨΪΡ ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. - (Α5. ἴῃ 81] πμθ οου- 
οὗ Εἶχα ταϑδηθϑὲ 15 ῬΘσοτα πη, διά ἰλ5᾽ | οα, αδοϊασίηρ: “οὐ οὐ υπβοί]δπεξέ ἐπα ἀοά μαΐ οἔρεδοβ.. στεσαίίοηβ οὐ ἐπ6 ὨΟΙ͂Κ 

πεσὼν ἐπὶ πρρόσωτον - προσκυνήσει 18 ΤΘΆΤΙΥ͂ Ἀ πιο πΕ ὡς ἐν πάσαις ταῖς. ἐκκλησίαις τῶν 0165, 3416ὺ ὑπ ψουλ ἢ 
Βανί 8116 ὌΡΟΣ ζδεθ Ὧδ ΨΡΟΙ βῖνο νουϑῃ!ρ τοῦ. . Α5. ἴῃ ᾿ς 811 ἴπ8 ΞΕ ΕΕῚ ΟΕ ΠΘ Κορ ἰοῦ ἴθ [86 

τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς] 20 αὺ ἴ5 ἴο ̓Β ἁγίων, 34 αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς  σοπρτορδίίοηβ, ΤῸ ἴὖ 
ἰο 1π6 αοά, τεροσίηβ θδοῖς ἰπαὶ Ἐπ Δ1Πν (216 αοα ᾿Ποη 6, θη, Ὀτοΐῃ- ΒΟΙΣ (ΟΏ.65), δα. ΜΟΙΏΘΩ ΕΡῸ {π6 [15 ποὺ ρου θα ἔοῦ 

ἐν ὑμῖν ἐστίν. οΥδ ΜΘ ΧΟ ΟΟΠ16 ἐκκλησίαις - σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἴδει ἴο βρθδᾷᾶῖκ, Ὀπὺὖ 
ἴῃ τοῦ - 15. ᾿ , ἐορούίμαζ, ΠΕ Ὸ ἨΔ5 ΘΟ] βῖαβ 16ἰ ἴἌθσω Ὀ6 Κϑορῖηϑ βἰϊθπὶ, μοί πὰ Ιϑῦ ἴμρια. Ὁ6 ἴῃ 890Ὁ- 

.26. Τί. οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν 8. Ῥ5815}, ΔΠΟΙΏΘΥ 88 ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν" ἀλλὰ |716οὔἴοι, δὐθὴῇ δἃ5 δ 
νηὶ ἐμπουοῖοσχα 5 ἢ, Ὀγοίμουβῦ ΘΒ ΘνΟΥ ἃ ἰδαοῃΐηρ ΉΕΙ 15 θοίῃε ρεγσηϊ θα ἴο πεῖ ἴο ΡῈ βρθακίῃβ; μὰ {τιν 58 508. 8561, 

τ 4 ;» ν ἌἍ 

συνέρχι σθε, -. "ἕκαστο αλμὸν . ὑποτασσέσθωσαν, εὐ καθὼς καὶ Ἰῆρῃ, μὲν ππθαῦ ἰο 
γου τῇδ 6 ἀρ ασί ἰοποίμοσ, ϑδοὰ (στ ) ἐδ ον πὴ σα, μὰς 5. Σοτ δὰ 1οἵ θύω 6 5 7] οί 5 Ἐποιηβθῖνοβ, Δοςογαϊῃρ 85. 8150 Ἰϑῶτη βοιαϑιίηρ 

. ΄ Ξ ε ΄ . ᾽ 

ἔχει, - διδαχὴν , ἔχει, ἀποκάλυψιν ὁ νόμος λέγει. 85 εἰ ἘΣᾷδέ τι ᾿ : 
με ἐς ἀανίης, βδοσίπα μὲ ἰβ βασίηξ,  τονεϊαϊίσα,  ἰΟὨΒΊ6, ἈΠΟΙΒΘΙ: ΔΒ θ. 1ᾶν'  ἰβξανίω. Ι΄ Ῥαξ βοιβθίβίῃε τε οι «πο Σ ΟΝ 

ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν 88 αλύουρτθῦδ 10}. μανθάνειν. . θέλουσιν, .-ἐν οἴκῳ τοὺς Ἧ " ἘΠ 
δ ἰβ πανίηβ, ἰοῆξβς 8615 δανίησ, ἱπίοσρσθίδιου [δῦ 811 ὑπίηρβ ἰακδ ἰο Β6 Ἰδασῃΐῃ {μὸν 86 ΥἸΠΐηρ, ἴχ πόθ ἐδε δὖ ΟΥΘ,. ἴοῦ 5 

ἔχει" πάντα Ὁ πρὸς οἰκοδομὴν [δοΒα. ἔὉΣ ρα ᾶπ ἰδίους.. ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, . ἀἰβουθοο  Ὦ] 0 Γ ἃ. ψοτα- 

Ὧ6 5 δανίηδ; 811 (165) ἰονγασά " ὈΡΡαΣΙαΐπσ ἴῃρ, 27 Δηᾶ 1 βοῦιθ- οὟ εὐ ΧΆΘ]1Θ ῬΘΥΒΟΣΚ 1οὲ ἰβοσα 6 αὐπδϑεϊοηίπε; 8. 0 5ΞΌΘΔΚ ἴἢ 8 60.- 

γινέσθω, - 2 εἴτε γλώσσῃ τις [ογϑθ β508ακε- ἰη ὦ αἰσχρὸν. γάρ ἐστιν γυναικὶ -. λαλεῖν. Ιρτεροίίοῃ.. . 
ἷ ΝᾺ ΝΣ ἶ δ. ἴο Ὀ6 5ρϑδικίηρ ΝΕ ἡ δ ᾿ Ἰ: δια δύ ίο ἰοπενθ . νον ἐοῆσαθ, 1 εὐ {νὰ δ΄ ἐκαλησί ΟΡ ἀι15 ἰο ψοπλᾶ ὍΘ. ΞΕ 86 ΗαΙ9 Ὅα5 ἰἰ 

αλει κατὰ υο ἢ τὸ πλεῖστον ἐν ἐκκλησίᾳ. ᾿: --- ᾿ τξονος Ἰἤγοα σοῦ ὑμθῦ [ῃ86 
] ΞρΘΔΕΪΏΡ, δοςοσάϊηβ ίο νο οὐ ἐδμ6 τηαοϑὲ ππμϊθα τὸ ὑψνο ΟΣ ἷὰ ΘΟΟΙ] 68:8. “- ἐπ ποῦς τὸ 

α ΜΌΝΗΝ τς Ν {πὲ δὖ ἐπ πιοϑῦ “ ΜΝ λό ὃ θεοῦ ποτά οὗ αοα οδιηδ 
τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς " 38 Ἢ -ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ . θεοῦ Του Ὦ, ΟΥ̓ ΨΑΒ ἰ ΟἿ] ἴῶχθα, ΒηΩ͂ ἋΡ φδσί, δηαὰᾶ οὐ 854 ἰῃ σηθ; δὰ 1 ΟΥν. ἔτοα τοῦ ἴδε. ψογὰ οὔέμε.. (σα. » ᾿ 

16 ᾿βδοχιθοθ ὑγϑῳῃϑιαῦθ.. ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους. . κατήντησεν; 838. 85 85 σοῦ ὑδδὺ διερμηνευέτω: 28 ἐὰν δὲ : ς: : 
28 Βυὺ 12 μαῖα Ὅθ6 πα ' οὗταθ οαξ, ΟΣ, ἱπίΐο ὑοῦ ᾿ δίομθ : 1 δὐἰδίπϑα ἀουναῦ  ἰῦ τοϑοηθαϑ.- 

) ὴ ἣ 
Ἰοὺ Εἴχ 6 Υϑ ΙΒ 5; 1ξενον θυ ποῖ Ὠ6 πιὰ 6 
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"δ Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ 
1 δηνοῦθ ἰδ ἐμ κίηρ ρτορῆθέ ἴοβρε οσΣ 

πνευματικός, ᾿ ἐπιγινωσκέτω 
βοϊσίί81 (οποῦ, 1δεὲ Ὠίσα Ὀ6 δοκπον]οαρίη ν᾽ 

ἃ γράφω ὑμῖν. ὅτι κυρίου 
ΜΜΏΙΟΒ ζζμιαρο) 1 δὴ ει ρ ἰὸ τοῦ Ῥϑοδυδα οὗ ποσὰ 

ἐστὶν ἐντολή᾽ 88 εἰ δέ τις 
15 σοι δηταθηΐῦ; 1 μαΐ ΔΏΨΟΩΘ 

ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. 
15 Βϑίηρβ ἱστπιοσϑαμξ, ἢ 15 Ῥϑίηξ Ἰβποσδηῖ. 

39 ὥστε, ἀδελφοί μου, 
Δ5-βηᾶ, Ῥχοίμουβ οὗ τὴρ, 

ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ 
Ρ6 τοῦ Ζϑϑίοιιϑιν βοοκίηρ π6. ἴὸ 6 Ὀσορῃθϑσίηϑ, δα 

τὸ λαλεῖν᾽ μὴ κωλύετε 
τε ἴο Ὀ6 βρϑακίω ποῖ 6 τοῦ ἐοσραϊηβ 

γλώσσαις: 4Ἢ πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ 
ἴο ἰοσιι65; 811 (ἐλ 55) Ὀσὲξ νγ6 1} ανϑαιϊν “δα 

κατὰ τάξιν γινέσθω. 
δοοογζαάϊηρ ἴο οχᾶάφτ Ἰδὲ 6 ὁσσυγσεζηξ. 

15 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ 
1 δύὰ Κη Κο Ὀμΐ ἴο τοῦ, ὈΣΟΪΉΘΙΒ, 16 

εὐαγγέλιον ὃ γγελισάμην ὑμῖν 
Βοοᾶ Ὡφνν5 ΜΆΘΕ Ι «ὐηῪ 8.5 Βοοα πον ἴο χοῦ, 

ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν καὶ 
ΜΏΪΘΩ 8150. τοῦ δἱοηρβίᾶς γεσοϊνεα, ἴθ ΨΏΙΓΏ 8150 

ἑστήκατε, 2 δι᾽ οὗ καὶ 
τοῦ Ὧδνε 5βἰοοῦ, Τγοι ρῃ 

σώζεσθε, 
τοῦ ἃζγα Ὀείΐηξ βανϑᾶ, ἴο δῖ 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, 
1 ἀφοϊαγβᾶ βξοοα θννβ ἴο τοῦ, 1 γοῦ διὸ μοαϊηρ ἄοννῃ, 

ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 
οὐυϊπίᾶθ ξ ποῖ ἴῃ νϑῖῃ ὑοῦ Ὀε]ϊοναᾶ. 

3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, 
ΙΒὰνς Ὀεϑῖάθ 0 ἰουοῦ ἴθ ἄγϑὶ (8165), 

ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς 
τι δὲ Φμιοῆ ΔΙΒΟ 1 Δ] β5146 σεσοϊνεα, δὲ Ομ σίβι 

᾿ 
τινι 

ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ 
αἰρὰ ΟΣ [868 5105 ΟΥ̓ 5 βοοοχγάϊηβ ἴο 

τὰς γραφάς, 4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ 
18 βουιρίυγοβ, δηἃ ἰμδῖ ΒΘ ννα5 ὈυτΘα, δῃᾶ 

ὅτι ἐγήγερται τῇ ρᾳ τῇ τρίτῃ 
ἰμαὺ ὯθΘ Ὧ85 Ὀ6Θ6Ὼ ταϊβθα ὑῷ ἴο {π6 ἡμέρᾳ ἴδε ἰηϊγα 

κατὰ τὰς γραφάς, ὅ καὶ ὅτι 
Δασογαϊπ ἴο 1.21} οὐρρίισος, δηᾶ ἰῃδὲ 

ὥφθη Κηφᾷ, εἶτα ᾿ τοῖς δώδεκα" 
Β6 πὸ ΕΝ ἴο Οθρῇδϑ, ἴδοτο (ΡΟ) ἴο ΝᾺ ἔνεῖνο; 

6. ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις 
τλογθυθου ἨΘ ͵85 ΘΕ ὈΡΜΑΓα ΟΣ ἰο να Ὠππαχοά 
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37 1ὐ ΔΏΣΟΠΘ ἰμΐηκς 
886 ἰβ. ἃ ὈΙΟΡΘῦ “ΟΣ 
βἰτθα ψ]ῦ ὑμ8 βρ τις, 
ἰοῦ Ὠἰμλ δοκπονίθαρμα 
0.8 ὑΙΏΡΒΙ 810 ττὶϊ. 
ἰὴ ἴὸ τόσ, Ὀθόδαξα 
ΘΥ 8.6 ἐδ 8 Τιοτᾶςε 
σοιῃχηϑηταθηῦ. 88 Βς 
1ξ ΘΏΨΟΙΏΘ 15 Ἰρπουδηΐ, 
Ὧδ6 σοΟὨ ΊΙΘ5 Ἰσηογϑηΐ, 
39 ΟΟΒΘΑΌΘΩΙΥ, τὴν 
Ὀχούμουβ, Κοορ ζΖρδαὶ]- 
ΟΌΒΙΤΥ βϑαδκίπρ 1ὴ8 
ὈΓΟΡΘσΥ Ωρ, 858 γρξ 
ἂο ποὺ ἔοσθὶα ἔῃε 
βρθδκίηρ ἴῃ ὑΟΏΡΊΘΕ, 
40 Βυαὺ οὐ 811 ὑῃίῃρς 
[816 ρίδοβ ἀβδοθῃεν 
δια ὉΥ Διυδηροχηρηξ, 

1 ΝΟΥ 11 τλ8κ8 
Κηόοὰ ἰὼ τοῦ, 

Ὀχούμοσβ, ὑᾷὰ6 ροοῦ 
πο ΜΏΪΘΩ 1 ὅδ: 

ΟΙατοᾶ ἰὸ σου, ψΏΪΟΝ 
τοῦ 8δ15ὸ σγϑοαϊνραᾶ, ἴῃ 
ΘΟ. Ὑοῦ 8150. ἴδῃ, 
2 ̓ ὩΤΟΠΡ ΜΏΪΟΠ τοῦ 
ΔΙΘ 880 Ὀθηρ ϑϑνρᾶ, 
ψὶϊ ὕ.6 ΞΌΘΘΟΩ ὙΠ 
ὙΏΪΟΩ Τὸ ἀροϊαυρθα {6 
βορὰ ποθ ἴο τοῦ, ἱΐ 
τοῦ δῖ6 δοϊαϊηρ. ὁ 
ἔαβδῦ, ὉΏ1Θ55, ἴῃ ἔϑοῦ, 
τοῦ Ὀθοόδϑῖθ ὈΘΙΠΘΥΘΙΒ 
ἴο πο Ῥυτροσθ. ᾿. 

ΒΈΟΓ 1 πϑδηᾶρᾶ ὁπ 
ἴο τοῦ, δον {88 
Εἰσχδὺ ὑδίησβ, ὑμδῦὺ 
ΜΏΪΟΩ 1 4150 τϑοοϊνοᾶ, 
τῇ ΟἸγτίδ αἰσα [οὗ 
ΟἿΣ 5'η5 ϑοσογαϊῃρ -ἴο 
886 Βογίρίασο; 4 δηά 
ἰ8ῦὺῦ 6 ψ͵ὰθ Ὀυτχίοᾶ, 
γα5, δῦ Ὧ6 Ὧδ5 Ὀδθὰ 
τολδοα Ὁ μα΄ ἰμϊτά 
αδὺνὺ ϑοοογαϊηρ ἴο (6 
Βοιιρίατοσ; 5 δηα ὑμδὺ 
ὯΘ6 δρρβαχρᾶ ἴο Ὁδ'" 
ῬΏ85, ὑζδηῃ ἴο . ὑπ8 

ὕψεϊῖνε. 6 Αὔἴοσ ὑμδὺ 
ὯΘ δρροδαγοᾶ ἴο Ὁ-: 
ΜΟΙ οἱ ἄγε δυπάτοα 
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ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ 
δὶ ΟἿἹΘ ἰΐγθ, ουΐ οὗ δ 2219} 

μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς 
8ΥΘ γσοσλδίηἰπσ ὉΠῚῈΠ1 τγἱδὴΐ ἤονν, βοῦὰθ 

ἔπειτα ὥφθη 

ἀδελφοῖς 
Ῥτγοίῃθυβ 

πλείονες 
ΤΏΟΥΘ (0165) 

δὲ ἐκοιμήθησαν: 7 
μι 1611 διϑίθθρ; Ε1 473} Ὁ--1 169) δδ να8 56 

᾿ΙἸΙακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις τίᾶσιν" 
ἰὼ ὥδύθθβθ, ἴζοσχα (ΡΟ) ἰο (1) 6 ΔΡΟΒΙΙ65 811; 

8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ 
1851 Ῥυδ οΚ 411 (ολ65) δβ-θνθη- ἴο ἴπ6 

ἐκτρώματι ὥφθη κἀμοί. 
νι ουπα οὐὐοῦ Ὧθ νν85 566 8150 ἴο ζὯ6. 

ϑ9 ᾿Εγὼ γάρ εἶμι “ὁ ἐλάχιστος ᾿ 
0. 18 {π6 Ἰθαϑὲ 

ὃς οὐκ εἰμὶ 
ΨΏΟ ποί δὰ 

ἀπόστολος, 
8ΡΟΒΊΙΟ, 

τῶν 
οὗ ῃ6 

ἱκανὸς 
βαξηοϊεηΐ 

διότι 
τὰτουρὴ ΜΟΙ 

τοῦ θεοῦ" 

ἀποστόλων, 
8 Ροϑἕ!65, 

καλεῖσθαι 
10 6 Ὀεϊηῃδ σα] δὰ 

ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν 
ΙῬουβεουῖθα ἐδ6 [-| 0} {τ ΡῈ ΟΣ δε αοῦ; 

10 χάριτι -δὲ θεοῦ εἰμὶ ὅ 
ἴο υπᾶοβοχνεᾶ Εἰημάηθαβ υὐ οἔ αοα Γδῖ δὲ 

εἶμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ 
Ιδτα, ΔΠα6 ἴθ πᾶαρεβουνϑὰ κΚἰπηθοθ οὗ τὰ ἰῃ6 

εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ 
ἰηῖο [241] μοΐ [Ξ| 2291} 1 Ὀδοθυαθ, Ῥυΐ 

περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, 
ΙΔΟΓΘ δρἀϑτν ΟΣ πθ 81} ΤἸΔΡοχθϑῶᾶ, 

οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ χάρις τοῦ 
το Σ Ρυὺ Ρὰ ἔπε τυπᾶρβοχνεᾶ Κἰηη655 ΟΥ ἴμ8 

θεοῦ σὺν ἐμοί. 1 εἴτε οὖν 
αοᾶὰ ἰοροίμοσ ἢ 6. ὙΥὙΒβοΐοσ. ἰδογοζοτα 

ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν καὶ 
ΟΥ ἵμοβθ, ἴὰιι5 ννὸ 8ῖ6 ὑῬσοδομῖηρ δ8ηα 

οὕτως ἐπιστεύσατε. 
ἴτμι5 τοῦ Ὀοϊδσνθϑά. 

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι 
ΠΟ ΆΕ Ῥῃΐ [8 ἐν 1} 15 Ῥθίηρ ργεδοβεὰ ἐμδὲ 

ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς 
οὐδοῦ ἀσδαᾶ (ομϑ5) Ὧ6 85 ὈΘ66Ὲ Γαϊβοα ΠΡ, ΠΟΝ 

λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις 
ἅτ ἿΡΩΥ δὰ τ τοῦ 5βοπῖθ {μπαὶ τοϑυχσυ 0) 

νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 18. εἰ δὲ ἀνάστασις 
οὗ ἄἀρϑδα (οὔθ5). ὕοῦΐ . 152 ΙΖ Ὀυϊ γοϑυσυθοῦοη 

νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς 
οὗ ἀδδα (οπ 65) ποῖ 15, ὨΘΙΠΘΥ [6}ε} ΣΕ 

ἐγήγερται" 14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ 
85 Ὀ6ΘῺ τγαϊβοα ὉΡ; 1 ρυΐϊ [Φ} τυ ΕἸ} Ὡοΐ 

ἐγήγερται κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα 
Ἦδ5 ὈΘ 6 ἢ χταϊβϑᾶ Ὁρ,. οί" ΤΟΔῚ ἴπῃ6 ῬΥθδοη 5 

1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΚΞ 15: 1--14 

; ὈΤΟΌΏΘΥΒ δ οὔθ {ΐχηρ, 
ἴδ8. [86 χηοδὺ οὗ ὙΏοΙλ ζτὸ- 

τ ϑῖμ ἤο ὑμα ὑχϑϑϑῃΐ, 
Ῥαῦ βοῆθ ἤϑδύθ Ζ8]16 ἢ 
Β5ΙΘΟΡ [1 ἀδδί]. 
ΤΑΙ͂Σ ὑμαῦ 6 80- 
ὨὈΘαΙΘᾶ ο ὕδη)65, ἐδ 
ἴο 81 26 Ββροϑί!θβ; 
8 Ὀὰὺ Ἰαδὸ οἱ 81] Ἠδ 
ΔΌΡΘΑΣΘα 8150 ἴο 126 
859 1 ἴο οὔθ ῬΟΓΏ 
ὈγουδύγοΙν. 

9 ἘῸΣ 1 801 ὑπ6 ἰδαϑὺ 
ΟΥἹ [6 ϑβϑροβίϊθβ, δῃᾶ 
1 δ8ϑὴ ποὺ Εὺ ἴο Ὀ6 
οδΙΠ]ρὰ δὴ δροβίϊθ, Ρ6- 
ΟΘΌΒΘΙ Ῥογεοουϊρα 6 

σοηρστορούϊζουῃ οἱ Οοά. 
10Βυὺ Ὦν ἀοάξ υἱ- 
ἀσβουνοα ἰπηθθ 1 
δὴ ΨΜΏδΡ 1 ἃ. πᾶ 
Ὠΐ5 υῃδδβϑουνβᾶ κἰπά- 
ὭΘπ5 ἰῃαῦ νὰϑ ἰονχασαᾶ 
τὴ ἀϊᾶ ποὺ γόνα ἴο 
Ὁ6 ἰῇ νϑὶῃ, Ὀυὺ 1 

Ἰρογθα ἴῃ οχοθϑθ οὗ 
θαι 811, γοῦ ποὺ 1 
Ῥαὺ 6 υπάρδοσνθα 
κιράηρος οὐ αοα ὑμϑδὺ 
5 ψι το. 11 ον - 
Θνα, ΨΏΘΙΟΣ ἰὉ 15. 1 
ΟΥ̓ ὕμου, 80 6 816 
σθδοβίηρ δηὰ δὸ χοῦ 
δυο Ῥϑιουρᾶ. 

ΖΦ ΝΟΥ 11 ΟὨγτίδὺ 15 
Ῥοῖὶηρ ῬὈγθδοῃρα ὑμδὺ 
ὯΘ6 Ὠδ5 ὈδΕΠ Γϑιβεᾷ 

ἔσο ἴῃ6 ἀδϑᾶ, 
ὨΟΥ͂Σ ἰ5. 10 Βοὴδ ϑλοηρ 
ὙΟ 58.)' ὕψοιθ 156. 0 

ΤΟΘΌΥΓΘοο οἱ ῃ8 

ἄθδαϑ 131, ἱπᾶθρά, 

ΠΘ6ΥΘ ἰδ ΠῸ ΤΟΘΌΣΥΘΟ- 

οι οὗ μ6 ἀσδϑᾷ, πρὶ- 

πὸ Ὧδ5 ΟἸσὶβὺ ὈΘΘῊ 

γτοϊδοὰ ὑὡρ. 14Βπυ0 1 
ΟὨγχὶδῦ Ὧδ5 ποὺ Ὀδθθα 

τϑλβοα ὉΡ, ΟἿΣ ὈΓΘΔΟΏ- 

ἸῺΝ 15 ΟΟΥΙΘΙΏΙΥ 1ἢ νϑ1, 
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δ ἃ οὐὐ αι. 15 ἴῃ. 
Ω ὴ ὶ πίστι ἡμῶν͵ 

ἡγῶν δΙαΡΕν δῖ5ο ἐς ἐαῖῦν οὔυβ, γϑΐῃ. 15 Μοχθονεῖ, ΓΝ 

᾿ ὶ ψευδομάρτυρες | 816 αἷδο Τουμᾶ ἴδιεα 
15. εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες ὅσο αἶδο ζουῃα ἴδιας. 

Ζ8156 νυ λί 565 ψγ8 ἅτ θείῃ ἔουπᾶ. Ὀὰϊ 8150 

κατὰ τοῦ σϑβα 6 δύνα ῬΟΥ͂Πα 
ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν 

ΜᾺ θεοῦ “ Ρερδαῦββ ἐμς ρτυρήσαμει ἄοννῃ οὐ [86 | τψιίῦθϑϑ βροξηδὺ (οά, 

ΗΝ Ὧ6. Γαϊδοᾶ ἊΡ. [86 
ειρεν τὸν ἱστόν, ὃν οὐκ] ὑμαῦ 

θεοῦ δι εὔγειρε Ρ ἴπ6 ΧΡ Ο ᾿ ποσὰ ποί [ ΟὨγ δῦ, θα ΜΟΊ Ὧδ' 

ἤ ὶ ἀἰάὰ ποὺ σϑῖβθ. ὍὉ Ἰξ 
εν εἶἴπε ἄρα νεκροὶ. οὐκ 

με τ μερὰ ὌΡ᾽ τἶτερ ἄρα, ἀβδαᾶ (ομς5) ποῖ [6 τον 8ΓΘ ΟΣΘΟΙΥ 

ἰ γὸ ὶ ὑ ἴο Ὀ6 ταϊβδβα τ. 
ταῖι. 16 εἰ γὰ νεκροὶ οὐκ) ΠΟ 

ΔΣῈ ἐγείρονται. ὌΡ.- Τε ἼῸΡ ἄφδα (οὔθ5) ποῖ 16 ΕῸΓ ἰξ 88 ἀδϑα 8σα. 

ἐγείρονται, ᾿ς οὐδὲ Χριστὸς ποῦ ἴο 6 ταὶδθά ὑρ, 
τε δείῃβ ταῖβϑά ᾧρ πΘΙΠΟΣ ΟἸχίδε  ΠΕΙΡΏΘΓ. 85 Τυτὶσὶ 

᾿ ἶ ὸ αὶ ΠΡ. Ἴ- 11 εἰ δὲ - Χριστὸς οὐκ] ὈΕΘῺ ΓΒΐ56 
μαρ ΧὴΣ ποκα ἀρ; 1 ὍῬυΐ [6} Ὑγ Ἐ1ὴ Βοΐ 1 {Π6Γ, 1Σ ΟὨ σι ὮδΑ τοῦ 

᾿ Ξ ΐ ᾿ 56 ωρ, σοῦκ ταία πίστι ὑμῶν ὈΘΘ Γϑ ᾽ 

μας ἔΗ τρται ρ, ματα εἷθ ἀπ οἴου {αἰ ἢ 15. 1561655; σοῦ. 
ἔς. ὁ ΐ Ὑοῦα Κἰη5. 

ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. [τε γοὺῦ ἴῃ 

ἐστίν, ἔτι ἐστὲ Ϊπ ἀπο μορι : οἔτου. 18 Τῷ ἔϑοῦ, 8150, ὑδοξα 

18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐνὶ πη [6 Θ5ΙΘΘΡ [ἴω 

ΒΘΘΆΙν. αἷδο ἐμ (Ομ 65) Βανηξ ἤδη αϑῖθορ πὰ ρα} πὰ πίοι. πὰ 

Χριστῷ - ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ Οσμτιθῦ ρευιβῃθᾶ, 1918 
Ομχὶδὶ ἀεβίτογνεα ὑποιήβεῖνεβ. 1ε ἴὰ 186 ἧς [0 {π|5. ἴθ ΟΠ ψ6 

ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν [μόνε πορβᾶ ἴῃ ΟὨτίβί; 

1815 1μ πη ανίηξ ῬΘ Θὰ ΔΟΡΙηΒ 9 Μ᾿ δὸς πὸ δτὲ οἵ 81 τ τι 

όνον. .- ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώ 
οι" τΆοχο ΡΥ 18016 (ΟΠ 65) ΟΥ̓ 811 ΤΟΙ ταοϑδὺ ἴο θ6 ῥηϑά, 

ἐσμέν. ᾿ 20Ἡ ΟΜ ΘΥΘΥ, ποῦ 

ψψείατς, ΟὨτὶσὺ 85 Ῥ6Θἢ τϑάβϑα 

ἐκ ᾿ ἔτοια ὕπο ἀδδά, 86: 
2Ὁ0 Νυνὶ δὲ Χριστὸ ἐγήγερται ἐκ [ἃ 

Νον χριστὸς Ἀδ5 ἐγήν ταϊβοᾶ ὡὼὦρ οὐδέ! ἢγθὶ ἔγαϊ5. ΟἹἨ ὑμοϑᾶ 

νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν ἍὯῸ Πδῦα 918 ]16 8.5] 6εὁ 

ἅεδαᾶ ἌΑΔΝ Βτοίέγυλίβ οὗ ἰ86 (ο165) [Ϊπ ἀδθαϊ 1. -91 ἘΠῚ 

κεκοιμημένων. 21 ἐπειδὴ γὰρ] βιποθ ἀθϑξμ 15 ὑυου θη: 
Ὠδνὶηρ' ἴα ΡΝ [566 δ΄, ἃ τῆϑῃ, τοσασεδοβοι 

θρώπου ἄνατος, καὶ ι Μῶν 

ΠΝ αννρος . ἀατα" αἷἰϑο ἰῶχουρα δ ποκα απρλη, ΣΤ 

ὥὦπου ἀνάστασι νεκρῶν᾽ 22. ὥσπερ 
ἀνθρώτ ἀνάστασις οὗ ἀἄεδα (οῃμϑϑ); ϑιοναα  1.5ὺ 85. ΄ἴἢ Αάθτα 

4 ή 11 ἂύήὸ ἁἅνίῃρ,. 
ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, | ὃ ᾿ .8,...50 

γὰρ ΄ὰ με. ᾿Αάαται 81. 816 ἀν], αἷξο ἰῇ ὑμο. Ομτιβῦ 

οὕτως καὶ ἐν τῷ χριστῷ πάντες 81}1 ΨΗΙ 56. πιράθ 
ἵπὺϑ 15 πῃ [ῖ88 ἈΟμχίβῖ 81 [41γ6. 23 Βαῦ δδοῇ ὍΠῸ 

Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ} πὶ. οχῶῆ ΤΘΏΚῚ 
ἜδοΝ (οπιὺ βὰν ἴὰ [χ6 ονντὶ οπγρισὲ ἐπθ ἢτοῦ τα, 

ἔπειτα οὐ 

ζωοποιηθήσονται. 28 
ὙΠ θὲ τηϑᾶς ανο. -- 

[ο Χριστό ἀπ ναρ πσηρ, 

τάγματι" ἀπαρχὴ γ δέ, Ὁ {πουθῦροι {μ6 (0165) ἀβηννδοναι ὑμοδθ. ΠΟ. 

“ 2 ΘΟ ἴο οὐ ΑΒ 
: ἱστοῦ ἐν. τῇ. παρουσίᾳ αὐτοῦ’ ᾿ 9 ὕῆθ., ὭΣ ἰδὺ 

οὗ τῆ . ΧΟ, ἐπ. μι Ἐς ᾿χθβεθοθ. οξμίμι; ἀστὴρ ΐ5 ὈΥΘΒΘΏΟΘΙ 

ΌΝΝΝΝ 

"9 

τὸ τέλος, ὅταν 
[6 τ (Ὡ ΟῺ) 186 ΘΩ͂, Ψ ΏΘΆθνοΓ 

παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ 
δ6 πῖϑιὰ Ὀ6 ΕΙν]ῺΡ Ῥαδιᾶάο 6 κίηράοσι ἴο ΠῚ αοά 

καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ 
διὰ Εαίδον,.. Ώθηθνοσ 6 Βῃου]ᾶ γδκὸ ἱποεξδοξινε 

πᾶσαν - ἀρχὴν καὶ. πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ 
8} Βονοτησηθὴς, δηα - 581 δυΐϊμοῦῖῖν δᾶ 

δύναμιν, 25 δεῖ γὰρ 
ῬΟΥΨΘΥ͂, Δ 15 ΠΘΟΘΘΒΩΥν ΣῸΤ ΕΝ 

βασιλεύειν ἄχρι. οὗ - θῇ. πάντας 
(0 56 ΓαΙβλ ἙῸΝ ὐν] ἢ Ὧ6 5ποιΠὰ να 411. 

τοὺς ἐχθροὺς -- ὑπὸ τοὺς - πόδας αὐτοῦ. 
16 ἀπδίαϊθα. ἘΠαΑ͂ΘΥ πὸ: - ρος ΟΥ̓ ΒΊχΩ. 

26 ἔσχατος ἐχθρὸς Ὁςκαταργεῖται .. “ὁ 
ες ΡΏΘΙῺΨ, 15 ὈΘΙῚΡ τηδαθδ ποῦ σνο ἐμ 6 

πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ 
811 (ἐπ 55) ΦὸὺὸΣ ὅθ ϑυθἠροϊοα ὑπάοτ 

αὐτοῦ... ὅταν δὲ εἴπῃ 
ΟΥ τ. ΜΏΘηθνοσ Ὀὰϊ ἢ 5ΞΠΟυ]Ω; 56. 

ε ὑπττοτέτακται, δῆλον ὅτι 
Ὧδ5 Ὀ6βὴ βυι]θοίρα, ονἰάθηΐ (μδί 

ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ 
νη Βυ 7] οἰ θ 4. ἰο τ [λ6 

δὲ 
ουΐ 

τότε 
141-λο] 

24 εἶτα 

αὐτὸν 

θάνατος; 21 
ἄεδίῃ,. 

τοὺς πόδας 
1π6 ἔεοὶ 

ὅτι πάντα - 
ἰϑ᾽ 8411 (155) 

ἐκτὸς τοῦ 
οὐἰθῖᾶθ ΟΥ̓ ἴὴ6 (οΠ6) 

πάντα. 28. ὅταν 
411 (8 1185}. ΝΆ θηθνοσ 

ὑποταγῇ ει αὐτῷ τὰ; πάντα, 
᾿ βΒῃοσΙα Ὧ6 Βα] Θοῖθα ἰο Εἴτα - τἴῆθ. 41] (65), 

καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ 
186 ϑὅοηῃ ΨὙ1}} ΡῈ Ξυ  ]εοίρα. ἴο ἐμ ἴοπ6) 8159 6 

εὑποτάξαντι αὐτῷ - τὰ πάντα͵. 
δανίηρ βαρ] εοίρα ἴο τὰ [1ἋΠ6 811 (ἰὨϊΡ5), 

αἱ ἵνα. Ὁ. «ἦ ὁ .. θεὸς πάντα ἐν! 
ἰὰ ογτᾶφυ ἔπαὶ τᾶν ΡῈ 6 αοὐὦὐ 4]1 ([ 155) ἴἰπ 

πᾶσιν. : 
ἈΠ, 0. 
29 ᾿Επεὶ τί ποιήσουσιν - οἷ 

5ίασα δ 26 Ἐ}} 11 ἄο 186 (ο. 65) 

βαπτιζόμενοι ὑττὲρ. τῶν νεκρῶν;. εἰ. ὅλω 
Ὀοῖπσ Ῥαρίσοά ΟΝ ἴ6 ἀεδα (οπμθ9)7 Τῇ. ΠΟΙ 

- νεκροὶ οὐκ “ἐγείρονται, - ᾿ς, τί καὶ 
ἀοϑα (ομ65) - ἢοξ. δζτὰ βϑίῃξ σϑίβεβα ρ, ΨΏΨΣ 8150 

βαπτίζονται. ὑπὲρ αὐτῶν; 390 τί. καὶ. 
ἅ16 Ῥεῖ ΡαΡ Ζεῦ ΟνΕῈΣ 1 ΜῊ 150 

ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; 
8 το ὍΓΕ]ΣῈ ἀΔΏΒΟΥ δνοσν Βουσ 

ΩΣ καθ᾽ ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν 
Δοοογαϊηρίο - αδν 1 ἀγὼ ἀν τηξ, Ὄν ἰμ8 

ὑμετέραν. καύ χῆσιν, ἀδελφοί, -ἣν ἔχω 
ὙΟυΒ -. ὈΟΔΘΏΏΒ, Ὀσχοΐίμουβ, ΨΨΏΙΟΏ 1 γὴ Ὠδνΐη δ 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΖΤΑΝΕ 1δ: 34---31. 

134 Νιδχί, [8 δῃά, ψΈΘᾺ 
ὮΘ Βδηᾶβ ΟΥ̓ΘΥ [πὲ 
Κἰηρᾶάσχν ἴο Ἠϊ5 Οασάᾶ 
δὰ Βαΐμοσ, θη ἢ 

[88 δ᾽ τοῦσῃῦ. ὑο. ποιῃ- 
Δ .-81} ρογουῃταδαῦ 
τὰ 811 δυύπμοῦιῦν δηα 
Ῥονχθῦ. 25 ἘῸΣ “Ὧ6 πιρδὺ 
ΤᾺ]6. 85 Κίηρ Ὁ] σά 
Ὧδ5- Ραῦ 81 Θ,ρυΐο5 
μᾶθΡ ἢἷἰβ8 θοῦ. 25.Ὰ5 
{8.6 ἸἸδϑῦ δῆριν, αἀθαίῃ 
ἷξ ἴο Ὅ6 ὑγχοιβρῃύ ἴο 
το  σιρ᾽, 27 ἘῸΣ [608] 

1 “ΘΟ θούθα. 811. ὑμίπρ5 
ὉΠάρΥ Ἠΐα ἴδοι." Βαυΐ 
᾿ΜΏΘΩ 6 βδ 5. ὑπαὺ 8} 
ὉΠΙΏΡΞ Ὥδγο ῬθΘη διὉ- 
εοίρα, -1Ὁ 15. ονϊάδηΐ 
ὑαῦ Ὁ 15 ψῦ {πὸ 
το χοορύζοῃ οὗ «ὑπ: 6 
ΨΏΟ- Βαρ͵θοούοα 41] 
ρα ἕο Ὠἰηι. 28 Βαϊ 
ΨΏΘΕ -8}1 ὑπίηρα 21} 
Ὦδνθ -θθθὴ βιρ]θοϊθα 
ἴο Ηἷπι, ὑπο 8 ΞῸᾺ 
ΒἐΩΞΘΙ ΜῈῺ1 αἷδὸ βυὺ- 

. θοῦ - Βἰχηβοι, ἴο. {δδ 
ΟΩδ Μ}ἘΠλῸ βϑυθ]θοϊβα 411 

ὑμρθ ἴο,. Πΐπη, - ὑῃδῦ 

αοα Τὺ Ὀ6 81} ΒΔ 525} 

ἴο ΘνΘΟ6. 

“29 Οἰβουψίβα,. ΜΝ 

Μ11 ἴον ἀο Ο 816 
Ῥαΐῃρ ὈδαρυϊΖοά ἐζ 791: 

ῬΌΣΡΟΒΟ. οὗ [ΘΙ ὩσΊ 

ἀοβα οὔϑϑῦ 1 ὑπὸ ἀθδά 

8186 ἡοῦ ἴο Β6 ταϊββᾶ ὉὉ 

αὖ (411, ΜῺΣ 816 ὑδδῦ 

8150 Ὀδίηρ ϑρυϊσθα. ἴῸΓ 

[88 Ῥυγροϑθ οὗ [Ὀ6]:951] 

ΒΌΘὨ: 30 ΝῺ δῖ τ 
8150 ἴθ ΡΘΥΙ δνοῦν 

Βουχ9 31 ὈΔΙ͂Υ ΤΙ ἔδοθ 
ἀθϑίῃ. ΤῊΪ 1 αἴσχη 

ὈΓΥ ἊὉ8. ΘχΧυΙ δ. ΟΏ 

ΟΥ̓ γοῦ, ὈΧΟΥΏΘΙΒ, 

ΜΏΪΟΩ Ἵ πᾶγθ ἰῃ 



1 ΟΟΕΙΝΤΕΙΑΝΝ 15: 82---40 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 82. εἰ 
"1 9} [8) εἰν 2 ΘΙΞΕΧΕΙ τὸ Τοτὰ Οὗ υ5, 1 

κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα 
δοοογαϊπ ἰο ΤΑΔᾺ Ὶ Τουσμὶ Μ᾿ νν]ὰ Ὀθαβϑὶβ 

ἐν ̓ Εφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ 
πὰ Ἐρθοβαβ, νι μδὲ ἰοὸ τῶ 186 Ῥϑηασδο ΤῈ ἀθδα (0865) 

οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ 
Ὡοΐϊ 818 Ῥοδίαε γαϊβεα ρ, τνα 5ῃουϊᾷ εδἢ δαᾶ 

“πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν, 
ἵνα Βῃου]ᾶ ἀσίηκ, ἰἴοσηοχσον ΦῸΓ 6 ᾶἃχὸ ἀν]ηρ. 

85 μὴ πλανᾶσθε; φθείρουσιν ἤθη 
Νοέ τᾶν τοῦ 6 τη 8]εα; δφτὰ σοσσυρίηρ ὨΔΌΣ 

χρηστὰ ὁμιλίατ- κακαί: 34 ἐκνήψατε 
ὌΒΟΖαΙ αϑϑοσιδίζοιβ .8ᾷ; ΒοΌοΥ τοῦ Ὁ 

δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνωσίαν γὰρ 
Υἱρ ἰθουβῖν δα ποῖ Ὀ6 χοῦ ΒΩ, ΡΟΥΘ. ΖῸΣ 

θεοῦ τινὲς ἔχουσιν'΄ πρὸς ἐντροττὴν 
οἱ αοαἅ βοῦὶθ 816 Βανίηθδ; ἰουννασχαῖ δια σσδϑβιηθηῦ 

ὑμῖν λαλῶ. 
ἴο γοῦ 1 δὴ βρθακίησ. 

85 ᾿Αλλὰ ἐρεῖ 
Βαξ Ὁ71}} 58. 5ΞΟΙΏΘΟΙΘ 

ἐγείρονται οἵἱ νεκροί, 
ΔΥΘ ὈΘΙῺΡ ταὶδοα ᾧἃρ (πΠ6 ἀσδα (965), 

δὲ σώματι ἔρχονται; 86 
μαξ μοᾶν δῖ μον σοταϊηρῦ Ξθηβθιθεβ (οπ6), 

σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ξωοποιεῖται 
σοὺ ΨΏΪΟΙ. σοὺ δτὸ βουνβ, τοί ἰἴ 15 ῬαῖηΕ Τδᾶθ δἰῖνα 

ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ- 317 καὶ ὃ 
1ξ θνοσ πο 1 βΒῃοιπᾶ ἀ16; δηᾶ νὩ] ἢ 

σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ 
ψΟοῦ 816 βοννίηδ, ποῖ τη 6 Ῥοαν ἐπ (οὔθ) 

γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν 
εοίπρ ἰο Ῥθοσογῶὼ γψοῦ 816 ξοινίηῃ ρ μαζί τδκεὰ 

κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος 
ΠΥ ΕΤο 1Ὲ τῇ τῶν ΔΡΡΘἢ οὗ νθδὶ ΟΥ ΟΥ̓ δὴν (006) 

᾿ τῶν λοιττῶν" 88 ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν 
οξίῃφ λεζζονθυ (0Π65); ἴῶθ ουὰϊ αοἂ ἰ|5 ξίνίηξ 

αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ 

τις Πῶς 
Ἧονν 

ποίῳ 
το ψΝν δὲ βοτὶ οὗ 

ἄφρων, 

ἰοϊ Ῥοαγν ϑδοσοσάϊηρβ 8δ5 Ὧθ6 Π|6ά, δορὰ ἴἰο ϑδοδ 

τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα. 359 οὐ πᾶσα 
ΟΥ̓ ἐδ βοεδὰς ζιλ.. 64} ΌὍοαν. «ΝΟΣ ὄνοῖν 

σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν 
οὶ 6 νοῦν ΒοΒΉ, σὲ οἶος ἰμαρεοᾶ 

ἀνθρώπων, ἄλλη. δὲ σὰρξ κτηνῶν, 
Οἵ τηθῶ, οἴμοσ ὈυὰΓ 865 ἢ οἵ δοαυίτεα (ρθαβί5), 

ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων. 
οἶδεοσ ρυὲ 83.595.) οξῆϊοῖθ, οἶμποσ ὑπαὶ οὗ 58:65. 

40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα 
ΑΙδο Ῥοάϊοϑ Ἀθανϑηῖν, δηὰ Ῥοατοβ 
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ΟὨγῖϑὺ σόϑιβ οὐσ᾽ Τιοτᾷ, 
ΘΙ, Κα πϊθ, 1 
ἢδνα ἔουρῦ ἱρὰ 1 
μθδδὺς δὸ ΕΡΠ 6.505, οὗ 
δῦ ροοᾶὰ ἰ5 Ὁ ἴο 
τλθῦ 10 (ἢᾳ ἀδσϑαᾶ ὃἃσε 
οῦ ἰο Ἀ6 ταὶϊββα ἀρ, 
“Ἰεῦ 5 οαὖῦ δηᾶ ἀὐ]ῶκ, 
ἔοῦ (οΔΟΥΤΟ 6 ἃχα 
ἰο 16." δ ο ποὺ Ἠ8 
τ θα. Βδα δϑϑοσὶδ- 
ΟΙΟΏΚ 5001] τι56 1 Ἐ8Ρ- 
15. ϑάννδβκθαο ἃρ ἴο 
ΒΟΘΘΥΏΘΗΚ ἴἢ ἃ ΠΡῊ- 
ἔθο ΨᾺΥῪ δῃᾶὰ ἀο οὶ 
Ῥγϑοῦΐοθ βίῃ, ἴῸΣ βοηϊθ 
ἃτ ψἱυουῦ Καοψίβαρα 
οὗ αοά 1 δη1 βρθαξκίηρ 
ἴο τόν τοῦ ἴο ΞΏΔΙΩΘ, 

35 ΝΟνΟΣΟΘΙΘΒΒ, 
βοϊάϑοῦθ Μ1ΠλΙῃ 587: 
“ΟΝ 846. [6 ασϑδᾷ 
ἴο 6 ταϊδβααὰ τπ0ρ} Ὑ65, 
ψιὶὴ τῆϑὺ βογέ οἵ 
Ῥοᾶν δὕ [ϑν οοηιϊ- 
ἰη532" 6 Ὑοχ τὑπτθδ- 
ΒΟΏΒΌΙΘ ῬΘΓΒΟ! ὙΜΏδΕ 
ΨΟᾺ 50 15. ποῦ τηϑᾶδ 
θῖνα π|085 Ἡγδ 
αἴθ; 91 δηᾷ ὃἃ5. ἴῸγ 
ψρδὺ γοὰ 807, γοὺ 
δον, ποῦ ἐῃ6 ῬοαΥ 
ὑμδὺ ΨῈῚΠ ἄδνοῖορ, 
8 μᾶζα ρσταίΐίῃ, ἰδ ΤᾺ 
6, οἵ ψῆθαῦ ΟΥ ΒῺΥ 
ΟΩ6 οὗ ὑὴ8 τοϑῦ; ὅ8 θυ 
αοά ρῖνοα 1 8. Βοάν 
7αδῦ 85 τ Ὧδ5 Ιθαβοᾶ 
τα, δρᾶ ἰο δδοᾷ οὗ 
16 βϑρᾶβ ἐδξό.: οση 
Ῥοάγ. 39 Νοὺ 41} Π65}᾽ 
ἰ5 ὑ 8 βαρ ἨδϑΏ, Ρὺΐ 

(Ώογθ ἰδ οὔθ οἵ πιδῃ- 

Κιπᾶ, δια ὑμοῖθ [18 
δι οῦου ΠΟΘ οἵ οδἰί6, 
ϑῃᾷ βῃοῦμοσ ΠθθΏ οἵ 

Ὀὲτᾶβ, δη8 διιοίοσ οὗ 

Ββῇ, 40 Αῃα ὑοσθ 87 
ἈΘΑΥΘΏΙΥ οαί65, πὰ 
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ἐπτίγεια' ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν 
ΡΣ ΑΥΡΝ ναὶ αἴβοῖκηι ἱπᾶάφοα ἐμ (066) οἵ ἐῃ8 

ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ 
μοαν ΩΣ (1855) δοσν, αἰβεγτεαὶ νὰ {μα (056) 

τῶν ἐπιγείων. 41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ 
Οἴδοῦ βίοσν οὔ βυπ, δρᾶ 

ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα 
ΘῈ ΘΟ ΟΥ̓ ΠιοοᾺ, δὴ δηοίπο ΒΊΟΥΥ 

ἀστέρων, ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν 
οἵ ἘρΩν, τας ἔοσ οὗ 5ίατ  ἰ5 αἰ ἔθυιηθ ἴῃ 

δόξῃ. ᾿ 
Βἴοτν. 

42 οὕτως 
τυ 

οὗ ἰδ6 ϑαυίμὶν (55). 

τῶν 
οξίμο 

φθορᾷ, 
φοτταρίοι, 

ἀφθαρσίᾳ" 
ὙΣΟΟΥΥ ΟΣ; 

ἐγείρεται 
ἀξ 15 Ῥοΐμε χϑαϊβϑοᾶ ὡὃρ 

ἀσθενείᾳ, 
ΒΕΓ ΘΙ ]σβϑηθϑϑ, 

σπείρεται 
ἀτ 5 θη ΒΟ 

ἀνάστασις καὶ ἡ Ι 
τοσυτγγθοίίοη 8132 ἰδο 

νεκρῶν. σπείρεται ἐν 
ἀοδά (0165). Τὶ 15 Ῥείη βονα ὧχχλ 

ἐγείρεται ἐν 
1: 15 ὈΘ τ᾽ ταϊβδοᾶ Ὁ ἴῃ 

43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, 
1 ἰ5 θεοί πον ἴῃ αἰΒΏΟΠΟΤ, 

ἐν δόξῃ; σπείρεται ἐν. 
ἰὰ δἴουσν; ἰἰἰπ μοίμεὶ ϑοὰ 1 

ἐγείρεται ἐν δυνάμει: 44 
πι 15 Ῥείη ταϊβοα ὦ ἴθ ῬΌΨΘΥ; 

σῶμα υχικόν ἐγείρεται σῶμα 
τὰν φυχίκον, ἀϊ 15 Ὀϑίῃρ ταλβϑᾶ ὩὉΡ Ὀοᾶν 

πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν 
᾿ ρρέσ8,. --. 1ὲ 5 Ῥοάανγν ΒΟ.1108]), 18 

καὶ πνευματικόν. 45 οὕτως καὶ 
8150 Βοϊτίϊ41 (οπ|6). ΤΠῸ5 δῖϑο 

΄ ΕΣ ΄ [ο ΕΑ 

ἔγραπται Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 
ἡ μὰς ἐδντὰ τυτὶτίο Βεοδαθ ἴῃ6 δτεῖ τῆϑτι 

Ε) Ἁ Σ - ΓΝ ,»ἢἦ᾿ Ε2 Ἂ 

᾿Αδὰμ εἰ υχὴν ζῶσαν: ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ 
Αδὰμ εἰς ΦΟΧῊν ΡΟΝ ρ΄ ἴδδὶ " Αἀδτὴ 

εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.. 46 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον 
ἰἷἰο 80 χηβκίηῃδ δἰῖνε. Βαὰλ ποῖ Βγβὲ 

τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα 
τῆ68 βοΪϊσ8] Βαϊ ἐῆ6 δοι σαὶ, ἐμασευροι 

τὸ πνευματικόν. 417 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος 
1τὴ8 5 τ 8], ΤῊΘ δτεὶ ΤΏΔΕ 

ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος 
ουὐἱοξ οατὶθ ἀυδῖν, ἐπ ᾿δεροπᾷ ΤΩΔῺ 

ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, 
ουξοῦ. Βδδάνϑῃ. ΟΣ νψῃ δὶ βουὶ ἴᾷὰς ἀυδίν (0.6), 

τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοΐ, καὶ οἷος 
οἔ ΒΌΘἢ βοτέ δἷβο ἐπα ἀυπὲν (σΏ 65), δα οὐ ννδβαὶ βογὶ 

ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ 
ἰδ8 ποανθηῖν (0056), οὗ 5Ός ἢ βοχὶ 8150 18 

ἐπουράνιοι 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν 
ὮθανοΙν (0165); δι δοοοχαςπιδβ 85 Ψ6 ὈΟΥΘ 

8.229.) 

1 ΟΟΞΙΝΤΕΈΠΑΝΒ 18: 41-.--49 

Θασύῖν Ὀοάᾶΐοδ; Ὀαὺ [Ὧ6 
σοῦ οὗ ἐμ ἩθδΥΘΩ 
Ῥοάΐδπ 15 ΟἿΘ βογύ, δά 
ἰμαὺ οὐ [8 δῦ 
ροᾶϊο 15. ἃ αἀἰξογθηῦ 
βού. ΑἸ ΤῺΘ β'ουῦυ οὗ 
{886 βὰσ ἰ5. 016 δογῦύ, 
ΒΔ [8 ΡΊΟΥΥ ΟΥἨ ἁ ὑμ6 
ΤΩΟΟΠ ἰ5. ΒΠΟΥΠΟΙ, δηᾷ 
6 βίοῦν οἵ [86 δύδσβ 
15 8ῃοίῃοσ; ἰθπ ζϑοῦ, 
βίδα ΟΙἸΕΘΓ 5 ἔγοηι βἰδῖ 
ἴῃ ΡΊΟΥΥ. 

425Ξ. Ὁ αἷδο ἰβ 88 
ΤΟΒΌΓΤΘΟΙΟΩ ΟΥὗἨ ὑμ8 
ἀραᾶ. τὖὸῦ 15 βοῇ ἰἴὰ 

σοτταρίϊοι, ἐὺ 15 ταὶβϑᾶ 

ἋΡ ἰᾷὰ ᾿φοουγαρύϊοι. 

4ἀδ τ ἰ5Θ βοχῃ ἴῃ ἀ15- 
ὨΟΔΟΣ, ἐὺ 15 σϑὶδθα ἋΡ 
ἴὰ ΒἸοΥΥ. Τὸ 5 βόῃι 

ἴῃ τ θακηθδα, ἰὖ ἰδ 

ΤΑλΒοάὰὺῦ ὉΡ ἴὰ ὈΟΨΟΥ. 
44 Τί ἰ5. βοῇ ἃ ὈΏγδὶ- 

οδὶ Ῥοᾶν, δ ἰ5. ταῖβεά 

ὉΡ 8 βρ τυ] Ὀοάν. 
1Ὲ ὕμουβ 15 ἃ Ῥηγϑίσδὶ 

ὉῬοᾶν, ἰεοτθ 15 δἷθὸ ἃ 

βοίσιθσα] οὔθ. 45 Τὸ ἰδ 

ονθὴ 50 τι θα: “ἸῺΣ 

Ἔχϑὺῦ δὰ Αβια Ἀ6- 

οοὰθ ἃ ᾿ἰνὶπρ 50}}.᾿ 

ΤῺΘ ἰϑϑὺ Αἄδιὴ Ὀθοδτθ 

Δ Ἰἰξα-οἰνίηρ βρίτῦ. 

486 Νανοσύμθιθθθ, ὑθ 
Βσϑὺ ἰ5, ποῦ ὑμαῦ ψΏΪΟΏ 

8. Βοϊῖθ81, θαῦ- ὑμδῦ 
15. ῬΏΡΒΙ[ΟδΙ, 

αἰοσατᾷ ἐμὲ ΜΏΪΘΗ 

15. βοϊγιῦα81. 4717 ΤῊΣ 

Ἐτδὺ τᾶ 5 οἂὐ οἵ 

{6 ρασί ἢ δηὰ τιϑᾶθ 

οὗ ἀυδῦ; ἰμδ᾽ βεσοῃᾶ 

τάδ ἰ5. οὐ οὗ θαυ θῃ. 

48 Α5 ὑῃθ οὔθ τῖϑαᾶθ 

οὗ ἀυπὺ [15], 50. ὕμοβθ 

τοϑδᾶθ οὔ ἀυϑὺ [8716] 

αἷἶδοὶ δῃηᾷ 85 8 Ἀθᾶν- 

ον οὐδ [15], 80 ὑΏΟΒ6 

ΨΠΟ ἃ:16. ὨΘΑΥΘΩΙΥ 

[8161] δἷ5ξο. 49 Απᾶ 1ϑῦ 

85 Μ᾽δῈῚ δπαᾶύθ ὈΟΓΩΘ 



1 ΟΟΕΙΝΤΉΙΑΝΝ 15: ὅ0---ὅ 

τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, 
ἰδθα οὔ ἴμο αἀυδὲν (οη6), ννα ΠΡ αΙ 

εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 
ἴα οὔ μα Ἀθανοηῦ (006). 

δ0 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ 
ΤῊϊ Ὀπυΐξ 58ν, Ὀχοίΐμεσβ, ἰμθδαὶ θθβὴ δῃηᾶ 

βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ 
Κίηραοχῃ οὐ αοά ο ᾿μοσιῖξ ποῖ 

οὐδὲ φθορὰ τὴν 
δ 41:9 11 εἴτην σογταρίϊοι [97] 

ἰδοὺ μυστήριον 
15 ἸΠΠΘΥ ΠΕ. Τιοοκ! ἸΜυϑίουν 

λέγω: πάντες. - οὐ 
Ι 8. ΛΑΘΟΝΝ . ἍὍΠ ποί 

Φορ!, ἐσῶμεν καὶ 
ῬΘΩΥ 8180 

αἷμα 
ῬΙοοΟΩ͂ 

δύναται, 
15 ΔΡΙΘ6, 

ἀφθαρσίαν 
ΠΛΟΟΣΤΌΡΥΙΟΙΣ 

ὑμῖν 
τὸ τοῦ 

' κοιμηθησόμ ὄμεθα. οὖς πτάντες δὲ 
ἵνα 5η41} δἰαᾷ ἰο 5166 Ὁ ΒΗ Ῥαΐ 

ἀλλαγησόμεθα, ὅ2 ἐν ἀτόμῳ,. ἐν ῥιπῇ 
ὑν 8 58.111} Ὀ6 σμδηβεᾶ, ἴῃ που [{π|6], πὶ ἘΚΕΊ Θ 

ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι᾽ 
οὗογνθρ,. δὲ 18 1αϑὲ ἰσυταρεῖ; 

 σαλπίσει γάρ,. καὶ. οἱ. νεκροὶ 
1 ΨΠ1 ὑσταχαρϑῖ ἔοσ, . 8 Πα 11. ἀοδα (ο165) 

«ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς 
ὙΜ1Π1ῸΦ ταϊδοᾶ ὑὉὉ ΠΥ ΜΟΥ ΜΣΝΝ δῃᾶ να 

ἀλλαγησόμεθα. ὅδϑ  Φδδεῖ γὰρ. - τὸ 
5021] 6 σῃδηβρα. ΤΕ 15 ΠΘΌθσθοσν ΤΟΥΓ {ῃ6 

Ὧλ6 

κληρονομεῖ. 1 

φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ 
σοΟχτΤΌΡ 1018 1815 ἰο Ρυΐ ΟὨ 5618 ΤΔΟοΟΥΥρο δηᾶ 

τὸ θνητὸν τοῦτο. ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 
ἴῇ6. χαογίδὶ ἐπὶ ἰο ρα οῃ 561ξ Ἰτηχιογίδν. 

δά. ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο 
. ἌΜΆΘΘνοΣ Ῥαΐ δε. ΤΩΟΤΊΔΙ 1815 

ἐνδύσηται. τὴν ἀθανασίαν,. τότε γενήσεται. 
5ῃου μά φαΐ ΟἿ 56} {88 ᾿παταοσ δεν, 16 ἊΣ ΟΟΟῸΣ 

ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατετπόθ 
[497:} νροτὰ ἐπ μανίηδ σεις ΡΣ ΤῊΝ γγ»ὰβ ἀσκΚ ἄσνση 

ὁ θάνατος εἰς . νῖκος. ὅδ ποῦ σου, 
ἰῇ -.- ἀθδίῃ. πο νὶἰοίογγ.- ως ΒοσΘ οἔγοι, 

θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ.. σου, θάνατε, τὸ. 
ἀθαΐπ, με νἱοίοτν Βοχα Οἔγου, ἀοαίθ, [ἢ 

κέντρον; ὅ6 τὸ δὲ. κέντρον τοῦ θανάτου 
ΕἸΣ 5 21 ψὲ Τμ6 Ὀυδ δἰΐῃδ ΟΥ [88 ἀθαίῃ 

εἷς ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις. τῆς ἁμαρτία 
511, " ἰῇῆᾳ »ὰπμπ ρονῦοσχ ῆρς μ τίς ς 

ἮΝ -γόμος" 51 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ 
ἰμ8. 1τᾶνν; ἴο τῆ 8 }}1} αοά Ἴμϑηκβ ἰο 8 (01:6) 

διδόντι: ἡμῖν. τὸ νῇκος. διὰ τοῦ 
Εἰνὶθ. ἰοὰδ [34 :1} νἱοίουν {μγουρἢ {86 
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ἴδ8 ἱπηῆδθα οὗ ἴῃ. οὴβ 
τάδ οὗ ἀπιδῦ, γγ86: 5811 
ΘΓ 8150 6. ᾿ἰχῆδρα 
οὗ. [286 ὨΘΑΥΘΩΙΪΨ ΟὨβ. 

50 Ηονονοῦ, ὑῃῖκ οἱ 
5ΆΥ, ὈΓΟΙΏΘΙΒ, ὑπδὲ 
ΒΘ5 ἢ δηᾷᾶ ὈΙ]οοά σϑημος 
᾿ΔΏοτῦ οὐ’ 5 Κἰπραοῃ); 
ποι ου ἀοθ5 σοΥΣὰρ- 
οι ἱλμθσῖῦ ἸΠΟΟΥΤῈΡ- 
ἐἴοη. ΒΘ] ΙΟΟΚΙ 1 {6}} 
τοῦ ἃ ϑβδοχγδα βϑοσϑὲ: 
ΥῈ 58811 ποῦ 811 581] 
ἈΒ5ΙΘΘΡ [ἴὰ ἀθ8}1, Ρυΐ 
6 5ῆὴ8]1]1] 811 δ 
σμδηρθα, δ2 ἴῃ 8. τπο- 
ταθηῦ, ἴῃ 6 ὑπ ΚΠ] ὴνσ 
οὗ δὰ ουϑ, ἀυτὴρ. ῃ8 
Ιαδῦ ἰσυτηρθῦ. ΒΌΧ {πὸ 
ἐγισηροῦ . ΨΠῚ βου, 
ΒΘΩΩΠ ἰῃὴ6 ἀρβᾶ. Ψ1] Ρὰ 
τοὐλβοὰ ἋΡ ἱποοισζυρὺ-: 
1016, δᾶ ψὲ 5811 Ὧθ 
ομβδηρθᾶ. δῷ ἘΌΓΣ. (ἢ 8 
ΜΏΪΟΘη ἰβ. σουχιρυια 
χαϊιδὺ Ραὺ Οἢ. ̓ ΠΟΟΥΤῸρ- 
ὑΐοι, δϑῃᾷ 15. ΨΏΙΘῊ ἰδ 
Ιοσίδὶ πηϑὺ νὰ οὗ 
ἐπιχηοτύα ν. δ4 Βαϊ 
ΜΏΘη [ὑπ τ ΏΪΘΏς ἰδ 
σοΥΓ ΡΟ ΪΌ16 θαὐβ ΟἹ 1π- 
σογτρίλοῃ 84]: ἐμϊϑ 
ΜΟΙ ἰ5 τηοσύδὶ. Ὀαΐβ 
ΟἹ ἰπηπηογία ἐν, ὑποῇ 
“η6. δα ὴρ ΜἘ|Ι|. ἰδ κο 
ΡΙΔοΘ ὑμπαὺ 15 ψτὶῦ- 
ἔθ: “θα ἰ5. δι]: 
Ἰοχψθᾶ ἃρ ἔογενοσ." 
δ5 “Θοαίΐηῃ,. ψθθ 15 
γοὺσ νἱοίουυ ἢ ὈΘΘΙΕ,. 
ΏΘΙΘ ἰ5. γΟῸΣ βὐ 62" 

56 ὙΠῸ βὐΐῃρ ὑσοδαοίπρ; 

αἀοραύῃ. 15 βίῃ, θπὺ [6 

ῬΟΤΟΣ ἔῸν 5ἰπ 15 ἐδ 
Τῶν. 51 Βα ὉΠ δτ5: ἴο 

αοά, ἴογ 6 φϑῖνοσ, δ 

{8 νἱούοῦν᾽ ἙΒτουθα 

δ4ι. ΤῊΪ τ ηϊσῃ ἰ5 ΠΟΥΣΌΡΤΙΟΙΕ Ῥαΐβ ΟΠ Ἰπροσταρίίοπ. ΔΩ͂, ΒΑΏΒ.»:- Ῥαυΐ 
ὀχ τἰ6 γέ Ον. 
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ε »Ἂ“" 2 - 

κυρίου ἡμῶν [ησοῦ Χριστοῦ. 
ῬΡα ΟΥῸ5 ΒΙΞΕΙΡΕῚ Ομ στίβῖ, 

58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι 
᾿Αβ-ϑηά, ῬἩτοίμευϑ οἵ τὰθ Ἰονϑᾶ, δε ρα 

γίνεσθε, . ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες 
Ρο τοῦ Ῥεοοχηΐηϑ, ὈΒΙΏΊΟΥΘΌΙΘ, ΒΟ αἴ Ω5 

ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε; 
ΪὰᾺ τὰ 8 ψνΟΥΚ οΥ ἐμ 6 Τιοτᾶ ΔΙνΤΑΨΞ5, 

εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν 
μανίῃρ Κπόνψῃ ἐδϑὲ 6 ἸΕΌΟΣ 

κενὸς ἐν κυρίῳ. 
ον ἴπ Τοτᾶ, 

Περὶ.. δὲ τῆς ᾿λογίας 

οὗ οῦυ ποῖ ἼΒ 

18 τ τῆς εἰς, τοὺς 
Αδοαὶ Ῥυξ ἐπ Το! δοίίοῃ δε (088) ἴο 186 

ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις 

ΒΟΙΡ (Οὔ 65),. δϑ-ανϑῇ 1 ογάογοα ἴο τ 8 ᾿ ΘΟΟΙΘΒΙ8 5 

τῆς Γ᾽ αλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 
οὗ ἴδε σι αϊδέϊδ, τι 8150. τοῦ ἀὸ τοῦ: 

2. καὶ ὨἙ μίαν σαββάτου ἕκαστος 
Αςοοζαϊηθ ἰο ὁπ (48 .) -᾿ οὗ ΒΘΌΡαί φβδοῆ (006) 

ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ “  ὀὄΣἼᾷ;.τιθέτω -- 
οἵ τοῦ Ῥεϑιᾶθ. ἩΪΤΏΞΘΙΣ 16: ἰστὰ 6 ρα π5 

θησαυρίζων ὅτι' ἐὰν 
Ἐδαβασϊησ ἘΡ τυμδὶ ἀξ ανὲῖ 

᾿ εὐοδῶται, ος ἵνα μὴ 
ἢ τᾶν 6 τᾶ κῖπϑ Π15 νὰν Μ61,.. ἴῃ οτᾶον ἰδὲ ποῖ 

ὅταν ἔλθω τότε λογίαι. 
ΜΈΏΘΌΏΘΝΟΣ 1 5ῃου Ια σού 1 π ᾿ (φοραί 

γίνωνται. ὅταν. -- δὲ 
τὴδ» ὈςῈ οσουγτίησ. ὙΏΘΠΘΝΕΥ ᾿ αϊ 

τ παραγένωμαι, ᾿ τς οὖς . ἐὰν 
Ι 5 ουμα ςογαΘ ο Ὀ8 διοηρββὶᾶθ, Ὁ ΠΟΤΏ. " Δέονοσι 

δοκιμάσητε.. δι᾿ ἐπιστολῶν, 
τοῦ βθουδα ΘΡΡτονθ οὗ τσουθῃ Ἰετίοσυβ, 

τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν 
ἔμθβα (ομθ5) 1388} βεπιᾶὰ ἴο Ῥβδγ οΟΥἕ . πὸ βτδοε 

ὑμῶν εἰς ᾿ἱερουσαλήμ᾽ 4 ἐὰν δὲ . ἄξιον 
ὀέτου ἰαῖο. ΦΟΓΙΞΘΊΘΙΩ; Εν Ὀσπὲ ᾿νΟΣΊΏΣ 

τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι; σὺν : .-. 
ΠῚ ΤΩΡ ΡῈ οὔίδ δίβοτὴβ ἴο θ6 ξοϊῃ, ἰοσοίμον 1. 

ἐμοὶ πορεύσονται. τ ΠΝ 

Ἐ}41:} μον ΜῈ] Ρμο. : .- εν 

5. ᾿Ελεύσομαι δὲ πρὸς. ὑμᾶς ὅταν: 
Τ 5211 ςοῦθ υξ ἰοναά τοὖὺ ΨΈΏΘΏΘΥΘΡ 

Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν 
Μδοράοηϊα. 1ϑ8ῃουα σοτὴξ ἱμπτοΡΉ, Μϑδοράοῃϊα 

γὰ διέρχομαι . 6. πρὸς ὑμᾶς δὲ 
ΟΡ 1 81 οομλ πε Ἰδτουβα, ἰονασάᾶ χοῦ Ῥυϊ 

-- καταμενῷ 
τυχὸν ξ ἢ 

(15) Βανίηδβ μδρρεοηρᾶ 1 ΞΗ81 τουλδίῃ ἀον ΟΥ̓ 

ανὶηδ 

1 ΟΟΕΙΝΤΉΙΠΑΝΑ 18: δ8---16: 8 

ΟἿΣ Τιογὰ ὅοβιι5. ΟὨΓδυ! 

δ8 ΟΟμβθα τ ΘΏὉΙν, ΤῺ 

Ῥαϊουνθά. Ὁσούθθσϑ, μ6- 
ὁολθ ἰδδαξαδῦ, ὑἢ- 
ΔΟΥΘΌ16, ΔἸ ΘΥΒ 

ὈΙΘηύν ὅο 
ἀὸ ἴῃ [28 ΨψΟΙΚ. οἱ 
[0161] Ιοτὰ, Κυοῦ- 
ἱῃὰσ ὑμπαῦ στόοῦκ Ἰάδοῦ 

ἰϊΞ Ὡοῦ ἰῇὰ νϑί ἴὰ 

οσοπμηθούϊἣἭΝη  ἰμ6 
ποτά. 

. Ι ΝΟΥ͂Σ σΟοηοογπίησ 

6 σοΙΙ θούϊοι 

δαὶ ἷπ ΤΟΥ. [6 ΠΟΙ 

ΟὨΘ5,. }ι5ὺ δϑ. 1 σᾶγθ 

οτάδσβ. ἴο. [6- 608": 

ρσγτερδύϊοῃβ οὐ 8- 
1α11:8ἃ, ἀο. ὕπαῦ. χὰ 

[4150 ψοῦΓϑοῖνο.. 2 ἘΠ- 

ΟΙΥ. Ἤτδὺ ἀδᾶγ. οὗ 186 
ψΘΟΚ ἰοῦ δϑὸρ; οὗ 

τὸν δὖ ἢἶϊβ ο ὨΟσΒΘ 

βοῦ βοχηθίύῃϊησ αϑιᾶὰθ 

ἴῃ. δίοσθ 8ὃ5. 6 πιδᾶν 

86 ῬΓΟΞΡΘΥΪΏΡΒ, 50 

ἐμ8ὺ ΜΘ 1 δυῖνα 

οομθούΐοη ΜῺ1 ποῦ 

{8 κθ Ὁῖδοθ {μ68. 

3Βιῦ ψῆθὴ 1 σοὺ 

ἔμοσο; ψϑϑύουεσ πθῃ 

ΟΣ ϑδρρτονθ οὗἁἨ ΌὈὉΐΥ͂ 

Ἰούζουβ, [886 1 5Π81} 

ΒΘ ἴο σϑτν τοῦκ 

κιῃα οἰδὸ ἴο σοτιιδᾶ- 
1οχὰ: ΔΉΜΟΥΣ, 1 

ἢ ἰδ. Αἰίηρ. ἴῸΥ ΤῺ6 

το. Ρὸ ὑξθῖθ .8150, 

(δον. ΨῈ!. 8ο.- ἴβθτθ 

ἸΏΒ. 

δ Βυῦ Ὺ 5Ὧ81 οὐδ 

ἰο τοῦ ΜΏθη 1 ΒδΥΘ 

ΒΟΏΘ. ΦΩΤΟΌΡΕ. “Μϑο- 6- 

ἄοηΐ 8, Ι͂ῖοΓἡ 1 8.1 

ποίησ ὑγουρῃ Μδο'6- 

οὐ 8; θδῃᾶ ρεῖ- 

ἩΘΌΏΒ. 1 5881] ᾿δἴδὺ οΤ 
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ὑμεῖς με 
χοῦ ΤᾺΘ 

πορεύωμαι. 
1 ΤᾺΔΚ 80. 

παραχειμάσω, ἵνα 
1568} μδ85 ἰὯβ νυϊαΐίοσ, ἰῃ οτάοσ ἐμαὶ 

ἔμψητε προπέμψη οὗ ἐὰν 
τοῦ 5Βουϊα ξομᾶ ἐοσιναχὰ ΜΏΘΥΘ 1 ΟΝῸΣ 

1 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν 
Νοὲ Ζζβϑχὰ ΨΠ|ΠΙΏΡ. ον χοῦ τσ πο ἰῃ 

παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ 
ΜΑΣ Ὀαβίαθ ἰο 5866, 1ᾶτϊτῃ Βορίηρ ἔῸΣ ἐἰτὴῶθ βοζὴὰβ 

ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος 
ἴο τοσηϑία προ ἰοναάὰ τοῦ, ἱξονοσ ἐπα [Ιοχὰ 

ἐπιτρέψῃ. 8 ἐπιμένω δὲ ἐν 
Βῃου α Ῥϑυτηϊξ, Ι δὰ σοι δίῃ ρ ΡΟΣ μυΐ Ϊπ 

Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς: ϑ θύρα γάρ 
Ἐροοῷ πλτἢ} ἸΗς Ῥσηϊδοσσῖν αἀοο ἴον 

ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ 
ἴο τι6 Δ85 Βἰοοῦ ορεῃθα ἃὉ ετραὶ δῃᾶ 

ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. 
ΟΧΚΙΩΡ 1 Π1Ώ, δᾶ (ΟΠ 65) ᾿ϑ 15 ΟΡΡοβεάᾶ ζβϑην, 

10 ᾿Εὰν δὲ ἔλθῃ 
Σέ νοῦ Ῥυξ 85ῃου]α σοπὶθ Τπηοίῃν, 

βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται 
Ὀ6 γοῦ ἸΙοοκίηῃβ ἱμαΐ ζθδυιθϑθιν 86 5μοι] Βϑοοίηθ 

πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου 
ἰονναγά του, {μ6 ΤΟΥ ΤΟΥ, ΟΥΤοσχὰ 

ἐργάζεται ὡς ἐγώ" 11 μή τις οὖν 
615 ΟΣΚΙΏΣ 85 Ι; ποῖ δῆνοῦθ ἱἐμπογθέοσε 

αὐτὸν ἐξουθενήσῃ᾽ προπέμψατε 
Ἀπ 6 Βδου]ᾶ ἰγτοϑὲ 85 ποίμίησ; βεῃᾶ χοῦ ζογνναζα 

μοι 

Τιμόθεος, 

δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ 
δα πα ἰπ ρϑδῦοθ, ἰῇ οσᾶοσυ ἰπδὲέ 6 5ποι 1 σοχὴθ 

πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν 
ἰοννασαὰ τὴϑ, 1 δι αν πηθ ΖῈΣ δὰ νὰ {πὲ 

ἀδελφῶν. 
Ὀχοίΐμουβ. 

12 Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, 
ΑΡοιΐ -. Ῥαὲ ἌΡΟΙΟ5 1.0} Ῥτγοίμον, 

πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα 
1 δηϊσοαϊοα Βΐτα ἴὴ ογᾶσν ἐμαὶ 

ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν" 
Ἦθ βῃοιὰ σοσὴθ ἰοννασᾶ τὸν ΜΠ {π6 Ῥτοίπουβ; 

ΤΆΔΕΥ ((Ὠ 155) 
55 

καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα 
διὰ δ᾽ίοσοίμος ἤοδ 1 νγ85 ΨΙΗ ἴῃ οτᾶδσ [δὲ 

νῦν ἔλθ ἐλεύσεται δὲ ὅταν ἢ 
ΠΟ ΒΘ 5Βουα ΘοτΩΘ, ὯΘ6 Ψ1ΠΠσογθ θὰ ΜΉΘ ΘνΕΣ 

εὐκαιρήσῃ. 
Ὦθ ταϊσδὲ αν ορροσευεν. 

18 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ 
ΒΕ γοῦ Κοορίῃρ αύνακθ, Ὀ6 γοῦ βίδηδίηρ ἴῃ ἰδ 6 
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οὐ δὲ ἰῃβ6 ψίη- 
ἰδὲ. ψὰ στοῦ, δαὶ 
ὙΟΠ 8 οοπάπος 
6 ρμᾶιὺ Ψ8ΥγΥ ἴο 
ΨΏΘΙΘ 1 ΤΔῚ 6 ρο- 
ἰὴρ. ΤΈΌΣ 1 ἄο ἠρὶ 
ψαὺῦ ἰοὸ 566 τοῦ 
υδῦ ΠΟ οὔ [1}}] 
Ῥϑϑδίηρ {ΤΟ ΡὮ, ἴον 
1 ὭορΘα ἰο ζϑιῃηγβϑίῃ 
βοὴθ πη ΜΠ τοῦ, 
 σοδονδὴ Ῥουχηξίς, 
8 ΒῚ πὶ τοιηϑίηϊην 
[1 ἘΠ Θ᾽ 5115 ὉὈΠΕῚ [8 
[15 να ΟΥἹ Ῥϑῃΐο-. 
οοδὺ; 910. ἃ ἴδᾶῖθε 
αἀοοῦ ἰπδὺ ἰδρδᾶβ ἰο 80- 
νῦν Ὧδ85 ὈΘΘῺ οροηθῆ 
ἴο πι6, Ραῦ [ΠΟῖ6 816 
ΙΏΔΙΠΥ ΟὈΟΒΟΓΒ. - 

10 Ηοψονοσ, 1 Τίτη- 
ΟΥ̓ ἀγτῖνοϑ, 566. ἐμαὶ 
Ἠ6 ῬΘΟΟΙΊ685 ἔτ66 οὗ ἔδαν 
διηοηρ ὙΟῦ, ἴοὺγ ὯΘ ἰ5 
Ῥϑυτοσχηίηρ [26 ψΟΥΚ 
ΟΥ Φομονδῆ," ουθ ἂβ 
Σ δῖη. ἩΪΤ6ῦ Ὧο ΟἿ, 
ὑμπογθίοσθ, ΙΘῸΚ ἄοψῃ 
ὭΡΟΩ πῖπ). Οομάιποὶ 
τὰ ρᾶχγὲ ψΔΥ ἴῃ Ῥ6δ0θο, 
ὑμαῦ ὯΘ τᾶν σοὺ Ὦθτδ 
ἴο 116, ΙΓ 1 χὰ ψαὶὶ- 
ἴὴρ ἴον δῖα ὙΠ ἐδ6 
ὈτΟΙΏΘΓ5. Ν 

12 Νο οομοοσηηρ 
ΑῬΡΟΙΊΟΞ οἿΣ Ὀτούμευ, 
1 δηὐγραϊθα Ὠϊῃλ ΨΟΙΥ͂ 
ΤΟ ἴο σοχηδ ἴο. τοῦ 

αἰ μ6 ὈσούΏΘΥΒ, 
δηὰ γψοὺ ὁ νοῶ οὗ 

15. ΜΠ] δὖὺ 811 ὕο οοῖηθ 
πον; μυαῦὺ Ὧ6. ψὶἱ| 
σοβ ΨΏΘΩ  Π6 ὯδΔ5 

8 ορρογίπαίν. 

13 αν ὃν δᾶκε, 
βίθᾶ ἔσῃ 'ἰὰ ἐμ 

-----τι ὃ  ἣἣἣἣῬῬ᾽.Ἑ.ἁ.᾽᾽ἩΝ͵Ν͵Ν͵Ν͵Ν͵͵ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ θ᾽. 

1,105 ΤΕΠονδῃ, 01,8,18,14,,6-18. [ῃ6 Τιοχὰ, ΒΑ. 
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πίστει, ἀνδρίζεσθε, 
αἱ, Ῥὲ γοῦ σΔΥΥΥ ΩΣ ΟἿ ἃ 5 ΓΩ816 ῬΟΥΞΟῺΒ, 

᾿ κραταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν 
ρὲ τοῦ Ραΐπρ ταλσ ἐν. ΔΠ (κ᾽ η55) οὔ γοῦ ἱἰπ 

ἀγάπῃ γινέσθω. 
ἴοναθ [ςδὲ ἢ οσσαγ, 

δὲ 
[9}}1 

ἀδελφοί: 
ε, 5 
ὑμᾶς 
ναὸν Ῥτοῦουβ; του, 

15 Παρακαλῶ 
Ι δ. ΘΟ ΧΑ ΒΙ ὩΡ 

οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι 
νοῦ δνθ ον ἴθ ἤουβα ΟΥ Βίθρϑβηδθ, ἐπαΐ 

ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαίας καὶ εἰς διακονίαν 
115 Βυβ σα δ οὐ ῇ6 Ασμαία δηᾶ ἰπμΐο ϑδεσνίοθ 

ἔταξαν ἑαυτούς: 
Ἐμον ΟΣΑΘΙῚΝ δεῖ βοῖνοϑ; 

καὶ ὑμεῖς 
ΕἼ) γου 

τοῖς τοιούτοις 
ἴο 6 5:6 ἢ (ΟΠ 65) 

συνεργοῦντι καὶ 
οί οσείμοΣ δηαᾶ 

δὲ ἐπὶ τῇ 
θυΐ ὭΡΟΣ 186 

Φορτουνάτου καὶ 
οὗ Εοτίυμαία δηᾶ 

ὑστέρημα 
σοχηΐηρ ὈΘῃϊηα 

ἀνέπαυσαν 

»" ς ᾿ 

τοις ἅγιοις 
ἰὸ μῃ 6 ΔΟΙν (ΟΠ. 65) 

16 ἵνα 
ἴῃ οταάου δὲ 

ὑποτάσσησθε 
πᾶν 6 5 7] 6 οἴη γουχξοῖνοβ 

καὶ παντὶ τῷ 
δηὰ ἰο δνθσσοσα [1.0 

κοτιῶντι. 17 χαίρω 
ἸΑΟΥ δ. . 1 δὰ τϑ]οϊοίῃ 

παρουσίᾳ - Στεφανᾶᾷ καὶ 
Ῥτόβοῆος οὗ σίου βδηῃδ δῃπάᾶ 

᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον 
οὐ Δομβαδίσουβ, δοδβθ ὑπ6 ὙΟΌΕ 

οὗτοι ἀνεπλήρωσαν, 18 
ἰπεβ8 (οπ 65) ἈΠΕὰ ρΡ, {86 ν τϑᾶθ σοβϑί πρ 

γὰρ τὸ ἐμὸν - πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. 
0. ἴῃ6 τὴν βρίσις διὰ ἴὰλ6 (οπ6) οἔξγτου. 

ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 
Βε υοῦ τϑοοδηϊζίησ {πεγθῖοσα τὰ8 ΒΟΏ (ΟΠ 65). 

19 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς 
Ατὸ σχϑοοηῃρρ τοῦ (Ὡς φοοϊοβίδβ ΟΥ̓ ἴὴ6 

᾿Ασίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ 
᾿Αβίβ. 15 δτθοοῖηρ στοῦ ἴῃ [Το ΣΒΩΝ ἰὨΙΏΡ5 

᾿Ακύλας ᾿ καὶ Πρίσκα ᾿ 
Ααυα ΄. δηᾶ Ῥχίβοδ 

εΚατ᾽, οἶκον 
δοροχαϊηξ ἰο μοῦ 

0 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 
Ατὸ βΈθοῖ Ξ ὕὑοῦ τῇς ῬὈγοΐῃουβ 811. 

᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 
ατοοῖ νοῦ ΟἿΘ δηοίμοσ 1 ΚΙΒ5 - ΒΟΙ͂ν. 

2: Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 
ἘΠ6. τοοίίϊῃ ἰοίμαο τῶν παηᾶὰ οξ δ}. 

σὺν " τῇ 
ε Τοροίδοσ τπ6 

ἐκκλησίᾳ. 
τ ΘροΙοβϑίδ. 

αὐτῶν 
οὗ ἔθ τλ 
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ξαϊτ, ΟΘΥΥΥ ΟἿ 85 ΠΊΕ, 
ΒΥΟΥΣ τηϊρηΐν. 1476 ὺ 
811 στοόοῦκ δἴαεαίτ. ἰβα 
ΗΙ8οὸ6 ψἱ ἴον. 

15 Νοὸῖ 1 Ἄχῃοσγύ Ὑοῦ, 

Ῥχούμου: Ὑὺὺ ΚΠΟΝ 
ἰ8ὺ [86 ὨουΞΘὨοΙα 
οἵ Κορ 8 285 15. (16 
Ἐγϑὺ ἔγαϊδ οὗ Α' οδ δ 
ϑηἃ ἰῃδὺ ὑμπον βοῦ 
οι δθῖνοϑ ἴο τ Δ δου 
[ἴο ὑπ οΙ͂ν οὔ Θθ5. 
10 ΜᾺῪ τοῦ 8150 δὸρ 
Βυγα  πρ γΟΌΓΒΘΙνΟΩ 
ἴο ΡῬΘΙΒΟΩΒ ΟΥΓ ὑμδὺ 
Κρ ἃῃᾶᾷὰ ἰο δνοῖν- 

ΟἿ σο-ορογαίίηρ δηᾶ 

Ἰδροσίηρ. 17 Βα 1 τϑ- 

Ἰοῖοθ οὐὸῦ 6 ὕγε- 

Θσθὰ οὔ Θίοθἢ 8 “ Ὧ85 

δια ἘΌΓ {π΄ 8 5 δηᾶ 

Α΄ ΘΔ ουσ, ὈΘσδι586 

0 }) Ὥδγα ηδᾶθ τυ 

ἴθ. σόῦε ποῦ Ὀεΐῃρ 

ὮΡΤΟ, 18 ἘΌΣ ὑῃ6 7 ἤδνθ 

ΠΥΘΙΣΟΒΘα ΓΔ 5ρὶσιῦ 

8η4 τοῦκβ. ΤΠΘΓΘΙ͂ΟΓΘ 

ΤΘΟΟΘΪΖΘ τὴ ΟΥὨ ὑμδὺ 

βοσύ. Ι ΝΣ 

19 ΤῊΘ σοΏρΓ6ρ8- 

ὑΙοὴ5. οὗ Αδίϑ.. βοῃᾶ 
τοῦ ὑπϑὶῦ ρτ θῦηρ5. 
Δα 16 δηᾶ Ῥυϊβθοδ 

τορούμον ἰῇ ὑὯ6 σ0ῃ- 

στοραίΐοα ὑμαὺ 15 ἰῇ 

ἐμεῖς. μουβα στθοῦ σοῦ 
ΘΑΥ Ιν 1 [{}6] Τιοτγά. 
2041 ὑμ6 ῬὈσγούμεοτβ 
δτϑοὺ τοῦ. τοῦ ομδ 

δηούμοσ ὙΠ ἃ ΠΟΪΡ 
Κιδ5.. ὁ ᾿ " 

2. ΓΗ ἰ51] ΤΥ 
στϑοίϊηρ, ῥα] 5, ἴῃ 
Τὰν ΟὟ Ὠδηά. 

11. Ῥγαβθησεξ: παρουσία (αγοι 8). 
805 16:17. ᾿ 

566. Αρροπᾶϊχ ἀπᾶος 1 Οογίπιῃὶ- 
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- ΝῚ Ὶ ὯΔΕ: ΕἾ 

ὐ ιλεῖ τὸν 22 1ἴ ΔΏΨΟΙΘ ο 

δ: εἶ ΜΌΝ ποῖ ἐπ βαδνίηϑ ΒΕ ΟΠ οἢ ἔοσ [86 πα τ ἴοτ ἐμ ἀιὰ, 

᾿ ; ΕΣ , 6 πΘι 

κύριον, ἤτω: . ᾿ἀνάθεμα. Μαρὰν. θά. δ᾽ δὰ τρογά δοιροῖα 

ΙΤιοσά, 1εὲ ἔα 6 - δῃδίμοιμδ. - ΟἿἿ ΤΟΥ Ὁ} 28 Μαν ἰδ ἀπιδδβουνθά 

28 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ | κιηᾶῃθδθ5. ΟΥἨ 186 .ἸοΙά 
ΤΏ6 υπάοδοσνεα Κιαλᾶμοοβ οὐἷβεο Ιοτὰ 9655 ὅεσιβ ΡῈ ὙΠῺ τοῦ. 

24 ΜΔΥ ΤΩὯΥ̓ ἸΟνΘ, "Ὀ8 
αι 41 οἵ τοῦ ἰὴ 
απο 08. σπτιοὶ 
Ζ65118. . , 

μου μετὰ πάντων μεθ᾽ ὑμῶν. 24. ἡ ἀγάπη σἔταθ ϑἱ ἢ 811 (ο.65) νι τοῦ, . ΤΏ6 Ιονα 

ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ. 
οὗ τοῦ π ΟἸγθ 2658. 

ΠΟῸΣ Ιοτᾶ ἰβ οοΙηϊπρ᾽; οΥ, “ΟΌΓ Το ΠΔ5 ΟΟΤΏΘ. τατοσαῃν, 
τ ΟΣ, ᾿ 22 ᾽» ᾿ ΘΥΡΡΙΟΣ ΒΑ 77,18, ΜΔ πὶ αἴ! ἃ, 

ΠΡΟΣ. τ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β τς 

ΤΟΥΨΑΕΡ ΟΟΕΒΙΝΤΕΙΑΝΒ 2 . τ 

Ῥϑδαϊ, ᾿ 8Ὰ ἀρόβεΐβ 
οὗ Ομτιδῦ σ 658 

του σ οὐ’ ΜΗ], 

Παῦλο ἀπόστολο Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ 
1 Ῥδμϊ δ ΔΡοβί!ε: Ω οὗ ΟἸχίϑβέ σοϑὰβ ἱπτουσῃ 

θελήματος ϑεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς 
Ἐοα δηὰ πον ἴπμ6 Ῥτοίδοσ ᾿ 8ηἃἪ ΤἸπιούΏγ [ουΣ] 

τῆς, ἐαρησίᾳ, φῦ, θεοῦ πῆς, οὔσης πεοῖαν Ὁ δος τροας 
ἮΝ Κορίνθῳ, “" ΝΥ τοῖς μον ἴοι πᾶσιν ας ὐ τον εἰοθοῦμον 

αις ὥήοο) θεῖς ̓ ἐν δι κε ᾿Αχαΐᾳ Ὑο ἦτο - νν . - ο 

ον 2. άρι ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ἍΜαν τοῦ πᾶν υἢ- 
᾿ἀδδοενοά Κίμάηθδα. δᾶ 
Ῥοϑοθ ἔγτοταῃ : αοα οἱὐῦ 

ἘΒΙΒοΣ δηᾶ. [16]. Βοτᾷ 

ο5α5. ΟἾ σὺ. ν,-Ὰ 

3 ΒΙοσβαᾶ μὲ ὑμε- ο 

σρδοιοξαθ! Ὁ ράποου ἴο γοῦ δά Ῥεᾶοξε ἔτοτα. 

θεοῦ πατρὸ ὧν ᾿καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

αοά΄ τατρὸς, ὅξως 8πᾷ, ΟΕ τοχά “εβυβ, ΟὨτίβί, 

᾿ 3 Εὐλογητὸς. "ὃ. θεὸς: καὶ πατὴρ τοῦ": κυρίου 
᾿ ΒΙδββεα ἴπαὶ αοὰ 384 Ἐδίμεσ οξίμ οτσᾶ ᾿-,- ἃ 1 αἷς 

ὧν" Χριστοῦ: ὁ πατὴρ: τῶν [81 ΕΘΠΟ ὁΟ 

ἡμῶν οἰησοῦ : σε ΄: ἴδ Ἐδϑίμερ. οξίμβ Τιοτᾶ. Ζοϑὰ5 Ομ σὶδῦ, [88 

τι ἢ ὑοηᾶθυ τ 615: 
ἰκ : θεὸς . πά παρακλήσεως,  ΕΆΓΠΕΙ Ο 

οἰροιοίεο, καὶ ̓  “σὰ . πάσης. , ςοχαξοσΐ, ͵ οἰ65. δΔηάᾶ. 1268. ́ Οοά ΕῚ 

4 0 ὃ --.- παρακαλῶν “ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ 811. οοταζοσῦ, ἀπὸ 
126 ἜΝ σοτηξουρ 5 ὕροῦ. 81 {πῈ οιαζογὺϑ 15 “1Ὰ υἷα 

θλίψει ἡμῶν, - - εἰς Ἔ τὸς δύνασθαι ᾿ἡμᾶς οὖν πῶ υατ, ἢ Ἂ 

ἱουϊαίίοι, “οὔ, ἰπΐο ἰβα ἴοῬε 8016 5 ΜῈ ΤΦΑ ὑμο, 6 ΤΝ 

᾿ : 656." 
τοὺ ἐν πάσ θλίψει [ΟΟΤΑΊΤΟΥ ᾿ 

οἾαρακολεῖν ἐδ ΠΑΜΕῚ ἴὰ - τὰν ἐρυ ϑθοα ΔΗΥ͂ ̓  ᾿βοτῦ Οὗ ΠΟ 

διὰ τῆς παρακλήσεως, -... ἧς δύο Βτοῦβ παρ 
ἘὨτΟυΒὮ [88 ᾿Π φοΙΣοτΤα οὐ ΜἘΙΟΗ  οογαξοτῦ πῃ ΜΕΙΟΒ ᾿ 
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παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ. 
6 ἃῚΘ θη σοϊηϊοτοα νοΥν (ΟΠ 65) 

ὅ ὅτι καθὼς 
Βϑοββα Θοσοτγαϊηρ 85 

παθήματα τοῦ΄. χριστοῦ εἰς ἡμᾶς 
Βυβουΐωσα. ογίβεο Ομγίϑε. ἰπίο 18, ΄ 

διὰ τοῦ. χριστοῦ περισσεύει 
ἰδτουρῃ.. 186 [Φ} ΤΠ}. 15 Δρουμαϊη 

παράκλησις ἡμῶν, 6., εἴτε 
ΘΟΧΙΏΪΟΥ - ΟΣ ὑ5. νΒοίμεσ. 

θλιβόμ εθα, ὑπὲρ τῆς 
6 841Ὸ Ῥεΐίῃδ ΠΩΡΕΣ ἐὐϊραϊαίΐοα, ον δα 

παρακλήσεως καὶ σωτηρίας: 
οΣ οοτηξοχέ δρᾶ ΟΥ̓ Ξδινδῦοα;.- 

παρακαλούμεθα;  ὑπτὲρ τῆς 
ΨΜ6 ἃγὰ Ῥοὶῃρ σοτηξοτχίθα, ΟΥΟΥ 18 

παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης. ἐν 
οἵ οοτηξοσὶ . ΟΕ ἐδῈ (ο.6) οροσδίίῃρ τ ὐῖπ ἰπ 

ὑπομονῇ . τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν. 
θμάυγϑησα οξίῃβαε -νϑῦῖν “ ϑυβθσίηθ5 οὗ ΜΏΪΟΗ 

καὶ ἡμεῖς πάσχομεν, Τ καὶ ἡ. ἐλπὶς ἡμῶν 

περισσεύει ᾿ 
15 ΔΡου παῖ ΒΕ 

οὕτως 
1δ5 

καὶ ἡ. 
αἰδο. ἴδ8 

δὲ 
τ Βα 

ὑμῶν 
ΟΕ ΥότῈ 

εἴτε 

8|530 νὰ. ὅστε Βα σίαϑ, 8 πα: ἐῆ6. ποραὸ οὔιβ 

βεβαία. ὑπὲρ ὑμῶν: εἰδότες ὅτι ᾿ὡς 
Βίδ 16 ονοΥ στοῦ; Βανίηβ Κποσ ἰδαξ 885 

κοινωνοί. ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως ᾿καὶ 
ΒΏΘΔΙΘΟΙΒ τοῦ δὲ ογσίπρο βΌ ΘΙ Ρ5, ἰλὰδ᾽ 8150 

τῆς: παρακλήσεως. 
οΥ ἴᾷ 6 ςοπιίοτί. . 

8 Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς 
᾿ἾΝοΣ ΤΟΥ νϑ δῖὸ ΜΙΊΠΙΩΘ οΥοὸῦ 

ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως 
ἴο Ὀς ποί Καοννίησ, ᾿Ὀχούμπουβ, ονο. ἐδ. ἘΙΡΟΪ σα 

ἡμῶν τῆς .- γενομένης ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, 
οἷωυ οὔἶἕμα (ολ6) αν οσσυττεα 1 6 Αβδίδ, 

ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν 
ἴ18δΆ΄ δοοοταϊληρ ἰο. ονεοτ-οδβί. ΟΥΘΙ Ῥοννεσ 

ἐβαρήθημεν, ΕΝ ὥστε. 
Ὅ6 ΟΥΟ νοι ρα ἄονη, δϑ- 

ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ εζῆν: 
ἰο 6 ἘΠ πὸ τᾶν οὐὖὐ 5. δῃᾷ οἕίμα ἰο Ῥὲ ἡνία; 

ϑ9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα 
ες θὰ ΨΘΥΥ (ολ65) θὰ βοῖνεβ δα ΔΏΒΝΘΥ 

τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ 
οὗ 186 ἀσδίμ τνα δνο δᾶ, ἴἰπ οστᾶοζν ἐμπαΐ ποῖ 

πεποιθότες ᾿ὧμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ 
Βανίῃβ ἐγαϑίεα ννα ΤΙΏΔΥ 6 ὉΡροΟὰ βεῖΐνθ. Ῥᾳς ὉΡΟΣᾺ 

τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς" 
ἰῇς οὐ ἐπα (σπ6). ταϊϑίησ Ὁ ἴδ6 ἄἀθϑά (ομ65); 

10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου 
χνο οιὖ οὗ 80 5τεβδὶ ἀδδίβ 

νη θίμοσ. 

οὑμῶν ! 
οὔ τον. 

 παμοογύθϊ 
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6 ΟὙΓΒΟΙ͂νο 5 τα Ῥοΐῃρ 
Ὦν ἐμ αοά. δομηξοσίθα ὃν Οοά. 

τὰ, 5 ΕῸΓ δὺ 85 ὕμα 581- 
τὰς; , Τουρα ἴοσ 6 ΟἾσί δα 

᾿ΔΌΟΧΙα ἴῃ 15, 50 ἴῃ6 
᾿ΟΟΙ Σοῦ τὸ σοῦ 8150 
δϑροχηᾶς. του - 6 
ΟΠ δέ. ΟΝ ον οὐ ΠΕΣ 
ΨῸ 8Ι6. ἴῃ ὑγιρυϊ]ϑεΐοι, 
10 5 ἔοσ σοῦ σοχ- 
ζοσὺ δηαᾶ βαϊνδύϊοῃ; Οὗ 
ΜΏΘΙΟΙ 6 8.6 Ῥοϑίησ 
οομιζογίβα, ὁ ἰ5 Ζοὸσ 
γυόσᾷ οογαζοσὺ ἐμϑῦ ὁ0- 
ογϑίθς ἰο τῇβϑθ στὸν 
οηᾶμχτο 6 β5ϑῆιθ “βαΐ- 
ξουϊρα ὑμδὺ ΠΛ 8150 
ΒΌΡΟΥ. ΑΒ 5ὸ οὐ 
ΟΡ ΤῸ στοῦ 15. τὑἢ- 
ΑνΟυΙηΡ,. ΚΠΟΎΙΏΡ,. 885 
6 ἄο ὑμδί, ἰϑὺ 5 
ὙΟ διὸ ΒΏΒΓΟΥΚ οὗ 
μ8 βυξέοσίηρβ, ἴθ ὅΠ6 
ΒΒΙῺΘ. ΜῺΣ τοῦ ΜῈ] 
δἰδὸ βῆϑσ ξθ. σοχ- 
ξοτῦ. 

ΒΕΌΓ ψὸ ἀο ποὺ 
Ὑ5Ὼ χοῦ ἴο Ὀ6. ἰσῃο- 
τϑῦῦ, Ὀτούμουθ, δρουὺδ 
6 ἰσϊρυιαίΐζοη ὑδαῦὺ 
ὨΔΡΡΘηΘα ἴο 5 ἰπ 

6 [αἰδίσϊοῦ 01] 4.516, 

δαῦ ψὸ. τοῦθ ὉΠΟΥ͂ 

εχύσθπιθ ὈΓΘΒΒΏΧΣΕ Ῥ6- 
ϑγοπάᾶ ογ΄. Βύσ ΘΒ Ώ, 

150. ὕμαῦ ψ ᾿ΟσΘ.: ΨΘΥΥ 

θυ ὋΣ 

ΟὟἹΓ ἰἷνθβ. ϑ1ῃ ἔϑοῦ, 
“ 1610 τι οὐ- 
δεῖνος ὑπαῦὺ Ὧὸ 84 τϑ- 

οσεἰνθα Ὁ86. Ξοῃύθησα οὗ 
ἄδαδϊῃ. ΤΩϊ ψὰ5 ὑμαῦ 
ψ τηἱρηῦ Ὦδγθ ΟἿ 

ὑσαδὺ, οὗ ἷπ οὐζ- 
5θῖνθο, θαὺ 1 ὑμ6 σοῦ 

ΜῺΟ τῶϊβαβ ὉΡ 88 

ἀρθδᾶ. 190 το ΒΟ 8, 

στθαὺ ἰΐηρ 85 ἀδδίῃ 
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ἐρύσατο ἡμᾶς καὶ 
ἢ ἄγεν ἰονγαχα 5618 15 δια 

ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν 
ἢδ Ὁ ἄταν ἰονψατά Β6ΙΕ, ἰκίο ψΒοσα ννὸ να πορεα 

ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, 
ἰδὲ 8150 νοὶ Ὧ6 Ψ111 ἄγαν ἰοννασα 561, 

ὑπὲρ ἡμῶν 
ΟΥΝΘΣΙ 5 

πολλῶν 

11 συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν 
ΠΟΟΡΘΥΔΌΙΛΕΙ ὉΠΟΥ͂ 8150 οὔ γυοῦυ 

τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ 
ἰο ἰῇῆς. πιρρ]οβέίοω, ἰη ογᾶρσ ἔδαξ ουΐοῦ τϑην 

προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ 
ἔδοοθβ τὴς ἰο 05 φγϑοου σἰς ἰὨτοῦρΗη 

πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 
ΥΛΒῺΣ (0665) τηϊσδξ 6 πη κοα νοῦ 115. 

12 Ἢ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ 
ΤῊ Φο0Υ Ὀοδβϑίίηρ ΟΣ 5 ἐδ 15, 

μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν 
655 οἵ ἴῃς σομβοίθσα οἔυβ, ἰμαῖ 1 

ἁγιότητι καὶ εἰλικρινίᾳ τοῦ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐν 
ΒΟ]ΐλο55 δῃὰ δἰῃσοσιν οὔίῃε αοα, δῃᾶὰ τοὶ ἰπ 

σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι 
τυ] Βα Ό Σὰ ἌΘΒΏΙν »υιδσ᾽ ἃ τπᾶοβουνραᾶ Κἰπῃθ 55 

θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, 
οἱ αἀοά, με εσο σε α 80 ἢ ἰδ6 ψνοσ]ά, 

περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς: 18 οὐ γὰρ 
ΤΆΟΥΘ ΔΡυ λαβὴν Ραὰξ ἰοννασάᾶ σοῦ; ποῖ 2ὸγ᾽ 

ἄλλα Ὑράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ Σ5:ἢ 
οἴμοσς (1855). ψΜἘὲ 8ᾶῖὸ τ ρ ἴογου μυΐ  ἴμδῃ 

ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ 
ψῆδὺ (155) ὙΟΥ 816 τοδάϊηρ ΟΥ δῖξο 

ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως 
χοῦ 816 ΣΕσορῸ Ζισισ, 1 τὰ μορίηρ πὸ ἴμαίέ ὉΠΙ 

τέλους ἐπιγνώσεσθε, 14 καθὼς καὶ 
[-|οο} χοῦ Ψν1}} ΓΘ ΟΡ ΖΕ, δοςοογσάϊηρ ἃ5 8150 

ἐπέγνωτε - ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα 
γὙοῦ τϑοοβηϊζοα τ5 στο ρὲ, ἰμδῖ Ῥοδββίηρ 

ὑμῶν ἐσμὲν καϑάπ' καὶ 
ΟὟ τοῦ Ψ»ὸ 86 δοοοσάϊηρ ἴο 1 ἢ (ΠῚ 55) ἐνθ 6150 
ς ἰοὴ ς -“ ΕΣ “Ὁ ΄ “" ΄ ΄ἃὦ 

ὑμεῖς ἡμῶν ἕν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
τοῦ οὔυβ 'ἱἴὰ ἰἴἧ6 αν οξίῃμαε Τοτά οξιιβ 

᾿Ιησοῦ. 
ΟΥ 7655. 

15 Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει 
Απὰ ἴο 1815 ἴο ἴῃ 6 οοηβάφησα 

ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, 
Ἵν ὰ5 ΜΒ ΣΟΥ ΘΙ ἰονασα χοῦ ἴο ΘΟΙη6, 

ος ἵνα δευτέραν χαρὰν σχῆτε 
1 ΟΥΩ͂ΟΣ ἰῃδὲ Β6ΟΟΠΩ͂ ὅὸν γοῦ τσ ἐῆδνο, 

804 

86 αἱά τϑόσὰθ 08 δηὰ 
Ψ1Π ΓΟθΟΘ 8; ϑδηᾷ 
ΟἿ ὨΟθΘ ἰ5 ἰῇ Ὠΐηῃ 
{88ὺ Ὧ6 Ψ1]Π 8150 Γθϑ- 
ΟἿἿΒ τυ5 ἔασον, 11 του 
150 σϑὴ ΠΘΙΡ ϑίοηρ 
ὮΨΡ τόοῦκ βαρ! οαίϊοη 
ΟΣ 05, ἴῃ ΟΥ̓͂Σ ὑῃδὲ 
ΘΏΪΚΒ ΤΥ Ὀ6 φσίγθῃ 
ὮΨΡ ἸΔΩ͂ ἰῇ ΟἿἹ Ὀα6- 
ΑΙ ἴοῦ ψΩδὺ 15 Κἰηά.- 
ΙΥ δίνθῃ ἰο τι5 ἀπ ἴο 
ΙΏΘΩΥ [ΡΥΘΥΘΙΣΕ]]} 
ἔϑδοθε, 

12 ἘῸΣ {μ6 ἐῃῖηρ τὸ 
Ροδδὺ Οὗ ἷ5 ἰϊβ, ἴο 
ὙΠΟ οὐ σΟὨΞΟΙΘΏ 8 
Ῥθδᾶσβ νι ίιύθϑϑ, ὑῃϑὲ 
1 ΠΟ 655 δ πα ροά- 
1 βἰηῃσουν, ποὺ ψ] ἢ 
ΒΘΘῺΪΔ τὶβδάοχη Ὀαΐ 
χὰ Οαοα᾽κ υὑπᾶρ6- 
βουνά κἰηάηρθοθ, γα 
Ὧν οοηδποίοα οὔγ- 
β6ῖνθβ ἴῇὰ μὰ ΜοΙ]ὰ, 
θα ΠΟΥ 650 86- 
ΟἾΔ ἰονατα τοῦ. 
18 ἘῸΣ 6 816. ΤΟΔΠΥ 
ποῦ ττιθηρ χοῦ ὑΐηρ5 
δχοαρῦ ὑῆοβθ ψϑΐσἢ 
ὙῸΠ ΨΜῚ ΚΠΟΝ οὗ 
8,150 τϑοορηῖσθ; δῃὰ 
ΨΏΪΟΩ Σ πορθὲ τὸν 
ψΜ11 οοπθξηπθ τὸ τϑῦ- 
Οζα ἰο ἐμ οῃᾶ, 
14}υϑὺ 85. τὸῦὺ Βᾶγ6 
8150 ΤΟΟΟΡΊΪΖΟα, ἴο 81 
οχίθηῦ, ὑπαὶ ψῸὸ .δ1ὸ 
ἃ δδι56. ἔῸΣ στόῦὺῦ ἴἰο 
μοδδῦ, Ἰυδὺ 85 τὸῦ 
Ψ1 δἷδὸ Ὅθ6 ἴῸΣΓ 108 
ΪῺ ἴῃ86 ἀδὺ οἵ ΟἿΣ 

Τοζὰ ὅοϑι5. 

155ο, νὶνῃ ἐμΐδ 

σομείάθηοθ, 1 Ψ͵ὰ8 

τηϊθηδίηρ Ῥδίοσθ ἰὸ 

ΘΟ ἰὸ του, ἐπαὺ τοῦ 

ταϊρῦ δύο 8 βεοομά 

[οσσεαιϑίο [01] 710γ,᾿ 

80 

16 καὶ δι᾽ ὑμῶν διελθεῖν εἰς 
ΕΥΩΟ ἸσουρὮ τοῦ ἴο 5ο ἰβτοῦϑσα 1λῖο 

Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας 
ΜΜεςοράοηὶϊβ, δηά ΕΤΞΕΤΗ Ζτοτα Μδαοράοηίβ 

ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἰο σοσὴδ τονγασζα χοῦ δια ΌΡν του 

προπεμφθῆναι εἰς τὴν ᾿[ουδαίαν. 17 τοῦτο 
ἰο Ὀ6 5ρηΐ ζογνασὰ ἱπίο ἰδ Ζαάᾶθδδ. Ὑ818 

οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ 
{που όσα ΨΨΊΒΏΣΩΒ ποῖ- μήτι κπιος τον ἰο ἴδ 6 

ἐλαφρίᾳψ ἐχρησάμην; ἢ ἃ 
ρμίσθβϑ 156 42 οι ψνδαὶ (ὥρδιαβθ) 

βουλεύομαι κατὰ σάρκα 
τὰ ἰδκίηρσ σοι 56] 1 561} δοςοογαάϊηξ ἴο Ηθ5ἢ 

βουλεύομαι, ἵνα 
Τατὰ ἰαικίπβ σοῦ561 νυν 5617, 1ἢ οτάοχ ἰμδὲ 1 τῶν Ὀ6 

παρ᾽ ἐμοὶ τὸ Ναΐ ναὶ καὶ τὸ Οὔ οὔ' 
Ροϑίάθ τὸ 6 85 γὲ59 δορά {86 ΝὺῸὺὼ ἴο; 

18 πιστὸς δὲ. ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν 
δαϊϊ μα! μὰς 6 αοα ἰδδαὲ ἴ 6 ψοσγᾶ οἵ 185 

ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναί καὶ Οὔ’ 
(ὴ8 (οη6) ἰονψαχά τοῦ ποΐ εἰ Ὑὲ5 δῃᾶ Νο; 

1 ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
16 οἔἴβῃεο σοὰ ἴοὸσΣ ϑοῦ δεν ΕἸὴ 7655 

ἐν ὑμῖν δι᾽ ἡμῶν 
6 (οΠ68) ἴὰ τοῦ τ σου βἢ τ5 

κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ 
δανίηξ 66 ὑχϑδομεαά, [το ΡῚ 6 δῃᾶ οὗ νη 

καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναί καὶ Οὔ, 
δ ἃ ΟΥ̓ΤποίΏν, πού Β θβοδῖηθαα Υυ99 δηθὰ Νὸ, 

ἀλλὰ Ναί ἐν αὐτῷ γέγονε’ 20ϑὈὨε ὅσαι 
μυῖξ γε ἴῃ ΣΝ ἨΦ Ὧ85 βοοχηδ; ΔΒ ΤΏΒΔΩΥ 85 

γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τό Ναί’ 
Ῥχομ ἶσο5 Οὐ αοα, θὰ ἢ ἔῃ Ὑδ65; 

διὸ. καὶ δι αὐτοῦ τό .᾿Αμήν 
ἰΒσοῦἢ ΜΈ ΟΕ 8150 Ἰσουβἢ Βἷτῃ ἴὴ6. Αἴθῇ 

τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν. 21 ὁ 
ἰὸ ἴμε αοὰ Οατα ΒΊΟΥ ἴσχουσα 5. ὙπΠ6 (οη6) 

δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς 
Βαδ 5Βίδοπιζίηνσ 8 ἰοροίμεσ νὰ τοῦ ἰηίο 

Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός, 
[6 Ἐν 1} πᾶ Βανί δηοϊηῃἰθα τι5 αοῦᾶ, 

2 ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ 
᾿ς (86 (056) 8186 σφραγὶς 56 81εα δηᾷ 

δοὺς τὸν ἀρραβῶνα- τοῦ πνεύματος 
Βανίηρ εἴνθθ ἰδ οκοι ΟΥ [6 ΒΌϊΡΙ 

ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
ἰῃ ἰῃς ων 5 οὗ υ8. 
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16 δρᾷ δἵδον ἃ. βίορ- 
ΟΥ̓́ ψίΐὰ τοῦ ἴο ρὸ 
ἴἤο Μδοι6- ἀο'8, δηᾶ 
[0 Ομ Ὁ860Κ ἔτομῃ 
Μϑο- δ᾽ ἀο 8 ἰο τοῦ 
84 6 οοπαμποίρα Ῥατὺ 
ἍῸΡ ὉΥ τοῦ ἴο ὅδπ- 
ἄθ. 17} ἯΞΕῚ, ψ ἤθη 1 
ΠΑ, ΞΘ 8ὴ. ἐδ ὑ10}), 
Ι αἀἰᾶ ποὺ ἱπάμ]ρα ἰῃ 
ϑὴν Ἰρῃζαρϑϑ, αἰαὰ 1 
Οὐ ψῇμϑδὺ ὑβίηρβ 1 ρυῦ- 
ΡΟδθ, 4ἃ0ο Σ Ῥροβα 
[{Π6}} ϑδοοοσζαϊηρ ἰοὸ 
0086 Πσρη, ἰμαὺ σὺ ῃ 
6 ὕχοσχθο βῃου ἃ 6 
“85, Ὑ65᾽ δηᾶᾷ “ΝΟ, 
ΝΟ 9 18 Βιιὲ αοα σδὴ 
Ὀ6 το ὡροῇ δμαΐ 
ΟἿ ΞροΘοῦ δααγοαβθα 
ἴο τοῦ 15 ποὺ 65 δῃᾶ 
ψοῦ Νο. 19 ἘῸΣ ὑῃ6 ΞΟ. 
ΟΥ Οοὔ, Οπγίξὺ “6505, 
ΜΏΟ 88 ὈΓΘΔΟΒΘΩ͂ 
διηοηρ τοῦ ὑτουρἢ 
5, ὑξϑαῦ 5, ὑῃχοιρη 
6 δὰ 5! 1 να 5 
δὰ τιἰμπούδν, αϊἱὰ 
ποὺ Ὀϑοοῦθ Ὑ85 8ῃηᾶ 
γε Νο, μυῦὺ ὯἯδ5 [85 
Ῥεοοχθ ὙΧεβθ ἰὴ ὯΪ5 
Οδ86. 20 ῸΤΓ πὸ τηδὺ- 

ΤΊΤΟΥ ΠΟῪ δὴν. 86 
ῬΓΟΙ σ6 5. οὗ αοα 876, 
6 7ὺ Ὧδνθ Ὀδοοῦλα 
Ὗ65 ΡΥ. ΘΔ 5. οὗ 
Ὦΐ. ἜΠΘΓΘΙΟσΘ 8150 
Το ἷπὶ ἰ5 8 
ΑΙήθη [8814] ἰο αοά 
ΤΟΥ ΒΊΟΥ ὑχουρ 5. 
2 Βιυὺ Ὧ6 ψο ριι8Γ- 
δϑηΐθος. ὑπαὺ τοῦ δῃᾶὰ 
Ψὸ Ὀϑίοὴρ ἰο ΟἸὨγὶβδὲ 
διὰ ὯὮ6 ψῇο 8353 
διοϊηοα ἃ ἰ5 Οοῦ, 
22ΔῊΘ Ὧδ5 8150: με 
ὨΪ5. 5681 ὉὩΡΟῺ 5 δηὰ 
ὯΔ5 σΊνθ ι15 ὑὯ6 ΤΟΚΘῺ 
οὗ. ναῦ ἰ5' ἴο σοΠΊ16, 
ὑμαῖ 5, 86 δοῖτι, ἢ 
ΟἿΣ Ὠρασίϑ. 



2 ΟΟΕΒΙΝΤΈΠΑΝΚΝ 1: 32335----2 

᾿28 ᾿Εγὼ δὲ: ἄρτυρα τὸν θεὸν 
Υ̓ [5151] Ἀπ ασῖα 1ῃ6 αοά 

᾿ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ. τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι 
Ι δὰ σα Πρ ὍΡΟΩ ᾿ἀροὰ ᾿ ἴἢ6 ΤΥ 5011], ἐμαὶ 

φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι. ἦλθον εἰς Κόρινθον. 
Οονζητῃ. βραση οἴτου ποί ψϑοὶ τ΄ σϑΙῺΘ λῃπῖο 

24. Οὐχ. ὅτι κυριεύομεν. ὑμῶν τῆς πίστεως, 
Νοὶ ἰδεῖ, νν8 δῖα Ἰοσᾶβ οὗ χοῦ οἔ 86 ξαϊϊῃ, 

ἀλλὰ συνεργοί. ἐσμεν τῆς χαρᾶς -ὑμῶν, 
Βαϊ. ἔεϊονν νουῖζουβ νὰ ἅτ οε ἴθ 107. οὔ του, 

τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. 
ἴο 88. ον ΣΝ «χοῦ δνα βίἰοοῦ, 

2 ἔκρινα γὰρ: “ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν 
11ἄρσεᾷ ον ᾿ἴο ΤΑΥ5Ε1 ἐδ, ἰῇ ὕοΐ δϑδίῃ 

᾿ πρὸς ᾿ ὑμᾶς ἐλθεῖν: 2 εἰ 
ἰοννασὰ “ στοῦ ἴο σοτῆθ; 1 

ἐγὼς, λυπῶ. ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ 
1 ὃζ.ὰ βαάδάθηϊις χοῦ, δὴ νῆο 186 (0116) 

εὐφραίνων μὲ εἰ μὴὶἡ - ὁ “λυπούμενος 
ΟΠΘΟΥΩ5. χτὰθ 1ξ ΤΟ ΠΝ (06) Ῥρίηβ Ξαθαςηφά 

ἐξ ἐμοῦ; 8 ᾿καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ. 
οὐδ Οὗ 167 “ΔΩ, α Τὐτοῖβ 1815 νοῦν (ἐπ 5) 

ἵνα ὁ ὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ 
ΪΔᾺ οτος [μαι ἡ ποῖ μάντι ΠΟΙΏΘ Βδαᾶσιθϑβ 1ταϊσδέ βοὶ 

ἀφ᾿  - ὧν ἔδει με 
οὗ ὙΜΒΙΘᾺ ΠΌΤΕ 1 νν85 ὨΘΟΘΞΞΑΥΥ Τὴ δ 

πεποιθὼς ἐπὶ πάντας 
ἰο ἠὲ σϑ]οϊοίῃϑ, Βανίηβ ςοηδᾶάφρῃσθ ὌΡΟΣ 4} 

ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ. χαρὰ . πάντων ὑμῶν 
ἐνδπὰ ἐμαὶ ἰδ6.. ἐμὴ ον. ὉΐΥ͂ 41 (οη65) οἔγου 

ἐστίν.- 4 ἐκ΄ . γὰρ: “πολλῆς. θλίψεως 
1:15... Οὐυΐοξ. ἔογ.. - χηον. ἐγ ρυ]δίίοι 

συνοχῆς “καρδίας. ἔγραψα ᾿ 
ΟΕ Δησσηα - ΟΕ θα ὍὋ ττοῖα 

πολλῶν - -δακρύωῶν, , οὐχ 
- ΤΌΒΩΨ ἴ6815,." : πρί 

εν λυπηθῆτε, τ ἀλλὰ 
τοῦ τριβὩὶ Ὡς ̓ἰβάσοηεα,. οὐ θα 

ἵνα 5 "γνῶτε το ἣν ἔχω 
ἴπ οσᾶθν ἴμαῦ - τοῦ" ὐμ οὴ κοῦ μνῶν Ι τὰ Ἀν Ω 5 

“περισσοτέρως ᾿ : εἰς  ὑμᾶς.- 
ΤΌΤΕ Θρα λάθη, ἰαῖο τοῦ. 

5. Εἰ-- δέ 
1 -νυϊ 

ε"λελύπη κεν, ἀλλὰ 
μ8 Ὧ85 ααδεμτα, τ Όα ἔγοχζη... ρατΐῖ 

μὴ ᾿ ἐπιβαρῷ πάντας 
Ὠοΐ 1 τᾶν θα νει ὉΡΟῺ Δ1 

γὰρ ἐν λύπῃ γ 
ΟΣ Δ πβδαάδθϑβ. 

ἔγοσα 

χαίρειν, 

καὶ 
δηα 

'διὰ ὑμῖν 
μΝ ἙτοΌΒ ἢ ἴο τοῦ 

εὐν ἵνα 
ἴῃ χᾶοσν ἐπεὶ 

- τὴν. ἀγάπην 
- 86. ἴονα 

. 2 Ἂ 

ἐμὲ 
ΤΩΘ 

ον πη, Ὁ 
«Οὐκ. λελύπηκεν, 
«οί: 85 βϑαδαφξῃβα, 

ἀπὸ μέρους 

τις" ΝΝ 
ΔΆΣΟΙΘ. 

ἵνα.-: 
πὰ ογᾶρυ μὲ 

ὑμᾶς. 
του. 

4 ἘῸΤ 

806 

23. ΝΟΤΙ 6811. Ὁροὴ 
Οοα 85. ἃ δ ΐηθας 
δροίΐηδὺ ΤῺ ΟὟ δβοῃὶ 
δῦ Ὁ ἰδ’ ἴο 5ρϑξᾳ 
τοῦ ὑμαῦ 1 Ὠδνα. ποὶ 
γϑὺ οοσθ ᾿ἴο ΟὈΥΣΏΪΗ: 
24 Νοὺῦ ὑμαῦ. ψὸ 8ῖ8 
86. πηϑδύοτβ ΟΥ̓ σουὲ 
ἔολῖῃ, Ὀὰὺ 8 δῖ ἔκ]. 
ἸΟ ΨΟΙΚΘΥΒ ἔῸΣ ὙΟΌΝ 
ἿΟΥ, ἴον δ ἰδ ΚΡ χοῦ} 
ζαϊϊῃ . ὑῃαῦ στοῦ ᾿βχᾷ 
βύδἸὴρ.. : 

Ὁ) Ἐοῦ (815 15 σῃδι ἢ 
Βᾶνθ αθοϊαθᾶ ἔος 

ΤΑΥΒΘΙΣ, ποὺ ἴο σοῖπδ ἴο 
γοῦ δρϑίῃ ἴἢ βϑηββ. 
2 ἘῸΣ ΓΤ πλδῖθ τοῦ 
Βϑᾷ, ΜὯΟ ἰμᾶθθα: ΠΝ 
ἔπότθ᾽ ἴο ΟΠΘΘΥ πὶθ δχ- 

οορὺ ὅμ6: Ὅὴη6. ὑῃδὲ 8 
τηϑᾶθ δᾶ. ὉΡ δ᾽ 

{8 Αῃμᾶ 801 τοῖσδ᾽ (Ὠϊ 

νοῦν τπἰηρσ, πδ΄, θη 
ΦΕ1 σομῖδ, Τ ΤΩΒΚ ..Ὠοὶ 

σοὶ βδᾷᾶ Ὀθοδϑβθ. Ὅξ 
ἴποϑθ ΟΥ̓́ ΧΟ ἢ 

οασῦ ἴο το]οῖοδ:. “68: 

Οδδ6 1 δδνα. :οοπῇ- 

ἄρῃς ἴῃ 81} ὋΣ χοῦ 

ὑμαῦ 6 ἴον 1 πιάνο 

15 τῇ Οὗ 81 ὋΣ τοῦ. 

οαὐ ΟΥ- ἔτ ἢ 

ἐτϊουϊα οι" δηᾶ δῃ- 

Τρυϊθῃ οὐ μβαγὺ Τ΄ τοῖα 
τοῦ νιϊἢ ΤΆΘΆΤ. ἐδαζβ, 

ἠοὺ ὑμπδῦ;: τοῦ- -τηΐβῆς 

6 βαϑαδηρά, Ῥυΐ ὑμδῦ 

τοῦ τοϊρμῦ Κηον ἰδ 

ἴον ὑμαῦ 1 ἈδΥΘ ΤΏΟΣΘ 

Ἴ Θβρθοίϑν. ἴοσ σόοι 5 

δ Νον 15 ΘΏΨΟΠΘ 883 

δϑ ΒΕ : 50. 655," 86 

δδ5 βθααθηθβα, ποὺ ΤΩΘ, 
ταῦ 811 οὗ ποῦ; ἰο: 812 

Οχίθῃὐ---ὡοῦ ἴο 38 -ἴοῦ 

ΒΒΙΒῺ 1 ὙΏδὺ 1 587} 
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6. ἱκανὸδ τῷ τοιούτῳ 
ϑυξποίοαί ἴο ἴῃ βσῃ (08) ἰδ σθαι ἐῃίβ 

ὑπὸ τῶν πλειόνων, 1 ὥστε 
ἔμ (ομθ) ΌΡ {6 ΤΆΟΥΘ (ΟΠ 65), δϑ-δηα 

. τοὐναντίον "ὑμᾶς χαρίσασθαι, 
{86 ([1Π5}- 1π αραΐϊηϑὲ - ὑοῦ ἴο σΎΔΟΙΟΌΚΙν ἐοσθίνα 

καὶ. παρακαλέσαι, μή πὼς -..- τῇ 
δηᾶ, ἴο σοτηξογί, ποί Βοάθ μον ἴο τῆς 

περισσοτέρᾳ: λύπῃ καταποθῆ ες ὁ 
πιοτὸ Δρυμᾶδηξ -βδάῃμεθα τυθοϊ Β6 ἀτιαιοι ἄοτσαι (δ6 

τοιοῦτος. 8 διὸ παρακαλῶ 
90.0} (οπο). ἸΏΤΟΌΡΕ ΨΏΙΟἢ 1 δῖ1Ὼ ΘΠΟΟΌΓΒΡΊΩΘ 

ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην" 9 εἰς 
γὸῦ ἕο τηξκο να]! αὶ πο πὴ ἴονο; 1ῖο 

τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα- γνὼ 
115 ἜοΥ 4150 1 ντοῖθ ἰὰ οσάρι [δὲ 1 ταῖϊρ ὐ Καονν 

τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ - εἰς πάντα 
ἔα . ῬὉζοοῦ Οἔτοῦυ, ΨψΠΟΙΠΟΥ ἰπΐο 811 ((πἰ 65) 

ὑπήκοοί ἐστε. 1'. ᾧ δέ τι 
οροϑαϊοηξ τοῦ 816. Τὸ ΨὨΟΙα μευ δον 

χαρίζεσθε, κἀγώ’ καὶ γὰρ ἐγὼ 
τοῦ 86. στδοϊουσιν ξουαίνιηρ, ΑἸ5Ὸ 1; 8150. ἔοσ ᾿. 

ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι 
ΨΩ. Πᾶνα Ἐτϑοϊουβὶν ξότείνϑῃ, 1 δησν 

κεχάρισμαι,. ᾿ δι᾽ ὑμᾶς ἐν 
Τδνθ ξυϑδοϊουδιν Σουρίνϑῃ, ἙἈΓΟΌΡῈ τοῦ δ1Ὶ 

προσώπῳ Χριστοῦ, ΜΗ ἵνα μὴ 
ἔδςα οΟΥ ΟΠ σίδβί, ὧὰ οχᾶοσ ἰμδὲ Ὡοΐ 

πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, οὐ 
Ψγ)6 Τρ θ6 ονθυσθϑοποα  ὮΣΡ ἰδε ϑδΐίβῃ, ποί 

γὰρ αὐτοῦ. τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 
ΤΟΥ ΟΕ μίτὴ ἰμ8. ἀθβίρῃβ 'ν6 ὅτε Ῥ6ΙῺ5 ἰσηογδιηῦ ΟἿ, 

12. ᾿Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς 
Ἡδνίη δ σοταθ Ῥαῤ ἱπίο ἐπθ ὙΤΟΔ5 ταΐο 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ, καὶ θύρας 
ἴδ 8 Βοοᾶ δνν8 οὗ 186 σβσίβί, δηὰ οἵ οοῦ 

μοι ᾿ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ, 158 οὐκ 
ἴοτῶθ μδνίηρ ῬΘοὴ οροησα ἢΡ' ἴὰ Τιοτᾷ, ποῦ 

ἔσχηκα ᾿ ἄνεσιν: τῷ πνεύματί -μοὺ 
πδνο δᾶ. Ἰϑεϊης ὸ Ρ͵. ἰο ἐπ ΕἸ) τ ΟΥ̓ τὴ 6 

τῷ μὴ εὑρεῖν με. Τίτον τὸν ἀδελφόν μου, 
ἰοίμθ τοὺ ἰο βηᾷ τῶθ ὙἹὰβ ἐῇθ Ὁσοίμουσ ΟΣ ΤᾺΘ, 

ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς 
ῬὰξΓ ανίῃρ 5εὲ 561} ΘΓ ἴο᾽ ἔβοα Ἵν οηΐ οαξ ἰαίο 

Μακεδονίαν." ᾿ 
Μαοράοῃίΐᾷ. 

14 Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ .. 
Το ἴῃδ6 Ῥαΐ ασοα. ἰμβδκθ. ἴο ἐπα (οῃθ) 

πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν. τῷ χριστῷ 
]ναν 5. ᾿ϑδαϊηρ ἴα ἸχλΌτα ἢ ἢ ἴῃ ἰδ [81] 

2 ΟΟΚΞΙΝΤΗΙΑΝΝ 2:6-.1} 

ἐπιτιμία αὕτη [6 ΤὨΐ5 τοΡαΚα. ρίνθη ὮΥ͂ 
[ὯΘ τ δ] ουν ἰ5. βυϑδῖ- 
αἰθηῦ ΤῸ ΞΌΘΏ 8. ΤΏ8., 
150 ἰῃϑδῦ, οἡ 6 σορ- 
ὑΥΑΥ ΠΟῪΣ, τοῦ 5Βου]ά 
ΚΙΠΑΙν τοτσῖνο δῃᾷ 
οοχηΐοτέ -[ὨΪ], ὑμδὺ 
ΒΟΙΏΘ ΠΟΥ: ΒΌΘΗ, 8. 8 
ΙΩΒ ΚΡ. ποὺ 86 βνϑιονρα 
ἋΡ ὉΡ 15 Ῥαΐτιρ'. ΟΥ̓́ΕΥΙΥ 
Βα. 8 ΤὭΘΙΒΙΟΥΘ 1 6Χχ- 
Βοτ στὸν ἴο. σομῆστηῃ 
Ὑγοῦ ἰονα ἔοσ. Ὠἰμ, 
.9 ΕΌΣ ἰο. [15 δρᾶ αἷ5ὸ 
1 νυ ἰο δϑοουίαϊῃ 
106 Ῥσοοξ. οἵ σοῦ, 
ΜΏΘΙΠΕΥ σοῦ 516 οβμο- 
αἰθηῦ ἴῃ 81] ὑμίηρ5. 
10 Αἡγύμῖηρ χοῦ Κἰηα- 
Ιγν ἴογρίνθ: δΏγομθ, 1 
αἀο ἴοο. Τὴ ἔβοί, 85 
ἔοῦ πὸ, ψῃδίονεσ 1 
Βδνϑ. ΚΙΠαΙν ξογρίνοῃ, 
5 1 ᾶνβϑ. Κίμαιϊν -ἴοσ- 
δίνθοηῃ δηγύμίησ, ἰὖ 
Ὧδ5 Ὀδθὴ [ἋῸΓ ὙΟΌΚ 
5ΆΚΟ5 ἰῇ ΟἸἾσΙ δύ᾽ 5 
δρηῦ;. 11 ἰμαὺ τῷ τδν 
ποῦ Ὀ6: ΟΥΕΓΓΘΘΟΙ ΘΑ͂ ὉΡ 
ϑαΐϑη, ἴογ ὸ 8.6. ποῦ 
ἱρῃοσϑηῦ οὗ Ὡϊ ἀ6- 
ΒΞ} 8. 

ἸΣΝΟΝ ψΏΘΩ 1 81- 
τἰνοα ἰπ Ὑ͵Ο85 ἴὸ ἀ6- 
Οἷαῦθ. [Ὧθ ροοῦ πϑχδ 
δροιῦ μ8 Ομ σῖϑύ, δηᾶ 
8 σοῦ ψὰϑ5 ορϑηθά ἴὸ 
8 ἴῃ [086] Γιοχᾶ, 
131. σοῦ Ὧο γχειῖϑέ. ἴῃ 
ΤΩ 5ρ᾿ δ οὐ δοοουηῦ 
οὗ τού δηδίΐῃρ Τὐὰ 
ΤΩ Ὁγοίῃον, 1 κϑὶᾶ 
δβοοᾶα-Ὦν το μθῆλ δηᾶ. 
ἀδρασχίθα. ἔοῦ Μασ: 8- 
ἀοϊ:8. ᾿ 

148Βα ΤΠΔΩΚ5 6. ἴο 
(αοά ΨΏΏΟ δἵἴντανβ Ιδϑᾶβ 
5 ἴῃ. 8 ὑσὶ πΠ]ΡὮ8] 
ὈΓΟσΘΒΒΙΟῺ ἰῃὰ οοχλ- 
Ῥϑῶν τὶ [86 ΟἸτίβα 



2 ΟΟΕΙΝΤΕΠΙΑΝΚ 3:1δὅ-ς8: 8 

καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ 
δηᾶ πὸ σόοι οὐίμβθο κΚηονιθᾶσα οἱ δἷμλ 

φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν ἐν παντὶ 
ἴο (οπ 6) τλδιξοϑίϊῃρ ἰπσοῦθῃ 5 Δ δνον 

τόπῳ 156 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν 
ῬΊδος; Ῥδοδῦβαο οὐ σησγιθξὶ θεῖ οὐ ΜὙἘ6Ὸ δῖα 

τῷ θεῷ ἐν τοῖ σωζομένοις καὶ ἐν 
ἣν δ ν Ῥεῖ βανεαὰ δῃηᾶὰ ἴῃ ἰοίῃε οὰ [΄ὼ ἰδς (οΏ65) 

τοῖς ἀπολλυμένοις, 16 
ἀπὸ (0.65) ἀοϑ ΠΟ ΚΝ 56 Ι͂ν 65, 

οἷς μὲν 
το ΜὨΪΟη οὐο5 ἰπαθρα 

ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς 
Οὐοσ ουὐὐοξ ἀδθαῖὶῃ ἰηΐο ἀδαΐῃ, ἴο ΨΆΪΟΠ ΟὯ65 

δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ 
Ἐ.}0}} δάυεὶ ουἷ οἵ ΒΕ ᾿ῖο 1126. ΑΔπᾶ 

πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; 17 οὐ γάρ 
ἰονατὰ πθβα (ἐμ 55) 0 βυβοϊθηῖῦ Νοῖ ἴοὸσ 

ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν 
ΕΘ 85 ἔπ τϑην (0065) φϑαάππβ 1μ6 

λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινίας, 
ψοχὰ οὐ Οοῦ, αὶ 88 οὐυΐοῦ βου, 

ἀλλ᾽ ὡς ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν 
Ῥὰξ 85 ουἱοξ Οοα ἄονῃ !Ἷἷη ἔχγοπὶ οἵ αοᾶ ἴῃ 

Χριστῷ λαλοῦμεν. 
ΟὨσεῖθὶ Μὰ 76 βρεδκίῃρ. 

3 ᾿Αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς 
Ατὸ ννὸ β΄ 5 δξαϊῃ 56 Ιν 65 

συνιστάνειν; ἢ μὴ 
ἴο Ὀ6 βσίνίῃρ βίδπαϊαρ 7 ΟΣ ποῖ 

χρήζομεν ὥς τινες συστατικῶν 
ΓΟ 6 δανίπρ ΠΟΟΡΩ͂ δ5 5Όζὴ 6 ΟὔΘ5 ΟΥ σϑοοσηχθηάβδίουν 

ὑμῶν; 2 ἡ » ἐ »-“ κι 2 

ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶ ἐ ἐπιστολῶν ρος ὑμᾶς ἢ ξ τῆ 
Ἰ1Ἰοἰΐουβ ἰονετά τοῦ ΟΥ οὐδοῦ τοῦ 

ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ, 
1εϊίεσ οὔιιδ χοῦ δΙο, 

3 ΄ - ,ὕ 

ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις 
(ο 6) δανίηβ Ὀθθα ᾿μβου θεά ῶ τὴ6 ἈΘΑΡΙΒ 

ε »Ἤ 2 ΝῚ 3 » 

ῶν ινωσκομένῆη καὶ ἀναγινωσκομένη 
πον (οὐ) ΘΘΙΩΝ πτλόνγα Διά (οι 6) δία τοδᾶ 

ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων" 
Ὅν 811 ΖΏΙΩΙ; 

6] φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ 
(ο.65) Ῥϑίηβ τϑη  οβίθα Ῥϑοδιβα τοῦ 8Γ6 

ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ 
Ἰεἰίοσ οἵ ΟὨσγῖβὶ (ομϑ) βανὶὴβ Ὀθ6η βοσνϑα Ὁν 

΄ 2 4 3 

ῶν ἐνγεγραμμένη οὐ 
ἡμῷ ’ (οπ6) ανίηθ θθθὴ ἰῃϑουῖθο ποῖ 

ἔλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος, 
ἴο μιδος [1ηΚῚ ρωυΐ ἰο βρίχὶ οξαοά Ἰϊνίηρ, 
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Δ χηδῖζοα [26 οὗου 
οὗ 86 Κηομψι]θᾶρᾳ 
Οὗ Ὠἰ ὈΟΙΟΘΟύ]8 
[ΣΟ τ5. ἴἢ ΘΥΘΙν 
ὈΪδοΟ! 15 ἘῸΓ ἴο αοΐ 
6 δΣ΄ῖΙ6. 8 δορί 
οὔοῦ οἵ ΟὨγδὺ ϑιηοηνρ 
ἴῆοβα ΜῺΟ 816 Ὀαίηρ 
Βανοαὰ δηᾶὰ διλοὴρ 
ἴοβα ὴο 816. ῥΡδγ- 
ἰδῃίπρ; 160 [26 1δὲ- 
86 ΟἿΘ5 8ὴ ΟὔοΥΡ 
ἰβϑαὶας τοῦ ἀρδδίῃ 
ἴο ἀσοαύῃ, ἴο ἰδα 
ΣΟΥΙΏΘΥ ΟἿΘ5 8 ΟὐονΡ 
ἰδδιηρ ἔσο 116 ἴο 

Η16, Αμα ΨΏΟ ἰ5 δθ- 

αὐδίοὶν αὐϑι1ῆἔἜρα ἴον 
[8856 ἰῃίηρδὴ 17 [78 

ΒΙΘΙ;1 [Ὁ ΜΘ δῖ6 τοὶ 

ῬοααΙοΥ5 οὐ 6 ψογὰ 
οὗ οα 8ἃ5 ΊΔΩΥ τΘἢ 

8τα, θυὺ 85 ουὖΐ οὗ 5ἰη- 

ΟΟΥγ, γ65, 85 δϑῃὶ 

ἔσο αοα, ὑπ δ γ 

αοὐ»β νίθν, ἱπ οοχθ- 

Ῥϑὴν ψὶὺ ΟἸχίδῦ, τὰ 
816 βρρακίηρ. 

3 Ατθὸ ψὸ κὑδσγύϊηρ 

δραῖΐῃ ἴο τθΟΟΙ" 

τθηἃ οἰγβοῖνοοῦ ΟΥ 

ἄο ψ8, Ῥθύδρϑ, 12 

ΒΟΙΏΘ ΙΏ6, Ὠδροαᾶ [οὐ- 

ἰθ 5 Οὗ ΤΘΟΟΙΙΘη8- 

ἄοῃ ἴο τοὺ ΟΥ :͵ΥΟΙΙ 

γοῦυῦ 2΄ύου γοῦγΒΕΙνοΒ 
ΔΥΘ. ΟἿΣ [οὐΐοσ, ἰα- 
Βουϊοθα οα. ΟἿ Ὠθαχὺβ 

δηα Καονῃ δηα Ὀοΐηδ 

τοδὰ ὉΨΡ 81 τυδηκίηα, 

ἢ ΕῸΣ τοῦ 81:6 βῇοψῃ 

ἰο Ὀ6 ἃ Ιοὐΐδσ οὐ Ομ τδὺ 

νυϊθίθῃ ὉΨ τ.15 85 τΙηΐῃ- 

ἐβύοτϑ, ἰῃβοσιροᾶ τοῦ 

νὰ ἰὰκ νυῦ σα 

βρ στιν οὗ ἃ νίηρ Οοᾶ, 
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λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν οὐκ ἐν πλαξὶν 
βίον με ἷῃ ποὺ ἃ ἐδθιθὶϑ 

καρδίαις σαρκίναις. 
ἰο ἈΘδτίβ Βό5ῃν. 

4 Πεποίθησιν δὲ 
σοηδάρσμῃσο »υΐ 

Ἰδοϊοῖβ 

ἔχομεν 
ὟΘ δ1Ι6 

τοιαύτην 
ΒΌΘΒ 

διὰ 
τοῦ ἰπ6 [Οὐ ΠῚ 

ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
ἐμαὶ ἔγσοχη βεῖνθβ 

τι ὡς ἐξ 
Δ μη 85. οἷϊ οὗ 

ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6 ὃς 
ΟΥἂθ οὐδοῦ ἐπ. αοῦ, 

ἡμᾶς διακόνους 
Ἂ5 βοσνδηΐβ 

ἰονγαστά ἴμ6 Οοά. 

ἱκανοί 
Βυξῆοίοηις τὸ δῖὸ 

αὑτῶν, ἀλλ᾽ ἡ 
Βαῖνεβ, δδεΐ 

καὶ 

Νοῖ 

ἴο ΣΕΟΚΟοΣ 

ἱκανότης 

ἱκάνωσεν 

καινῆς διαθήκης, οὐ 
οὔ πον σονοηδῃΐ, 

γράμματος ἀλλὰ πνεύματος, 
οὗ ψντιϊθη σμδύδοίοσ με ΟΥ Β0 1], 

γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ 
ττὶ θαι σδσβοῖοσ [15 Κρ, ἴθ Βυΐϊ 

ζωοποιεῖ, 
ἰ5 Τί ρ αἶῖνα. 

1 Εἰ δὲ ἡ τοῦ θανάτου ἐν 
1 Ρυΐ τῃ6 ΟΥ̓ ἴῃ6 ἀφαίῃ ΪᾺ 

γράμμασιν ἐντετυτπωμένη λίθοις 
τιϊτῖθη σμδυδοίου ανίηρ ὈΘΘῺ ἱχηρσοϑβοαᾶ ἰο βίοῃθϑ 

ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι 
ΟΟΟΌΓΣΓΙΟ ἧι ΒΊοῦν, δβϑ-ϑδῃπᾶ. πο ἰο Βα θϑίῃδ 8016 

ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον 

{8 

πνεῦμα 
Βρῖσιῖ 

ον 

διακονία 
Βασνίοθ 

ἴο 58ὰὼὰΖΣῦΣ ἰῇ 5005 ΟΕ ΙΚΞΥΔ6Ὶ ἰηΐο ἐμ6 ἔδεοα 

Μωυσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου 
Οὗ Μοβθθὸ5. [σγουρὰ ἰῇθ δβΊοσν οἵ μ6 ξδοα 

αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 8. πῶς 
οὗ ζω ἔδπα (016) ῬΘΙΩΡ ταϑὰρ ἱῃοϑξαοσξίνο, ΒΟ 

οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος 
ποῖ Τα ἐπ6 ΒΟΥ͂Ν 166 οΥ ἴῃ6 ΒΡΙΣΙς 

ἔσται ἐν δόξῃ; 98 εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς 
ΜΊΠῸΘ 1 ΕΒΙΟσν ἢ 1 ἔοσῦ [186 δοσνίσθ οεῖδο 

μᾶλλον περισσεύει 
ΣΑΙΟΥ [15 δρουπαϊησ 

. δόξῃ. 
ἴο δΊοΥν. 

κατακρίσεως δόξα, πολλῷ 
ζοημαοχαμδίΐου ΘΊΟΥΥ, ἴο τσ ΠΓ ἢ 

ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης 
186 -ὀ οδρυνίςα ΟΥ̓ τὴ 6 τἰσ θοῦ βηι 655 

19 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ 
Αὐαὰ ἔοσ ποῦ [85 Ῥεθὴ βιουῆρα {δ6 ([ϊπ5) 

δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ 
δανίηρ Ῥδϑὴ β]οσι θεά λῃ 1815 τὰς 

εἵνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης" 11 εἶ 
0 δοοοιξ οὔίῃμο ΒΌΣΡΑ ΒΒ ΕἸοῦν; - 1 

μέρει 
Ῥαχὶ 

πλαξὶν 

2.1: 

τοῦ χριστοῦ πρὸς τὸν θεόν. 5 οὐχ 

ἐσμεν λογίσασθαί 

ἴῆφς β βοῖθ ον 

ὍΟ 85ο τϑδαδ βυϑῆοίοηξ 

ποῖ 

τὸ γὰρ 

2 ΘΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 8: 4---11 

ποὺ ΟἹ βίοῃαε ἐβδθιθὺδ, 
Ὀαὺ Οοἡ ΒΘΒΏΙΨ ἐδιδῦβ, 
ΟἿ Ὠραγίϑ. 
ΑΝον ἰῃσοισῃ {886 

ΟὨγχίδὺ τ πᾶνα. ἰῃΐβ 
βΒοῖὺ οὗ οσοηῃῆὶάδησα 
τοναστὰ αοᾶ. ὅ Νοὺ 
(μδὺ τὸ οἵ οἰτγβοῖνος 
816 ϑαδαιυδίθοὶν αὐδ1ΠΕ6α 
ἴο τϑοζοὴ δηνύηρ 8.5 
ΙΒΒΌΣΩρ᾽ Ἰτοπ ΟΌΓΒΘΙΪνΘ5, 
ας ΟὟ δοίην δἅθ- 
αυδύθιν αὐδι ρα 5516 5 
ἔχοῖα Οοά, 6 ΨΧἷ2ὯΟ Ὧδ5 
ἰἸηδοθα δαάδαιδίθιν 
αὐ 5. ἴο 6 
ΤηἸ ἰδίου Οὗ ἃ 6 Ὁ 
σονθηβδηῦ, ἢοὺ οὗ 8 
υυϊτίθη οοάθ, Ριυΐ οὗ 
Βρὶτῖν; Ι͂ῸΥ [Ὧ6. ντὶῦ- 
ἴφ οοὔδ οομαριηηϑ ἰὼ 
᾿ἀραΐῃ, θυ. [ῃ6 5ρίχίῦ 
ΧΏΔΚΟ5. δ|ἶνο. 

Ἴ Μογθονοσῦ, ἐξ {86 
σοᾶθ ψΏΙΟΩ δαμιληΐ5- 
65 ἀδδαίῃ δηᾶᾷ ψὩ 
5 Θηργαγθα ἴῃ [1δὑ- 
ἴδσ 1 βύοῃθς οβδπιθ 
δρουῦ ἰῷ 8. ΡΊΟΥΥ, 
80 ἰῃδῦῷ [Ὧ βϑοὴβ οὗ 
ἸΘΤΌΘῚ οουἹά ποὺ βᾶζθ 
ἰαύθην οὖ ἰὴ6 ἔδοθ 
οὗ Μοβθβ Ἀδϑοβϑῖιϑδθ οἵ 
(Ὧ6 ρίοσν οὐ Ηἷξ ἔδοθ, 
[ἃ ΒΙΟΓΥΙ μοῦ τὲδ5 
ἴο ὈΘ6 ἄοῃθ δ'αν σὶῦῃ, 
8 ὩΣ 5ῃοι1ἃ ποὺ {ῃ6 
ϑαχϊηἰϊθίουϊηρ ΟΥ̓ ἰῃ6 
Βοϊγὶῦ 6 ΤΟ ΤοΓΘ 
ἰῇ βοῦν 9ῈἘΟΣΓ [ἴἢ 
106 οοὔθ δαπιἰηϊβίοσ - 
ἴὴρ σοῃαοιιηδύίο 85 
ΘΙουίουβ, ΤΟ ΤΔΟΣΘ 
αοοθς ἐδ’ δαχαηϊηϊοίοι- 
ἰἴὴ5 οὗ τἱρῃθοι 655 
δΔρουμα τὶ ρογν. 
1ΟΤΏ ἔδοῖ, ὄονθὴ ἰμβὲ 
ΨΜΏΪΟΩ. Ὧδ5 ΟὔδΘ ὍΘ 
ταϑιὰθ ρἱοσίου Βδ5 
δ δ ρρϑα οὗ ριον 
ἴῃ ὑμἷὶβ τοβρθοῖ, Ρ6- 
οδῖιδ6 οὗ π6 βίον ἐπδὺ 
ΘΧΟΘΙ5 ἐν. ΠΠΕῸΣ ἱξ 



2 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΝ 8:12---18 

γὰ τὸ καταργούμενον διὰ 
07. {86 (15) Ῥρίῃρ τηϑᾶβ ἱπϑεέθοῖίνα ἰὨγοῦρῃ 

δό πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον 
βόξης, ἴοτλαοσῦ σχϑαΐθο πε ((μ1 5) οι δΙη]η8 

ἐν δόξῃ, ᾿ 
ἷπ σίουν. 

12 Ἔχοντες οὖν -τοιαύτην ἐλπίδα 
Ἡδνῖμε {ῃοσθῖοσο ΕἸ Το οἵ ὮΟΡΘ 

πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα, “ 13 καὶ οὐ 
ἴο ἢ οὐϑροκοῆμ 55 ΜἘΟΟΔΙΘ υδ1}}9, δῃηᾶ ποῖ 

 καθάτε . Μωυσῆς 
δοςογάϊηξ ἰο νος ([Ἀ1π|65} ονθ ἹΜοβ65 

ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ. τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
ψὰβ υἱτὴρσ. σονουῖ,, ὍΡΟΣ. ἐπα ἔδοθ οΣ ἴση, 

πρὸς -. τὸ μὴ ΄. ἀτενίσαι. τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ 
ἰοννασχὰ {πὸ ποῖ ἴο 8268 ταΐθα αν ἴδε. δοὴ8 ΟΥ̓ 15:86] 

εἰς τὸ τέλος τοῦ --- καταργουμένου. 
ἰαΐο ἴῃς ̓ ἐπα" οὗ ἴῃς (1565) Ῥείη τδᾶο ἱπϑεϑοςίνο. 

14 ἀλλὰ ἐπωρώθη.. τὰ -νοήματα αὐτῶν. 
Βα ννῶβ ἀπ16α ἔμπα τηθηΐδὶ ροννοῦβ οἱ {βεῖῃ. 

ἄχρι γὰρ τ σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ 
ἄχρι γὰρ τῆς σήμε ἂν ἄδν τς. νοῦν 

κάλυμμα ἐπὶ τῆς παλαιᾶς 
σονουίησ Ὥρου μα τοϑαϊη δ ᾿οΣ τῃ6 . ΟἹΑ͂ 

διαθήκης. μένει μὴ ἀνακαλυπτόμενον, 
οονθαϑη ἰ5 γουιδίϊηρ ποῖ Ῥεΐηρ πποονοχεᾶ, 

ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖται, ᾿ 
Ῥθοδῦβα. ἴῃ [9} ἐν ἘῚῚ 5 Ῥθῖὴβ τηϑᾶρ ᾿ποίξοςοςϊᾳἤνο, 

15 ἀλλ᾽ ἕω σήμερον ἡνίκα ἂν 
μαί ἀπ τοῦδ ΜΏΘΩ κεν 

ἀναγινώσκηται Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὴν 
ΤῊ Ρασεδά. Μοβεβ σονουῖηβ ὌΡΟΒ πα 

καρδίαν αὐτῶν. κεῖται 16 ἡνίκα δὲ ἐὰν 
᾿θαχὲ ΟΥ ἴμοχὰ . 15 ᾿νἱπδ; ΜΏΡη ας ἱξονοῦ 

ἐτιστρέψῃ . πρὸς Κύριον, 
1: βΒῃουα ζασ) πΡΟᾺ ἰοννατὰ Τιοτὰ, 

περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 17 ὁ δὲ 
'5 Βοΐῃβ ρα ὰρ ἀτουπμα ἐμπὸ φονετί,δ. ΤΒ8 μα 

κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν᾽" δὲ τὸ πνεῦμα 

τῇ ἀναγνώσει 

ΙΟχάᾶ ἴῃ6 βρίσε ὧδ; ΠΡῸΣ Ῥαΐ 6 ϑρῖσιΐ 

Κυρίου, ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες 
ΟΣ Ἠοχᾶ, ἔγθράογα.. 811} 

ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν 
ἴο (ο6) δανὶηρ Ὀθ6μ τσονογοα ξᾶςα τὰ8 

δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν 
Εἰοσν οἵ οτὰ ΤΟΗΘΟΙ ΡΣ 85 1 ΧΩΪΤΤΟΓ {Π6 ΜΟΥ 

εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς 
ἴτγῆαθθ ΜΘ 816 ΘΙ ἰδ βζουτα θα ἔσοα ΡΊΟΥΝ ἰλῖο 
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ἐμοῦ ΜΏΪΟΩΏ ψᾶβ. ἰὰ 
6 ἀοῆθβ ἂ'ὰν ἰῇ 
ΜῸ5 Ὀχουρηῦ ἴῃ τῇ 
ΒΊΟΥΣ, ΙΔ ΙΔΟΓα 
του]. ἰδ ΨΏΪΟΘΏ τα. 
ταϑίηβ Ὀ6 ΜΕ ρογν, 

12 ὙΒΟχΘοσθ, 85. ψ 
ἤν δι ἢ ἃ ὨΟΡΒ, χα 
816 υϑίηρ σγοαῦ. ἔγθβ. 
ὯΘ55 Οὗ ΒΌΘΘΟΏ, 18 δηά 
Ὡοῦ ἀοίηρ, 88. ΨΜΈΏΡΩ 
Μοβϑθὸβ ψουα Ρυδ ἃ 
νΕ ὑροὴ ΐθδ ἔδεε, 
μπϑὺ [Ὧ6᾽ 5ΟῺ5 Οὗ Το: 
ΤΟΙ ταϊρηῦ. ποὺ βϑζα 
ἰπύθμον αὖ 886 ᾿δηᾷ 
οὐ [δὺ ΜΏΪΟΒ τ 
ἰο 6 ᾿ἄοῃβ ἅνψϑῃ 
ψἰΐ. 140. ὑπῃοὶγ 
ταθηὐδὶ Ῥϑγοθρύϊουβ 
ἍΕγ6 ἀμηθᾶᾷ. ἘῸΓγ.. ἰὼ 
ἐἷὶ ργοϑοῦ ἀὰν- ἔμε 
5ΘΙΏΘ ν6 1] ΓΟ Θ 5 ΠΝ 
Προ αὖ π6 γϑδάϊηρ 

ΟΥ {π6 ᾿οᾶ ̓  οονθηδηί, 
Ὀθόϑθα δ΄ ἰδ “ἀοῃο 
ΔΑΣ ΕΠ ὉΣ ΤἸΘΔη5 

ΠΟΥ ΟὨτιδῦ. 15 Τῇ ἔϑοί; 
ἄοννα {11} τοῦδ ψΏθης 
ανοσ ΜΌβοΒ ἰ5 τραᾶ;. Ἃ 

ν6} 165 ὕφροῃ. Ἱδεὶς 
Ὠθατίβ. 16 Βυδ ΕΘΝ 
ἴθ ἰ59. 8 ὑατηΐην 

ἰο σομονθαῃ," 88.. 6 1 
5. Δ ΚΘ ἢ ΔΌΤΕ. 1 ΝΟΝ 
ΤΟ ον" ἰδ ὑπ6 Βριτ; 
δ ἃ ψΏΘτΘ ὑμθ βρίτιξ 
ΟΥ Φοῃονδῇ" ἰδ, ὑοῦ 

5. ἴτϑράοιῃ. 18 Απά 
811 οΟΥ υ5,. 116 

6 ψιῦὴ «ἀμ γθ}16 

ἔϑοθβ τοῆθοῦ. ΠΚ6 τ" 
ΤΟΥΒ ὑπο “ ΊΟΥΥ ὁ 
Φεμβόναῃ," ἄτα ἰγϑηβ- 
ξογπιθα ἰηΐο {π6 58118 

ἰτηδρθ ΓΌΟΙΣ, Β] οὗν. ἴσ 

10. 17, 18. ΠΟ μόνῃ, 017.8,18,14.16. 1ῃ6 Τιοτᾶ, ΒΑ. τι; ᾿ 
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δόξαν, ᾿ς καθάπερ ἀπὸ 
ΒΊΟΥ, ϑοσοχάϊηρ ἴο τυ βίο (ἐπ΄ 65) ονθῖ ἤτοιχὰ 
κυρίου ΄ πνεύματος. 
οἵ Τότὰ ΟΥ̓ ϑρισ 

4 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν, 
ἸΤὨτουρῇ ᾿ [μι 15, ΒΔνΙῺΒ [2401 βοσνίσθ 

ταύτην . καθὼς ἠλεήθημεν, : 
ἐδ 15. δοδοσαϊης 85 Ἅ6 ΟΥα τρια ΤΑΘΙΌΣ, 

οὐκ ἐγκακοῦμεν, 2 “ἀλλὰ 
ποὶ Ἅ6 χα Ῥϑμανίῃθ ὈΔΑ͂ΙΣ, Ρυὲ 

ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ ,τῆι 

τῷ ΟΟΕΙΝΤΗΉΙΑΝΕ 4:1-- ὃ 

Ψ6 5816 Αναν ἔτΌσΩ Βϑῖνεβ ἰῃ6 ᾿Βιϑάθα ᾿(ἸΒΪΏΒ5) ΟΥ τὴς 

ἐν πανουργίᾳ 
Ὡοῦ “(ΟΠ 65) ΘΙΕΙΩ δου δεῖ 1 ΘΠ ποτ κίηΒ 

αἰσχύνης, 
ΒΆΔΙΥΘ, 

μηδὲ. 
ϑίίμον, ᾿ 

᾽τοῦ 
οὗ πε" 

ἀληθείας 
[Ὰ} 59} 

πᾶσαν 
ΠΩ 

θεοῦ. 3. εἰ. 
1 νυ αἶβο 15 

εὐαγγέλιον 
᾿ ΒοΟά ΠΟΥΒ 

ἀπολλυμένοις 
ἀεβίγον τη ἐβοτάβοῖνοβ5 15 

ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 

σοά. 

τὸ 
88 

4 ἐν -. 

“θεοῦ, 
αοά, 

συνείδησιν 
οοηβοῖθησα 

οἷς 

μὴ. περιπατοῦντες ̓  

δολοῦντες ᾿" 
(0165) ΒαηάΠη5 ἀδοοιέξαην 

ἀλλὰ τῇ 
ρυΐ 

συνι στάνοντες 
τα κίηρ βἰβηαᾶ ἰοσϑίμοτ 

ἀνθρώπων 
ΟΥ̓ ΤΆΘ ἢ 

δὲ καὶ ἔστιν 

ἡμῶν, 
οἵ 15, 

«ἐστὶν 

ἴὰ ΜΒΪΟᾺ ΟὨ 68 ἴῃς. Εοὰ οὔτ 

ἐτύφλωσεν.. 
Ὀππᾶρά 

ἀπ ΐσ τῶν 
ἀῃροίιϊεψέσξ. 

φῶτι σμὸν 
πριν 

χριστοῦ; : 
. ΟὨ τίβῖ, 

γὰρ.- -ἑαυτοὺς 
5Ε͵ν 85 ἴοτ 

᾿Ιησοῦν 
: - Φθ 55 

διὰ: 
σου 

εἰττῶών 
Ἀδνίηρ βαῖᾶ 9αῖ ΟΥ ἀδυκῆθθθ ἢ 

ταῖς -. 
: 186. ω 

ἔλαμψεν - 
Εἰβαπηθα 

185 σοποόνδῃ, 5 1,8,18,14,16.. 

᾿ Ιησοῦν. δ 

τὰ . 
ἴῃε 

εἷς τὸ. μὴ 
ΒΡ 16 το 

τοῦ εὐαγγελίου τῆς 
οἵ [ιθ . ΒοοΩ͂ ηΘ 5 

ὅς" ἐστιν. "εἰκὼν- 
δ) ο, 15 

᾿κηρύσσομεν 
Ὑγ6 816 [520 ιώοϑ εν: 

ἑαυτοὺς δὲ 
βΕΙν 85 ᾿ Ὀὰΐ 

- ὅτι " 

τοῦ 

κύριον, 
Ἐοτᾷᾶ, 

76 πα 5. 

Ἔκ “σκότους. 

καρδίαις. 
ΗΝ Ἀϑατὶβ 

1π6 Τιοτᾷ, 

᾿ ἐν... 
1 

ἀτήᾶθο οὗ ἐπε 

ἀλλὰ Χριστὸν 

τὸν 
᾿ ἘΝ 

“φανερώσει 
ἴο [6 τηϑηϊξοϑίβδεϊοη οἕ 1Ὲ 8 

ἑαυτοὺς ̓  πρὸς 
βεῖνθ5 

ἐνώπιον 
᾿Δὰ βῖρῃξ 

κεκαλυμμένον ̓  
, Βανίηα [1:3 ἐρνεχρᾷ 

᾿ τοῖς." 
1320} (πἶδ6) 

“κεκαλυμμένον, 
Βανίηρ μεθα ζονετθῶᾶ, 

888 

νοή ματα 
τιθπίϑὶ Ῥονοτβ 

αὐγάσαι 
᾿1ο Ῥεϑσηα ἔσσῃ “τδ6 

'δόξης 

(οά. 

Ῥαξ 

οἔ πξ5. 

ΝΕΑ 

λόγον 
ψνοσχα 

τῆς 

ἐονγατᾷ 

τοῦ 
οὗ ἴλ8 

᾿ς ἘΠ 15 

τῶν 
ΟΣ 186 

᾿πὸν 

᾿ ποῦ: 
οὐ [Π8 ΩΣ ΟΣ [δ΄ 

θεοῦ." δ᾽. οὐ 
“Νοῖ 

Ομτδὶ 

“δούλους “ὑμῶν 
5:ανῈ5 

"ὁ -θεὸς 
Βεσβαβθ᾽ ὡς ἋὍοα ἰῇ ποῦ: 

ῶ λάμψει, 
ἠῶς ψὶΠ ἘΊΘατη, ν8ό 

- ἡμῶν ̓ 

ὉΖ τοῦ 

ὁ. 

ο ὃς 

πρὸς 
ἰονναχα 

1} Φοπονδῃ, 

4 

[ἰθ ἴπ᾿ ἔϑοῦ “γοὶθά, 

ὐθ55,, 85. - Τοχγά, 
υτβδίνϑἑ.- ἴθι5.: 

1 ΒΙΘΞ ΤΟΣ σοβαδ᾽ 5Βαῖζθ, 

᾿Γεπᾶ-- 88 Ὧδθ: 

ΕΙΟΥΨ, ΘΧΘΟΟν 8.5 ἀοὴ8 
86] 

ΟΙσῦ.. 

ὙΒδὲ ἰ5 ΨΏΨ, Β'δσδ 
ἯῸ Ὦδνθ ἐδ β. τλὶτ- 

, ϑῦσν δοοογάϊησ ἴο [8 
ΤΙΘΙΌΥ ὑπδὺ τγγὰβ ὅθμονσι 
ὯΒβ, 6 ἀο δοῖ, Εἶνο 
ὑρ; ΖΡυῦ ὅθ παν 
ΤΟΙ σΘα, 6 ὉΠΕ6Ω͂ΘΓ- 
Ὡϑηᾶθᾶ “Ὁ πίηρα οὗ 
ΜΏΪΟΩ ἴο Ὀ6 Δδηβιθᾶ, 
ποῦ ψΦΙΚΙΉΡ τ] οὰπ- 
τἰῶρ, ΠΟΙ Σ δαι] εγ- 
δἰΐὴρ [88 τποχὰ οὗ σοί, 
Ραῦ ὉΡ τηβκίηρ {δα 
πα ταϑηϊξδδὺ σθοοχλ- 
ταθηαϊηρ Οὔβαῖναβ ἰὸ 
ΘΥΘΥΥ͂ συ σοῖ- 
ΒΟΙΘΠσΘ, ἴπ Π86 5ἰρῃϊ 
οὗ αοά. 3τὸ, ἜΟΨ, [5.21 
δορά ὩΘῪΚ 6. ἄβοῖδσθ 

1 
5. νϑ]θ ἃ δοηρ [ΠΟϑ6 
ὍἜὮΟ. 816 ρουϊβῃϊηρ, 
4 ϑιηοηρ ΠΟΙ {6 
Βοᾶ οὗ ῃἰκ 5υβίθσω 
οΐ Ἔδίηὑδ Ἠδ5 ὈΙηδρά 
88 -τὐϊη 5. οὗ 8 
ὉΠΌΘΙΘΥΘΤΒ, (μαι. [86 
ἸΠΟ ἐπ ΘΠ Θης ὍΣ 188 
Βιογίοῃβ ροοᾶ- Π6Ὸ5 
ϑρουῦ. ὕἤῃ6 σηχίβὺ, το 
15: ὑπ ἴταᾶθθ6. οὗ 
ασὰ, ταῖρ ῦ ποῦ Βῃ1η8 
σου Ρἢ. 5. ΕῸΣ γα δχδ 
Ῥτθδομίηρ, ὩοΥ τοῦ - 
ΒόΙγ 65, θὰ ΟΗ τ δὺ 

ϑηᾷ 

δ᾽ ζ.}.}:} 

ΟΕΌΣ Οαοἂ ἰ5 Π6΄. ψο 
βμα; “1: ὑπ6 Ηρ ῦ 
βῃίηθ οὐδ᾽ οὗ δΥκῆτθϑσβ," 

᾿ ΒΠΟῺΘ 
ΟὨ ΟἿ παδατίβ ἴο 
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ΜΙ δὺθ [ἘΠ 61}}} 
ΜΙ ὑπ βΙοσίοιβ 
Κπονηθαρθ οἵ αοά Ἦν 
[μ6 ἔβδεοβ οὗ Ομ χίϑι. ᾿ς 

φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ 
στη οξίμῃε Κηον]οαρθ οὔίθο. σον οξίῃα 

θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. 
οα ἰὰ ἔξ γ..:} οὗ Οπσιβί, 

1 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐνί ΤΉονονΟΥ, 6 Πϑγα 
γε βανα Ῥὰξ 6 ἐχεδϑυσα {μ15 δὰ 1 [ῃΐ5 ὑγσθαβαγα ἐπὶ ϑαχίῃ- 

ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ [δῷ ναϑββὶβ, ὑμδὺ ἰῇ 
Ῥαίτεα ΟἿ νεβββιβ, ἰῃ ογάον πὶ [τε ονεττοαδὲ [ρΟΟ Ῥαγοηα ψ δὲ 48 

τῆς δυνάμεως ἧ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ | ΠΟΙΎΏ281 Δ 6 σά 
οὗ 126 ῬονοΣ ΤΑ, ΡῈ οξίῃε αοὐά δῃᾶὰ ποῖ δφῃηὴῇ ποὺ ἐπαῦ οαὲ οὗ 

ἐξ ἡμῶν: 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι [οὐγβεῖνοβ. 8 78. γα 
ουΐ οὗ 15; ᾿ ἰπ δνεὺν [8.7] Ὀεΐῃβ ὈΥΘΒΒΘΑ͂ [ργβοβθα ἢ ΘΥΟΣΨ ὙΆΥ, 

3 ΕΣ ᾿ ᾿ . 
ἀλλ οὐ στενοχωρούμενοι, Ρυῦδ πού ογϑιιρεᾶ δ8- 
[51:1] ποῖ Ρεΐῃρ ρυΐ ἴὰ ἥδστονν ΡΊ866,} γοηά τηονθιηθηῦ; ὅδ 

ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι, [816 ΡΕΓΡΙΘΧΘά, θὰ τος 
Ἰξαονσίσρ πὸ σὰν οὐξ Ρὰξ ποῖ Ῥείη αΣΙΘΥΙΚ ΧΑΥ 1655,  ΘΌΞΟΙαΙΘΙΥ τ ἢ πὸ ὙᾺΥ 

9 διωκόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι,] ουῦ; ϑχ)ἅα 8΄Θ. Ρεγβδ- 
Ῥείηῃϑβ ρεσβεοιίθαά ὰς ποΐ Ὀϑίαβ ΕΣ ἄοννῃ ἰῃ,. ἰουϊοα, Ὀὰα ποὶ 16Ξ 

καταβαλλόμενοι ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι, ἴῃ [Π6 ἸΌΓΟΩ; ψα 8Γ8 
Ῥαίηρ σονναὰ ἄοννῃ ναὶ ποῖ Ῥεΐηξ ἀδβδίσουϑθάα, [ σον ἀν, Ὀαὺ ποὲ 

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿[ησοῦ ! ἀθϑοἰτογοα. 10 ΑἸττανς 
ΔΙ. 5 1ὴ8 ἀεδάθηϊην ΟΣ 8 Ζεβὺβ [τ οηᾶυχο ΟΥΟΙΥΜΏΘΓΘ 

ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα ἴΏ ΟὟΤΓ ΡΟΟῪ ἐδμ8 
ἴχ [88 Ῥοᾶν θεδυϊηβ ἀρ, [ἷὼ οτάδυ ἔπαΐ | θα ῃ -ἀβαϊηρ ἐτϑδίς 
καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι τηδπξ φίνθῃ ἴο σέθδῃξ, 
ἀμῶνοι. φα, ερωθῆς. τ Ὦ ἴδε. ἐμεῖς ὑπαᾶῦ [Π8 Πἴ8 οἵἩ σοϑιβ 
μῶ ν ἢ, ἀεὶ γὰρ ἡμεῖ 

ΟΥ τ58. ταϊραὶ μα χυδηϊξοβίθα; Ἔν ἴοσ ψν7Ὲ ΠΣ ΚΕ διδο Ὀ6 τρϑᾶβ 
οἱ ξῶντες εἰς θάνατον͵ σιδὨἰεδὶ ἴῃ οὐχ ΒΟΥ: 

118 (0265) ἩνΙη 5 ἰηίο ἀεαῖθ 11 ΕΌΥ ψθ ψὴ0 "νὰ 
παραδιδόμεθα διὰ ᾿Ιησοῦν, [ 81:8 ΘνΕΥ Ὀδἰπρ' ὑτουρῃΐ 

Ψ6 ἀχὸ ϑίηρ είνϑη θεϑὶθ ζπχουσῃ 1εβι5, ἰῖ32606 ἰο ἔἴδοα ψἱ ἢ 
ἵνα καὶ ἡ ζω τοῦ [ησοῦ᾽ ἀφραίῃ ἴῸΓ 76 βιβ᾽ 588, 

ἀπ οτάδυ δὶ 815. ἐξα 1186 ΟΥ ἰδ6 Φεσὰ5 ἐμαὲ ἐμ8 1176 οὔ σΖϑεϑ 

φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. παῖ θὲ τιατϊἑοσίδά ἰὼ (δὰ τοοίδὶ θη ὀξῃς, ΤΉ8 8180. ὍΘ πηιδᾷβ 
τ δηἑ οϑῦ ἰἢ ΟἿΣ πλουΐδὶ 

ἘΕΡΥΕτοι,, ΠΘΞΏ. 12 ΟΟμβθαπθηῃ 
12 ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν 

Αβιδῃᾶ 6 ἀδθαίῃ Δ 5 ἰ5 νοσκιὰβ νι 81, ἀεραῖ Μ ἈΚΡΊΣ 

δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. οδυὰ ἰδ δὺ ΜΌΓΙΣ 
εἰς Ῥυξ ζωὴ ἴῃ δος . 5, θὰῦ Πὲ6 ἰῃ τοῦ: Ἢ 

18 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 13. Νο Ῥβοδιιβθ, 6 
: Ἠδνίησ. Ῥυξΐ ἴῃ6 νεῖν ΒΡ οξίμθ, ὰγρ [86 βϑῖὴθ βρὶὶῦ 

πίστεως, κατὰ τὸ οἵ ζαΠΠἢ ἀ5. ἰμδὲ οἵ 
Ἔν αμμένον ἜΗΝ ἣν (Ἀ1π6}.} Η Ομ. 16 ἰ5 πτιθεπ 
γεγραμμένον πίστευσα ιὸ “ ἢ 

αν Ὀθθα τ ἴσα. ΙΡεϊονεῶ, ͵ , ΣΟΌΡα ΈΙΟΘΒ 1 ἐχεσοίβεα 1, 

ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν διὸ ὑβθυθίοσθ Σ ΒΡΟΚΘ,᾿". Μ ΄ μ μεν ΘΧΘΓΟΙδΘ. ἔδι οο᾽ ϑροῖθ, δἱϑὸο ΜῈ δὰ Ρεηθνίηθ, ἰΠΣΟΘΒῺ ὑν 16 ἢ 

καὶ ᾿᾿λαλοῦμενν 14 εἰδότες ὅτι 8πα ὑμθογθίοσθ. 6 
Διο Ψ6 816 βρεακίῃρ, Βανίηρ Κπόσα - ἰδὲ 5ρ6δκ, 14 Κπονίηρ ἐμδὺ 

ΙΝ 

818 

τὸν κύριον ᾿[Ιησοῦν 
Τιοτᾶ 2655 

ἐγερεῖ καὶ 
ἍΜ ταῖβθ ὉΡρ' δηᾶ 

15 τὰ 
ΤΏΘ6 

ΕἸ ᾿ 

ἐγειρας 
Βανίηξ τϑαιβεᾶ ρ ἰὰ6 

καὶ ἡμᾶς σὺν ᾿Ιησοῦ 
αἷόὸο 0.08 ἰοβοίμου ἢ {26815 

παραστήσει 
{1} Βἰδ: λα δοηρβίαα 

γὰρ πάντα δι᾿ 
ΤΟΣ 811 (1555) {.δτοῦσῃ 
. Ν 

χάρι 
ΠΙᾺ ὑπάσεοσνοα Κἰπαπθδ5 

διὰ τῶν πλειόνων 
ΠΡ 9)» 1:9} 1ὰ8 ΤΆΟΤΘ (Ο65) τὰς. ἐπδηκδείνίη 

περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 
τοϊθῦ δρουθαὰ ἰαΐο {6 δοῦν οξίμε Ὗαοά. 

{π6 (0116) 

ς« 
ὑμιν. 
χοῦ. 

ὑμᾶς, ἵνα 
τοῦ, 1 ογᾶδυ ἐμαὶ 

πλεονάσασα 
Βδνῖῃ δ ὈΘΟΟΙῺΘ ΤΟΥ͂Θ 

τὴν εὐχαριστίαν 

σὺν 
ἰοσοίποσ νυ 

16 Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, 
ΤΒΥΟΌΡὮ ΏΪΟ ποῦ Ἐν ᾶἃσὲ Ῥϑμβανὶηρ ᾿8α]ν, 

ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 
Ῥυῖΐ 1Ὲ κδο βὰς οιϊ51ῖἃ6. οξιϑβ ΒΤ 

διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω ἡμῶν 
ἰ5 ΑΒΌΩΒ αὐνᾶν, Ῥαξ ἔμ (οὔ) ξηβδίαᾶθ οὔιβ 

ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 11 τὸ γὰρ 
5 οί 5 σοηθυννοα ἴο ἀν δῃα ἴἰο ἅδν. Τὴ6 ἴον 

παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως 
τιοτθη δῦ Ἰρηΐ (Π 655) οὗ ἴδ 6 ἐσϊθυϊδίοι 

καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον 
ΔΟΟΟΓΟΙΩΝ ἴο ονοετοαδί ἰηΐο ονοϑυ-οαδί νου] θ᾽ 

βάρος δόξης. κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ 
ψορης ΟΥΡΙΟΥν ἰβ5 ΟΣ ον ἰοὺ 115, Ὡοΐ 

σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα 
Ἰοοϊκίη! δὲ ΟΕ 5 186 (1855) Ῥοίηξ βοθ 

ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα, τὰ 
Ῥυΐξ [δ ([ϊ 55) τὸ Ῥϑίηβ 5θθὸὴ, {π6 (1 65) 

γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ 
Ὸ ὈὈΘΙῺΒ βεθα ἰϑιῦροσθσῦν, ἐπ (πη 55) Ῥαΐ 

μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 
τοὶ θη 5 νου ϑ 5. 

5 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἐπίγειος 
Ὗε αν Κῆοσα ΖὸὼσΣ δαὶ ἡξονοῦ ἰῃ6 Θϑυίν 

ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, 
οἔυβ Ὠοιδα οὗ ἱμ6 17:91} Βῃουϊαᾶ Ρ6 Ἰοοξεα ἄονῃ, 

οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ. ἔχομεν οἰκίαν 
Ρυϊαϊης οὐοξ αοὐ 'ννὸ 816 ανΐῆβξ δουβα 

ἀχειροττοίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
ποῖ μαημαχηδαθ Θνοχϊαδίηρ ἱπ  ἴδμθ Ὦρανθῃβ. 

ὃ καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ 
Δῃᾶ Φοτ 1χ {15 - ὸ δῖ βσοδηΐηρ, [8 

οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
ἀψεῖπμη βοὰῦθδα ΟὟ ἐμ (ομ6) οὐΐοῦ  ἤϑᾶνϑῃ 
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Ὧ86 Ψψο γχϑιβοᾷ “6515 
ἋΡ Ψ11 Γαῖδο π5 Ὁ 
6150 ἰοσοίμον τὶν 96- 
ΒῸΞ 841 ΜΗ1 ὑγϑδθὴΐ 
5 ᾿οροίμεσ τὶν τοῦ. 
15 ΒῸΣ. 811 ὑπΐηρα δ ΥΘ 
ΤΟΥ ὙΟῦκ 5865, 'ἢ οὐ - 
ΟΟΥ ἰῃηαῦὺ ῃ6 υπμᾶθ- 
βεγνϑᾶ κἰηηθβα ψὨΪΟΏ 
δ τ 1164 Βῃοιμᾶ 
ΔΌουα Ὀδθοδιβο οὗ ὑπὸ 
ἐμδηκερίνίηρ οὗ 8 ὴν 
ΙΔΟΤΟ ἴο {π6 ΡΊΟΙΥ οὗ 
σοᾶ. ᾿ 

16 ὙΠογοίοσα τὰ ἄο 
ποὺ σῖγα Ρ, Ὀαὺ ονθα 
11 τ᾽Λ6 δὴ ψὲ δῖ ουὖ- 
5ἰᾶθ 15 ψαβδυϊηρ ΔΤΔΥ, 
σον [ῃη6 τϑη 
ΓΘ ἰηϑίᾶθ 15. Ὀδϑίηρ τ6- 
Ὡρνοα ἔσομι ἂν ἴο 
δ. 17 ἘῸΤ ὑποιρὴ δ 
ὑἸου]δο 15 τποσθα- 
ΤΑΥΙ͂Υ δ8πᾷα Ἰ’ραῦ, 1ὖ 
ὍΟΥΚΕ οὐἷὖὐ Ι͂ΟΥἮῪ ἃ ἃ 
ΒΊΟΥ ὑμαὺ ἰ5 οὗ τοΣ 6 
8 ΤΟ ΒΓΔ ΞΒΙΩΡ᾽ 

τοὶ δηᾶὰ 15. δυο - 

Ἰαδίϊησ; 18 ψΏΠῸ στα 
ΚΘΘΡ ΟὔὐΥ̓ΘΥΘ5, ἢοὺ ΟἿ 

χθ ὑμίηρο βθθῃ, αΐὺ 
ΟὨ {π6 ὑδίηρα ὉΏΒΕΘΏ. 

ἘῸΣ 6. ὑπΐπρβ Ξθϑὴ 

816 ὑδρθοσασν, δ 

[6 ὑπίηρα συ ϑθο δῖα 

Θνουδϑῦηρ. 

Β5 ἘῸΥ͂ 6 Κὺποὸνν παῖ 
1 ΟἿΤ ΘΑΥΡΏΪΥ 

ΠΟΙ 56, (15. ὑδηΐ, ΞΒΒουϊᾶ 

Ὧ6 αἰδϑοινοαᾶ, ὸ 816 

υ ᾶνθὸ ἃ Ὀυλάϊηρ 

ἴτομπι αοᾶ, ἃ Βοιδ6 ποῦ 

τϑᾶθ πιῆ ϑηάϑβ, 

ονουιδϑιίϊηρ ἷἱὰ ἐμ6 

Ὠδδύθηϑ. ΖΕΟΣΙ ἰὴ 

ὑηϊ5 ἀμοιϊῖηρ. ΠΟοΙ56 

δ ἄο ἰμαθρα φ,ΌΒΩ, 
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ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, 8 εἴ γε -καὶ ΘαΥΠΘΘΌΙν ἀθδίσϊηρ 
ἴο Ῥαΐ Ὅρος βεῖνϑϑ Ἰοησίας, Δξ τὰ ἔδοὺῦ 8180 [ὁ ρρῃῦ οὐ 8 οἱ 

ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ ἔογ 05 ἔτοα  ἤθϑδνυ. 
Βανίπε ραΐ οἱ 56ῖνεςξ ποΐ Βα (0065) [ 6, - 8350 ὑξαῦ, Ὦδγ. 
εὑρεθησόμεθα. 4 καὶ . γὰρ. οἱ ὄντες [ἰπ5 ΤΟΙ ρα. ἐἰ 
ἍΘ 5ῆ8} 6 ξομπηά. Αὐᾶ ἴοσ ἴδε (ομ65). Ῥϑίῃηβ [οἢ, θ᾿ 508} ποῦ. ἢβ 

ἐν: τῷ σκήνει στενάζομεν - βαρούμενοι ξουμα πδκϑᾶ. 4Τῃ 
ἴὰ ἴα ἰφεαῤ οὖὐνα δτα στοβῃϊηαρ Ῥϑίῃρ νει θα ἀονν} ἔθ, ΜΘ ὙΠΟ χὰ 
ἐφ᾽. τ ὦᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι [1 15. ἰδαῦ ρτόϑη, 
Ὅροι - ἸΏ πού 'Ψὲ ἅχϑ ΨἉΠΠΡ ἰο ραΐ ΟΝ 56ῖν65) μαίηρ ψϑίρηθα ἄονῃ: 

ἀλλ᾽. ἐπενδύσασθαι, ἵνα ρεόθαϑδθ ὝἂῸ ψϑδηΐ, 
Ὀυΐ ,ἴο ραξ ὕροῖὶ βεῖνθϑ, ἴῃ οτᾶδσ ἐμαὶ ἰοῦ ἴο ρΡὰῦ ἰδ οἵ 

καταποθῇ :" τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς Ῥὰῦ ἴο. νῦ ἢ ([ἢρ 
ταῖρι θα ἀταπὶς ἄουτι. ἴδ. τοουίαῖν (ὐἴ5) ὃν {πὸ οὐμοτ,. ὑπαὺ Μδδὶ 
ζωῆς. ὅ. ὁ δὲ. κατεργασάμενος. ἡμᾶς [ἰ85 τποτῦϑ!] ΙΏΔΥ Ὡς 
1126. ΤΏΘ. Βαϊ, (016) πανί ϑνοσξεά ἄονῃ τ΄ [5] 8]1ΟΘα ἊΡ Ὧν 
εἰς αὐτὰ τοῦτο θεός, ὁ [1116. ὄνον 86 ὑπαὶ 
ἰαϊο νοῖῦγ 815 (π8) “ αοά, ἐμ (οπθ) ἰρτοασεᾶ 85. ἔῤὲ 

δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ [815 ΥΘΙΥ ὑΒΙΏρ  ἴς 
Βανὶδξ εἴνεα.. ἰοῦ ἰπθ - ἴοϊκαῃ ΟΕμε[ αοᾶ, ΨὲΠῸ 'β8γ6 -- Ὁ 
πνεύματος. ᾿ [6 ἴοκθι οἵ νῆδὶ 

Βρϊσιῖ, ἰβ ἴο᾽ οομθ, ὑπδὺ. Ἴδ, 
[86 βρίσὶῦ. 

ΟὟ 6 8ῖὸ ΣΝ 
ἴοχθ ΔΙΑ 5 οὐ ροορὰ 
οουχαρο δηᾶ Κῆον 

6  Θαρροῦντες τς οὖν πάντοτε καὶ 
Βεῖπρ οὗ βοοᾶ σοῦγχαρε ἐποζέξοσθ δαἰνναγβ δὰ 

εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες. ἐν 
Βανί Καο ἰδαὺ. ὈοίΩξ Βιλοὴ (ον) ῬῈΟΡΙΘ ἴἢ 

τῷ σώματι «ἐκδημοῦμεν ἀπὸ [ὑμαῦ, ψΏΠῸ ψ6 Ὦδνα 
ἐβα Ῥοᾶν νγε δῖα βείηβ σας οὗἩ (ο Ὁ) Ῥβορῖθ ἔγοα [ΟἿ οΘ. ἰπ : (88 
ποῦ κυρίου, 1. διὰ πίστεως γὰρ([Ροᾶγ, ψ 8ἃτθ δ- 
1ῃ6 Τιοχτᾶ, ἑβτοῦρῃ. ξδϊῖα Τοῦ [δοηῦ ἴγοτῃη ἐμ Γιοζά, 

περιπατοῦμεν. οὐ διὰ εἴδους, ---ΤΊῸῚ Μὰ. ΓΒ ψϑάκ- 
γγ 6 ΔΤῈ νυ δ] τι αροὰὲ τοὶ ἰβτουθῃ ἀρρεδσϑῆςα,--- [ὩΡ ΨΥ. ἔδίνῃ, - ποὺ 

8 θαρροῦμεν᾽ δὲ ᾿καὶ [Ὁ͵ 5ἰθαὺ. 8 Βα γ8 
26 ΔΥῸ Ῥοΐπῃρ οὗ βοοᾶ σουγαθα Ῥμὲ 8150 86 οἵ βοοα σΟΊΓΑΡΘ 
εὐδοκοῦμεν - ᾿Πἢ μᾶλλον δα 816 ὙΨΕ1 ρ]οαβδᾶ 

76 ΔΥ6 Ἰδίακίηϑ, ΞΗΝΣ ταΐμεν τϑθου ἰὼ ᾿Ῥεσογηθ 8Ὁ- 
ἐκδημῆσαι -. ἐκ τοῦ σώματος καὶ 560 τσ {86 ὈΟΩΥ 

ἴο Ὀς των μῆσο φῬβορῖθ ουἱοῦ ἴμ8 Ὀοᾶν δορά 8ϑ)ηὰ ἰὸ 836 οὐ 
ἐνος ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον: ΒοῖηΘ τα [Π6 “ιοχὰ, 

ἴο 6 δλοὴρ (οὐ) ῬῈορ]ῚΘΒ ἰονναῖὰ ἱ{ἐπθ Τιοτά; [9 ὙΠ ΟΓΘΙ͂ΟσΟ 6 816 

ϑ διὸ καὶ. φιλοτιμούμεθα, ἼἼαἰδο ταδκίηρ [Ὁ οἱ 
ἰὨσόοιθ ἢ ὙΜΕΙΟΒ. 8180 ννῈ δ:Ὲ ξο μα ΟΣ ΒΟΥ ΖῸΓ ΞΕΙ͂ν 8, 1) ᾿ἐπμαῦ, ΣΌΣ 

εἴτε ἐνδημοῦντε 
ν᾽ 2ε1-|ηρίτηυ ῃμ ᾿ ῬΘΙΩΡ̓ ΒΙΏΟΩΒ (Οὐ) Ῥθορὶδ 

εἴτε 
ΟΥ 

Ἀϑνὶπξ οὐν Ἡδπιὸ 

ν Στ) ΠΛῊΝ ΟΥ̓. Ῥείησ 
ἐκδημοῦντες, . εὐάρεστοι ᾿ 

Ὀρίὴξ οαὐ οἵ (ον) ῬΘΟΡΊΘ, (ο165) ὍΣΗ ῬΊθαδίηξ αὐϑθαὺ τοις τα 

αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺ ὰ πάντα ἡμᾶς ἴθ ΤΙΒΥ͂ ὉΘ ϑ0σερ δῶ, τς Ὁ τς, ὙᾺΡ πάντας ἡμᾶς κο]9. το ἀπα, 10 Ρῖ 
φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ {|ἷὲ τηυδὺ 8}} 6. τηδθ 

ἴο Β6 πιδιιξοβίοα.. 1 15. ΘΟ ΥΥ ἴῃ ὕτοθὲ  οξίμθ]᾽ πλϑϊζοσῦ. ὈΘἴοσθ: 88 

815 

βήματος ᾿ τοῦ χριστοῦ, ἵνα 
βία; . οὗ τὰ 8 ΟΕ χιξί, - πὶ οτγᾶδχ ἰπδὲ 

᾿κομίσηται ἕκαστος τὰ 
αὐἰρσδξ ΟΔΤΤΥ ΟἿ ἔοτ 561 6808. (οὨ 6) {8 ἐἰλίαεο) 

διὰ τοῦ σώματος πρὸς 
ζχοῦβθ 1τῃ6 ᾿ ὉΟΩΣ τοννατὰ ψὩο ἢ “βμιηξο) 

ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εο Εἴτε 
86 ΡΕΙΕΟΥΤΩΘΩ͂, δ 2 των ξοοα (ϊπ 5) ΟΣ 

φαῦλον. . 
να (ἐμ΄π5). 

.11.  Εἰδότες οὖν τὸν 
Ἡδνίδβ Κπονῃ ἜΒβοσοΐοσα ἴδ6 ρον οὗ ἴπ6 

κυρίου ἀνθρώπους - πείθομεν, θεῷ δὲ 
ΙΤοτὰ - ΓΘ ὁ, ΘΑ Χδ πεσαξάϊηρ, τὸ αοα δὲ 

πεφανερώμεθα" ἐλπίζω δὲ καὶ -ἐν 
ψ6 δνα ὍΘΕΩ τοδηοϑίθα; τὰ ΠΟΡίη 5 Ὀαΐ 8158 ̓ ἴχχ 

ταῖς συνεϊδήσεσίν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. . 
τὴ 6 - ΒΟΏΒΟΙΘΏΘΕΒ οἔ του το Βδνα Ὀθθα ταδτιϊξαβίοα, 

12. οὐ ἑαυτοὺν ς 
Νοῖ ΞΕΙ͂Τ 65 

ἀλλὰ 
Ραϊ 

ὑπὲρ. 

τονθς. 
πρὸς 

φόβον τοῦ 

πάλιν 
ϑϑϑῖῃ . 

:συνιστάνομεν τὰ . 
Ὅ6 ΓΘ Ῥυϊίπα 1Ὲ δίδιμαϊησ᾽ ἐοδειμὸν 

ἀφορμὴν “ διδόντες ὑμῖν καυχήματος 
ΟΕΥΙΙΒῺ ἔΡΟΤα  - Βἰν] 8 ἕογοῦυ οὗ Ὀοδβίζηξ 

ἡμῶν, ἵνα ᾿ . ἔχητε - : 
115. 1 οτᾶϑθυ ἐμπδῖ ᾿" ΧΟΥ ΤῊΔΚ 6 πανίῃβρ ἰονψαχα 

ποὺς. ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ 
[6 (ο65) ἴπ ξβδοθ (0165) Ὀοαβίίαβ, Δα -ποΐ 

ἐν. οἱ, καρδίᾳ, τς -εἴτε΄ γὰρ 
ἴῃ ταν ᾿ρατῖ, ΟἿ ΠΟΊΠΘΕ ,: Ζοτ- 

τς ἐξέστημεν, τῇ 
ψ δίοοα οαΐ οὗ (ϑβιν 5), 

σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 ἡ γὰρ ἀγάπη 
6 ἅττα ΒΟ α [ἢ ΤΩ, ἴο τοῦ. ΤΠ ιἄοσ ᾿ Ἴονα 

᾿ χριστοῦ ΝΣ συνέχει 
- Ο ἢ σῖβὶ 15 Βοϊ 5 ἰοεϑίμοσ 

τοῦτο ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων 
815... εἰδαῖ ὉὍΠΘ. ΟΥΣ 811 (0165) 

ἀπέθανεν: ἄρα ᾿ οἱ πάντες ἀπέθανον: 15 «καὶ 
88 αἰοά; ΕΘΗ ἴδθ.. : Δ} ἴδον ἀϊδᾶ; δρᾷ 

ὑπὲρ. πάντων - ἀπέθανεν. ̓ς, ἵνα 
ΟΥΕΣ 811 (Ομ 65), ἂς ἀἰεᾶ"" ἕπ οὐάοσ οί" "᾿ς 

-ζῶντες. «μηκέτι . ἑαυτοῖς. ζῶσιν. ᾿ς 
(οαξο) Ἡνίῃβ. ποῖ γοῦ. ἴοι 5εινεβ ᾿ὦ "Ἄλον ταῖρινὐ Ὦνα 

ἀλλὰ τῷ." .: ὑπὲρ. αὐτῶν ἀποθανόντι. .. 
ἐθαΐ ἴο ἴμ6 (06) ονὸῦ ἰδϑῖι ἰο (ο16) μανίτρ οὐ πὶ 

καὶ τ΄. ἐγερθέντι, :.. τσερρς 
διὰ ἴοὰ (ο6) μανίηϑθ ὈΘΘῺ ταὶβεα ὑρ.- 

ὑμῖν, 
ἴο γοῦ, 
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- εἴτε 
ΟΣ 

"τοῦ 
οὗ 6 

Κρ ίναντας᾽ 
μιᾶν ΠΛΕῖ 7υάθεα 

Ὧ,8, 
ἡμᾶς, 

δ [μο ΠΩΣ ; 
Γ᾿ Ποθ6. ψῶο Πἶνο πιϊρμΐ 

ὦ ΟΟΝΕΝΤΗΙΑΝΝ δ: 11--1 

Ἰυαάσιηοηῦ δοαῦ οὗ 
Ὅπ86 . ΟὨγίδῦ, δῦ ΘΟ 
ΟὯΘ 8» φοὺ .δἷ5 
αὐτά ἴον 6 ὉΙΠΡ5 
ἄομο ἐπγοῦσὴ ὧδ 
ΒοΩΥ͂, δοσογαΐηθ ἴο 
ὑῃ6 ἰδίηρα. ὯΘ - 88 
Ὀχυϑοιϊοθά, σψϑϑύθοσ 
5. Βοοά ΟΥ 116. - : 

᾿ 11 Ἐαονίηρ, {δ οχθ- 
ἔογο, ἰδ οἴδθασ. οὗ 
16 Τιογᾶ, ψὸ Κδὸρ 
Ῥουσυϑαϊηρ τωθῃ,. Ὀὰπὺ 

ψ6 Ὥδνε θυ τηϑᾶθ 
ταϑϊζοδῦ  ἤο Οοᾶ. 
Ἠονονοῦ, Σ ΒόΡα 
ὑμβαὺ ψὰ - αν Ὅδεὰ 
ταϑᾶθ τηϑηϊίθθε 8180 
1ο “τοῦυκ σΟΠΞΟΙΘΏ665. 
12 ν8ὲ δἵϑὸ. τοῦ αϑϑίῃ 
Τϑοοχαπιθηάίηρ Οὐτ- 
βοῖνθα ἰο ὑοῦ, Ὀὲε 

᾿ σἰνίηρ Ὑοῦ 81 ἰῃ- 
᾿ἀποραθηῦ ξοσ- Ῥοδϑβὶ- 

ἴὰρ ἴὰ τεϑρθοῦ ἴο - δ, 
ἰλεῦ τοῦ τὴῶῦν Ὦϑυα 

[8 ΘΆΒΝΘΙΓ ἴοῦ ὑμοβα 
ΜΏΟ Ὀοδϑδὺ ογοῦ. ὑπ6 
οαὐϊασὰ ΔΡΌΘΆΣΔΘΘ 
μῬαῦ ποῦ οΥὐϑῦ μ8 
Ὠρϑαῦὺ. 13 ΕΣ: ἢ στα 
ἅχοτο οἷ᾽ οὗὁ ΟἿν χη], 
Ὁ ψὰϑ ἴῸ Οαοῦᾶ; Ιἔ 
6 8.1.6 βουῃᾶ 15 τη, 
ὧς, 5 ἴοσ: στοῦ: .14 ἘῸΣ 
ἴθ  ᾿ονο-: ἴὯ8 - ΟὮγΥἰϑὺ 
᾿Β85. ΣΟΟΡΊΒΘΙΒ- 15, Ὅ6- 

οϑῦδθθα ἰδ. 15. τ ηδῦ 
6 Ὥδνο ᾿ἰπαᾶρρᾶ,ς 

ἄοῦ Θθ. τῇδ: αϊδα 

ἔῸ 81; 580, μη, 
411 δα αἰοράᾶ; 15 ἀπά 

αϊρα ΤῸ .: 811 ἐῃδὲ 

᾿νε ὯΝ οαΘΟΣ ἤότ 
ἘΠΘΙΔΒΘΙ͂ΨΕΒ, . πὸ ΤῸΓ 

τὰ ὙΠῸ -ἀϊθά. ΟἾΟΣ 

ἰὐθα δρᾶ ψ͵88.. γαὶβθα 
ἐς ρ... κονονν ρον ς το εις τ 



2. ΟΟΒΙΝΤΕΙΑ͂ΝΝ δ:16--6:2 

16 Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα 
Δβ-δῃάᾶ ννε το ἴθ πο ΤῸ οη8 

οἴδαμεν ̓  κατὰ σάρκα: εἰ καὶ 
ν 8 δανε πον δοςοσαϊηρ ἰο Ε65Ε; 1: κῳὍπὰ 

ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, 
ν6 Ὦδνο ὌΝΩΝ Δοςσογάϊηρ ἴο Β658 Ομ σῖβί, 

ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 11 ὥστε 
Ῥ»αεῖ τὸν ποΐγεξ Μὲ χὰ Κῃου ΠΕ. Απ.δπα 

εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις τὰ 
ΖΞ δθϑοῦθ ἴῃ ΤΟ τϑὶ, ΤΔΘῪ οτραϊζουῃ; ἰδ6 

ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν 
δτομ αι  ἀμίαθ5) δ 152).2}} ΔΙοωρΒίας, Ἰοοῖκ' 185 ὈθοοΘ 

καινά: 18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
πον (ἐλ 55); ὴε αξ 841} (ἰὴ 55) οὐδοῦ ἴδε 

θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ 
οά {πμ6 (ου6) δανίὶηρ τοθοποεᾶ 85. ἰο ἩΪΓΛΞΘΙ͂ 

διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν 
ἴσου. ΟἸγδὲ πᾶ πανῖηρβίνεη. ἰο ὰ5 186 

διακονίαν τῆς. καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι θεὸς 
βουνίςσθ οὔίῃμε σχεσοοπο βίοι, 85. ἰμβαὶ ἀοὰ 

ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, 
8 ἢ ΟὨχὶσ ψουῦάᾶ τοοοποὶ θ ἴο ὨΪΤ561, 

ὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα 
ἐψὰ . ΤΘΟΚοΐΪηΒ ἴο πὸ {π6 24}15 θεβιάβ 

Ἂ [4 32 Γ᾿ -“" Ἂ [4 - 

αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 
οὗ Ἔπδιι, δᾶ μᾶνί πα ρὰϊ θὰ ὃ5 ἰῃῇαὸ ΨΜοχὰ οὗ 1ῃ6 

καταλλαγῆς. 
χϑςοομο δ, οι, , : 

20 Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν. 
Ὅν Ομ τιβέ ἐμογεΐοτθ γ76 Δ1΄Θ δηλ ΘΒ ῖΟΥ5 

ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν' 
δὲ οξίβοεο Οαοά φησ Ὡ τῆσοῦρῃ 15; 

δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, 
6 δῖ Βυρ Ὁ βΟδ δ’ ΟΥΝΕΓ Ομσιϑί, 

καταλλάγητε τῷ θεῷ. 21 τὸν 
6 τοῦ τϑοομοιθὰ ἰο 6 σσα. ἸΏς (ο1π6) 

γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν 
Βανϊῃβ Κῆον ἢ ΟΝΟΣ ω8 51 

ἐποίησεν, ἵνα 
Δ6 χηδᾶρ, ἴῃ οτάοχ ἰμδὲ 

δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ: 
τἰσῃ θουβηθ85. οὗ σοά ἦὰ Ὠϊτη. 

ἐοὶ 

: 516 

ἡμεῖ γενώμεθα 
ἜΝ : ταὶ Ῥθοοσλα 

θ Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν 
ὙΜου κίας ἰοσοῖμεσ ας δἰ8ὺὸ ννα ἃ. δι γθδίσξ, 

ὴ εἰς κενὸν τὴν - χάρν 
ἔμ} τοϊὸ Θαλρε (6558) [886 υπάεεοσνϑᾶ κΚἰπάμθδβ 

τόῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς: 2 λέγει γάρ 
οὔίδῆο αοα ἰο δοσορὲ ὑὕοῦ;. - ΠΘ15 Βγ1Π8 ὸχ 

Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου 
Τὸ δρροϊηϊθα ἐπ δοσορίδθιθ 1ἵβεαχᾶ ὕροὰ οἶγοῦ 

816 

10σομ ΒΘ αΌ ΘΕΟΣ 
ἔτομι ΠΟῪ ΟἹ Ψ6 ΚΠοΝ 
ΠΟ πιϑῇ ϑοσοσαϊῃρ ἴο 
ἰμ6 Β6ϑῇ. Εἴνθῃ 1 γε 
Βδαῦο Κῆόοχῃ ΟἸ σι 
δοοογαϊησ 0 [88 
ΕΙΘΘΏ, σογύδι Ὁ ψχα 
ΟΝ Κῆον Ὠἰϊμ 850 ἢ0 
τήοτο. 17 ΟΟΩΞΘΟΌΘΙΝΙΥ 
1 ΘΟ 5 ἴῃ ηΐοῃ 
ψίὰ ΟὨσχίδῦ, 6 15 ἃ 
πεν ογοδύϊοιι; 6 οἹὰ 
ἰιϊηρ5 Ῥδϑδθὰ δΥΆΥ, 
Ιοοῖ ! ον ὑηρδ5 ἤδγα 
σοθ ἱπίο οχίβϑύθῃσβ. 
18 Βυῦ 811 ὑπίηρ5 818 
ἔτοῖὰ οὐ, ΨΏΟ ΤΘΟοὴ- 
ΟΙοα 5 ἴο ΒΪΠΊΒ6Ι 
ὑμτοῦρ ΟὨγδῦ πὰ 
σϑανθ 15. ὑπ6 τη δσῪ 
οἵ ὑπὸ τϑοοῃοὶϑιίοη, 
19 πϑιηθῖν, ὑπ Οοὰ 
85 ἈὉΨ 6855. οἵ 
ΟὨτϑ τϑοοηο τ ηρ 8 
ΟΣΙα ἕο ὨΪΠΊΒΘΙΥ͂, ποὶ 
τοοκοηΐησ ἴο ὕμθῃ 
ὑπ 8: ὕσοϑραϑϑθσ, δηᾷ 
ὯΘ σοτηχαἰ ρα [6 ψογὰ 
οὗὐ μ6 στϑοοῃοιδίίοη 
ὧο 1.5. με 

20 )0 οαε 816 ὑμοσοίοσ 
ΔΙ σΘοΥ5 βαρύ» 
ἰῇ [ἴὉΓ ΟἸἾσιδὺ, 85 
ἐμουρῊ αοα 6.6 τηδῖτ- 
ἰῃρ δηὐγοαιὺν ὑμτοῦρῃ 
15. Α5 βυρδίξζαϊος [ῸΓ 

ΟἸχῖδὺ νὰ Ῥδρ: “Βέ- 

οοθ Υϑοοθοιθα ἰἴἰο 

αοῦ." 21 ὙΠὴ6 οὔθ 0 
ἀ]ὰ ποῦ ΚΟΥ 51 [8 
ταδᾶθβ ἰο Ὅ6 5: ἴοσ 

5, ὑμαῦ ψ τηϊρῃηὺ δ8- 
᾿ σοσῖθ αοαβ Γἱρ ὐθοῦβ- 
ΠΟΒ5 ὉΚ ΤΟ ΔῊ 5 Οὗ Ἀΐπη, 

ὙΜοΥκίηρ ὑοσοῦμόγ 
ἢ Ὠτ, 6 8150 

οηὐχοαῦ τοῦ ποῦ [0 

δοσορὺ ὑπ6 πηάοϑοσνϑά 
Κιη άπ θ55 οὐ ἀοά 
δὰ ταΐθ ἰ5. μὰ 

Ῥοδθ, 2ΕῸΤΓ [6 5858: 

ΤῚ 8ὴ ϑδοσδρύθο]θ 
ἐϊπιθ 1 ραγστὰ γχγοῦ; 
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καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι’ 
δηῇῃὰ ἴα αἀδν ΟΥ βαϊναίλου. 1 βᾶνθ 610 

ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, 

2 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝἊ 6: 8---1Ὸ 

Βα ἴῃ 8 ΟΔΥ οὗ 581- 
ἴο γοι;  νγαύίουι 1 ὨΘΙρθα γοι." 

ΠΟΟΚΙ ΝῸΝ ἰ5 86 
Ιοοκ! ποῦ ϑρροϊηίεβα ἔπι Ὁ 61} δοσερίβ!]β ἰοψαγά, [65.066 1811} δοσδρύβ 16 

ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας" 
Ἰοοκ' τὸν αδν οὗ βαϊινδίζοῃ; 

ὃ. μηδεμίαν ἐν μηδενὶ 
ποῖ οὔ6 1ῃ 

διδόντες προσκοττήν, ἵνα 
δινίηβ δέχ κιιρ ἰοννδχά, πὶ οσᾶσδσ ἐπὶ 

ὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ᾽ 
[νι ΤΑΙ Ρ6 ἐουπμα βροϊίθα ἐπὸ ϑβοσνίςς, ΄ μυαΐ 

ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς 
Ὁ ονοσσίίηβ Ραυϊίίηδ ᾽π δβίδιλαϊηρ τὴ ἢ Ξ6ΙνῈ 5 

ὡς θεοῦ διάκονοι’ ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 
85 Οἔαοα δευνδηΐβ; 'ἰπ δηαισχηοθ χορ, ἴῃ 

θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 
ἘΓΙΡΟΙαιοησ, 1 προθβϑὶτῖθθ, - ἴπ Βίγδι δ, 

ὅ ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, 
Ἷ Ὀϊονβ, ἱὰόή ὑσχίβοηβ, 12 Ὁπ5θ 66 βἰδίθϑ, 

ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
ἷἱπἪ ἸΔΡΟΥΒ, ἴἢ ΘΟ ΘΌΣΠΘΏΟΘ5 ἔΣΌΙΩ 5166, ἰθ ξβξίηρδ, 

6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, 
χὰ μυτῖν, ἰῃ Κηονιθᾶσο, 1 ἸΟΏΡΠ 655 Ο βρ στ ζ, 

ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 
ἷΐχ Κιίπάμθασβ, ἴῃ ΕἸ 151} ΠΟΙ, ἴῃ 1ονθ 

ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει 
ἘΠΛΉΡΟΥ ΟΔΙ, ἴχλ ΟΣ οὔσῃ, ἢ ροννοῦ 

θεοῦ: διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
οἵ αοἄ; ἰμτοιρὴ ἰῃ6 νϑδροὴβ οὗ [6 γα θοῦξη 655 

καὶ 
δῃᾶ 

- 
τῶν ᾿ δεξιῶν 

οΥ ἴῃς (οἢ 65) ΟΕ [ῃ9 τἱδὴϊ [Ῥᾶγίβ] 

ἀριστερῶν, 8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, 
οὗ [8 6 167 [Ὀρδτῖ5], ἐπχουρ βίοσν. δπα αἰ ΒΟΠΟΥ͂, 

διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας: ὡς πλάνοι 
ἴσοι ἢ δᾶ ἔϑδιηθα δηᾶ δβοοῦ ἔβδιηθ; δ8 οδὐγϑηΐβ 

καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς ,Ὡἰὀἐὀἀγνόούμένοι. 
8. ἐγαϊξ] (ο1165), 85 (οπϑὸ) θϑίῃρ ὑπ Κποῖνῃ 

καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες 
δη (οὔ θ5) μεὶπδ σθοοθηϊζοα, 85 (ο.65) ἀνίηρ 

καὶ ἰδὺ ζῶμεν, ὡς .-. παϊδευόμενοι 
86. ἸΟΟΚῚ να 81:6 ἱνίησ, 85 (οἕθ5) ὑοῖτρ αἸϑοϊ  ποά 

καὶ μὴ θανατούμενοι, 10 ὡς 
δα ποῖ (0565). θοΐηρ ναὶ ίο ἀραίῃ, 88 

λυπούμενοι ἀεὶ δὲ. χαίροντες, ὡς 
(ΟΠ 65) θη βαδάθηθα ονὸσ πὲ (Ο00.65) Το] ΟΡ, 85 

. πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς 
(ΟΠ 65) ΡΟῸΣ ΤΏΔΏΨ Ῥαξ (ο165) θην ῃλην, 85} ἴδ) ΔΩ τίη, 

ἰηθ. ΤἸοοκ! Νὸν ἰ5 
886 αἀδῦ οὗ βαϊναίίοῃ. 

ϑΙὴ 10 ΨΥ 8186 
ποίμίηθσ [ τ οἰνίηρ ΒῺΥ Οδῖ156 

ΤΟΥ 5ύαμ θη ρ, ὑμαῦὺ 
ΟὟἿΣΤ ᾿Δ1ηΣδσν τηΐϊσῃΐ 
ποῦ μὲ ουμᾶὰ ἔἴδυϊ᾽ 
νι; ἀρυ ἴθ ονοῦν 
ὍΒΣ ὍΜὸῆ τροου θη 
ΟὝΥΒΘΙΥΟΒ 8485 Οαοα᾽ 5 
Σηϊηϊδίοσβ, Ὧν ἰδ6 δῃ- 
ἄυταηοθ οἵ τσ, Ὁν 
ἐσθ] 5, Ὁ Οδ565 
οἵ πορά, Ὁν αἰ ΠΟ 165, 
ὅ ὉΓ Ὀοαύίηρβ, ὉΨΡ Ὀχὶ5- 

ἐΘΏ5, ΟΥ̓ αἰδογάθσϑ,. Ὁ. 
ἸΔΌΟΥΒ, Ὁ 56 ΘΡΙΘ 55 
πἰρηὐδ, ὈΨΡ τος τ]0}- 

ουὐ Σοοά, ΘῸΥ ρυτὶν, 

ὉΥ Κηον]θᾶρα, ὈΥ͂ Ιοηρ- 

ΒΌΡΥΙησ, Ὁν ΚΙ ΠΘ55, 

ὉΥ͂ ΠΟΙΥ ΒΡ ΤΙδ, ὈΥ͂ Ιονθ 
ἴσχθθ ἔσο ὨΨΡΟΟΤΊΞΥ, 

ΤῸ ὑπυῦῃι] ΒΡΘΘΟΏ, 
ὉΥ Ααοα᾽5 ΡΟΤΘΙ; 
Του ὑπ ΘΆΡΡΟΣ Κ 

Οὗ τἱρηθοῦϑη 55. ΟἿ 

[πὴ6. τίρῃῤ Ὡδηᾶ δῃηὰ 

ΟὨ ὑπο ἰοῦ, 8 τοι ΡὮ 

ΟἿΟΥΥ δὃῃαὰ ἀἸΒΠΟΠΟΣ, 

σοῦ Ὀϑ8α ταϑροσὺ 
δα δορά τϑρογῦ; 85 
ἀδορίνοσα δῃα νοΐ 

ἐσαύηταϊ, 985 αΐηρ 
ἘΠΠΟῺ δηα γοὺ Ὀ6- 
ἰὰρ τϑσορῃ ρα, 85 ἀγ- 

ἰὴ δῃᾶ γοῦύ, Ἰοοκ!ὶ ψ6 

1ἴνϑ, 8.5. ἀἰβο θα 888 

ψγοὺ ποῦ αἀδνοχοαᾶ ἰὸ 

ἄρδίῃ, 1085 βουσόον ηρ 
Ῥαυῦ ΘΟΥ̓ΘΥ το]οϊοΙηρ, 
δ᾽ ΡῬΟΟΓ Ὀαὺ τπιδῖ- 

88 
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δὲν ἔχοντες: καὶ πάντα 

τοιμίηα , (0865) Βανί 5 δηᾶ 8} (ἐπ 1155) 

κατέχοντες. 
Ὠοϊαίπε ον. 

. 11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν 
Ἔμο του οὔ ὺ5 Ὧ85 βἰοοὰ οροιϑδᾶ ἃΡ ΜΟΣΝ Οσογιαὐ ΔΒ, 

καρδία] ᾿ϑᾶτὺ ὯΒ5 μιάοηθα 

οὔὖὗῦ. 12 ἴου ἅτ Ὡοῦ 

15 οὐ οσχδταροὰ Ι͂ῸΣ τοῦ 

ποῦ] ΣΡ 88, 

ΔΥ6. ΟΥ̓ΔΙΩ ΘΟ ΙΟΥ ΤΌΟΘΙᾺ 

ἴχ σοῦ ΟἾΈ: ὕθηάος 
τοῖς Δ ΘΟΌΟΏΒ. 13 50, 85.8ἃ 

ὑμᾶ Κορίνθιοι; ᾿᾿ -- ἡ 
μον ΟοΥ Β]815, ; ἴῃ6 Ἰδασέ 

ἡμῶν .ι, πετλάτυνται" 
ΟΥ̓ 5 . Βδ5 ὈΘΘΏ. Ῥτοδαθῃοᾶ; 

στενοχωρεῖσθε προς ἐν ἡμῖν, 

χοῦ ἀχὸ μεΐπε Ρυἱ πὶ ΠΔΥΤΟῪ ῬΙΔ66 1 .- 18, 

στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν 

σοῦ τὸ βείῃῃ Ρυῦ ἴῃ ΠΘΥΤΟΥ ξ 2} τι -Ὁ 
μαξ ἷὰ 

σπλάγχνοις ὑμῶν’ 18 τὴν δὲ αὐτὴν 

Ῥονν 615 ΟΥ̓ Υοῦ; ἐμπ6 - ρυ. ΝΕΙ͂Ν 

ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, 

τοΐστη τοναγα,  . 885 ἴο σοὶ Ι τὰ 55) 188, [- 

πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 
ρΡε τοῦ Ὁτοοάβῃβδα δἷβο'., ἡγοῦ, 

ἑτεροζυγοῦντες :4Μὴ γίνεσθε... 
Νοΐ Ρὲ ὕοῦ Ῥεσοχηίϑ Ῥείη δ αἰ σαν γοκοὰ 

ἀπίστοις" : τίς γὰρ μετοχὴ͵ 

το τσ το ὰ ας; δὲ τὶ ΤΟΥ͂ Βοϊάϊτις τ 

δικαιοσύνῃ -καὶ., ἀνομίᾳ, τίς 

τὸ τ σα ἰθουβηθ 585 δηὰ ἰἰοἸΑΌ]}Θβϑοϑα,. ΟΓἹ δὲ 

κοινωνία φωτὶ, πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ 
ᾧ ὉΠ ᾿χμδῖ Ρὰΐ 

Ἑμδτίὴρ,. ἴἰὸ σαὶ ἰοινατα ἀδικηθεβ 

συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ, ἢ τίς 
Ἡμφωνη τι ΟΣ Ομτδι ἰονατά, Βεηδτ, ᾿ οΣ μα 

μερὶς πιστῷ " μετὰ ἀπίστου; 

φροχοι τὸ ζαῖ [701 (ομ6).. ψἢ {τυ γειὰ 20 δὲ 

16 τίς δὲ. συνκατάθεσις 

ψγαὶ Β....) υτηρβ ἀνα. ἰοθεῖπεσ, 

ναῷ .. ... -- θεοῦ μετὰ. εἰδώλων;: ἡμεῖς 

το ἀϊνίπο βαρ αοα οἕ αοά ὙΠᾺ 1βᾷοῖβὴ Ἂς 

“θεοῦ. ἐσμὲν. - ζῶντος 
γὰρ. ναὸς -. : ς΄ 
Ὧοῦ αἰνίηο ἈΔΡ Γϑιϊου. οἱ αοά νὰ 8σὲ οὗ (οΏ 6) Ἰνίηρ;. 

Καθὼς εἶπεν ὁ: θεὸς ὅτι οἰ Ἐνοικήσω- 

δοςοσάμπι δ5 βεὰ. 6 - σοἅ ἰδδί.. Ι 58.8}1} ἐλάννοι! 

ἐν αὐτοῖς καὶ" “ἐνπεριπατήσω, ᾿ κἀὶ ᾿ἔσομαι 
ἔπεα  ἃπᾶ: 1588} ΔΙ ΔΛ ΠΕ. δηά 1 58) Ὀ6 

αὐτῶν. θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί 
οἔίποι,. αοά, δᾶ. πον Ψ1 06 οτος ῬϑΟρΙα. 

μέσου 1 - - διὸ ἐξέλθατε ἐκ 
τΤἈτουμἢ ΒΟ, σοχὰθ ουΐ τοῦ οαἵΐ ο τηλαβί 

αὐτῶν, καὶ -- -“ἀφορίσθητε, --- λέγει. Κύριος, 

οξίμοσω, ὅρα τοῦ 86 ἀρῆποα οΚἉ, 15 ΒαΣΙΠΕ Τιοχᾶ, 

11. Τομόνα, “7, 8,11 πλειθαδι 16 Τιοσᾶ, ΒΝ. 

ἄτγϑη---οῦ, ὕοο, 
ουἷΐ. . 

μου. -λαός. 

818 

μανίησ - ποίησ δηὰ 

γοὺ ῬΟΒ5 ΘΟ 51) 1} 

{Ώ16.55. τ ἘῸ 

1τοὺτ τασαΐα μὲ 

πρὸς. 166. οροηθα ἴο τόσ, 

ΘαΡ. 

Ὀὰῦ τοῦ 

ἐπε 1 τοοπιρθηδα ἰ τουσῃ 

--ἴ βροδῖς 85 ἴο οδῇ- 
σι ὶάθη 

147)ο. ποῦ. Ῥδοομαδ 

ὈΠΘΥΘΏΙΪΥ γοκεᾶ. ψῇα 
ὩΣΌΘΙ ον 5. ΕἘῸΣ ψὨδὺ 

Βματῖτιρ ἀ0 τὶρ θοιβδ- 

Ὧδπ5 8ῃ. Δ ΙΘΒΒΏΘΘΗ 

μανε2 Οὐ ψῇαῦ ζἴε]- 

Ισωϑαῖρ ἄοθβ Πρ 
Ὥδγα ἰῇ ἀφ 6553 

15 Ἑπγίμου, ψθδὺ ΠδΓ- 

ΤἸΛΟΩΥ͂ ἰ5 ὑβεσγα βαύνθοα 

σμυῖδῦ δρᾶ ᾿ Β6Ί- 819 
ογ ψιϑδῦ Ῥουύλοῃ. ἄοοβ 

ἃ τοΛΤῸ] Ῥεύβοι Ῥδνα 
ΜΠ δὴ ὑπρθῆθνοῦϑ 

θα ψμδῦ. ἄρτεος- 

ταθηὺ ἄοοθβ. ἀοά!5, ῥειη- 

186. μᾶνθ Ἀἱ 1015 
ἘῸΣ ἯΠ 81τ6..-8. ἰθΠΊ} 18 

88 αοἄ ᾿51ᾶ:. “1 ΒΏΔ8 

διὰ: ΨΔῊΚ 3 δια τ δ 

ΓΓΠ6 11, δηᾷ Ἵ 588} 

ὯΘ ἐπεὶν αοά, δηά ἐβες 
1} Ὅ6᾽ ΤῺ ᾿ῬΘΟΡΙΘ." 

ἡ αἹ“ ὙΒοσζοΐοσο σοῦ οὐΐ 
ἡγόχη διθοὴρ ὑμθῖα, 

απ, βορδαταῦθ γοῦσπ 

β661γ65,.. ΞΔΥΒ ὦ ΘΟν Δ," 

ΚΣ 

οἵ ἃ. νίηρ. αοὔ;. θ᾽ 

τοϑῖᾶθ δθοηρ ΠΟΤ 

μυκυνυκακασανυ τον μασονσσυσσνωτο το μακετοκκον ἀντηας 

819 2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ 6:.18.--ἢ: 6 

καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε: ΣΕ ι κἀ 8ι ἱ 
ΔηΩ οὗ υποϊοϑα ({π1π15) ποῖ 6 τοῦ ἰοπομίηρ; ΠΥ ἐμ αδαΣ ἐπμρηηΒ 

᾽ 

εἰσδέξομαι ὑμᾶς: 18 καὶ ἔσι ὑμῖν [““" Ὅμαι. υμῖν δι. ἷ 
558} ἰδ 1τιΐο γυου; δηά 1 ἘΡΑΝ] Β6 χοῦ χοῦ [Ϊἴῃ " οδο τς 

εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς | 50.411 Ὕ ᾿ : 
ἰαίο μον δα στοῦ ΨῚῸ6. ἴο τὰ ΠΗ ἐοπδ᾽ τοῦ ΑΠ ἃ οἶῖδος ἰο 

καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ.- ΒΟΙΙ5 
δι ἀδιδβηίουβ,. 5 βασι νὴ πο θοΝ τχθ ὅτι τδυξυνεῦς ἴα 

ΑΙχϊρηἶν.᾽" 
ταύτας οὖν ἔχοντες Χ : τὰ : 

᾿ ΤΉΘΒΘ ἔμουθῖοσο (Ο0Π}65) ΒανΊη 5 Ἴβὸ ΟΏΘΥΘΙΟΥΘ, δἷησθ 

ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν Θ᾽ Βανθ πλ658 
Ῥ 565, Ιονεαᾶ (οῃ98),  ὠΦψὲ ΒΒῃο Πα οἸΘδΏβ6 1 ὈΓΌΤΑΪΒΘ5, ὈΘΙον  α Οη65, 

ἑαυτοὺς .ἀπὸ παντὸς ῦ ὸ αἱ ΒΝ μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ ΙΕ 8 - οΟἰδᾶτιδθ. ΟὐΓ- 
. δεἶνεϑ ἔτοτα ΕΥ̓͂ ροϊαίίοα οἔβθεβῃ μα] 56 γ 65. ΟΥἨ ΘΥ̓ΟΣΥ α6516- 

πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ | πιθαῦ- οὔ" - ΠΘΒΗ. - 8πά 
βρισεῖ, Ρυϊη θ᾽ σα ρος Ὠοϊΐπεσθ ἰπ ἔδθασ | ΒΌϊῦ, ρογίθοιτηρ 861- 

δεοῦ, : ᾿ τ ΤΠ [ΠΡ55 ἰῇ Ασα 5 ἔθατι 

α ΝΝ ᾿ ΝΞ ΟΖΑΙΟΝ τοῦτ ἴοσ 
Ξ αποιωρήσατε τς ἡμᾶς .- οὐδένα { ἀξ. -) 6. ἢδνβ. πτοηροα 

ἐδιας 5Ρ806 ἔοχ ᾿ς ΒΡ τς 0ππν ΒΟ ΌΠΘ. ἢΟ ὍΠ6,- 26 Πϑνα οοτ- 
ἠδικήσαμεν, οὐδένα. ἐφθείραμεν, [ ταρῦ ᾿ ε 

ων ἰπϑαίϑά ὉΒΙΥΙΒ ΘΟΌΒΙΨ, Ὧο Οὔ6 ἐφ οουταλέεά, ταρῖο ἦο, αάνεπίεας 

οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. 3. πρὸς δὲ τὸ ομδ. 81 ἃ Ὁ 
Ὸ οὔ 6 ὔὑ)8 ἴοοΙΚ δἀνδιίαβα οἔ, Τονγατὰ ΤΩΣ Ἔ Ὁ ποῦ 
κατάκρισιν οὐ λέγω προείρηκ, 56) [δ ϊ5. ᾽σ σοπάθπιῃ 

Ταάρίπα ἄοννα. ποῖ 1δ81ὶ Ξαν θα, τμᾶνς ΠΩ ὀξοσα Υοῦ. ῬΌΣ 1 ΔδΥΘ βδιὰ 

γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις, ἡμῶν ἐστὲ εἰς Ὀϑοσθ ὑπαὺ Ὑοῦ ἃτβ 
ὋΣ ἴμαξ ἦι τμ8 Ἀθαγῖβ ΠΟΥ ἃ8 γοῦ δτα ἰηίοὶ 1 ΟὟ Ὠρασὶβ ἴο αἷθ 

τὸ , συναποθανεῖν καὶ 8! ἰὸ γα ψίῦ τ. 
ὁ ἀϊδ ἰοσείμος ἢ δπᾶ} 417 δύ ρτρὰὺΐ ἔτϑο- 

 συνζῆν. 4 πολλή ΘδΟῺ ἰο 
ἴο ΒΕ Ἡντὴ ἰοβείμοσς τί. ΩΝ δὴ ὯΝ ΩΣ ᾿ ἔρθοοῖι Ἰσματα ᾿ Ἵ ΝΣ ; ΩΣ 6. ρτεξδὰ 
παρρησία πρὸ ὑμᾶ πολλή ἸῺ ἢ ' ᾿ 

οὐΐϑοο κου 6 55 φοτα ᾿ ἐτῶν πολλή ᾿ τις Ῥοδϑίϊῃρ ἴῃ τεβασά ἴο 

καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν: πεπλήρωμαι τῇ τοῦ. Σ δὶ ΠΙΙΕά ψπα 
ΑΒ Ωσ ον τοῦ; [βᾶνε βθθῃ ΒΠοα ἰοίῃς, ΟΟΠΆΪΟτΙ, Τ δπὶ ονθῖ- 

παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ Πονῖπα τ ἰΟΥ̓. 
φογηξοσί,  ἷ δὼ βαροσδθουμάϊηβ ἰο [Ὧν ον 811. οὖσ αϑίΕιούίοι,. 

ἐπὶ πάσῃ τῇ .. θλίψει. ἡμῶν. : 51η: ξ 
ὍΡΟΩ 811 {δὲ ὑχϊρυϊδίλοι ὧμῷ ον ΝΕ δισῖνρα ρον ΡΌΘα ἄς 

δ᾽ Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν. εἰ Λὰκ Ἶ ᾿ ἡμῶν: εἰς Μακεδονίαν | Ὡϊ" 
Απᾶ ἔοσ ὨδντῺβ σοτὴα ΕΗ ἐπὶ Μδροάσηΐαι πῖ8, ΟὟ ΠΘδμ Βοὺ 

οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν. ἡ σὰρξ ἡμῶ Ὧ0 ΓοΙοῖ, θα ψὸ 
το 6. ἐς Πδ5 δα ἸΘΙΏΞ δὼ ΠΡ ΝΙ͂ σὰρξ. ἡμῶν, ΟΟὨΡπαΘα (0 ὍΘ ᾿δ΄- 

ἀλλ᾽ ἐν παντὶ θλιβόμενοι . 18|οὐθά: μὲ Ἔνετν. τηδῖ- 
δα ἴῃ δνουν ἐπί (0165) Ὀεὶπε ποθ᾽ ἐσ αχα οι --- που ὑΠοτο ἍΟσα ΒρΗὺβ 

ἔξωθεν - μάχαι, ἔσωθεν -: φόβοι ---. 6 ἀλλ᾽ διμουῦ, θοῦ τ ἢ- 
οὐϊδιά8 ἈρὮ 5, Ἰηβιᾶ8 ἔξατβ --, Βαϊ [ἰὰ. ΟΝΘΟνογῦ616855 

18: σομονδῃ, Ττθττιάτθτιδ. τὴ6 Τοτὰ, ΒΒΨνΕ. 
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παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς 
1η)6 (οΠ6) σογαζοσης 16 Ιον]ν (ολ 65) 

παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ 
ςοχηξοτχίοα Β ἐς αοὐ ἴὰ ἰῇ6 Ῥγόβεποα 

Τίτου: ἴ οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ 
ΟΥ̓ Τῖίας; πο ον Ὀαῤ ἴῃ [86 Ῥγδβϑῆςθ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἧ 
οὔ δία, δὲ 8150 ἰῇ ἐπ6 οογηζοσσ ἰο ΨψὮϊοῃ 

παρεκλήθη ἐφ’ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν 
6 νγὰβ οοχηξοσίεαι Ὡροὴ χοῦ, Σοροσυί δ θ80Κ ἴο τι|5 

τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, 
ἦε οτου Ἰοηρίηρ, 16 οἔτου να πᾷ, 

τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με 
16 οἵἴνγου ΖΘ] ονοσ ΤΩΘ, 85-Δ Πα 6 

μᾶλλον χαρῆναι. 
Ταΐ Ὶ ἴο χο͵]οῖςςφ. 

8 ὅΤτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ 
Βδοδυδα 1ξ δῃά 1ϑβαδαάοηθεσαὰ ὕὐοὸῦ ἴ {δ 

ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι" εἰ καὶ μετεμελόμην, 
Ἰοείοσ, ποῦ 1 8ῖὴ τορχοϊεηδ; 1 δηὰ Ἰγορτοίεα, 

᾿βλέτω ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ 
ΤΊΟΟΚ αὶ ἰἰμπαὲ ἴῃς 1οἰοσ τιδὲ 1 ϑδηὰ 

πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς, 9 νῦν 
ἰονναχά ΒΟῸΧ βΒεδαρφηρα σοῦ ΠΟῪ 

χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυτήθητε, ἀλλ᾽ 
Τ ἀχὰ γϑ]οϊοίηρ, ποὺ ἐμὲ ὑοῦ Ψεῦο βϑδααάφηθα, Ρυΐ 

ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν, 
ἐμαὶ τοῦ Ψοσχὰ βδααρθηραᾶ 1αΐο τορθπΐίδηοσθ, 

ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, 
τοῦ 6. βδααρηθα ον δοοογαάϊηδ ἴο αοᾶ, 

ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε 
ἴῃ οτᾶου ἐπαὶ ἴῷ ποίμίηρ τοὺ τηϊρϊ ΞΌΒΕΟΣ ἀδχαρα 

ἐξ ἡμῶν. 1 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν 
οὔυϊ οὗ 115. ΤΕ ΤΟΥ ϑαοςοσχαάϊηβ ἰο σοῦ 

λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον 
βϑάῃθββ στοροηΐδπσθ ἰηΐοὸ βαινϑίΐοηυ Ὁῃχοσυθίθδο!α 

ἐργάζετα᾽ ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη 
15 ψοσκῖθθ; ἴ6 θὰ οὔίδα ψουνϊὰ ΒΔ 655 

θάνατον κατεργάζεται. 11 ἰδοὸὸ γὰρ αὐτὸ 
ἀσδία 15 ψογτκιὴρ ον. ΤΟΟΚΙ ἘΕῸΣΓ νϑτν 

τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι 
{π15 ((ἰη 5) ἴδ6 δοοοχαϊηρ ο Οοα ἰο ΡῈ βδδδαθηδα 

πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ 
ΟΝ το} 1 νοτκοαᾶ ἀοννὰ ἴο τοῦ βορεεᾶ ἃρ, δυΐ 

ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, 
ἀοήθηβο, μυΐ ἀπαϊσπδιϊοῦ, νυ ἔρδύ, 

ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν: 
ρμυΐ ἸΟΏΡΊΩΕ, ρυΐ Ζ68], Ῥὰλ δυνϑηξίηϑ; 

890 

αοᾶ, ψΏΟ σοχμἤογίς 
{οβθ 184 ἴον, σου. 
Τοτ θα 5 ὉΡ ὕδ86 ῥγθε- 
Θὴ06 οὗ Τἰι5; 7 γοὶ 
Ὡοῦ ΔΙΟΩΘ ὈΥ̓͂ ΠΪΚ ὈΓΘ5- 
Θσα, αῦ 8150 ὮΥ [δ 
σοχηξοτύ. ἰῇ πΏΪΘῊ 
Ὧ6 δα Ῥϑθῇ οομ- 
Σογίθα ΟΥ̓́Θ ὙΟΤ, 85 
Ὧ6 Ὀχουρῆῦ 5 ψοχὰᾶ 
δρϑίῃ οὗ χόῦκ Ἰοῃρίηρ, 
σχοῦξ του ΐηρ, σοῦκ 

2681 Ι͂ἴῸὉΓ τ6; 850 ἐμαὶ 
1 το]οϊορᾷ γϑὺ γοσθ. 

ΒΉΘΩΘΘ οὐ 1 1 
βααάθηρᾶ σοῦ ἈΥ͂ ΤῺ 
Ιούϊοῦ, 1 ἄο ποῦ χορτοὶ 
10. Ἐνθη ἰῚ ἀϊα αἱ 
Βγϑὺ τορστοῦ 10, (1 568 
ὑμαὺ ὑμϑῦὺ [Ιοὐΐοσ 584- 
ἀοηρᾶ σοῦ, ὑπουρὴ Ὀὰἐ 
ἴοΓ ἃ 16 ψὩ]16,) 
ΘΏΟΝ 1 το͵οΐοθ, τοί 
Ῥβοϑιβθ χοῦ ΨΈΣ6 7αδὺ 
βοααοηρᾶ, θεῦ Ὀδοδαβα 
χοῦ ΜΟΥ βδάααρηρᾷ 
ἰἴο τϑρθη ρ; ΤῸΣ 
τοῦ ψοῦθ βδαάαδηῃρα 
ἴὰ ἃ βοῦν ψὰν, ὑμδὺ 
τοῦ χαϊρηῦ ΚΌΠΟΥ τὸ 
ἄδιθδρθ ἴθ ϑδηγίῃίηρ 
ἄπ ἰο 5. 10 ἘῸΣ 58δᾶ- 
ΩΘΕ5 ἰῇ ἃ ΒΟΩΙΥ ΜῸΥ 
ΤΔΚΟ5 ΤΟΥ ΤΟ ΘΟ ἴβη0 8 
ἰοὸ δβαϊνϑύίϊοηῃ ὑμαὺ ἱβ 
ποὺ ἴο Ὀ6 τορτοὐδᾶ; 
Ῥᾷαῦ 86 βϑδάῃθδββ οἱ 
0πῃ6 νου] ὑτοάποθβ 
ἄραίΐῃ. 11 ἘῸσ, Ιοοκ' 
{Πὶ5 ΟΣ ὑπίηρ, Ὑόοτα 

Ῥοίηρ βδδαρηρᾷ ἴῃ ἃ 

ΒΟΟΙΥ γῶν, “δῦ 8 

δτθαὺ θϑσηδϑίύηθαθ ἰὑ 

ῬὉτοαμπορᾷ ἰῇ τοῦ, γδ8, 

ΟἸδασίησ ΟΥἨ ψΨΟΌΓΣΒΘΙΨΟΙ, 

γοϑ, ἱπμαϊρηδύζοη, γ685, 

ἔδδτ, γ85, Ἰοῃρίηβ, 

γ65, Ζ6 81, γϑϑ, τὶρῃῦ- 

Ϊἴὰὼβ οἱ μβ6 ψτοηρ' 
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συνεστήσατε 
γοῦν ραΐ ἰῃ δβίδησίηρ ἢ 56Ιν 65 

ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 12 ἄρα εἰ 
οὔαθσίθα:Ὺ ίορε ἴο [6 τααίϊοσ. ἘΘΔΙν ἢ 

καὶ ἔγραψα. ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν 
δῃᾶᾷ 1 τοῖα ἰο τοῦ, ποῖ οἱ δοσοιῃῖ 

τοῦ ἀδικήσαντος, ἀλλ᾽ 
οὗ ἴὰ 6 (οη.6) Βανὶηρ δοῖθα τσὶ ρὨ ΘΟΊΙΞΙΨ, μυὲ 

οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ 
ποέῖμος οὔ δοοουμὲ οἵ ἴὰ6 (οἢ 6) 

ἀδικηθέντος, ἀλλ᾽. 
Βανί Ρδϑὰ ἰσοδίθα Ὀπυι ἰΘΟΌΞΙΥ, 1.1} 

ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν 
οὐ δοοουπὲ ΟΥ [86 ἴο Ὀ6 σηϑῃϊξοβίθα τὴ6 

σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς 
Βρεεά σῷ οὗτου ἰ{π6 (οὔ6) ΟνΘΓ ΒΒ ἰοννᾶσα 

ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 1' διὰ 
τοῦ ΖῈ βίσμ!ξ ΟΥ ἰ886 αοά. ΤὨτουσὮ 

τοῦτο παρακεκλήμεθα. 
115 να βνθ Ρθϑῇ οοσηξζξοτίβα. 

᾿᾿Ἐπὶ δὲ. 
ὕροσ΄ μυΐ 

περισσοτέρως 
ΙΏΟΤΘ δρυπαδ ν 

χαρᾷ Τίτου, 
7ον ΟΥ Τιίυ5, 

πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν: 14 
Βρῖσ οὐ Εἷπλὺ ἔγοχῃ. 8}1} οἔγου; 

εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι͵ 
[1 δησίμίης ἰο ἴω ονὰσ ὑοῦ δᾶνα ὈῬοδβίβα, 

οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἐν 
ποξ νγΑβ Βῃδιηδαᾶ ἀἄόνψῃ, θυ 845 81] (1155) 18 

ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ 
πη 6 ροῖτα ἴο γοῦ, {ῃ1ι.5 8152 ὁ ἴῃ6 

καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 
Ἐοακ μα Οὔυβϑ ὑρὸοὰ Τιὰ5 τραῖτῃ ὈΘοξσαθ. 

16 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως͵ 
Απὰ ἰδ 6 Ὀονν6 15 ΟΥὗ Ὠϊτὰ τοῦδ ΘΟ ΠΟΔΠΕΙΝ 

εἰς ὑμᾶς - ἐστν ἀναμιμνησκομένου τὴν 
ἰδίο του 15 ΟΣ (ομ δ) τουλοσηθοσίηθ. {δ6. 

, ΜΨᾳ.. , ἢ ΜΝ . 
πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ 

ἐν παντὶ 
1 δνουσίῃϊηξ 

ἡμῶν παρακλήσει 
οι οοτηξοτί 

ἐχάρημεν ἐπὶ 
ἍΝΘ τϑ]οϊοο ἃ ὑροὰ 

ἀναπέπαυται 
ἢδ5 66 χεβϑίεα θὉ 

τῇ 
1ῃὴ6 

ἄλλον τῇ 
μιμοας τι 6 

τὸ 
1τὴ6 

ὅτι. 
Ῥϑσοδιιϑο 

ὅτι 
᾿ΟΘοδ56 

οΥ8}}1 οἔνου ορραΐϊθῃοθ, δ ΜΙ 2θϑ διηά 

τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 16 Χαίρω. 
ἰσου 5 τοῦ τϑοοϊνοα Βίγη. 1 ἀγὰ στο ]ολση δ 

ὅτι ἐν παντὶ ᾿ς θαρρῷ 
Ὀξεοδαβα ἴθ δνευυίῃῖη δ Ιατὰ Βανί Βοοῦ σουζδδε 

ἐν ὑμῖν. 
ΪῺ του. 

ὍΘ 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 1: 12.--16 

ἑαυτοὺς [Τῇ ΘΥΟΙῪ τοβρθοῦ τοῦ 
ἀδμγοηδίσαίεα νου - 
βΒοῖνο ἴο 6 οδδξίθ 
ἢ ἰὨΐπ χηδίοσ. 12 Οου- 
δία, δι μουρῶ 1 
πτοία τοῦ, Σ αἰά [ἰ, 
ΘΙ ΠΟΘ ἴοσῦ ἰῇ68 οὔθ 
ψῺΟ αἰα (ὴ6 ντοῦρ, 
ΠΟΥ͂ ἴοσ 8 οὔθ ΧΟ 
ψΜδὰ5 ὑὙτστοηροα, Ραὖ 
ὑμαῦὺ σόοῦξ. δα ποϑὺ- 
ΠΟΘ [ῖὉΓὁἿ 05 πιϊρηῦ 
Ὧ6 846 χπιϑηϊξοϑῦ 
ΘΟ Υοὧῦὺ ἴθ {886 
βίσῃὺ οἵ αοά. 13 ΤὨδὺ 
15. ΨΏΣΥ 6 Ὧδγνθ Ὀθθὴ 
σοχμζοτί θά. 

Ἠονονοσ, ἴῃ δαὰὶ- 
τίου ἰὸ ΟἿ οοχηξοτῦ 
ΜῈ το]οϊοθα δ} τοσδ 
ΘΌΣαδΙν ἀπ ἴο 

710} οὗ τίνα, 

Ῥϑοδιϑα Ὠΐϊβ. βρὶσὶῦ ὯΔ85 

Ὀ6θὴ γχσοίσοϑῃθα Ὅν 

811 οὗ τοῦ. 14ἘῸΓ [ἢ 

6 δᾶ πιδᾶθ δὴν 
Ῥοθδὺ ἰὸ Ὦπὲ ϑρουῦὺ 
τοῦ, 1 αν τοὺ Ὀ66 
ραῦ ἰο βῆβηθ; βαυΐ 
85. 6 ἤδϑνθ βροΐϑθῃ 

811 ὑῃΐϊηρθ ἰο τοῦ 

1. ὑχυαῦθ, 50. 8150 

ΟἿΣ Ὀοβϑδύϊηρ Ὀοίοσα 

τι μδ5 γον ἰο 
ῬῈ ἔχιθ. 15. Α15ο, Ὡΐδ 
ἐθηᾶοσ δϑθοϊζοηθ 816 
Ιοσα δρυηάϑδηῦ ἰο- 

ψατὰ τοόῦ,. ΜΏ16 ὯΘ 

68115. ὕο- ταϊηα - 88 
ΟὈΘαΊΘΠσΘ οὔ 48}} οἵ 

τοῦ, ΟΣ γοῦ ζΓ6- 

οοἰνοα δἰ ἢ ἔθδῦ 
διὰ ὑτοι]ΐησ. 161 

τοϊοϊσα ὑμαῦ ἰῃ ΟΥΟΙΥ 

ὝΑΥ 1 ὯὯδδν ἤϑδυϑθ 

Βοοᾶ σουζᾶρθα ὉΥ͂ σϑᾶ- 
50. οὗ του. 



3. ΘΟΕΙΝΤΉΙΑΝΝ 8:1.-.--} 

.Ν Γνωρίζομεν ᾿᾽δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, 
γε αὖ ἵχακίης Κπονὴ ας ἰἴο γοῦ;," Ὀτούμεσϑ, 

τὴν ς΄. - χάριν ᾿ τοῦ θεοῦ τὴν 
ἴ86  αὐπάδοβοσνοα κΚὐλάηθθθ: οὗ 8 αοὰ ἰῃ8 ΟΠ. 6) 

δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Βανίωρ θεθὰ βίνθ ἴθ {δμ6 Θ ΟΠ] 65185 - ΟΥ ἴῃ 6 

Μακεδονίας, 2 ὅτι. ἐν πολλῇ δοκιμῇ 
Μδοραοηΐς, ἰδδὲ ἘΣ 21} το οἱ ῬΥΟΟΙ͂ 

θλίψεως - - ἧἦ περισσεία ᾿ τῆς χαρᾶς αὐτῶν 
οὗ ᾿πρα]δοα 16 ἀρυπάδησα οὗ 6. 1ῸΥ οΥ̓πουα 

καὶ ἢἣἢ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν 
πᾶ... η6:. ον... ἀδρίῃ ῬΟΟΓΏΘΞΒ ΟἿ ποτα 

ἐπερίσσευσεν. εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος 
δρουῃάβά. ἀπο πὸ τἰσμβεβ οἕῖμβθ δἰ ον 

αὐτῶν- ὅ. ὅτι κατὰ δύναμιν, 
ΟΥ ἴθτα; ὈΘόββο. δοσοογαϊΐησ ἴο ὌΟΨΘΥ, 

μαρτυρῶ; καὶ παρὰ δύναμιν, 
Ι δὰ Ὀθδυϊῃ δ᾽ ψίξαεες, 8 Ῥοβιάα.. ὌΟΨΘΕ, 

ἐστον αὐθαΐρετοι ες 4 μετὰ πολλῆς 
ΒΟΉ ΠΟΥ Δ ΙΏΡ (Ο. 65) Ν. 2159} ΤΛΌΆΘΒ 

παρακλήσεως. δεόμενοι "ἡμῶν, τὴν 
οηΐγοδῖν ΒΡ ΟΘΈΚ ΟΕ 5, τὰ 6 

τς χάριν. . καὶ. τὴν κοινωνίαν τῆς 
υρλάδβοσνοῦ κΚἰλατιθθ δηα, 186 ΒΒΔΙΊΩΒ ες ΟΣ δ 

διακονίας. τῆς . εἰς τοὺς ἁγίοῦς, 
βοσνίοθ ἐπ (οη6) “ἰπίο ᾿ 8 8 ΟΙ͂Ρ (0165), --- 

δ καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλ᾽ 
- ΔΑ ποῖ δοζοχαϊος 85 ἵνα Βορρᾶ 

᾿ἑαυτοὺς - ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ 
Τπαούήβοῖνοα. πον βαᾶνα Εγσϑβὶ ἰοίΐῃε τοσχὰ πᾶ 

ἡμῖν: διὰ θελήματος τὸ 
ἴουβ {πγοῦρθῃ ̓ ΨΙΗ. ΒΘ 

παρακαλέσαι “᾿ 
το ἐμοοῦσαθα. " ὙΠ5 

καθὼς ᾿ προϊνήρξατο, 
δροοταϊεβ, 85 8 ταδᾶθ ῬεδίηηῖῃΣ Ῥεέοτε 

"ἐπιτελέσῃ εἰς - ὑμᾶς -- καὶ τὴν 
μ. βσα!α Ρπ επά ΡΟ. ἰηΐο γοῦ αἰῖθσὸ ἐμ 

χάριν. -' ταύτην" 1 ἀλλ᾽ ὥσπερ. ἐν 
πᾶσϑοσνοα Κη ηθ55 δ 15; ρυξΓ δϑτενθὴ ἴῃ 

“πταντὶ:. .. περισσεύετε,  ἘΣ5σπίστει.. λόγῳ 

“θεοῦ, 6 εἰς 
οΥ σα, ἰπίο 

-ἧμᾶ . Τίτον-.- ἵνα . 
5 μο τ " ἴὰ οσδσν ἰδδὲ 

ἄμι8 6150 

καὶ 
βνουνίμλλθ τοῦ ἀγα ΘΡου αϊη δ, ἴο ξαλτη δπα ἰο Οχά᾽ 

καὶ γνώσει.: καὶ “πάσῃ σπουδῇ " 'καὶ - τῇ 
δηᾶ. τὸ Ἰαου  άξ8, δῃᾷ.. , ἴο 41} βρεβα ὡΡ θά ἴο ἔπ6 

ἐξ ἡμῶν. ἐν ὑμῖν. ᾿ἀγάπῃ, - ἵνᾶ καὶ 
οαΐοῦ 5 ΒΌΝ χοῦ ἰο]ονθ, [3ἢ οχᾶδν [Παῦ 8150 

ἐν ταύτῃ. ᾿ τῇ " χάριτι 
ἰη 1815. - ἴδε - λασβοσνοαᾶ Κἰπηθ 55 

: περισσεύητε 
τοῦ τὴδν Ὀ6 Δροιυπαϊη 5." 

“θα ᾿ 

οὕτως καὶ. 
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8 Νον ΜΘ 1οὺ τοῦ 
ΚΙΩΟΜ, Ὀγούμοτο, 

δροιῦ ὑῃ6. υηδοβοσνυρα 
κΚίηαμθδα οὐ αοᾶ ὑδεὲ 
Ὧ85 Ῥδθῶ ὑϑδύονοα 
ὭΡΟΩ 6 οοηρτορὰϑ 
ἄοηβ οὗὖ Μδοι δ: ἅο΄. 
Ὧ1:8, 2 μαῦὺ αυ]ηρ δὶ 
τοὺ ὑδϑὺῦ ὉΠΩΔΘΥ 8δ- 
Πϊοϊΐοη {μα ῖγ δρυπ- 
ἄδῃμοθ Οὗ 1ΟΥΓἹ 8:8 
ΠΘΙ ἄθθρ Ῥονϑυ 
χϑαθ [28 σΐσῆθα 
ΟΥ 8} φϑηθτοϑῖνν 
8ΔΡομΠΩ, ἢ ΕΣ δοοογάᾶ- 
ἴὴρ ἴο μοὶ βδοῦμδὶ 
ΔΌΪΙν, νγ65, 1 ὑδδυϊῖν, 
Ῥουσοηᾶ {μοὶ ϑδοῦύμαὶ 
ΔΌΪΙΨ ῃϊῖ8 ΨΜ88, 
4 ψΏΪ6. [Π6 7 οἵ ἐμοῖς 
ΟΥ̓ δοοοχα Κορὺ Ὀ65- 
δίηρ τ΄. ΨΊ ἢ ἸΔΌΘΩ 
δηὐγοοςν ἴῸΣ ὑῃ6 [Ὀτεῖὶν- 

{116 Ρ6 οΥἹ Κιμαιν Βίνίην 
Δα 0Γ7 8 5,δγε ἰπὶ 
ὑπ6 τλλη θν αἀοϑηρα 
ἴοῦΣ ποθ ὨΟΙν οἶδ. 
δ Αμαᾶ ποῦ ΠΊΘΓΘΙΨ 85 
6 δᾶ. βδορεᾶ, πὶ 
ἢγβδὺ 8} σῶν ὑπθηῖ- 
ΒΕῖνθ5. ἰὼ δα. Τιοσὰ 
δὴ ἰο 5 ὨτουρᾺ 
αοαβ ΜΗ]. 6 ΤῊϊ5. 164 
5 ἴο Θῃησοῦγαρα Τ15 
᾿ἀπδῦ, ψαδὺ δ5. Ὧθ πδᾶ 
ΠΡΗΝ ὍΏ6. ὁπ6 ἴο 1ηῖ- 
ἐἰἴ6 ἰὃ ϑιθοῦρ τοῦ; 
βΒὸ ἰοῦ 6 58ο 1 
ὉΟΠΙΡΙΘύβ “18 -ϑϑιπὸ 
κιρα σἰνίπρ᾽ οὐ ἢ Ὑοῦκ 

Τρασῦ. "7 ΘΥΘΥ 61858, 
ἡαβὺ. 85 ὕου ἀζδ 
ΒΡΟΌΠΟΙηΡ᾽ [ἢ ον σΥπ 
τΐπρ, 1 ΤΑΣ 4πᾶ 
ψοχᾶ-.- ΔηαΔ Κηον]Θᾶθ8 

Βα 811] ΘϑΥ ΘΟ ὕΘΒ5 

δᾶ ἰὰ ἰμΐ5 Ιογα: οἱ 
ΟὟΧΒ ἰο τοῦ, 8. τοῦ 

8150 δρουπᾶ ἴῃ 1} 13 
Κιηᾶ ρἰνίηρ. σον αἱ 

8 Οὐ 
Νοῖ δοσογάξηξ ἴο ϑῃοίμαθσ 1 ϑΙὰ 58. Π8, 

διὰ τῆς «ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ 
[σου ἰμ6 οὗ ἀϊβέοσρηΐ (065) βροϑοᾶ υρ. δπᾶὰ ἰμθ 

τῆς ὑμετέρας --- ἀγάπης γνήσιον 
οἴ. χοῦκ ἴονθ ΕΘΒ 16 (1.655) 

δοκιμάζων: 9. γινώσκετε γὰρ τὴν 
[1] Ῥγονίῃβ;. σοῦ ὅγε Κποννηϑ ἔοσ 186. 

χάριν τοῦ. κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
ἀπάοξοῖνοα Κἰπάηθθββ οὔ ίῃῆθ Τοτάὰ οὔιυβ. οὗ ὕοβὺβ 

Χριστοῦ, ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν 
Ομ τϊβὶ, τὲ ἰὨγουρη του Ὧ6 ΒΘοϑΙῺ6 ΡΟΟῸΣ 

πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς ἧς 
ΧΊΘΒ Βεοΐηδ, πὰ οτᾶοσ ἰμαῖ γοῦ ἴο ἰδ 

ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. 
οὗ [ῃδὲ (οπ 6) ῬΟΟΙΉΘΒ5 ὦ τοῦ ταῖρμξ Ῥδσοῖηθ τοῦ. 

10 καὶ -γνώμην ἐν τούτῳ. δίδωμι: - τοῦτο 
ἈΑπᾶ.. ορί πίοι ἷἴπ ἰδ 181 βίνϊηρ; (815 

γὰρ -ὑμῖν - συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον: τὸ 
ΤΟΥ. ἰο γου᾽ ἰ5 βασι ὙΏ,. ὙΠῸ ποῖ". ΟἹ ἐδ 

ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ. - θέλειν 
ἰο ἄο:- - ρυΐ 8150 μ6 ἴο 6 ΠΙῺΝ 

προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι: 11 νυνὶ 
τοῦ τὰϑαθ ὈΘΕΡΙΔΙΩΒ θοΐοσα ἔγοπι Ἰαϑδὲ δῶσ; 

τὸ ποιῆσαι δὲ . καὶ 
ρυξς δρᾶ {μ6 

- καθάπερ 

κατ᾽ 

828 

ἐπιταγὴν 

ἴο Ὧο 

δοσοχαϊῃρ ἴο ννΐϊοῖ (165) ἀνθ 

τοῦ προθυμία 
βου βρίτι πᾶ ποαα οὔ ἰῇς ἴο ΡῈ ψ ΠΣ 

ἐπιτελέσαι 
ἴο ναΐ ἐπα ὑροῖὰ 

τὸ 
186 

12 εἰ γὰρ 
1 ἴογ 

καθὸ 
δοσογαϊηα ἴο δῖ 

εὐπρόσδεκτος, 
ΨΕ1 ϑοςθρίαθρ!6 ἰονναχᾶ, ποὺ δοςοχαϊηρ ἴο ναὶ ποῖ 

ει. 
[2}2.:} - νη Ρ. 

ἄνεσις, 
Ἰού ΟΕ υρ, 

ἰσότητος ἐν 
᾿αυδιν ἰπ 

περίσσευμα ᾿ 
δα άδον 

ἵνα ᾿ 
ἴῃ ογᾶρυ ἰμϑϊ 

. Ὑένηται 
τη Ῥθσοοσηα 

13 οὐ γὰρ- 
Νοΐ 

ὑμῖν 

πον 

ἐπιτελέσατε,. ὅπως 
τοῦ Ραΐ δῃὰ ὕροῦ, 50 ἐμδὲ 

ἡ 
541: 

θέλειν οὕτως καὶ 
ἔπι 6150 

ἐκ τοῦ - ἔχειν. 
ΓΟΌΟΕ. 6 ἴον ε παδνίῃξ. 

προθυμία 

ΣΟΥ 

θλίψις: 
ἰο τοῦ. ἐτὶριϊδίίοῃ; 

"τῷ νῦν 

186 ποῦν βρροϊηϊοὰ ἔτωθ ἐπε ὁ 

εἰς 
ἰηΐο 

καὶ 
8150 

εἰς 
1ηίο 

τὸ 

[52 

καιρῷ 

ἐκείνων 
ΟΣ ῆοβα 

ἐκείνων 
οὗ μοβα 

ὑμῶν 
οὗ γου 

ἵνα. . 
ἴπ οσάοσ ἐμᾶὶ ἰο οἴμοῦβ 

14 ἀλλ᾽ ἐξ 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑΕ 8: 8---ἰ4 

λέγω, 
μεΐ 

'πρόκειται; 
ἴῃε ξογε-ϑο τ θθθ [5 Ἱνἱηνρ θοΐοσο, 

ἐὰν 
ΣῈ ὄνϑγ 

οὐ 

“2 
εξ Χἕ " 

ΟἿΘ ΤΏ. Ὀ6 Βανΐηδ 

καθὸ οὐκ 

ἄλλοις 

1} 

τὸ ὑ 

ουΐ οἵ 

ῶν 
χοῦ 

ὑστέρη μα, 
ὉΟΙΏΪηΕ ὈΘΕΙΠΩ͂, 

περ ίσσευ μα 
δρυμᾶδηον 

ὑστέρημα, . 
ΠΟΓΆΪΏΒ Ῥϑμιᾷ, 

ἀλλὰ 81ὺ ἰ ποὺ ἰῇ [ῃ6 
ΨΥ οἵ ΘΟ 8 ΠΔΙΏΡ' 
χοῦ, Ὀαὺ ἴῃ νἱον. οὗ 
ἴμῃ6 δϑυποϑύῃθϑβ. οὗ 
οἴβοῖβ δηά ἰο ζῆβκθ 
8. ἰοϑὺ οὗ 8 σϑηυίηθ- 
ὭΘΗΒ Οὗ ὑοῦ ἴογθ, 
ἰῃαῦ 1 81} ΒρΘδΚίηρ, 
9 ἘῸΓ τοῦ Κηον. [6 
πηαδϑοσνθᾶ Κη θ55 
ΟἿ οὐὖὐδ Τογᾶ σοδι5 
ΟἸχιδῦ, πᾶὲῇ ὑποῦυρσῃ 
ἢ6 ψ85 ΓΟ Ὧ6 ὈΘΟΒΠ.6 

ΤΘΟΟΥ ΤῸ ὙΟῦᾺκ 58 |Κκ65, 
τὺ τοῦ πλϊρηὐὺ. Ρ6- 
σοι θ ΤΊΘΗ. ΦΏΤΟΙΡῊ ον 
ῬΡονογὺν. 

10 Αηᾶὰ ἴῃ. ΠΝ 1 
ΤΘΩΟΩ͂ΘΙ 80. ΟΡ ὨΪΟΏ : ἔῸΓ 
ὑΠ15. τηϑδύξοσ 15... οἵ 
Ῥϑηθῆς ἴο του, βϑοίῃρ 
ἰμαῦ. δἰγοϑαν 8. γϑὰΣ 

[880 τοῦ ἐηϊεαίδα. οὶ 
οὗν π6 ἀοΐησ ὑεΐ 
αἰδοὸ ὑβθὸ ψοηὐύϊρ [ἴο 
401]; 1ἴπμον,. ἤθη, 
ηϊὴ ἃρ 8150. 086 
αοίησ οὐ 0, ἴΏ οΟΥ̓ΕΥ 
ὑμαὺ, ᾿δὺ 85. ὑῇοτα 
ΑΒ. 8 ᾿ΤΟΔΟΪΏΘΕ5. ἴο 
ψαπὺ ἰο ἄο, -80...8150 
μοσθ βῃουἹαὰ 6. 8 

- [ΗΠ ΒΕρ Ρ οὗ 1 οὐ 
οὗ νψῇῆϑὺῦ. τοῦ μᾶγϑ. 
ΤᾺ ἘῸΣ 1 με χβϑάᾶϊ- 
ὯΘ55. ἰβ5 ἔδοσθ, ἢγδί, 
10 6 οϑρθοίϑιν. .δο- 
σορύβ!6᾽ δοοογαΐηρ ἴοὸ 
ψΏδὺ 8. ῬΟΙΒΟΩ 88, 
[5112 δοσογάϊηρ ἴο ψῆϑὺ 
8 ῬΘύβοῃ. ἄἀο68.. ποῦ 
Βᾶνο. 18 ΕἘΌΣ 1 ἄο τοῦ 
ΤαΘ8 ΤῸΓ 1 ἴο Ὀ6 ΘΕἙΥ͂ 
ἴοσ οὔμοῦβ, Ὀὰὺ δά 
Ομ τοῦ; άρυὺ ἰῃδὲ 
ὈΨΥ͂ Τηθϑὴβ Οἱ 8} 66081- 
ἱσίηῃρ σὑτοῦᾷ ΒΌΓΡΙΟΝ 
δῦ πο ταϊρηῦ οἴἶβοι 
86 1γ ἀΟΠΟΙ ΠΟΥ͂, ἰὰ οΓ- 
δ ὑμπαὺ ὑμεὶσ ΒΌΤΟΙΟΝ 
τηϊσηῦ 8150 σοῶθ ἴο 
᾿οῇβοῦ γοῦκ ἀΘΠΟΙΘΠΟΥ, 
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καθὼς 
ΔΟσοζαά! πη 85 

πολὺ οὐκ 
ΤΑΊ ἢ ποῖ 

τὸ 
τε 

ἰσότης: 1 
εαυϑηῖν; 

ὍὉὍ τὸ 
τς (οη6) ἰδμα 

καὶ ὁ 
διὰ 88 (οὔθ) 

ὅπως γένηται 
80 ἰδϑβί σϊβηῦΐ θθοοτηθ 

ἔγραπται 
ΕΠ μὸς Ῥϑϑὰ σι θῃ 

ἐπλεόνασεν, 
Ὧ8 δᾶ τόσα (8 ΘΟ ΒΡ), 

ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν. 
ΠΝ ποῖ 6 αᾷ 1655. 

16 Χάρις δὲ τῷ 
ΤΉΔΩ5 Ὀυΐ ἰο ἰῃ68 

τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν 
τὰ ΤΟΥΣ ΒΡοθᾶΡ᾽ ΟῚ τοῦ 1 ἴ6. ἤρασί 

ίτου, 11 ὅτι ὴν ἐν παράκλησιν 

οἴου Ῥθοδβα ΙΝ υὐδοθα δηοουταβοσηθηξ 

ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων 
ἢ6 μέτατο, (ο}6) ἴΏΟσΘ βρεεαν μεΐ Ὀείπξ 

αὐθαίρετο ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς. 
Ξε -αἀογίαδκίνρ ἴδπε) 6 δίὴθ οὗὖδ ἰονδστά ὕὑοῦ. 

18 συνεϊτέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν 
Ἂ-ε βρηΐϊ τ τὸν τι Ὀυὰ. νἱἢ Ἀΐγα τὰ68 

θεῷ τῷ  δδιδόντι 
οάᾷ ἰδς (ομ6) δἰνὶη 8 

τῇ καρδίᾳ 

ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
Ὄγοίμοσ οὗ ψΏοσα ἴῇ6 ὑγϑῖθβεα ἴῃ {π8 Βοοῦᾶ Ὧδνν5 

διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν, --- 19 οὐ 

Τὰσου ἢ 841 τὰς ΘΟΟΙΘβίββ, -- τοὶ 

όνον δὲ - ἀλλὰ καὶ 

μΩΝν Ῥυ 1.}}}} 8150 

ειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν 
Βανὶπβ δον ραν Ὁν ουἱϊεἰτεϊομεᾶ Βδηα5 Ὦν δε 

ἐκκλησιῶν συνέκδημος 
ἀρ ]αιτας (Ομ 6) ουἱ οὗ (ον) Ρεορῖθ ἰοβϑῖμεν 

ἡμῶν ἐν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ 
ἀκ ὰς ἴὰ {88 ἀπϑεβοζνεα Κίπᾶπεθβ ἐπὶ. {86 (016) 

διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ κυρίου 
Ῥοΐῃρ ον ταν Α ἐν ἰονατὰ ἴᾷ6 οξίμε τιοτὰ 

δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν, --- 
ΒΊΟΥΥ δηᾶ- ΣοΥθ-- 5. ΣΙ] Ἐ 655 οι, --- 

20 στελλόμενοι τοῦτο μή τις ἡμᾶς 
ΔΙΤΔΏΡΊΩΡ ἴοσ Ξοῖνθ5 1.48] Ὧοΐ ΒΏΣΟΣΘ ὼ5 

ὡμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ 
ϑμου πα βροϊξεᾶ. ἢ {π86 ἩΡΟΥΑΙν 115 

τῇ ᾿ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν, 
{π6 (ο56) Ῥδθη βουνοα ὌΨν 15, 

21 προνοοῦμεν γὰρ καλὰ 
6 δ’δ ΕΣ τον, Ῥέοσθμαθἃ τὸ Ἐπηδ6 ([μ185) 

οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 
πος ΟἿ] ἰπϑίθμὶ οὗοσὰ Ῥυΐ 8Δῖδο ἰἷπ ββῃΐ 

ἀνθρώπων. 
ΟΥ̓ τάθῃ. 

824 

ἐμεῦ δὰ θαυδ)ϊσίηρ 
ταϊρῃῦ ὑδκθ Ρ]ϑ6β, 

15 συδὺ 85 Ὁ 15. στὶ- 

ἰδ: “6 ὈΘΥΒΟῚ ὙΠ Ὲ 

τσ αἰὰ ποῦ ἤδνα 

ἰοο πιο, δῃᾷ {8 

Ῥούδοὰ ψἱῦ 0016 αἰὰ 

ποῦ δᾶνα ὕοο 1{}16.᾿ 

ΤΟΝ ον ὑμδκθ Ὀ6 

ἰο αοἂ ζος μυϊίηρ 
[86 βδῖῆθ δδυῃθϑῦηθϑα 

ἔοσ τοὸῦὺῦ ἰῃ ὑπ Ὠρθδσὶ 

οὗ τίξαβ, 17 Ῥθοϑῦδο Ὧ6 

Ὧ85 ἱπάθοα στοϑρουαᾶδα 

ἴο [6 Θηοουσαροηθηΐ, 

θα, Ὀδὶπρ ΨΘΙῪ ΘΔΓ- 

ποϑὺ, μ6 ἰ5 σοίῃρ ζοσίῃ 

οὗ ἢἰϑ ΟΥ̓ ϑοσοσᾷ 

ἰο του. 18 Βαὺ ψ δῖ8 

βοηδίηρ δίοὴρ σ ἢ 

τὰ ὑμο Ὀσούμεσ ΟΣ 

ῥταΐδα ἰῇ οοπηθοίίοῃ 

αἰῶ ἐμ ροοᾶῦ ποὺ 

Ὧδ85 Ξ5Ρρτεδὰ σου ρἢ 

81 ἰμθ σορρτορδύϊο Β. 

19 Νοῦ οὔἱν ἰμαΐ, ὑπ 

Ὧ6 Ἧὰ5 8150 δρροϊηϊθα 

ὉΥ δ8 σομρτοθδῦ οη8 

ἰὸ 6 οὐ ὑδνϑην 

σοιαρϑηΐοη 1 ΘΟΠΏΘΟ- 

ξἶίοῃ νὰ ὑπ Κιπᾶ 

αἰδῦ το Ὀ6 ϑατητηἰβιογθα 

ΡΥ .15 ἴοΥ ὑπ ΡΊΟΥ͂ 

οὗ ἰῃδο Τοσὰ δηᾶ 1 

ῬΓΙΌΟΟΥ οὗ οὔ γχτϑϑὰν 

τηϊηα. 20 ΤῊΣ Ψὰ δὰ 

δυοίαϊηρ πανὶ ΒΩ 

τῶδὰ Βηᾶ [1Ὼ410 

Ὁ5 ἴὰ σοπμηδούίοη ΜΒ 

{ηῖ5 ΠΡΘΤΔῚ οορ ρα" 

ἰοὴ ἴο Ὀ6 ϑβαχηΐδ- 

ἰογεὰ ὉΡ 95. 21 ΕῸΣ 

“6 “ΤἼ8Κ6 ποηϑϑῦ Ὁσο- 

νὶϑίοῃ, ποῦ ΟἿἹΥ ἴῃ ὑμ8 

βἰρῃῦ οἵ σθρονδ,, Ὁ 

8150 ἴὰ ἐμ ἰρῃῦ οὗ 

ΤΆΘῈ." 

21. Ζομόνδη, 71:8; [86 Τιοτά, Β; αοά, ῬΟΝΘΡΥΡ, 

νμαποακμακαμδο το απο σοοσεεσαοσοτνασεκκετακύκο. 

82ὅ 

22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν 
γε βοΐ χὰ μυΐ ἰοίΐίοα ἴῇ6 Ῥχοΐῃοσ 

μῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς 
οἷα. ψνοτα 8 ὕγονϑ ἷὰ ΤΆΔῺΥ (1655) 

πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ 
ΤΩΔῺΨ (ἰἰπλ65) Βρεεᾶαν ῬΘΙΣ, ον ας ΤΟΙ 

σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς 
ΤΆΟΤΘ Βρθεαῦν ἴο σοῃβάφδῃσθ στο ἐπα (06) ἰηΐο 

ὑμᾶς. 28 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς 
τοῦ. ὙμοΐμοσΣ ΟΥ̓ ΤΣῖα5, ΒΏΔΡΟΥ ΤΩΡ 

καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, 
δηὰ ἰπίο σὑοῦ οο- ΟΥΚΟΥ; ΟΥ Ῥχοΐῃοιβ Οξ 5, 

ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ. 
ΔΡΟΒΈΘ5 οὗἩ φοοῖθϑίδβ, Βῖοῖν οὗ (Βυίιβί. 

24 Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης 
ἘΠῸ ἱἐμποσείοτθ ἀφσηοηβίσϑίίοη οἱ ἐμ Ἰονε 

ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς 
οΟὗτοῦ δηὰ οὖιιβ οὐ ροδβδίζηᾳςῷα ονὰῦ στοῦ ἱἰηΐο 

αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν 
ἴὰθὶ ἀοιποηβίγαίο γὸῦ ἰηΐο ξξ 1..:} [ΡΣ 11: 

ἐκκλησιῶν. 
ΘαςσΙ]Θβῖβϑ. 

9 Περὶ μὲν γὰρ τῆς 
ΑΡοιΐ ᾿πάθοα ἴογ οὗ ἴθ 

εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί 
ἰαῖο ἴῇ6 ΒοΙ͂Υν (οὔμ65) δρυπμάβδηϊ ἴἰο τὰ 

γράφειν ὑμῖν, 2 οἶδα 
ἴο 6 νι ἴο χοῦ, Ι αν Κποννὰ 

προθυμίαν ὑμῶν ἣν 
ΤοΥ6- 5 Ϊσ ἰθαθ55 οὗ τοῦ ΨΜΏΣΟΒ 

καυχῶμαι Μακεδόσιν 
1 τὰ Ὀοδϑίηθ᾽ ο Μεςοράοῃϊδῃβ 

παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι, 
85 Ὀ6Θ ἢ ρσθρεαχϑα ἔσγοϊῃ 1δ5ΐ ΨϑϑΥσ, 

ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας. 

τῆς 
οὗ ἴῃ οὔβ 

ἐστιν τὸ 
1:15. 16 

γὰρ τὴν 
2οτ 1τῃ8 

ὑπὲρ ὑμῶν 
ΟΥ̓ΟΣ τοῦ 

᾿Αχαΐα 
τιδὲ Αομδίᾷ 

καὶ τὸ ὑμῶν 
δὰ (6 οὔγου 

3. ἔπεμψα δὲ 

διακονίας 
βουνῖος 

“ 
οτι 

Ζ681 οχοϊίςξα ἰδ χτῆοσα (08 65). 1ϑοὴϊ Ὁαΐ 

τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα 
ἴχ6 ῬὈχοίμοσθ, ἰπ οτᾶρσ ἰδὲ ποῖ ἰῇ Ὀοδβϑησ 

ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ο κενωθῇ 
οὔτι {πῃ (086) ον υοῦ τἱρηΐ 6 γχβᾶδ οσαρὲν 

ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς 
ἴα [16 ρμϑαεὲ ἐμ ῖ5, ἴῃ οσᾶάογν αὶ δοοογαάϊῃν 85 

: ἔλεγον παρεσκευασμένοι 
Ιννγὰ5 5 5 (οπ65) Βανί ὈΘθὴ ὈΥΘΡδτσζεα 

ἦτε, 4 μή πῶς ἐὰν 
τοῦ ΙΔ. Ὀ6, Ὠοΐ βοχηθῆον 1 ὄνϑὺ 

ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ 
Βῃοια σοχὴθ ἰορείμοσ τὶ τὯθ Μϑβοράομίδηβ δια 

ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους εὕρωσιν 
ἴδον βῃουϊα Ηπᾶ τοῦ ὉΣΡΣΘΡρατϑᾶ 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΚΑ δ: 22---9: 4 

22 ΜΟΥΘΟΥΟΣ, ͵ὸ δτ6 
βϑῃηαΐϊηρ ψιὺ θη 
ΟἿΤ. ὈτοΣ ΟΣ τ 
Ὦδγθ οὔ ὑσγογεα ἴἢ 
ΤΩΘΏΥ ἰπΐηρα ἴὼ Ὁ 
δδαυηθδῦ, θα ΠΟΝ 
ΖὩἸΟὮ 1016 δϑαζηδϑῦ 
ἄπ ἴο ἰδ σγεδαῦ σοῃ- 
Πάδθποθ ἰῇ σοῦ, 28 Τῷ, 
ὑποῦρῃ, ἔθοσο 15 ΔῺΥ 
αυρδύϊοη ρον ΤΊ 5, 
Ὧ6 ἴα. 8 βῆβδσεσ σὶ ἢ 
ὩΘ δῃὰά 8ἃ. ἔφιϊον 
ὝΜΟΥΚΟΙ [ὉΓ Ὑοῦυκ ἰῃ- 
ἰογθδίβ; ΟΥὁ 1 δροιυῦ 
ΟἿἹΓ ὈΓΟΐΏΘΥΒ, 06. 818 
ΒΡΟδῦΘα οὐ σοηστορδ- 
ὕοη5 δηα 8. ΡἹΟΥΥ οὗ 
ΟἸγχ δῦ, 24 Ὑπογοΐοτο 
ἀστηοηῃδίσγαίθ ἴοὸ ὑμει 
{86 Ῥζοοῖ οὗ τόῦᾷ ἴονϑ 
δηα Οἱ νῇϑδί γνψ6 
ῬΡοδϑδιίθα δρουὐ σοῦ, 
Ὀδίοσθ {86 ἔδοθ οὗ [6 
σΟΏΡΤΘΡ ΑἸ ΟΏ 5. 

9 ΝΟ ΟομσΟσΐηΡ 
16 τηϊηϊσνν ἰῃδῖ 

ἷ ΤΟΥ ὑῃ6 ΠΟΙ ΟἾΘΚ, 
10 15. ΒΌΡΘΤ μοι ἴοτ 
6 ἴὸ νιῖϊΐο στοῦ, 
2ΊΙΟΙ 1 Κῆον συοῦξκ 
τοδάϊηθοα οἵ τηϊηᾶ οἵ 
ΜΏΪΟΩΏ 1 τὺ Ὀοϑϑὺ- 
ἴηὴσ ἰὁὦὸ 6 Μδ8ο'6- 
ἀοἱ 8ὴ5 δροιδ τοῦ, 
ὑμαῦ Δ'οἤδ΄18 85 
5οοα ταν ον ῸΣ 
ὃ γ»6ΆΓ, δῃᾷ τοῦξκ 
Ζ0681 Ὧδ5 5 τοα Ὁ 
[Π6 πιϑουἱν οὗ ὑΏθλ. 
2 Βυδ 1 8 βϑησϊηρ 
ἐπα Ὀγούμοσβ, ὑμαῦ ΟἿΓ 
Ῥοθδύδηρ ρου τοῦ 
τοϊρσ δ ποῦ ὈὈΧΟΨΘ 
ον ἴῃ ὑὶθ τοϑρϑοῦ, 
Ῥὼαὺ ἰῃαὺ τοὸῦ τῆϑν 
ΓΘΔΑΙΡ Ρ6 τρϑᾶν, 
δῦ 85. 1 τδοὰ ἴο 
58) τοῦ νου 6. 
4 Οἱ μου νίϑθ, ἰἢ Βοπλ6 
ΨΑΥ, 1 Μϑ8δο’δ- 
οἰ ΘῺ 8 5ΠΟ0Ὲ14 
οοθ ὙΠ 6 δῃηᾶ 
ἤμαὰ τοῦ ποὺ τϑδάν, 
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ἡμεῖς, ἵνα᾽ 
ψε, 

καταισχυνθῶμεν μὴ 
τνα 5που]ά Ὀ6 βΒῃδιμεάᾶ ἄοννῃ ἴῃ οταᾶου [πδὲ ποὶ 

λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. 
6 ΤΥ Ὑδὲ βασηβ ὑοῦ, ἴπ 6 βυρ-βἰδαάϊῃρ {}15. 

ὅ ἀναγκαῖον. οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι 

ΝΟΟΘΘΒΟΥ ΨΠΟΓΙΘΙΟΤΘ Ι οομϑδίαοτεαῖ ἴο ΘΟ ΚΞ 

τοὺς ἀδελφοὺ ἵνα. προέλθωσιν 
οὺς ἰδελφοὺς ἴῃ οσάεσ ἐμαὶ τον βῃου]ᾶ ρὸ Ρεϑΐοσα 

εἰς ὑμᾶς καὶ - προκαταρτίσωσιν τὴν 

ἐς ὑμᾶς 8:4 πον 5πομ]α βεὶ δα)αβίθα Ῥεξοχα ἴδε 

προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑ 
Ῥτον 510 ἈΔΥΊΩΕ, Βεεῃ ῬΥΟΤΑΪΞοά ὈΙΕΒΒΙΩΒ 

ταύτην ἑτοίμην. εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ: 

1815 τεϑᾶν ἴοβε ἐπ 85 ]θββίὴδ δῃα 

μὴ: ὡς πλεονεξίαν. : 
Ὡο 85 ςονείουβηεβ8. 

6 Τοῦτο δὲ, ᾿ὁ 

τος, 

σπείρων φειδομένως 
ΤὨϊθ Ῥαῖ, ἐδ8 (ομ6) βονὶηρ ΒΡΘΥΙΏΒΙΝ 

εἰδομένω καὶ θερίσει καὶ 6. ὁ 
ἘΣ 4158 06 -Βὸ ΜἘΠ|]| τρῶν, διὰ ἴδε (ομθ) 

σπείρων. ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ 
βου ὌΡΟΣ Ὀ]οϑβίηδβ ὍΡΟΣ ὈΙοσϑίηρβ 8150 

- θερίσει. 17 ἕκαστος καθὼς 
Ὦ6 ΨΙΠΊΘΒΡ. ἘΞΟΒ (0Π6) δασοοτά 5 85 

προήρηται τῇ καρδίᾳ, μὴ. ἐκ 
Ὁ} εἶροήρηι ὍὌρξοχα ἴο ἧς Ὠρατί, “οὶ οαξ οὗ 

ἱλαρὸν γὰρ δότην λύτης ἢ ἐ ἀνάγκ 
ὟΝ ἐξ μην ςπθοσῖα!] ἴοσ εἶνοσ βαᾶάτπθοβ οὐ ουἷΐ τοῦ Ἀβορββίϊν, 

ἀγαπᾷ ὃ θεός. 
ἦς Ἰονίῃθ πὸ ὅσα. 

8 δυνατεῖ δὲ ὁ θεὸς 
15 ΔΡ16 Ῥαΐ τ Ἧ86. 

χάριν περισσεῦσαι εἰς 
υπάεδείνϑα Κἰημαμθ 55 ἰο δρομῃα πο τοῦ, 

ἵνα ἐν παντὶ “πάντοτε πᾶσαν 
ἴῃ οτάθυ ἰμβαὶ. ἴῃ Θνοσσ μηδ Θίνν 5 811 

αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς 

56} 5 ΠΟΙ ΠΟΥ Ὠδνίὴρ τυοῦ Γγδν Ὀ6 Ὁ ρουππαάϊιθ λαῖο 

ἔργον ἀγαθόν: 9 καθὼς 
ψνοΥκΚ «Βοοᾶ; ΒΟςΓΟΥΟΙΩΒ 85. 

᾿Εσκόρτισέν, ἔδωκεν τοῖς 
Ηδ βοβδίίοσοᾶ, βεραᾶνε ἰο 88 

δικαιοσύνη αὐτοῦ 
τἱρ ἰθουθ 655 οὗ τὰ 

τὸν αἰῶνα: 19. ὁ δὲ 
13.1:} 856; 1τὰ6 Ῥυΐ 

σπέρμα τῷ σπείροντι 
ἴο δε (06) δον τα 

χορηγήσει καὶ 
Ὑ}11 ΒΆΡΡΙΥ δια 

πᾶσαν 
81 

ὑμᾶς, 

πᾶν 
ΠΣ. 

. ΟὙγέγραπται 
τι ἨΔ5 Ῥθθα τυτὶτίθα 

πένησιν, : 
Ῥοοτ-οῦξ (ΟΠ 65), 

εἰ μένει - εἰς 
1β του δίῃ ἰηίο 

ἐπιχορηγῶν 
(ο 6) ΒΙΡΟΙΣ 5 προ βεεα 

καὶ ἄρτον. εἰς βρῶσιν 
διὰ Ὀγεδᾶ ἰἱπίο.. . ϑδίῃβ 

ς 

} 
μ8 
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ψγο---οὐ ἴο 56. γου--- 

5ῃοι!μα Ὀ6 ρυΐ ἴο Βϑιη8 
ἴθ ὑπ Δϑβγϑησα. οὗ 
οὔ5. ὅ ὙΒΟΥΘΙΟΤΘ 
ἐμουρῦ Ὁ Ὠδοθβϑασν 
ὸ ΘῃΟΟΌΓδρΘ δα 

Ῥτγούΐῃοι ἴο οοσθ ἰρ 

χοῦ ἴῃ δάνδμοθ δηᾷ 
.ἰο ροὺ τϑϑδᾶγ. ἴῃ 

δάναμοθ στόοῦκ Ὀουη- 

ἐὰ1 οἰ ΡὈΥΘΥΣΟΌΞΙΥ 

Ῥτομϊβοα, ὑπμαὺ - ἐμὰ 

[ῃ15 πλρῦ Ὀ6 Τοδαν 
85 8. Ὀουμθ τα]. οἱ 

" δηά ποῦ 85 βουιθί αἴης 
οχίοτ θα. 

ΘΒ 85 ἴο ὑῃϊ5,..-ὴδ 
ὑμαὺ ΞΟῸΘ.  ΒΡΘΙΣΏΡΙΥ 
Ψ1Π1 αἴ5ὸ σϑὰρ βρδυίηρ- 
1γ; 8324 π ἰῃαῦ-: ΒΟ 5 
Ῥουμο ιν ΠῚ. δ18ὸ 
το Ὀουῃὐ αν. ΤΙ1δὲ 
ΘΟ οὔδ ἀὁ δῦ 85 88 
Π85 τοϑοϊνεα ἴῃ. ὩΪδ 
Ὠρασύ, . οὐ δια αρΊΠΡῚΥ 

ΟΥ̓. πη 6 Γ σου ϑ ἢ, 

ἴον αοα Ιον65 ἃ οἤδοι- 
ἔμ] σίνος. ἔς 

- ὃ αοᾶ, ΤΔΟΓΘΟΥΕΓ,- ἷβ 

ΔΌΪ6 ἴο τηϑκ 81 ΐδ 
ἀπ δαβοσνοα Κἰπ 6585 
δρουμά ἰονδχα. τοῦς 

80, ΜΨΜΏ116 τοῦ 

ΔΙΑ 5 Ὥδνο 1111. 56}1- 

ΒΌΒΟΙΘΩΟΥ ἰῇ ΘΟ - 

ἰῃίηρ, χοτ πιϑῦ Πᾶν 

ῬΙΘΩΌΥ ἴοσ δυοῖν βοοά 

ψοτκ. 9 (συδὺ 85. 1ὸ ἰδ 

ατιοθη : “Ἢ Ββ5. 18: 

ὑγιραϊεᾷ ψ ΙΑ ΟΙν,. ΒΘ 

Ὧδ85 σίνϑῃ ἰο ὑπ6 ῬΟΟΣ 

ΟὨΘ5, [ἰδ γιρ ὐθουβ- 

Ὧ655 σορύϊηιαδ5. [0ΓΞ 

δυο." 10.Νὸν Ὧ6 ὑμδὺ 

ΔΌΌαμἀϑῦν 5ΌΡΡὈ]1685 

βορὰ ο 86 5 Ή 61 

δρᾷ ὑτεδᾶ τῸ τι εδδ- 

ἰῃρ ΨΠ1ι. ΞΌΡΡΙΣ:. δηά 
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πληθυνεῖ: τὸνφ σπόρον ὑμῶν καὶ 
Ὧ6 Μη ΤΑ ΡῚΣ ᾿ς {πμ6 ᾿ς Β6Θα-: ΟΥ̓́τοῦ δηᾶ 

αὐξήσει. - τὰ γενήματα τῆς " δικαιοσύνης 
Ὧ6 ΨΠ1 Ἰστεαβα [6 Ῥτοαυοίβ. οὗ ἴὰ 6 “τσ θ Ο 5655 

ὑμῶν": 11 ἐν παντὶ- 
οὗ του; τ πῃ, Θνουσ 8" 

εἰς “πᾶσαν ἁπλότητα," 
ἰηἷἶο ΘνεΥν Βἰτωρ ον, 

δι᾽ ἡμῶν 
ΕΠ 8 Χ0}}15}} ωΒ 

12 ὅτι ἡ 
θθοϑαδα ἐπὸ 

ταύτης οὐ 
1815. ποῦ ΟἹ 15 

ὑστερήματα τῶν 
{1065 Ἰδοκίηρ ΟΣ ἴὯ8 

περισσεύουσα διὰ 
τ 8ρουμαίηρ Ἰσοῦρῃ 

΄. θεῷ, ---ἰ 12. διὰ τῆς ᾿δοκιμῆς.- «τῆς, 
ἴο ἴὰ 6 αοα, -- σου". 1πῸ ῬτΟΟΣ. ᾿ δ 186. 

διακονίας ταύτης δοξάζοντες. τὸν θεὸν ἐπὶ 
ΒΕΓνΊςΘ. 1815 

τῇ ὑποταγῇ τῆς. 
{π6 “᾿ϑ )εοιοη οὗίβο. 

᾿ πτλουτιζόμενοι 

“ἥτις, κατεργάζεται 
“ΜῈ 

εὐχαριστίαν. τῷ 
ἘλΘηβσίν 5 ἴο ἰδ 6 

διακονία τῆς 
Βούνῖσθ οὗ τῃ6 

“θεῷ, --- 
(οᾶ, -- 

ῬΆΡΙΝ φνόσκ 

ΕΠΙῊ ΘΚ Ρ ἐοννδχὰ ̓" 

ἁγίων, ἀλλὰ 5Σ;᾿κκαὶ 
ΠΟΙ (0165), Ὀσε, 51 8150 

πολλῶν . εὐχαριστιῶν 
ΔΗ͂Σ 

ὁμολογίας ὑμῶν εἰς 
ςοηξοβδίοσ οἴτου ἰηΐο 

τὸ “εὐαγγέλιον. τοῦ. χριστοῦ καὶ . ἁπλότητι 
ἴὴ6 . -βοοῦ αν. ΟΥμ6. ΟἾγχῖδ δηὰ δ ΠΟΙ 

τῆς - κοϊνωνίας εἰς αὐτοὺς “καὶ εἰς. πάντας, 
ΟἔίΏη6. ϑβ5μαγίησ. ἴο {πθηγ} δ8πηΩ, ἱπίο 8} οπβϑ), 

14 καὶ αὐτῶν ᾽δεήσει ὑπὲρ - ὑμῶν 
δᾶ οξίμπεο ἴο βαρ Ποα σα ονϑε : τοῦ. 

ἐπιποθούντων ὑμᾶς... διὰ 
οὗ (οΠ165) ἸΟΏΘΙΩΡ ἴοσ. του... {πχοι σα 

ὑπερβάλλουσαν τνῖν χάριν ᾿ ες τοῦ: 
- βΓραϑβίμε. -μάρσβοτναα ΚἰλᾶΠ655. ΟΕ ἰπ6. 

ἐφ᾽ «ὑμῖν. ᾿ τος ἔν τον δε κου τς 
ΣΝ εὐοῦο, - : εν τ Το ρει τοῖο ΝΟ Ὁ ΧΕΙ Σ τὶ 

..18 Χάρις . τῷ: θεῷ-  ὀἑ ἐπὶ :- τῇ 
τ ΠΡΏΔΩΚΒ ἴο ἐπ αὐαοῦ-. Ὅροι :- 

ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ: δωρεᾷ: τὴ " ᾿ δ 
πο ΞΟΣῚ 6 016 ΟΥ̓ ῖαι ἔτος ριξε, “ἊΝ τοῦ ἐν τς 

θεοῦ 
«(οα- 

10: Αὐτὸς “δὲ ἐγὼ Παῦλος΄ παρακαλῶ 
δρκα (οῆ!ο) Ῥαυΐ: . Τ ἴα δηΐσεβίηϑ 

ὑμᾶς: τ δίὰ - "τῆς: πραύτητος καὶ- - ἐπιεικίαξ": 
τοῦ ἐϑεστο ΒΕ ξπ6. τα] ἀπ 888. θᾶ ψ᾿θΙ Ἰηρύίθδα 

"τοῦ - ̓χριστοῦ,. ὃς κατὰ: -πρόσωτεον 
ΟΕ. Ομ σιβὶ, Βο φιἰσσοχαϊπ ἰο: ζὰάςθ ᾿ 

᾿μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ 
Ἰλἀεαᾶ.: ΠΊΟΝΙ - ἰῃ τοῦ, Ὀεΐηρ ἀρβόῃξ : υΐ 

᾿θαρρῶ - εἰς ὑμᾶς 2 δέομαι 
[8 8 ΠῚ οὗ βοοᾶ οούταρο ἱπῖο σοῦ; ῇ ΔΤ ΒΡ σδεϊ 

(00,65) Ῥϑῖαρ Θητ] δα 

15. ου Κα ἄνα 

λειτουργίας 

μόνον᾽ ἐστὶν προσαναπληροῦσα; -τὰ 
᾿ [Ὸ 

1 κείν! β5: 

 αοᾶ. 13 ΤσοΟυΣ (6 

(οΠ65) σου ἐν ηρ 6 Οοα Ὁροῆ. 

[1:7 ᾿ 

10 
ὮΥ᾿ ἔμδτ! ̓ ηΠ]θ 55 ̓  δηᾶ 
Εϊηάθθβα. οὗ [π6 Ομ τίβί, 
ἸΟΨΊΥ ΒΟ ΡΒ ΄ Ι δ. 

ἴὰ ἈΡΡΘΆΓΘΟΘ. ΘΙΠΟΠΡ' 
Ὑοῦ, Ποτθαβ θη 805 
θα 1 81 οΙα τονψεσγὰ 

σου. 

2 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ 9: 11---Ἰ0ὸ: 2 

ΤῸ ΌΙν ἰμ6 βοϑαῖ 7ῸΓ 
χοῦ ἴο 807 δῃηα ψὶ} 
᾿οσθδ 86. ἴμ8 Ῥχτοδασὺδ 
οὗ τοῦῖκ τἰρῃίθοιβ"- 
Ὧ655.) 11 Τὴ νου ίηϊηρ 
τοῦ ἃσὸ Ὀδίηρ ΩΣ ΘΩ͂ 
ἴΟΥ͂ ΘΟΥΘΓΥ βογύ οὗ βϑ- 
ΘΥΟΒΙ, ψῃο ὑτο- 
ἄποοα ὑΓΟΌΡῺ.. ὰ8. 88 
ΘΧΌΤΘσϑῖοα ΟΥ ΔΉ 
ἴο αοἄ; 12 Ὀθοδιιβ8 [86 
ταϊηϑίτν οἱ 0815 ῬΈΡΙΠΟ 
ΒΟΥ ΪΟ 6 ἴα ποῦ ΟἿ]Υ ἴο 
ΒΌΡΡΟΙΨ ϑρυηάδηθν ἐμ 6 
δ ΟΥ̓ ὑὴ 6. “ΠΟΙΡ 
ὁπ Ὀπὺ 8150 ἰο δ6 
ΤΟ. ὐ ἢ ΓΘ 6Χ-- 
ΤΟ ΒΟ 5. οὗἩἉ 8 ΚΡ τὸ 

ῬΤΌΟΙ͂  ὑμδῦ 15. τοϊη- 
Ἴ ἰδύσν σίνϑϑ, ὑΠ6 ν ΡἹΟΥΣΙ͂Υ 
αοά ἈὈδοϑαδο γοῦ 816 
ΒΌΒΙ ϑϑῖνθ ο 6 ροοά 
ΠΟ 5 δου ὑμ6 ΟἸὨ τί βῦ, 
85 τον ΡῬΌΡΠοΙν. ἀ6- 

ΟΙατθ Ὑοῦ- 8:6, πᾶ 
Ὀρϑόδῦβο.- τοῦ 816 ρθη - 

ΘΙΓΌΟΌΚ ἴῃ τοῦκ οοὨὐτὶ- 
Ῥαύίοι ἕο ὑμβότα δα ἰο 
811; 14 δῇ πὶ 5ὰΡ0- 
ῥΠοδύϊου ἔοσ χοῦ ὑμ8 ν 

Ἰοὴρ ἔοσ τοῦ Ὀθδοϑιϑα 

ΟΥ ἰδ6. βιπρϑβδίηρ - 

ἀοβουνοα Κιἰηηθεπ. οὗ 

αοα. Ὡροὴ Ὑὑου.-.- --: 

15 ΤΏΔΏΪΚ ΡῈ ἴο αοἅ 
ΤΟΥ Πὶ5 ἸηΔερογ 8816 

ἤθθ᾽ ἘἾΠ." τὸ 

ΝοΥ͂ - τ- ἐχαγεοῖ; 

Ῥαι!, οδαὐγθδὺ σοῦ 

ΦΙηδδθα 1 Ῥερ 



2 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΑ 10: 8-- 

δὲ τὸ παρὼν θαρρῆσαι 
μυξ (86 ποῖ Ῥοίηρ δου ϑίθθ ἴο "6 οὗ βοοα σουζαθθ 

τῇ πεποιθήσει ἢ λογίζομαι 
ἴο ἴδ 8 ςοηδάφῃσθ ἴο ΨψὨΣΟΒ 1 δὰ τοοκοῃίηβ 

τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους 
ἕο Ὅ6 ἀδιίη δ Ὅροὰ ϑόοζὴθ {π6 (0065) ΤΟΟΚΟΙΔΩΣ 

ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιτατοῦντας. 
ωΞ5 85 ϑοοογάϊηρ ἴο ΒεΞῃ νυαϊκίηξ δρουΐ. 

8 Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ 
ΙΖ 865 ἔογ ἍΜ ΔΙΚΙηΒ ποὺ δοσοοσαϊηδ ἴο 

σάρκα στρατευόμεθα, β«-Ο, 4 τὰ 
Βοσὰ ΔΘ 8. ἀοῖη ΤΑΙ Δ ΔΙΝ βοχνίοο, - 16 

γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ 
ἘῸ νοδροῦβ οξίῃε τωλΐασν ϑεσνίοθ οὖ ποί 

σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς 
ΕοΞΙν ρυϊ ΡΟ ΕΣΙᾺΙ ἰοίῃθα Οοὰα ᾿ἰοννατα 

καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων, ---- ὅ λογισμοὺς 
ἰδκίωσ ἄοννα ΟΥ Ξβἰσου βηῃο!αβ, -- ΤοΟΚοΟΏΣΩ 55 

καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα 
(0.65) ἰδκίηρ ἀονν δᾶ ςλζ δ Ἰοῖν (5) 

ἐπαιρόμενον. κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 
ΣΡ 5615 ἃρ ροὰ ἄονῃ οα ἐμ Κηονιεᾶβξα ΟΥ̓ ἱπ6 

θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς 
αοα, διᾶ (ομθ8) ἰακίῃρ σδρεϊνθ ονευν ἰδουθσηΐ ἰμπίο 

τὴν ὑπακοὴν τοῦ χριστοῦ, 6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ 
ἴῃ6 οροράϊθῃος οὔὐῃο ΟὨγίβί, δηα ἴὰ τϑϑαϊθ585 

ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν 
πανίηρ ἰοδνοῶθθα Ὄνοὺν ἀϊδοροαΐεηοθ, ΨΏΆΘΠΟΝΟΥ 

πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. 
ταΐϊσῦ 6 18}. οὔτου. 6 ορϑάξθῃςθξ. 

Ἷ Τὰ κατὰ πρόσωπον 
ΤῊΘ ([]1Ὲ 65) δοοοτγάϊηρ ἴο Ζδαςσθ 

βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ. 
γοῦ ὅσο Ἰοοκίηῃβ δὲ. ΤῈ δσοῃα 885 ἰσυβίοα ἰο Ὠΐτηβ6]Ὲ 

Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν 
ΟΥ Ομχιθϑὲὶ ἰορο, (μἰ8 [οὐ εἴσῃ 6 σβοκοηΐηξ δϑϑίῃ 

ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ 
ὭΡΟΩΣ ὮὨΣΤΏΒΟΘΙΣ ἰμαὶ δοςοογαϊηρ' 85 μ8 οὗ (Ὠσιβὶ 

οὕτως καὶ ἡμεῖς. 8. ἐάν τε γὰρ 
τῆυ8 8150 ἵνα. 1 να δηά οτ᾽ 

περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ 
ΤΏΟΥΘ δρυμᾶάβηξ βοσωθν 88 1 5ῃουϊὰ ΡῈ θοδϑβίηβ αροῦὲ 

τῆς ἐξουσίας. ἡμῶν ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος 
16 δαίμοσιν οἵ 115, οὗ ψὨϊοςὰ βὰν ἰᾷ6 ποσὰ 

εἰς οἰκοδομὴν καὶ. οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, 
ἰαῖο υρρυϊάϊηρ δᾶ ποῖ ἰπἰο ἰδκίηρ ἀονν ΟἹ γοῦ, 

οὐὖιϊς αἰσχυνθήσομαι, ἵνα μὴ 
ποῦ Ι 5311 "6 Βῃ8ΙΠ ΘΩ͂, 1ὰ ογάᾶοσ ἰμαὶ οὶ 

δόξω . ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς 
1 5ῃουάᾶ δεθ 885 Πρὶν ἰο 6 ἰθύν η 8 τοῦ 

828 

ὑμαῖ, ΘΗ ῥγοδοηῦ, ἃ 
ΙΔ. ποῦ .56 Ὀοϊάηρεα 
νὰ ὑδαὺ οοπβάρηςρ 
ψὶὴ ψΏΪΟΏ 1 δη 
σοιηὐϊηρ οἡ ὑδκίὴρ 
Ῥο]ά τΘΑΘΌ ΓΘ 5 ϑρϑίηδὲ 
ΒΟΙῚΘ ῺΟ ϑΡΌΓΑΙδΘ ὉΝ 
85 1 ὸ ΨΜΘΙΚοά 86- 
οογάϊης ἰο [ψηδὺ γα 
86 ἴῃ [06] Π 65}. ἃ. ἘΌΣ 
ὑποθῇ 6 ΨΑΞ ἴἰη 
{86 ἤθϑῃ, ψὰ ἀἄο ποὶὲ 
ΜΑΡ56 ΨψΑΙΙΔΙΘ δοοοχά- 
ἴῃ ἴο Γνδὺ Ύὸ 818 
ἴῃ [86] ἢθϑθῃ. Δ4ῈῸΟν 
[86 ψοϑροῦβ οὗ οι 
ὙΘΧΙΔΤΘ 816 ἡοὺ ΠΘΘἢ- 
Ιν, θὰ} ΡῬΟΜΕΥᾺΙ Ὁγ 
αοά ἴοσ ονθγίυσηϊην 
ΒΙΤΟΏΡΙΥ Θοηὐ ΓΘ ΠΟ ρα 
ἰὨϊηρβ. ὅ ΕἘῸΣΓ ΜῈ 816 
ονογ τ ἰὩρ' Σθαδοιΐηρα 
Δα ΟΥΘΙῪ οΥν ἰμϊηνσ 
χαϊδεα ὋΡ δραΐϊηδὺ [18 
Κηομιοᾶρθο οὗὐ Οοά: 
ϑηά ψὰ δῖ Ὀγϊηρίηρ 
ΘΥΟΥΥ ὑπουραὺ ἰπίο 
σϑρυϊνιν ἴο τδκα ἰδ 
οὐροαάϊοδηῦ ἴο 6 ΟὨσίϑι; 
βθδηᾶ ψ δῖ ΠΟ] τηρ᾽ 
ΟἸΣδοῖνος ἰἢ τϑαϊηθες 
ο ἰηδιοῦ ρυῃιϑηχηρης 
οΥ ΟΥΘΙΥ αἰβοθθαΐθησθ, 
85 ΒΟΟῺ 85 Υοῦξ ΟΥ̓ 
οὈΘαϊθηοθ 85 Ὀ66 
ἔν σαντὶθα οὐ 

1 Ἴοῦ ἸοΟΙκἕ αὖ ὑμίηρϑ 
δοοογαϊηρ ἴο ὑποὶσ ἔδοθ 
γψ8ι6. ΤῈ δνόοῦα ὑγυδίϑ 
1ὰ ὨΐΤΆΞΘΙΣΙ ὑμαῦ 6 ό- 
Ἰοῶρα ἰὼ ΟἸχίδί, [1οῦ 
Ὠἰὰ ἀρϑίη ἰακ {ῃῖδ 
ἑαοὺῦ ἰπΐο οσοιπΐ ἴο τ 
ὨΙΤΆΒΟΙΣ, ὑμαῦ, .1ϑῦ.:85 
Ὧ6 Ὀρίοιρα ἰο. ΟἸγίδῦ,. 
80 ἀόο ἢ 8150. 8 ΕῸΓ 
οὐθὰ 1 1 5μουα Ῥοδϑῦ᾽ 
ἃ ὈϊΪῦ ἰοο τ 10} δρουΐ, 
{86 δυύδμουῖν ὑμδῦ 28 
Τοτὰ ρᾶγα τ8 ο. μυ]ὰ 
τοῦ ῸΡ δῃὰ ποῦ ἰο ὑθ8 1. 
χοῦ ἄονῃ, 1 πμουά 
ποῦ 6 ρυὺῦ ἴο 5, 
θύηθι 1 πλϑὺ Ὡοῦ 566 11 
ἰο ψαηὺ ἰο ἰουτὶ ἕν τοῦ 
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διὰ τῶν ἐπιστολῶν: 1 ὅτι Αἱ [Ὀν Γν] [ἰδὲ 
ΠΎΘΉΤΙΝ 8 Ἰθεΐοσϑ; Ῥδοβαβα ἸΏ ΣΑΣ ΡΝ ἜΝ Ἧς 
ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, | ἰΕΥ5. ἃτα ψαΙρν δπά 

Ἰοίθειβ ἰἱπάεϑα, βὰν ἱμδν, Ψψοῖβδν δηθὰ βίσοηρ,  1ΟΥΌΘΙᾺΠΙ, Ῥαῦ [ὨΪ5] 
ῬΓΘΞΘΙΟΘ. ἰῇ ῬΘΥΒΟῺ ἰ5 δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ] Ἰγερῖς πκορὰ ΤῊΪ5] ΒΡΘΘΟῊ 

(6 να Ὀχσδβεπος. οὗ (πῃ Ῥοᾶν ΘΚ βρᾶ σοπ διαρ 816. Τ1Τιοὶ 

ὁ λόγος ἐξουθενημένος. ᾿| βΆΘΏ ἃ τῇδ ἔβκα {5 
6. ψοτάὰ δνίπε θεθὴ ἰχθϑίβα 85 εἰίοσὶν ποίμίησ. [ ἰηξο ϑοοουσηῦδ, ἐπμαῖ 

11 τοῦτο λογιζέσθω ὁ - τοιοῦτος, ὅτι] ὕἵὙιᾳαῦ ψ ἅγθ ἰῇ οἵ 
ΤῊΪ5 δὲ Ὀ6 τεοκοηΐίηρ ἔθ βιοῃ (οπ6),  ἰδδὲ ποτὰ ὧν Ἰούΐεσα θη 

οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι᾽ ϑρβθηΐ, σοῦ 6 5881} 
οἱ “παῖ βοῦξ ψὲ τὰ ἰο 86 πνοτὰ σου ῃ βονυλοη ἐπ δοίίοα λον 
, ᾿ Ζ κα ἫΝ . ὉΡ Γι 
ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ [ἰοῦ ἄδλτθ ἰο οἶβδβα ΩΝ 

Ιοίοσϑ ῬεῖπΒ δρβθηΐ, ΒΌΘΙ (0165) 8150} Ξβῖν 65 ΘΙΏΟΘΩΡ ΒΟΙῺΘ 

παρόντες τῷ ἔργῳ. 12 Οὐ γὰρ] οΥἿ σομλραΙδ ΟΌΓΞΘΙνΘΚ 
6128 δοιβϑῖάθ ἴο ἴ68 -οσκ. Νοΐ Φοῦ ἐπ] βόοχὴθ ΨΠῸ χρϑο- 
τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι [ΟΠΙΙΘΗΑ μοιηβϑῖνοβ. 
8 Δ΄Ὸ ἀδυΐϊῃες ἰο 7 πᾶθθ διῆοβ ΟΥἹἨ ἐἰο]αᾶρσε υἱ ἢ Οογύδίν (μὸν ἴῃ 

ἑαυτοὺς τισιν τῶν ἑαυτοὺς | τπιθϑϑατρ ὑμουβοῖνο5 
56Ιν 65 ἴο βοίϑβ ΟΥ̓ 86 (οὔ) 65) ΒΕΙνῈεβΒ [ὋΥ ὑμοζήβοῖνγος δῃηᾶ 

συνιστανόντων. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς  δοπηραῦίαρ ὑπϑιαβεῖνοβ 
ρυϊῆπε ἴα βίδπαϊαρ ἢ; ὈὰΣ μὸν ἰθ βε6ῖνεβ [Ὁ] ἐμποιεῖν, Ὦδνθ 

ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες [ὯοΟ υυῃδοχοιδηάίηρ, 
56 1ν65 ΤΩΘΑΒΌΓΙΩΣΚ δηὰ ἡιάριησ τὰ 13 ἘῸΣ ΟἿΣ Ῥατὲ ψὲ 

ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν. Μ11 
δ ῖνο5 ἴο ΒθῖΙνθ. ποὺ ἸΏΘΥ 87:6 σοζωργθῃθηάζηρ. οὔ πον μοῦ Ῥαϊδιαβ 

18. ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ δτῖθϑ, θπὺ δοσοταϊηρ ἴο 
δ: Ρυΐ ποῖ μαῖο ἰὴ6 ([π]Π 55) [ ἐῆ8 ῬουΑΥν οὗ {μ6 

ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ | ἰευτ οῦν ὑμδὲ αοα 8Ρ0- 
ὉΣΥΩΘΑΘΓΣΘΩ͂ 6 5181] θοδϑβῖ, Ῥαΐ 1 ροτιϊοῃθα ἰὼ τ ὉΥ 

κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος ΙΘαΡασΤΘ, δ κῖηρ Ὁ 
ΔΟΟοχΙΩ5 ἴο ἐπα χλβᾶβϑασθ οὗ ἰῃ6 (πλθδϑιγ] 5) γΕΘΩῖ ἰ γοϑο ἢ ΘΥΘῺ 85. ἴδ 

οὗ. ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου, [85 τοῦ. 14 ΘΔ να 
Οὐ ΏΪΟΝ βανε 85 ρατὶ ἴουβ ἴῃ αοα οξχηβδβυζα, 8.6 ποῦ ονογϑυσγοιοῃίηρ 

ἐφικέσθαι. ἄχρι καὶ ὑμῶν" ---- 14 οὐ γὰρ] οὐϊβεῖνεβ ὃ5. 1 ὀ :|ᾷψ8 
ἴο σοτῶβ ΡΟ ὉΜῈΠ 4150 οἵ τοῦ; -- Ὡοΐ ἔον | αἰ ποὺ τϑϑο ἰὸ τοῦ, 

ὡς ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ἕο ψ ψοσα ἰῃθ. βγβὺ 
85 οὶ (0168) σου ϑ ὩΡΟΩ ἰπίο γοῦ ἴο σοὴθ δύὐθὴ 8ἃ5 9Ἃ28Γ 

ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ, ἃ58 γοῦ ἴῃ ἀθοϊδυίησ 
6 δῖα ονουβίγείς ίηρ οἵ 56 Ιν 65, τ 11} ον 16 ρσοοᾶ θὰ δροιΐ 

[86 ΟὨσὶδὺ. 15 ΝΟ, νὰ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
8186. ποὺ Ὀοδϑύίηρ οιεὖ- αἶδο οὔ γου να Ἴϑίδ δῃθϑδᾶ ἰῇ ἰπ6 βοοᾶ πονν8 οὗ {πὸ 

χριστοῦ’ --- 16 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα 5146. οΟὟἹΓ δϑϑίρπϑαᾶ 
Ομτίβῖ; - ποὺ ἰπῖο με (ἰ8155) τππχηθαβυσϑα, ΟΠ δΥ165 ἱπ ἐμ6 18- 
καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ΟΥΒ ΟὗἨ ΒΟΙΊΘΟΠΒ 6]58, 

(οῃ.85) Ῥοδϑβίϊῃξ ἴθ ΘΙ ΘΊΩΒ ἴο δηοΐμοσ Ιϑροσβ, δὰ 6 εὐοδία ΠΟΡΘ 
ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης [ὑμαῦ, ἃ5. Ὑοῦκ 18 ἢ 
Βορ6 Ῥὰξ (0165) Βανίῃξ οἷ (016) 1πογϑαβίθρ [ἷἰ5 ὈΘΙὴρ ᾿ῃογθδϑθϑᾶ, 
τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι {| ὔὲ ΙΔ ἈὈ6 τχϑᾶθ 
οὐίῆθ τ: οἴνου ἴὰ τοῦ ἴοβθῈτηβᾶθ σγυθδιί[ σχϑαῦ δλοῃρ ὑοῦ 
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εἰς ἡμῶν 
ἰηΐο οἔιυβ 

" τὸν. κανόνα 
τς. (χιεαϑυνθ) σϑοᾶ 

16 εἰς 
119) 

κατὰ 
Δοροοχαϊαρ ἰο 

περισσείαν, 
δρυπάδησθ, 

ὑπερέκεινα ὑμῶν. 
Ῥανομᾷ ῃοξα [ρβατίβ] οἴγτου. 

οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ 
ποῖ. ἃ Ῥοϊοηρίηρ ἰοὸ δ ποίμ ο 

εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι. 17 Ὁ 
ἰαίο πο (πη 55) χτοδὰν ἰο οδϑί. πνὉ 

δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω: 
μυξ (οὨ6) Ῥοδβίίηρ ἃ Ιοτὰ. δὲ ἰτὴ Ὀ6 Ῥοδϑίίηβ; 

18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν 
ποῖ ΤΟΣ 6 (ΟΠ 6) 

συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, 
Ρυξίηρ ἴῃ βίδηαὶηβ ἢ, ἰμαΐ (οπ6) . 15 δρρτονβεᾶ, 

ἀλλὰ ὃν ὁ. κύριος . συνίστησιν. 
Ῥυΐ. ψΒογὰ μα. Τιοσχὰ ἰδ ρυληδ ἴα βίδηδίπρ ΠΗ. 

11 Ὄφελον 
μικρόν. - τι. 
116 βοζθίμτη δ 

᾿ἴ ἀνέχεσθέ 

- τα 

Ἐπ [τα ρσΊ 51 

εὐαγγελίσασθαι, 
ἴο ὥδοϊαστο βοοῦ χονν8, 

κανόνι 
(ταϑαβασίηθ), Σαρα 

μου 
ΟΣ τῇδ 

καὶ 
δηαάᾶ 

ἀνείχεσθέ 
τοῦ ν6Υ6 ΡΒ ὰρ 1 

ἀφροσύνης" ἀλλὰ 
ΟΥ̓ ΒΘΏΒΘΙΊΘΘΘ655; μυΐ 

μου. 2 ζηλῶ. 
τοῦ ἅτ ϑυϊηρ αρ ΜΠ ΟΣ Τὴ. 1 δὴ 16 810118 οὗ 

ἃρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμ 
ΟΡ ἐντὸς ΟΕ αοά ἔο ἤβδιοιίεν, Ὶ Ἰοϊηρᾷ ἰορ ΜΝ 

γὰρ ὑμᾶς ̓ ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν 
ΤῸ ὑοῦ ἴο οὔθ. ζΤΏ8]16 ὈΘυϑοι νἱγοὶπ ομασίθ 

παραστῆσαι τῷ χριστῷ" 
ἐο τῆϑκο βίδῃπα διοηδβίᾶα ἴο ἴμ 6 [Ὁ ὙΦ ΕΙΉ 

8 φοβοῦμαι δὲ μή πῶς, ὡς ὁ ὄφις 
τ ρος νυ ποῖ ΒΟΤΩΘΠΟΤ," 845 ἰδῇς βεασρϑῃξ 

ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, 
βεαπορα ἘνΘῸ πὰ ἴ6. 411- ΟΣ ΚΙΩΡ οΕἰϊ, 

φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς 
1 ταϊσμξ ΡῈ σουταρίοα 6 τοϊπᾶς. οἵ γοῦυ ἔτγοχη {π6 

ἁπλότητος καὶ τῆς ἁἀγνότητος τῆς εἰς τὸν 
ΒΙΣΑ ΟἿ ν δηά' οἵ ἰῃὴ8 σα βεῖν οἔίῃε ἰὰ ἔπ 

χριστόν. 4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος 
ΟΕτῖβέ. ΤῊ ᾿λάροαὰ ἔοὸσ (δ (ο1Π6) ΠΟΙ ΠΚ 

ἄλλον᾽. ᾿Ιησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ 
ΔΌΟΙΏΕΣ ΖεβὶΞ ο)ἑω5 ῬΥΘΔΟΒΙΣΚ ᾿ν.2212296] ποΐ 

ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε 
6 ῬΓΟΘΟΒ ΘΩ͂, ΟΥ Ξ0ΙῚ ἀμεχοπί Ὑοῦ ἅ16 ΤΟ ΝῺ 5 

δ. οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον 
ὑνϊσ ποὺ νοῦ γεοοϊνϑα, οὐ ρβοοα ποθ αἰ οσθηΐ 

ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 
ψΜΉΪΟΏ ποῖ τοὺ δοσρροίρα, Βη6]ν τοῦ 8ῖ6 θὴρ Ὁ. 

ὨΪΧΏΒΘΙΖ. 
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ψὶ τοέθσθησθ ἔο ον 
ἰογσγίζοτν. ἘΏΘΩ ψὲ ΨΜΠῚ 
δροιπὰ 501} τάοτα, 
16 ἴο ἄδοϊασθ 86 ροοά 
στα ἴο τ σοσῃίγίθας 
ρογοηᾷ χοῦ, 50 85 οὶ 
ἴο Ῥοδδῦ ἰῇ δβοϊχῃδοὴβ 
6565 ὑδυυϊ ον ᾿δγΒ 
ΠΣ ηρ5 8ΙΘ. δΙγοδαᾶν 
Ῥγερδυθᾶ. 17 “Βυῦ' μ8 
{π8ὺ Ῥοδοίθ, δῦ Ἠΐτη 
Ῥοβδὺ 'ἰθ ΦϑΒονδῃ. 
18 ἘῸΣ ποὺ ὑδθ᾽ ᾿οὴδ 
ἍὯΟ Τασοι τη  Ὠἰγη- 
Β6ΙΣ 15 δρρσγονρᾶ, θὲ 
ἴπ6 γῦϑὰ ΨΏΟΙΩΆ -Φ60ο- 
ν  " Ταοοιτηθηακ. - 

1 1 ψιΒὴ τοῦ ΜΟΌ]α 
Ραῦ ὉΡ Ψ ΙΓ χὰ 

ἴῃ βοῦιθ 1101 πτθβΞ 
ΒΟΏΔΌΙΘηΘ55. Βαΐ, ἴῃ 
ἴδοὶ, χοῦ ὅτ ρυίης 
ὉΡ ΨἹ τη6}] 2ΈΟΡΓ 1 
διὰ δϑῖοιβ νοῦ. σγὸν 
ΜΙ ἃ σοάϊν 7θδιόμον, 
ΤΟΥ 1 ὈΘΥΒΟΏΒΘΙΠΥ Ῥτοσὰς: 
ϊβδθα σὸν ἴῃ χαρτὶᾶρο 
10 οὔθ Βυβοδηα ὑμδὺ 
Ὶ τοῖϊρῦ ῥγθϑθηῦ σοῦ 
85 ὃ Ομδδίθ νἱτρίὶη. ἴο 
ἴδε Οῃστιβὺ. 8 ΒυΓ  Ὶ δὰ 
Θῖτθια ἰῃαῦ ΒΟΒΊΘΒΟΝ, 
δι5. 88 βοσρϑῃΐ βοασπόδα 
Ἐν ὉΥ 105 οὐμηϊηρ, 
γόῦκ ταπας πιρηῦ θ6 
σουτιρίθα ΑΨΧΘΥ - :ΥΤΌΙΩ 
[6 πἰποοῦιν δπα (Π6 
ομαβυϊν ὑπαὶ αγθ αἴ 
[886 Ομ τίϑὺ. 4 ἘΌΣ, 88 
1 15, 11 ΒΟΙΆΘΟΣΘ ΘΟΠΊΘΒ 
ΘΔ ὈΓΈΒΟΏΘ5 ἃ 653 
οὐμον πϑὴ 6: οπὰ 
6 ὈΓΘΔΟΠΘΩ͂, οὗ τὸν 
Τϑοϑῖνθ ἃ δ τὶ" οἴμεῦ 
ἐμβᾶὰπ ψδὺ τὸπ το- 
σοἰνρα, ΟΥ βοοῦ ΘΚ 
οὔδσ ὕμδὴ ψπδὺ τοῦ 
ϑοσορίθα, σοῦ ΘΕ ΘΠ 
ρα ἃρ [χὰ ὨΪ7]. 

ΕΝ 

17, 18: Τομπονδῖ, τι8ιδιααθδ; (886. Τιοτᾶ, ΕΥΕΘυΡ. Ὁ ᾿ εν το 

ἈΡΗΌΝΙΜΟΝΡΉΝΝΜΑΘΗΜΗΝΟΡΟΝΒΒΒΘΘΒΝΊ ΟΝ 

ΟΝ 
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ὅ. λογίζομαι γὰρ μηδὲν. ὑστερηκέναι 
Ι σὰ σθοκοηΐηθ ον ποίμίηρ ἰο αγο σοσηα ὈΘμἰηα 

τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων: 6 εἰ δὲ. καὶ 
οἔ τΏ68 ονὸτ. ἀχρεοαίπειν ΔΡΟΒΊΙΘ5; 

ἰδιῶτης ᾿ τῷ. λόγῳ, ἀλλ᾽. .οὐ 
οτάϊηθυν, ἰο ἴμ8 ννοσὰ,. 
ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 

γνώσει, - 

ανερώ 

εατᾶσιν᾽. εἰς ὑμᾶς. 
4}} (155) ᾿αΐο σοῦ. 

1 Ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα 
ΟΥ ον Βα ὁ τ Κ αἰα ΤΆΣ ΒΟΙΕ 

᾿ ὑμεῖς 
1ῃ οσγᾶάθσ ἰμαὶ χοῦ 

ὅτι “ δωρεὰν τὸ τοῦ 
Ὀθοβϑιβα ἔτϑο στ ἴῃ6 οἵ ῃς 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 

τατεινῶν - ἵνα. 
ΤΑ ΚΙΏΡ̓ ἸΟΜΙΣ 

; ὑψωθῆτε, 
ταϊσῦ 6 ρυΐ ΠΡ ὉΡ,. 

θεοῦ εὐαγγέλιον 
(οᾶ. ᾿ βοοῦ πεοὺνβ 

8 λλας᾽ ἐκκλησίας 
ΟἸΒ6Υ Εςο]εβίαβ. 

ὀψώνιον πρὸς 
ΡῬτον:βίοι ἰονασά [86 οἔ χουν 

ο παρὼν . πρὸς 
ὈΘίη διοηρβίᾶθ ἰοννδτα 

ὕστερη θεὶς οὐ κατενάρκησα 
ΒΑνΊΩ 5 Ῥεϑῃ αι Ξ ΗΜ ὶ ποῖ ΤἸᾶν ἰοσρίὰ ἄοννῃ θα. 

οὐθενός: . τὸ. -γὰρ ᾿. ὑστέρημ μου 
οὗ Ὧο ομδ; ἴδϑ Ὸ Ῥείη ρημᾷ ΟΣ τὴ 6 

ἀδελφοὶ. προσανεπλήρωσαν οἱ «ἐλθόντες - 
Β]1δα ἀρ ἰοννατὰ 6 ῬὈγοίμβοχβο. δανίῃξ. ΜΝ 

«ταντὶ ἀβαρῆ ἀπὸ Μακεδονίας: καὶ ἐν... 
ἔτοση,... Μδοβράομϊα; δα ἰπ δνεισιμίηξ. Ὑψεισ ἢ -τοθ 

καὶ ἐμαυτὸν ὑμῖν-. ἐτήρησα ᾿ ω. 
ΤΑΣΒΘΙΣ. ἴίονυου . . ἵΚαρί ᾿Ξ 5Πα6 ππροιηρήσι Κερρίηρ. 

10 ἔστιν: ἀλήθεια -. "Χριστοῦ. ἐν. ἐμοὶ. ὅτι ἡ 
1ι 15 ἔγαῖα,. ΟΥ ΟἈστῖβέ. ἴῃ. χὴβ . μηδὲ ἴδ 

καύχησις αὕτη: οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ -ἐν 
βούλει: 118 ἡοῖ ΨΠ|}6 ξδῃοσθᾶ ἰῃὰ ἰηΐο τῆς ΒΕ 

τοῖς κλίμασι. - τῆς..: ᾿Αχαίας. 11 . διὶὰ τί; 
186. - βίορεβ 6. Δομδίβ. “ΤΉτου Βα Ὁ 8612 

ὅτι. .: οὐκ. τ ἀγαπῶ. - ὑμᾶς; τὸς. θεὸς 
Βεσδθβα .. ποῦ  ᾿δηλ]ονηβ.. τσουΐ. ο οὔ. 

οἶδεν. Ὁ Ν πῇ 1: τ 
Ἠδ5 πο, ΠΣ Ν ἐκ τς νοὶ 

12. - δὲ, τὰ ποιῷ, καὶ - ποιήσω, 
ΕΠ ΒΝ θα 9.1 δὴν ἀοίηδν ΔΩ - 1.588}} ἅο, 

το ἵνα τὐς ἦς ἐκκόψω - - τὴν ιἀφορμὴν -- 
ἴῃ οχᾶρυ ἰ(λαῖ ἿἹτηϊρῃΐ οι ΟἿ... -1η6 σατύξῃ Ἔγοτα 

τῶν :-:: θελόντων. ἀφορμήν, 
οὗ 1.11 ἴοποϑ): νὴ ρ’ ὉΏΤΌΒΗ -ἔγότη, 

ἐσύλησα λαβὼν 
ΤτορΡροα πανὶηρ τοοοϊνοαᾶ 

τὴν ὑμῶν διακονίαν;. ϑ καὶ 
᾿βοσνίοο, δηᾶ 

ὑμᾶς . καὶ 
χοῦ δα 

ἵνα 
1 οτάᾶοχ ἐμαὶ 

1Ὲ πὲ δῖ50ὸ 

τῇ 
δὰ: ποὲ ἴο ἔλ6 Καον]θαδο, 

: φΦ σάντες ἐν 
Ῥὰξ ἴῃ δνϑῖν (5) (0165) μανίηδ ταδηϊξοσίθα ἴῃ 

ἐμαυτὸν᾽ 

Ι ἄφοϊατεα 85 βοοα πο ἴο ὑοῦ 

'ϑ Βα ρὶα ΟἿΘ, 
ὑ8 6. Ῥτούθοσβ. ὑπαΐ 

ἄρτος 

Φ. ΟΟΒΙΝΤΗΤΙΑΝΑΕ 11: --1 

ΘΕΌΣ 1 σοηβίαον ὑπαΐ 
Ἵ Ὥδνθ ποῦ ἴῃ ἃ β'ῃρθ 
Ὀΐηρ ὑχγονθαᾶ 1, ΤΟΥΪΟΣ 
ὕο “γοῦπ ΒΌΡΟΣΣΙπα 
Θροϑῦϊθα.. 6 Βα ὀνθῃ 
1Ὶ δὶ 0} 5Ἐ 16 ἴῃ 
ΞΡΘΘΟΙ, 1 οογύϑν 81 
ποῦ ἰπ Κηομίθᾶρα; Ὀαὺ 

ἾΪΏ ΘΥΘΙΥ ΜΡ Δ τη88- 
1ξοούθα. 1. ἴο χοῦ ἰἢ 
811. ἰὨἰηρΕ. 

ΟΣ α΄. Ἱ δοπηπεῖς 
ἃ 515 ὉΥ Βυσηρηην 
ΤΩΥΒΘΙΣ ἰμδὺ τοῦ τϊσῃξ 
6 Θχϑιθα,. Ὀθοδῦβθ 
νυ ποῦ ᾿Ο5ὲ Τὸ οἸδαὶν 
ἀθοϊαγοα ὑδ6- ρμοοῦ 
Ὥστ οὗ αοὔ ἴο Ὑοῦῦ 
8 ΟὗΕΥ σΟΏΡΤΟΡ δ ΟΣ 5 
Ι1 τορθθα Ὀγ- βοσορεηρ 
ῬΙ͵ΙΟΨΙΒΙΟΩ5 ἴῃ οτάργ. ἴο 
τα βίου ἴο σου; 9 ἀπ 
χοῦ ΨΏΘΩ 1 85. ὈχῈ5- 
δα τ γοῦ Δ Σ 
611 ἴῃ πθρᾶ, τ αϊα. ποὺ 
Ὀοθόοσηθ ἃ. Ῥυσάθῃ ἴο 

᾿ς ΤΟΣ 

οϑιθ ἔσομιὶ Μίϑδο.- ο΄ - 
Ὡ1:8 ΔΌΘΠΔΏΓΨ Βὰρ- 
ΡΠ . ἢ7 ἀδῆοίθμπον. 
ὙῸ5, ἴὰ ΘΥΟΥΥ. ΡΣ 
Κορ ΒΘ πρρυ- 
αθηβοιηθ. ο χοῦ διηᾶ 
ΝΣ Κϑερ ΟἸΆΥΞΕΙΣ 50. 

5... ὑσαϊ οἵ 
ΟὨχ δῦ ἴῃ ΤΥ 8856 ὑπαὶ 
ὯΟ΄ δορ 58 8)}1" 6 Ῥυϊ 
ἴο {ἰμῖ5 ᾿Ββοαβεηρ οἱ 
τηΐη δ. τ [88 ΧΘΡΊΟΩΒ 
ΟΥ̓ ΑἸΟηδ΄1Δ. 11 ἘῸΣ 
χδδὲ ΤΘΆΒΟΠ 9 Βεοδῖβθ 
1 ἀο. ποὺ ἴονα τοῦ 
αοά Κπονβ [Σ ἅ0]. 

ΒΡ Νον Μηδ 1. ϑτὰ 
ἀοΐηρ ΤΙ ΠῚ: 50] ἄο; 
ἰδαῦ 1 τηϑυν. οὖ ΟἿ 
186: γγοίθχὺ - ΤΓΌΙΣ 
ἔβοβα ψΟ. ἀὲὸ ψϑηΐ- 
ἰὴηρσ ὃ -Ρτοϊοχὺ ἴοχ 
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καυχῶνται εὑρεθῶσιν 
1Ὰ ΕΝ ἔδον δῷ βΡοδϑίξζῃᾳ; ἔμον ΡΩΝ 6 ξΖουῃμᾶ 

καθὼ καὶ εἶ 13 οἱ γὰρ τοιοῦτοι 
δοεοταϊας 85 8:50 ἡμι 5: ΤῊῺΘ ὼῸΣ 56} (0565) 

ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, 
Ῥβοιυάο-  ροβί]θ5, ἍΟΣΚΟΥΒ ἀδοοιξα!, 

ετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ" 
μ Στ ῦδϑὨϊο η 5 Ξεῖνο ἰἱπίο ΔΡΟΘ165 οἵ Ομ σὶβὺ; 

14 καὶ οὐ θαῦμα, αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς 
δηαὰ ποῖ ὙΟπΠοΣ, νον (οΩ6) οσ ας βαίδῃ 

ετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός: 15. οὐ 
᾿ς ἡρδ ααλδν 5615 ἰηἶΐο δῆροὶ οΣΠρῃῖ; ποῖ 

μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ 
ξτοδῖ ἀκα Ἐβογθέοτο 1 εἰδὸ [86 βευνδηΐβ ΟΥὨ ἈΪμὰ 

ετασχηματίζονται ὡς διάκονοι 
ΕἾ νόον αν 1ῃοηλβαῖνο5 85 βεσνϑδηῖβ 

δικαιοσύνης ὧν τὸ τέλος ἔσται 
οἵ πσαισοακηδέα, οὗ ο πα [209] 11 Ὀ6 

κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 
δοςοσγάϊηρ ἰο πὸ ννουῖζβ οὗ ποῖ. 

106 Πάλιν λέγω, μή τίς με 
ἈΑβαΐῃ 181: βαυίηρ, ὯΟ ΘΏΨΟΩΘ ΤὴΘ 

δόξῃ ἄφρονα εἶναι" ----εἰ δὲ μήγε, 
δόξῃ κὰκ ΘΘΏΒοΙοσα ἴο Β6; --- 15 Ὀὰϊ τοί ἴῃ ἔδοΐ, 

κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, 
δηᾶ ΚΕΙ͂ 88 56, 56 1655 (056) δοσθρί γὸσ [26, 

ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι" 
πὶ ογτᾶου [δὲ Ἀπὸ 1 πῆς βοζωθνν δὲ 1 τοὶρῃξ μοδβί; 

1 δ᾽ λαλῶ οὐ κατὰ κύριον 
νδὲ [δὰ προϑκίηρ ποΐ ΘΟσΟΤΟΪΩΒ ἰο Τιοτᾶ 

᾿ λαλῷ, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ 
Τ ἄτα βρρακίησ, ὰ 85 1 βοαἸΘΒΕΡΕΡΆ,. ἦἧὰ ἰμὶβ 

τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 18 ἐπεὶ 
ἐπθ βυρ-βίδηδιηβ, οἵ ᾿ Ῥοδϑίϊηβ. 5ίῃηςα 

πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ 
ΤΏΘΩΥ 8 βοββίρ βοοοσάϊηρ ἰο ἴ8ὲ θεβῆ, 81501 

καυχήσωμαι. 19 ἡδέως γὰρ 
β5ῃοια Ὀοδβῖ. ΟἸδαὶν ον 

᾿ ἀνέχεσθε . τῶν ὐφρ ρόνων. 
σοῦ 8ὃζὸ ρυἱείμς ὦ τ] οὔ ἴ8 8 5ΘΏ561655 (0181.65) 

ὄνιμοι᾽ ὄντες" 20 ἀνέχεσθε - γὰρ 
φρόνιμοι ᾿Βεΐησ; ᾿ τοῦ 81:16 ναχπηα ὌΡ ΒΝ ον 

εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις 
Σ βδγοιθ τοῦ 5 ΘΒ ν 5, 1 δοῦσα 

κατεσθίει, εἴ τις, λαμβάνει, εἴ τις 
15 οαἰζηρ ἄονν, ἐξ ΔΏΣΟΠΘ, 15 μι ένιπέ, 1Ὲ ΔΏσΟΙΘ 

"ἐπαίρεται, εἴ. τις “εἰς πρόσωπον 
15 Ηξεησ ὮΡ ΒἰηλβεΙα ὕΡροι, 18 δῆσοπρ ἰμΐο δος .-: 

ὑμᾶς δέρει.- ΄ 
γοῦ 15 Βαν:ρ. 

882 

Ῥοΐηρ ἰουηάαά Θα08] 
ἰο τ5 ἴθ [τἢ6 οδήῆος 
οὗὐ νηΐ ὑμον Ῥοδεί. 
13 ΕῸΣΓ ΒΟ τ 816 
8156 δροβδίϊθϑ, ἀθορὶϊ- 
7.1 ΨΟΥΚΘΟΥ͂Β, Σ815- 
Σογΐηρ ἐπδιλβοῖγος 
ἰηΐο δροβϑῦθβ οὐ Οσίβι, 
14 Αηᾶ Ὧο ΨΟΠΑ͂ΘΥ, ἴον 
ϑαῖδῃ ὨΪΤΏ5611 Κοορβ 
ὉΣϑϑζοσγηρ ὨΣΠΊΒΟΙΣ 
ἰαΐο δὰ 8η861 οὗ ΠρῊϊ, 
15 Ιὖ 5 θυ Ιοσα οί - 

ἱὰρ γσύϑδαῦ 1ἢ ἢἰς 
χηϊηἰθίοσθ 85ὺὸ Κθδρ 
{δ βίοσιαῖηρ ὑμθη- 
5οῖνοϑ ἰἴο τ Ἰἰδύθυβ Οἵ 
τἰρῃὐθουδη 655. ΒΒ 
{πον δηᾶ 5811] Ὀ6 δὸ- 
οοταϊηρ ἰο ὑπο ὶν ψΌΥΚΕ, 

161 568.})' δρϑίῃ, Τιοῖ 
ὯῸ πιδιὶ ὑπίηϊς Τ 81 
ὈΠΙΓΘΘΘΟΏΘΌΙΘ, ΚΌΠΙ, 11 
στοῦ Γ68}}ν ἄο, δοσοθρὺ 

ΙῺ6 δυὐοῇ ἰΐ δ5 υΓ68- 
ΒΟΏΔΌΙΘ, ἰδαῦ Σ ἴοο 
ΙΩΏ8») ἀο δβοῦῖθ 1016 
Ῥοβϑίίηρ. 1 αυ 1 
ΒΡΘΩΚ 1 Ξρθακ, δοῖ 

αἴϊου [86 Σιογα ΒΒ ΟΧϑ1)- 

Ρ16, Ῥὰῦ 85 ἴ Ὁ0168- 
ΒοηΔΌ]ΘΏΘ55, ἴῃ {Π|5 
ΠΟΟΚΘΌΣΘΩΘΕΒ. ΘΟ δ Σ 
ἰο Ὀοθδίξηρ. 18 Β΄ησθ 
ΙΏΔΩΥ 816 Ὀοδδίληρ 86- 
οοταϊῃρ ἴο ἰῇ Π6βἢ, 
Ὶ ἴοο ΜΠ|ΠΙ Ὀοϑδϑῦ. 
19 ΒῸΣΓ σοῦ ρϑαϊν, νὰ 

Ὁ σι ὑδ6 υγϑδϑοῦ- 
8016 Ῥουβοῦϑ, δβϑϑίῃηρ 
τοῦ τὸ ΤΘΘΘΟΏΔΌΪΒ. 

20Τ1ΤῺῈ ἰδοῦ, τοῦ: ρμυὺ 
ὉΡ ψί ΒΟΟΣ 6π- 

δίανο ὑοῦ, ΨΏΟΘΥΕΥ 
ἄρονουῦβ [ψ8δὺ τοῦ 

ΒδΥΘῚ, ΨΏΟΘΥΟΣ »ΥΔΌΒ 

[χ8ὺ τοῦ 8768], 
ΜΏΟΘνΕΣ οχϑιὺβ . Εἷτη- 

Ἴ 56}! οὐεὸσ [στοῦ], ὅὕο- 

ΒΌΚο5 χοῦ ἷα ΓΟ 
{μπ6 ἔβδοθ, ΣΣ 

" 838 

κατὰ ἀτιμίαν λέγω, 
Ἶ αοκατας ἰο αἰβῆομποι 1 81: Βα 6,. 

εἷς ἠσθενήκαμεν 
ἡμεῖ Βδᾶνα Ὀθθα ἐν ΟΝ 

ἐν ᾧ δ᾽ ἄν 
᾿ὰ ψῆαὲ Ρυξ ΙἸἴκοῖν 

ἀφροσύνῃ λέγω, 
96 ὨΒΘΙΘΒΒΏΘΕ5 Ι1 ΔΙᾺ ΒΑΜΙΏ, 

22 ᾿Εβραῖοί εἰσιν; 
ἩΘΡτανν5 ΕἸ} ἔπε} 

εἰσιν; κἀγώ. σπέρμα 
416 δον 81501. 5ορα 

κἀγώ. 23 διάκονοι 

85 ἰμπεὶ 

τις τολμᾷ, ἐν 
ϑῆγοῦθ ἰ5 ἀδυῖηθ, [ἢ 

.τολμῶ κἀγώ. 
τὰ ἀδυηρδ' 8Ι5ΟῚ. 

κἀγώ. ᾿ἰΙσραηλεῖταί 
8150 1. 1ουϑοῖτε5 

᾿Αβραάμ. εἰσιν; 
ΟΥ ΑΡΌΤΒΏΘΙΩ 8χα {πῸ 5 

Χριστοῦ εἰσίν; 
8Ι5Ο1, Βεσνδαΐβ οὗ Ομ σῖβέ 8ΤΘ ἴῃ. 

παραφρονῶν. λαλῶ,. ὕπερ ἐγώ" 
Βεοίηβ Ὀ651486 ομϑ᾽ 5 τοϊα 1 πὶ Βρθδκίηθ, οΟνῈΣ Ι; 

ἐν κόποις περισσοτέρως;. ἐν φυλακαῖς 
β ΙδΡοῦ5 Τῆοτο ΔΡΌΠΟΔΏΤΙΥ,: 1Ώ ὈΤΊΒΟΣΒ 

περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν 
ἸΆΟΣΤΘ Δ ἀδαίν, ἢ Ὀἱονν5 ΒΌΣΡΑΒΒΙ ΙΝ, 1ῃ 

θανάτοις πολλάκις: 24 ὑπὸ Ιουδαίων 
ἀααῖῃξ ΣΔῺΨ ἐἰχλθβ; Ὦν Τενν5 

πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, 
ἂν ἰηθς. Σοτὶν Ὀοβιᾶθ οὔθ 1χσροοϊνθα, 

25 . τρὶς ἐραβδίσθην, ἅπαξ 
ζδγοο ἐϊταθ5 15 Ὀθαΐίθῃ ΨΙΏ βίανϑϑ, [5}1..:1 

ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, 
1νγ25 βίοπϑθα, ἘΏΥΘΘ εἰ θα - Ὶ νγὰ5 ΒΕ} νντθοκρᾶ, 

νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα" 
πἰρῃξ (πα) ἀδὺ δε τ΄6Θ ἄδερ 1 Βᾶνε ἄοῃϑρ; 

20 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις 
ἴο νν8} ἔδυ 55 ΤΆΘΔΩΨΝΨ ἘΠ165, ίο ἄβηθοσξ 

ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, «κινδύνοις 
οἐ ΣΊΨΟΥΘΒ, ἴο ἀδῆθοτθ οὗ ἈΠ ΟΝ ἴο ἀξιισοσβ 

γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις 
οὐδ οἕ ταῦθ, ἴο ἀδθθθυβ οὐἂξΐξ οὗ ΑΝ ἴἰο ἄδ σοΥ5 

ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημ κινδύνοις 
οἷίν, --ἰο ἄβθουβ ἰπ ἀεροϊαξα, Ρίδοδ ἴο ἄβσοχβ 

θαλάσσῃ, . κινδύνοις, ἐν. ψευδαδέλφοις, 
.Β68,. Ὁ - ἴο ἄδῆροιβ ἱθὰὀ βου ο- ὈΤΟΪΏΘΙΒ, 

«κόπῳ καὶ. μόχθῳ, ἐν. ἀγρυπνίαις 
οἴο Ἰδοῦ δῃᾶ ἊΝ ἴοῖ,. ἴὰ δρβέϊλδῃσοβ γοσα ΕἸ ΤΟΙΣ 

«πολλάκις͵. ἐν λιμῷ. καὶ. δίψει, - ἐν. νηστείαις 
ἸΏΔΩΥ [ΠΠ168],. τ ΒυηΒΟΣ δα ἴο ἰϊχϑί, ἰπ ξαβεχιρϑβ, 

: ΤΥ ΒΕ Ε 

πολλάκις, ἐν ὕχει καὶ γυμνότητι. 
ἸΏΔΌΥ Ἐτσεῖ, :ἸᾺ ἿᾺ Δηα, χυμνότητι 

8 χὼὠρὶς. τῶν. παρεκτὸς ἡ 
τ ἸΑΡδτί ἔχοτω. ἐμ6 (ἰρ5) -Ῥοβϑίασθ ουΐβίάθ. ἐπα 

ἐπίστασίς μοι ἡ καθ᾽. ἡμέραν, ἡ 
βϑίδηαίπρ Ὡροὰ ἰο τ ἐπ ᾿Βοσοσἴη 5 ἴο ἄδν, 

ὡς ὅτι 
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211 5. ὑμῖ5 ἴο [ΟὉΓ] 
ΟἿΟΥ͂, 85. ὑῃπόοῦρ 

ΟἿΓ Ῥοβί οι δα Ῥθθῃ. 
ψθ 8 κ. . 

Βαυὺ 1ῇ ΔΏγΟΙΣ ΟἾδ6 
δοῖβ. ΠΟΙ ἴῃ βοϊηθ- 
ἰῃϊηρ--ἼὉ 85... ἰεκίηρ 
ὈΏΤΘΒΘΒΟΏΘΌΙΥν--- ἴοο 
81 ϑοίϊηρ ΡοΙΩ͂ ἴῃ 1ὐ. 
2 ΑΥΘ μον ἩδΌτον5᾽ 
1 δὼ ΟΩ86 8180. Αὐϑ 
ΤΟΥ ΙΘΥϑο 1659 ΓΟ 8. 
ΟἿΘ. 8150, Δα ὑδον 
ΔΡΓΧΔΏΔΙ,᾽ 5 5662 1 8ΠῚ 
8150: 238 ΑΥ̓ὅῸ [Π687 τοΐο- 
ἰδύοσβ οὗ ΟὨΣΙΒΟΣ ΣΙ τὸ- 
ἘΠῚ |κΚ6 ἃ ιδάμηβῃ, 1 
ΒΙῺ ΤΟΤΕ οὐ διθιααέηρ- 
ἸΥ ΟἿΘ: ἰπ ἸΒΌΟΥΒ ΤΟΤΕ 
ὈΙΘΑ ν, ἴῃ ῬΓΊΒΟΣΒ 
ΤΏΟΤΘ ὈΙοη δ ν, ἴῃ 
ΒΟΓΙΡΟ5. ἴο 8 ΘΧΟΘΕΒ, 
ἴλ ὨΘΑΓ-ἀδαίηβ οἔΐθῃ, 
24Ἐν ὅθ 1 -ἶϊνο 
πθ5 τϑοοϊνοα ἔουὶν 
ΒΌΓΤΟΚΟἝΟΒ. 1655 ΟΠ6, 
25 [ὮΓΘΘ. ἐτη65 1 85 
Ῥοδδΐθῃ ψ]Ὸ τοῦϑ, σα 
Ι νὰ85 5ιοηρᾶ, ἰῆχαα 
ἰἶγ65 1 δχρουὶθηοσα 
ΒΆΪΌΝΥΘΟΚ, ἃ πἰρσῶῦ 
Βα ὃ αἀδν 1 Ὧδνδ. 
Βῃδηῦ ἴῃ ὑπ ἀδθρ; 
201 ἸοΌΓΩΘυ5 οἶδα, 
ἴῃ ἀϑηρουβ ἔτοχῃ χὶν- 
ΟΥΒ, ἰῇ αδηΡΟΥ5. ΤΤΧΌΧΩ 
Πρ ντήθη, ἴἢ ἀ8}- 
5615 ἔγοιῃη [ἸῺ ΟὟ]. 
Ιϑοθ, ἴθ ἀδῆροτδ 
ΠΟΤῚ ὖπ6. πούϊοιμ, 
ἰὴ ἀδηροῦα ἰῃ. [8 
οἷν, ἰὰ ἀδηροῖβ ἴὰ 
ἰὴ 6 ὙΠάργηθθθ, ἰπ 
ἀΘΏΡΟΙΒ δὖ 568, ἴῃ 
ἀδροῦβ 8ΙΔΟΏΡ᾽ ἴΔ156 
Ὀτοίθουσ, 271 Ἰδθοῦ. 
8ηαΔ {τΟἹ],"-.- 1. 5166 - 
1655: ΒΥ ΎΨΙ οὔδρῃ, 
ἰῃ- ̓ ἈΌΏΡΘΓ διηᾷα ἐϊγβί:. 
ἴῃ ᾿ ΘΌΒΟΪΘΙΟΒ Ἔσοχα 
Ἰοοά ΔῊ ὑὐγηθθ, ἰἢ 
οο]α δ ΒΘ ΚΘάη658. 

28 Βδοδίάθς ὑῆοβϑδ 
ἰϊησα Οὗ δὴ οχίοσηδι 
Κιημᾶ, ὑμοῖθ ἰ5. δύ᾽ 
ΓΌΒΗΘΞ ἶπ οἡ 116. 

ἐδε [ἔσόσα- ΒΡ ἴο᾽ ἄδαγν, ὑπ 
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ἔἐριμνὰ. ῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 29 τίς [Δδηχίεοίν ἴοῦ 8} ἴῃς 
Ρανα ἡ τ Ἢ ΜῊ Ἐκ κοΙ σία, Ἅγασ᾽ ᾿οοῃξτοβαίϊοτδ. 29 ὙΏΟ 

τ 5 καὶ τ, οὐ ἀσθενῶ; τίς [15 τας, 85 3} 
ἀσθενεῖ, μιν] “ἢ ΑΝ τ ἄτα ΕΔ. Ἅο [ηηοῦ. ρα. ΜΏΟ ΠῚ 

συλ ]θᾶ, δᾶ 1 ἃ 
ποῦ ἱμορηδοαῦ. ΞΟ εἴ 

301 Ὀοδδῦϊηρ᾽ ὑπ δῖ 

καὶ οὐκ ἐγὼ: πυροῦμαι; σκανδαλίξεται, ἐπ πλιας γον, 
5 Ὀαΐπρ. ςαυβοα ἰο 5811, ὅδπα ποῖ. τ 

830. εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, : τὰ πῃ Ἰδὲ 
1 Π ἰοροῦθε. 5 Βίπάϊηθ, [86 (ἐμΐηρ5) πιαδὲ Ὅ6, 1 Ψ{ θοαὶ 

ῆς ὁ ἰάς μου καυχή ν 51. ὁ θεὸς οὐ πὸ ἐμίηρο. πανίής τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. 8 , ἐ - Βα ϑεᾷ 
οὗ ἕῆς λα ούνος οὗταθ 1 588}} θοδβί. 86. σοὰ ἰο ἄο ψιἢ τὰΐ ψ 68 Κ- 

ὶ ὴ 0 - κυρίου - δ΄- Ὧ6' αοα 88 καὶ πατὺ τοῦ - κυρίου ..᾿λησοῦ οἶδεν, Ὧδ85. 31 Τὴ6 Υ 
δά Ἑαίμός, οεἴμε΄. Τοτζά ᾿; ὥδθβυβ, 888 ΚΠΟΜΤΕ, Ἐπ ΠΟ ΟἹ {πῃ το 

ὁ - “ὧν : εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, | χοβας, δὐδὼ ἐπθ Οὴα 
ἐδ6. (6): Βοίησ, ὈΙόβεεα. ἱπίο ἰδ ὅξον ὙΠῸ ἰ5 ἕο Ὀ6 ρταίβεά 
- . 3. - , - ᾿ : » “ ᾿ ν᾿ ᾿ ᾿ ΜΝ 

ὅτι οὐ εὐδόμαι: 32 ἐν. Δαμασκῷ ἴοτθνοσ, Κιουδ ῃ 
ἐδα ποῖ Ν Τα ̓γίαρ. Ὁ ΟἿ . Θδγλᾶβοαβ - [88  οὲ ᾿γἱὰρ. 32 Τῇ ὰϊ 

ἐθνάρ ᾿Αρέτα: τοῦ βασιλέως ἐφρούρει. ᾿ταδβοῦς ὕΠθ᾽ ΠΒΌΨΕΓΩΟΣ 
οἰμποχσίνς οὐ ἀτοιαο. τῆε: Κἰπρ “Ὰ5 Ξυθτάϊηρ. αὐαοῦ Α τ ἠᾶ5. ὑπὸ 

τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι". με, 88 καὶ κίηρ τψᾶ5 δυδταϊης ὅπ 
1π86  οἷἷγ. οὗ δγδϑοθηθθ ἰο᾽561Ζ8 χῆθ, ΔηᾺ  ν οὗ ἴπδ Ῥδιη- αϑ 

διὰ : θυρίδος ἐν -σαργάνῃ ἐχαλάσθην ἸΞρεμεδ' ο βεβῖζθ᾽ ταεῖ 
τὨχουθῃ. Ὑυπλαον; ἴῃ. Ῥ] αἰ ἰε θαβίκαὶ. 1788 Ἰονγασθᾶ “83 μυχ8 ζῃὨΣΟΌΡ 8 ὉΠϊή. 

διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας | ον ἴῃ [6 ΨΑΙΣΤ τας 
ἸχοῦΡΕ ἰδ... ψ).8}1 - δὰ 1 ἤδβα ουἵ ΟΕ ἴμβ μαμᾶβ Ἰογεσθᾶ ἴῃ 8' ψἱοϊζεὶ 

αὐτοῦ. Ῥϑϑκοὺ δῃᾷ ββοδρβὰ μἷβ 
οὗ μἴμλ. . . ; δηᾶϑ. ΝΝ 

[ Καυχᾶσθαι. - δε “οὐ. συμφέρον 1 μᾶνὲ ἰο  βοββέ, 
12 ΟἾο πο λοσαδεῖδε 1:5 Ὀἱπαῖηρ; ποῦ ᾿ Ῥδδχίηβ νι 12 αὖ 5. ποῦ Ἀ6η6- 

μέν, ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ [5,0 1531; θὰ 1 5ΠΘῚ ρδδα 
ἀηάροα, 1581] οογὴὼθ αὶ ΄- ᾿πἰσ΄ Βιθῖϊθ “ δῃᾶ ὍΠ ἴο 5ΌρΡΘυπδίσσαΣ 

ἀποκαλύψεις “ἢ ἰου. 2 οἶδα ἃ. τον ] Δ ΙΟἢβ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Ι υἱβίοῃς δῃᾷ. τ νοι 
Εν ΘΙΔΟΙΒ.... τρις ΟΕ Ποχᾶ. " τ μᾶνῈ Κκδν οὗ [Π6] Ιροτᾶ. 21 

ἄνθρωπον ἐν: Χριστῷ .. πρὸ ᾿᾿ ἐτῶν κήσῳ ἃ. τηδτὶ ἴπ ἀ- τ τ λδαα,ος, - ἀπ | ρεῖβὶ " Ῥ6: οΣΘ ϑεθσϑ ἰοῦ. ψ ἢ ̓ΟὨτὶϑὺ Ὑ80, 

δεκατεσσάρῶν, --- εἴτε -- - ἔν σώματι οὐκ βερυγίθοῃ ὕΕαΣΒ᾽ δρο΄-- 
- ῦ Ζουγχίθρῃ, “-- πα ΨΕϑίμοΣ: τ 10’ Ῥοάν ᾿ ποῖ ΠΕΙῸ ἴῃ ἰδθ. βοάν 

“5... » πὰ τ. ΄- : κ ; ΝΙΝ ΕΝ υὐὴδ ὖς ,., οἶδα, ο- εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ. “0. ιοῖ. Κηον, οἵ 
᾿ ἰᾶ6.- Ῥι Ῥοᾶν Ὡοτ : ἔμεν κβσνώ, ἰξς οὐμιὰς οὐθιο ὑμῶν “πον ἐς ἐο. θϑς  δῖστο τὲ κα Οἶδα: .- 00ὸὃ. 5 πΝ ;» πὲ τος β Ἤ 

ἔῆανε Ἀπόνση, ἴδε, οἰ οα- τ ΒΔ5 ΚΠΟΥΨΩ, -- αο δοῦ Κηρῶ; σοε 

ταῦ: ἁρπαγέντα ----: τὸν - τοιοῦτον ἕως [Κποῦγ5--οῦδδ ὦ σθαρ 
Βμανίστβ Βεθῶ βηἀξομοα ἄνγὰν δα. ϑιίοῃ (όπ6} “ἀπ ἰασαῦ 85 ᾿ΒΌ ἢ ̓  δ Ὅ6 

αρατῇ. ἔτοτη ὑμ8 ΟΣ 
ὶ τοῦ : σώματος οὐκ - οἷδα; ὁ} ᾿ἄο τε. κ όπ, 

ἀρατι ἔότη ἴδ, Ν Ὀράν. δ ποῖ, Τμανε κου, με ἐῬοᾶς, τῶ ἰοῦ καρ 

θεὸς . οἶδεν, -- 4 ὅτι “ἡρπάγη; --᾿ Ν: : 
αοά δδς Κπονῃ, -- .. πὲ. Ὧδ6 ΜῸ5 βῃηϑίομεα δὐσαν  ἨΘ6. ΜᾺ5. σασρὗ “ΜΕΥ. 
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εἰς τὸν παράδεισον. καὶ ἤκουσὲν ᾿ ἄρρητα {Ππἴο. ματαά!εθ". δῃα Ἰαῖο 6 -ρδζβαϊβα διά. Ἦθ βοαζᾶ: Ὀλβαάψϑθ]6 [ Ὠθανα. πραγ δ 16 ῥήματα ἃ... οὐκ "ἐξὸν ᾿΄ ἀνθρώπῳ. ΜοτᾶΝ ἩΒΙΘῊ 10. 15. ηοξ ΒΑΨΙΔΒΒ. ὙΏΪΘΗ. ποῖ, ἸΔΊΨΕΘΙ. ἀμ) ἰοχαδηῦ ΘΠ]: ΖΟΓ- 8. ΙΩΒ ἰ0 λαλῆσαι. -ὅ ὑπὲρ τοῦ “τοιούτου καυχήσομαι, ΤΑΟ Ἱ ΕΣΝ Ῥδοαδίν μυΐ ν.45. 6. Βθοῃ (Ομ 6)" 5 οαϑέ,. ποκα: ΦΉΡΩ͂Ν ποι ΟΝ ΑΝ : ΔΤ ΡΣ ΨΩ] ποῦ: Ῥορδὺ ΟΥΕΓ ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἸΏ ΒΕ]ἢ, οχοθρῦ. 85. σεὲ- οΥ̓ῸΣ Ῥαΐ,. ΤΑΨΕΘΙΣ ποῦ 1508 Ὀοδδβί, 1ὲ ποῖ 1ἴὰ ἰπ6΄ πρδοῖς ΠΩΥῚ προ ν οἶ τ 
ἀσθενείαις.:6 ἐὰν γὰρ - θελήσω 65. 6 ΕῸΣ ἰΓῪ θυ ἀο ἍΘΘΚΏΘΒΘΕΒ. , ΙἔΘνΟΣ ΤΟΥ͂ Τ ββοιά 6 ν]πηρ. ὐϑὴῦ ἰό “Ῥοδδῦ, Ι 5081 
καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν. Ποῦ Ὀὲ ἈΏΡΘΘΒΟΠΔΡΙς, ᾿ Δ Ὀοαθέ,. ποὲ 5Π8} 86. ΒΘΏΒΘΙ655,. ἢ Εἰστὴ ̓ ΟΥ ἘΠ 518} βὰν ὑπὸ 

σαί, ΒΌΟῸΙ δρείαϊη, 
Ἴὰ Ττάθν {πῶ ̓Ὸ 
οὔθ ββουϊᾶᾷ μὰ ἰὁ 

ΤΑΥ͂ -οσθαϊῦ ἡποσὸ ἐπδπ 
ΜΗαὺ ἨΘ6 πϑοβ Ἵ ΠΗ 
Οὐ ὯΘ ὮΘδΡπ ἔΓΟΣΣΙ 76, 
7 7υβῦ Ῥέραιιδα ΟΥὗἨ ἐπ 
ΘΧΟΘΕΒ, Οὗ ἐῃ8δ τονεῖα- 
ἀϊουιϑ." -“"- 

ἐμὲ .-- λογίσηται .. ὑπὲρ... ὃ.. βλέπει ᾿. με ἢ 

ἀκούει-.... ἐξ 
ἈΕῈ 15 Ἀϑδυίῃρ οὐ ΟΣ σηθ, 
:τῶν . ἀποκαλύψεων. 
οὔἷμβε ᾿χανεοϊδίίοης. ἡ 

ΤΏτουθε ψΒΐοα “τίη Ὅτάεν ἴμαῖ τς ἄσὶ ἜΡΩΣ οἴοτο, ΕἾΠΔΕΣ 
ὑπεραίρωμαι; - ΄. -ἐδόθη. μοι. σκόλοψ ΤΑΙ Ὦν" τοῦ 1861" ὈΥΘΣῚΨ ᾿τλδν θ6 ον ΕΙΣ ΗΣοα ὑρ, ν͵85 βίνθῃ ἰὼ πιὸ ἔποχα Εχαϊύθα, ὑβετθ ψδβ , κ - Ω- " ν᾿ [ΒΕΥΘΩ ἸῺ6 8, ὕπο ἱπ . σαρκί, ἄγγελος Σατανᾶ, ἵνα ὲ ΜΝ ἰο ἴμο ἭΝ, το ΘΏΘΘΙ 3 ΟΥ βαίδη, ἴπ οσάᾶσχ ἰδὲ ὧξ ὕπ6 ΠΕΒΉ, “δὰ ΒΏΒΕΙ οὗ 
κολαφίζῃ,᾿ ΝΙΝ "ἢ μὴ  Ῥᾶΐθα, “δΟ, ἝΘΕΡ- 5δρ- 6 τῇδ μὲ βἰδρρίπσ, ᾿ ἴῃ ογᾶσσυ ἰδὲ " ποί Ῥρδααο, ἐπϑὺ Ι ἀτων Μ , Ν" εκ στο, [8οῦ 96 ΟΥ̓ΘΕΙ͂Υ .ΘΧΑΙ ρα. ὑπεραίρωμαι: - 8. ὑπὲρ τούτου : ΙτΑΔΣ 6 ὌΥΟΕΙν πξῖξα πρ.. ἱ 81η μῖ8.. ῬΘΏΔΙΣ Σ τ ΟΥ̓ΘΓ. ες τν οι [815 

τρὶς στὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἴμσεθ ἰπθς λα, Ἐοτά. τΤαερίτεδίθα 'ὰ οσᾶον ἐμαὶ 
ες ἀποστῇ . ἀπ᾽ ἐμοῦ:-.9. καὶ .-- εἴρηκέν 
 ναῖρηΐ βίδα ΟἿΣ ἔγοϊη τπθ; τὸ 886, δε Βδ5 56] 
μοι... ᾽Αρκεῖ .σο ἡ.  : χάρις .-. 

ἰοτὴδ [15 βυ ποθ ἰο ψοὰ ἐμὸ πηδοβοσνϑα Κἰηάηθ85 

ὍΏΤΘΘ. ἀἰπγθς. δηΐτοαιθα 
88 Τιογᾶ ἐμαὶ κα τοϊρῃΐ 
 ἀορατῦ ἔσομπι τη6; 9 δῃὰ 
Ἰγοῦ ὯΘ ὝΘΑΙν πϑα ἰὸ 
ΙὯ6: -ΜΥ - πηαόβδινθα 
Κιράμθοβ "18 βαιποιθης ὍΝ ᾿ κι τ εῦς [1 σοὺ; ἴον :[χῚ}] ε ΕΣ 2 ᾽ , ου: γὰρ δύναμις. ἐν -ἀσθενείᾳ [ ᾿.. τοῦ τς : α τὰρ; ΠΙᾺ ΤΟΥ Ροννου ἴῃ ὙΕΔΚΏΘΞΒ5 ῬΟΥΤΟΙ ω Ῥοίηρ Ἰηδὰθ 

τελεῖται Ἥδιστα - οὖν μᾶλλον Ῥοτίθοῦ ἠπ πθδκαθεϑ: τελεῖται... . ΠΝ ) ετοῖο : 5 Ῥϑίηρ Παἰβῃϑα: - Μοβὲ Εἰδάῖν ἔλοσθέοσα ταΐῃοσ Μοδὺ ΒἰδαΙν, ὑβεσεΐοσο, ΠΠΘΣῚΣΟ. σαῦμον.. Ῥοβϑὲ 
δ.5 Τοδρθοΐβ ΤΥ 6ΑΚ- 
ὨΘΙΒ65, δῦ 88 Ῥονοῦ 
ΟΣ. 086. ΟἸὨχίβε- ΤᾺΒΨ 

καυχήσομαι ᾿ ἐν- ταῖς ἀσθενείαιξς,. ἵνα 
15.811 06 Ῥοββίηβ ἐπ ἐμ6 ΘΑ ΚΘββθβ, [ἢ Ἵσᾶοσ ἐμὲ 

"ἐπισκηνώσῃ.- ἐπ᾽ ἐμὲ ἧ. δύναμις -- τοῦ ἰ 
τασηῦ οἱῖσα το. ὌΡΟΣ ΟἸΩΘ. [88 ες ΒΟΥΨΕΣ ΟΣ [Π6 ἯΚ6, 6. ἰδμὶ ΤΟΙΛΘΪα 
χριστοῦ. 1 οδιὸ τ᾿ εὐδοκῶ  ὁ(ἔν ΟΥ̓ΘΡ. τὸ. 10 ΤΒούθίοσο ,. Ο χιϑῖ, ἸΒΣΟΌΡΗ ΜΈΆΪΘΒ. Σ δὰ ἐπἰτπικίηρσ 611 ἴὰ 1 ὑδῖκθ. ῬΙθαθασο ἰὼ 

ΘΔΚΉΘΘΒΘΒ, 1 συ] α, ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, - ἐν ἀνάγκαις, ἐν 5565, π ΤΠ ΒΌΠΟΝ, Ϊ ἴὰ. οὔδθ5. οὗ πρρά, ἴῃ 
ΘΘΚΏΘΒΕΟΒ, . ἃ -ἰπβυϊέβ, ἴχ ὨΘΟΘββιπθθ, ἰπ 

41 Ῥαγδᾶϊβο; ΡΟ ΒΥ γρσυρλταθ, τον, “8 βδτάθη." 
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διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις,. ὑπέρ -Χριστοῦ: [ Ῥογβεουϊίοηβ δῃᾷ ἀ1ῆ- 
Ῥοσβθοιυ 100}.5 ΔΩ͂ ἴἰο Βίχαϊιβ, ὈΥΘΟΥ͂ Ομ σι δῖ; 

ὅταν ὰρ ἀσθενῷ, τότε δυνατός εἶμι. 
ὙθθνοΥ εν Ι διὰ νυϑαῖς, δοιὰ ῬΟΥΝΘΥΖΌ 1 ἃ. 

1. Γέγονα - ἄφρων" ὑμεῖς με 
ΤὭΑνο Ὀθσοῦλα ΒΘΏΞΘ6]655; του 5 

ἠναγκάσατε: ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ 
Ῥοΐ ὑπάρσ ὩΘσθϑδιίν; Ι δ Ρ 
« - ΄ 2 » ὰρ 

ὑμῶν συνίστασθαι. οὐδὲν Ὑ 
ἔντὰ ἴο Ὀ6 τυΐ ἰῃ 5ίδησίης τ. ΝΟΙΒΙΩΡ ΦῸΓ ᾿ ἧι 

ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, ] ὅο 
1 σβταθ ΘΒ] οὗ ἴπ6 ονου- Χο αἴ σῖν ΔΡοΟΒβί185, 

» ΝῚ 5» [2 ΕῚ . Ἄ; Ἄ - τοῦ 

ἰ καὶ οὐδέν εἰμι: 12 τὰ μὲν σημεῖα 
τι διὰ ποίμϊησ 1 Ἡνα ἐπε ἰηᾶθοα 5156Ὲ5 

ἀποστόλου Ε 
δροβίϊα νγ85 νου κοα ἄονὰ ἴῃ 

Ξε “-“ ΄ ᾿ 

ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ 
ἐπαυζαλον, ἴο 5'ΡῺΞ δῇ ῃάᾶ 

δυνάμεσιν. 18. τί γάρ 
οναῖαι ψγηδὲ. Ζοχ 

ἡσσώθητε ὑπὲρ 
χοῦ Ψο͵Ο τ δαδ 1655 ὌΝΟΣ 

ἐκκλησία εἰ μὴ ὅτι 
κοι ριατ 1 τοῦ. ἰμδί ΨΟΥΥ 

΄ ε “-“" ΄ » 

ενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ 
Ι ἸᾺῚ του τα ἀνα ΟὨ οἱ χοῦ» Οτδοϊουϑιν ξοσθίῖνα τοῦ 

ταύτην. 
{8 15. 

τοῦ ἰἴ 81 

τέρασιν 
Ῥοχίδθηϊΐβ 

ἐστιν ὃ 
ἀ5 1ὶ 

τὰς 
188 

αὐτὸς 

μοι τὴν ἀδικίαν 
ἴο πῇ ἴμα χρη ςοοῦυβη 655 

14 ᾿Ιδοὺ 
Τοοκὶ 

ἔχω 

᾿τοῦτο ἑτοίμως 
ἰχ!ῖβ 

᾿ ὑμᾶς, 
1 δὰ μανίηξ του, 

καταναρκήσω᾽- οὐ γὰρ 
1 ΨἘῈ}116 ἰοσρία ἄοννῃ οὰ; ποὺ ἔοσ 

τρίτον 
τηϊγα [ΠΤΩ6] 

ἐλθεῖν πρὸς 
ἴο σοῦα ἰοννδχάᾶ 

καὶ 

ζητῶ 

ΟἸΠἸΌ 65, ἴοσ ΟΠ σὶδῦ. ἘῸΣ 
ΨΜΏΘΩ Σ δ ΘΚ, ἤθη 
Ὶ 81 Ῥού σία. . 

111. αν Ῥδοοϊηβ 
ΤῊ [ἰὈΠΓΘΘΑΒΟΏΒΌΙ]ΙΟ. Τὸν 

ΠΟΙ 66 τὴ ἴο, ἴον: 
ῸΣ Ιγὰ5 ΟΞ ὉΡ [1 οὐρῦ ἴο᾽ δΥ6 Ὀδθὴ 

Το θηαθα ὉΥ τοῦ, 
ἘΟΥΓ 1 αἰᾶὰ ποῦ Ῥχγοόνᾳ 

ἸΆΤΘΥΙΟΙ . το 
ΧΟΝΚ] ΒΌΡΟΣΗΠΘ δροξ- 

[165 ἴῃ ἃ βίῃριθ ἰηϊηρ, 
ΟΣ ἴμ8 [ενϑ ἰΣ Ὶ δὼ ποίην, 

κατειργάσθη ᾿ ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ | 12 Ιῃαεθᾶ, ὕῃ6 5΄5}5 οἵ 
8 δροδῦὶα ψ ΓΘ. ὕχσο- 

καὶ | ἀπορα δγλομρ ὙῸΤ ἈΥ͂ 
δῃηᾶ [811] ΘΠ ἀΌΓΘΏΟΘΘ, ϑδηὰ 

ὉΥ͂ 5ίρῃβ δῃὰ ροτίθηϊα 
ΨΜΏΪΟΩ | ΔΩ͂ ῬΟΜΘΥΪΙΙ ΜΟΙΚΕ. 

ν} 13 ΕῸΣ ἴθ ΨψΏδῦ σχοϑρθοὶ 
λοιπᾷς τὶς (μὲ τοῦ βεοδίλο 

1055 ὕϑῃ πο χοϑὺ οὗ 

δὰ δ [τὴ8 σοηρτορϑυίοης, -χ- 
σοὺ ὑμαῦ 1 χανϑ6}} αἹά 
τοὺ Ὀδοοῦλθ 84. Ὀυχάθη 
ἴἰο γοῦῦ Εἰ πᾶϊν ἴοτ- 
δῖνα τ ὑῃ15 τψσοηρ.: 

1ΔΊΘΟΚῚΙ ΤΏ15 15 1ῃ6 
{τὰ ὑὴ6 1 δ τοϑαν 

ἴὰ τϑδάπιθββ [0 φοπὶθ τὺ ψοῦ, δᾶ 
οὐ νοῦ 1 ψ11 ποὺ Ὀδοοχαδ 

δά ποῖ [8 Βυτάθῃ. ΕΌΣ 1 81) 
βϑδκίῃρ, μοῦ ζόῦκ Ῥο5: 

1 ὍτᾺ ΒΕ ΕΙΠΕ πραϑίοηβ, θα χοῦ; τόσ 
τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς, οὐ γὰρ ὀφείλει | πὲ σὨΙάτοι ουρμξ ποὺ 

χου, τοὶ 707 ἰ5 οὐ 5 

τοῖς 
το ἴπ 6 

ἀλλὰ οἱ 

1μ6 ([λ1Π|ρ5) οὗ γοῦυ Ὀυΐ 

τὰ τέκνα 
18 [ “Ἐ1 Ὁ. Ὁ «- οἹ 

θησαυρίζειν 
ἴο 6 Ἰάῖτις ρίξειν, πατο, Ὅμξ [26 Ρϑσοηΐξ τὸ ἴῃ 6 

έ . 15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ 
ΑΕ ΠάτοΝ, Ὗ μυΐ ταῦσὶ ΘΊΔάΙν 1 5Ω8Δ}} 5ροῃᾷ διηᾷᾶ 

ἐκδαπανηθήσομαι 
1 58.4}1 θ6 φοχῃρ]θίεν βϑρεῶΐ ονεῦ ἴδε 

εἰ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶ, 
ΤΕ τλοῖς ΔΡΌυΔαδ ν χοῦ 1 δ ον] 8, 1655 

΄ ΕῚ ᾿Σ 5» 

ἀγατπῶμαι; 16 Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ 
ἘΠῚ Τρεῖμαἤονξαν τοῖα νυΐ, Ι 

ἘΣ  1:22..:} 

ΒΟῸΪ5. ὁ 

ἧσσον 

ΧΟ 

γονεῖς τοῖς | χρη. 

ἴο ΙῈ Ὁ ὉΡ ἴον [{Π6]7] 
γονεῦσιν ρασϑηΐβ, θὰ [86 Ῥ8ῖ-. 

Θοὐβ ἕοσ [{π6 0} ον 
15 ΕῸΣ τὰν Ῥδτὺ 

11 ταοβῦ οἰδαϊν 

ΒΌΘΩΔ 8ηῃᾶ. Ἀδ6. ὁρχῃ- 
ὈΙούοΙν βροηὺ ἴοσ σχοῦξκ «- Ν - -“" ε - 

ὑπερ τῶν ψυχῶν ψῈ μρλῶὶ ΒΟΌΪ5., ΤῈ 1 Ἰοῦθ Ὑοῦ 
[7.6 τόσο ΔΡΌΘΏΜΥ, 

ΔΙᾺ 1 ἴο Ὀ6 Ἰονϑᾶ [88 

1ε5582 16 Βυὺ Ῥ6᾽ ὑμδύ 
ποῦ [δ ἰὃ τᾶν, 1 αι ποῦ 
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᾿ κατεβάρησα ὑμᾶς: ἀλλὰ ὑπάρχων [Ῥυτάδῃ τοῦ. ἀόσψῃ. ΙῬΙΘΒβθα υνοῖσῃξ ἄοννα οὴ χοῦ; Ρμαξ Ῥοὶηρ ΝΟνΘ 616 55, χΟΤ Κ58Υ͂, πανοῦργο δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 μή [1 ψγα5. “οταῦίν δὰ μερλνν ἐν ἕο ἀδοοίς ἐντὸς Ι αβον ἐδ εὐαβαὺ ιζοσ Σ 1οκ- τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς. ὑμᾷ ἣ᾿ 5 ΟΣ 03 ΔΏΣΟΠΘ ΟΥ̓ ΏΟΙΩ [Πᾶνα βοηΐ οἱ ΠΉΧΩΣ ΕΑΝ ἀἰραι μέ θοϑ ἐμοῖϑνς , δι’ . αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; [ α]Ἰ4 ποῦ. ἴαΚα βαἀτγάπ- ἐὩτο ΡΒ Ἡΐη 1 τοοῖ δάνδηΐασο οὗ γοῦυῦ [ἐ8ρ6 οὗ τοῦ [ἢ εἴ τ 1} 159] 18 παρεκάλεσα. Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν | Εἷπι, ἀἰἃ 19 181 υτροὰ 1 δποουγαδαεα Ὑϊυβ ἃπα 1 βϑηΐ ΟΕ ἰοσεΐβοσ ἐμ Το Δμὰ 1 αἰδραιοηθα 
{μ6 Ὁσοίδον ἢ ἢω. ἀδελφόν: μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς τ . 

ὋΣ α1ἃ ποὺ ὑδκὸ δάᾶ- 
ὑχούπεν; | ποῖ ψνηδὲ ᾿ ἴοοῖκ βάναπίαθε ΟΥ̓ , οῦ ψαπίδρο οὐ τοῦ δὲ 811; 

Τίτος;:- . οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι αἰὰ Ὧ6᾽ γὙὲ ψαϊκοὰ ἰὼ τ 57 Νοὲ ἴο ἐμ ΝΟΣ Ἐ) εν τη [06 ξβδῖὴθ δρϊτιύ, αἀἰᾶ περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;.. [Μ2ἷ]Ο ποῖ Τὴ [16 5816 Σοοὐπίθροβ, αἰὰ χο οὐ 
19 ἘΞκδνθ σοῦ Βδθῃ 

αὶ ηΚΊηρ' 811 ὑμ15. ψΗ116 
(μα χα πᾶνε ὈδΘῺ 
Ιαηλ κίτρ' ΟΣ ἄθῆθηῃξο τὸ 
χοῦ Τὸ 15 Ῥοίοσε (οά 

ἘΠ δῦ τσ ἃ βρϑαξκίηρ 
ΪῚ σοπηθοίίοῃ τ 
ΟὨτὶδύ. Βαΐ, Ῥαϊονοά 
ΟὨΘ5, 81) ἰῃΐηρβ δτὰ 
ἔοσ σοῦ ὈΡὈΕΙαΐηρ. 
20 ΕἘῸΓ 1 δῖχ βδἵτοίἃ 
ὑμπδὺ βοϊζθῃον, ΨΏΘΩΣΙ 
ιτῖνο, Τ Ὧν Ἐρὴ 
γοῦ ποὺ 85. 1 οσουϊάᾶ 
ΊΒῺ Θηα 1 ΙΔ Ρ ὈΤΟΥΘ 

10 ἣς ἰο στοῦ τοὶ 85 
χοῦ σουἹὰ τ ]βΏ,. μα, 
ἰηβίοδα, ἔῆοσθ βου 
ΒΟΙΊΘΏΟΥ. Ὀ6. 5βύσχγίζο, 
1θϑιουθν, οαβθ5. οὔ δῃ- 
ΘΓ, σοη δηὐθίοηϑ, Ὀ80- 
ΟΣ π55, ΜΈΣ ΒΡΘΙΪ ΡΒ, 
8565. ΟΥἨ Ῥοίηρ Ῥυρα 
Ρ, αἰδοσάᾶθσε. .21 Ροσ- 
ὮΔΡΒ, ΨΏΘΩ 1 σοχγὰ 
Δθδῖα, τὴν αοα πκλρῃς 

ΜῈ ΑΙΚοα δροι Νοὲ ἰο ἰῃδ 

19 Πάλαι δοκεῖτε 
ΤΟῺΒ Ἀ5Ὸὸ τοῦ 876 ἐμ: κίηρ ἰδὲ ἴο του 

“ς ἀπολογούμεθα; ᾿ κατέναντι θεοῦ ἐν ΜΘ 816 μπ} τντὶ ἀφβέθηβε Ὥονῃ ἴῃ ἕτοηὶ οὗ αοᾶ ἴῃ 
Χριστῷ λαλοῦμεν. τὰ δὲ πάντα, ΟὨτῖθ. να 876 βρϑακίῃσ, ΤῺ ξοσ 811 (165), 
ἀγαπητοί, ὑπὲρ. τῆς ὑμῶν. οἰκοδομῆς, ἰονβα (ο165),. ΟΝΕΓ 1.40} οὗ χοῦ ὉΡΡΙσΙην, 

20 φοβοῦμαι γὰρ μή... πως ἐλθὼν Ιϑὴ ἔθδυίησ ΖὸΣΣ τοΐ ΒΟΙΏΘΗΟΥ Ἀαντη 5 σοχλθ 
οὐχ. - οἵους θέλω ᾿ εὕρω ὑμᾶς, ποξ οὗ ναὶ βοτὲ 1 δ ΜΙΜΗΡ Ἱ 5μοι μα ππᾶ του, 
κἀγὼ ᾿ εὑρεθῷ ὑμῖν οἷον ΔΠΑΙ βῃου!μᾶ θὲ ξουμα ἴο νοῦ (0Π6) οὗἩ ννῆδέ βοχὲ 
οὐ θέλετε, πῶς ἔρις, ζῆλος, ποΐ σου δε 1] Ππρ, ποῖ ΞΟΙΏΘΠΟΥ, δίσιξθ, 7δδίουβν, 
θυμοί, ἐριθίαι καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, Εἰ5 ΟΥ ΔΏΒΟΥ, σοπίδηςοηϑ, -Ῥδ ΚΟΥ 55, ΨΜῈΙΒΡΟυηρβ, 

φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι: 21 μὴ πάλιν ῬαΒΒΩΒ5 ὰρ, αἰβοσάφτβ; τς οἵ ϑδδίῃ 
ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ θεός ΒΑν ρ σοτὴθ ΟΣ τῶ πσρξ γδῖκο Ἰονν ταθ᾽ ἐπα αοα 

ΨΟΥ͂Υ Τοοίπίουϑο . 

ὅτι ὑμῖν 

μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ, , πενθήσω... Ἀθπ Π]δἴθ΄ τὴδ ᾿διποηρ οὗ τη6. : ΠΑ, Ιταϊρδῖ - ᾿ . ξ 
Σ το ἴοναχα : ἕου, : Ὁ πᾶ 15 Ὲ ᾿ΤΑσΌΓα ονετ τοῦ, 818 1 τοὶσῃξ πολλοὺς -- -- τῶν - : προημαρτηκότῶν καὶ χουν “ογοῦ ταθν.. ὁ ἸΏΔΩΥ .. Οὗ {Π8. (0865) - ἈΝ ΤΠΕ’ ΒΩ ΘαΑ͂ ΦΟΥΤΩΟΥῚΥ δηα 

μόοϑ6 ψῃῸ ΦΟΥΤΔΟΥΙΨ 
"ϑἰηηθᾶ. θὰ ἤν τοῦ 
Τοροηὐθα οὐδοῦ ὑοῦ 

ἐπὶ. τῇ ἀκαθαρσίᾳ. καὶ μὴ :μετανοησάντων ᾿ 
᾿ανίηβ τερϑηϊοᾷ Ὅροι. ἐμ 6 ὈπΟΙΘασΏΘΕα. ΔΩ 

ποῖ 

πορνείᾳ: καὶ -᾿. ἀσελγείᾳ . ἢ ὉΠΟΙΘΘΏΣΙΘ55.. 8:6 ζοῦ- ἰὸ ξοσῃίςδῶοθ δηὰ ἰο]οοξθ ςοπάπμος ἴο ν᾽. [ ηἰσαςίοη δῃὰ ἼΟοΘϑ8 
᾿ἔπραξαν. .- : ; ἐστον ὁοῃάποῦ, μαῦὺ ὑπο ἴδον Ῥεσέοσταϑά,. Πᾶν. Ὀσγϑοἐορά, 
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13. Τρίτον ΄᾿ τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς" 13 ΤὨΪΝ 15 ὑπ6 [ηϊτὰ 
“ΤΡ τθθ [μ18. Τ χὰ σουηηβ ἴονγατά ὑοῦ; 6 1 81 δος 

ἐπὶ. στόματος ᾿ δύο- μαρτύρων καὶ τριῶν | τς ἴο τοῦ; ““Αὐ- τη 
ὌΡΟΣ ΩΝ οὗνο υυἱϊΐμθοεβεα δῃάᾶ οἵ ἴσχεο του ἢ οὗ ὕψο τχὶΐῆθϑε. 

σταθή σεται - πᾶν, ῥῆμα. [65 ΟΥ̓ οὗ ῬΏγθΘ. δσαν 
ΜῈ] Ὀ6 τπαῖο το βίδῃα Ἔν α ᾿ΒΒΨ ΔΒ, 1 ταϑῦῦον ταιιϑὺ Ὀ6 Θοίαβο 

2. “προείρηκα . καὶ προλέγω. - 15} 648.᾽. 21 δγύθ βάϊα 
᾿ 1 8ανθ βαιά ξἔοχα ᾿ Βα - 1 δῖ 5 5 Ῥεξοσεμδηᾶ ῬΓΘΥΨΙΟΙΙΒΙΥ δηά, 85 -ἢ 

ὡς παάρὼν: ςτὸ ᾿ ̓ δεύτερον. ᾿ καὶ) »τεβθῃῦ. ὕμ6 "᾿Βθο 
85 Ῥεῖπε διοηββίαε: ᾿ 6:: ᾿βϑεοοῃᾶ {{17Ὼ6] 8:8. ὥχηθ δηρᾶ γοὺ αὐρβϑηξ 

ἀπὼν... νῦν... τοῖς - προημαρτὶ κόσιν |ΠΟΙ͂, 1 58 Ὁ 1ὰ ᾿ϑάνβϑιηοο 
Ῥϑιὴθ δρβοαξ πονν. ἰῸ ΠῚ (0.65) Βανίηρ δἰ Βεέοσθ [το ποθ ΨΏΟ - δύο 

καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι. ἐὰν ἰΒίῃηοα μαΐοσα δηᾶ. ἴρ 
ϑῃὰ ἰοίμθ Ἰβξονες (0065)  8]], ἰμαὲ. 1ξανεῦ} 411 6 σϑϑὺ, ὕβαι :- Ἢ 

πππξλθῷ εἰς τὸ πάλιν. οὐ φείσομαι, 1 Θνθι' 1 οοπῖα, ἀθϑίη-1 
1 5Βμομ σοῦ ἰῃΐο ἴδ8 δϑδαίΐθα ποῖ 1528] ΒΡᾶζβ, 111 ποὺ 5ρατζθ, 3 5: 

5. ἐπεὶ ᾿δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ χοῦ 8ἃ16 βροκίῃρ. ἃ 
δἴῆοθ Ρσόοῦ γοῦ 81:6 βθθκίμβ οἱ 186 ἴῃ. ὝΩΘ ῬγοοΣ οὗ ΟἾτΙδὺ βρΘ δ Κ- 

λαλοῦντος χριστοῦ: ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ] ἴῃδ ἴῃ. ἴη8, [ΟὨΣΙ80] 
ΞΡΟΘΚΙΙΕ., ὈΒσίβῖ; 80 ἵπίο ᾿ ὸῦ ποῖ᾽ 15 νγϑὰκ [ ὯΟ -ἰ5. ποῦ. ὙΜΕΒΙΚ Ἴς 

ἀλλὰ :- δυνατῖ ἐν ὑμῖν, 4 καὶ γὰρ) ψατᾶ τοῦ νυδ᾽ ἴβ 
Ραϊ. ᾿ς ρον γα] 1ῃ χοῦ, Ἐ εἴς! ΤΟΥ ῬΟΥΘΓΙΌΙ διηοηρ ὙΟΥ, 

ἐσταὺυ ρώϑη εὐὲξς ἀσθενείας, "ἀλλὰ [ 4ττὰρ, ἱπάθϑάᾶ, πθ 
Ὧδ νγὰ5 Ῥπΐ οἱ βἴακθ τ ν ΟΕ Σ᾽ Ὁ ΘΒ ΚΘ βθ, τ΄ Ὀαΐ [165 ΠΏΡΘ]Θα : ΟΡ 

πο ἐκ δυνάμεως θεοῦ. καὶ γὰρ ἡμεῖς [ἴο σδδκηθσθ5, Ῥαῦ Ὧδ ἢ 
μοὶ ἰϑ Ἤν! ουΐ οὗ ῬΟΨΕΙ οὗ αοά. Απά ῸΣ - 6 | 15 εἰν οὐίὶῶρ το Οοα᾽β 
ἀσθενοῦμεν ἐν. ᾿αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν [ΡοΜΕΓ, Ὑταθ, 8150, τὲ 
᾿ΆΧΘ 6 ΔΚ π΄ ᾿. ἴτω, σ,. Ῥαΐ τ 6 5881} νθ [ αῖὸ ψϑαῖκ. πἰν ΗΐτΩ, 

σὺν. “ αὐτῷ. ἐκ δυνάμεως θεοῦ “εἰς 1 Ῥαῦ 6 58} 1ἶἴνθ ὅο: 
ἐοβοίθεῦ ψὰ δἰ. οαΐ οὗ ῬΟΥΟΣ οἵ αοά Ἰηΐο φϑούμον ΙΓ Ηἷπὶ ΟΥΪΩΡ 

ὑμᾶς. ᾿ ᾿ ἰο οά᾽ 5 ΡΟΣ ἰονᾶτά 
τοῦ. ᾿ ἘΝ ΝΣ ως χοῦ. : τς 

5 Ἑαυτοὺς πειράζετε. .. εἰ ἐστὲ ἐν. τῇ -. ὅΚ6ΕΡ ὑοβο δὲ 
Βθῖνεβ: τΌθτου ἰεσμρ 1 χοῦ 876 - μὰ 186 ΜΏΘΙΏΘΥ Ὑο ἃτα ἴῃ 

πίστει, - -ἑαυτοὺς : δὸκιμάξετε-. Ὦ οὐκ] δα ἴα, ΚΕΘΡ. Ῥτὸν- 
Ταῖμ,: ἔδει ΠΒΘΙΝ ΘΒ. τ 6 χοῦ ῬΧΟΝΊΩΡ; ΟΥ̓ ποί [ἰὴ σρδὺ τοῦ γοῦ- 

᾿:ἐπιγινώσκετε :ξαυτοὺς ὅτι ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 56Ι͂νῈ5 Ἔσο. Οὐ᾽ ἀο᾽ ὕοῦ 
τοῦ δ΄ σθοορλζίηρ᾽ βεῖναβ. μα 9655 ΣΝ ποῦ ΤΕΟΟΡ ΖΘ ΤΙΝ 968: 

ἐν. ὑμῖν; εἰ μήτι ᾿ - ἀδόκιμοί ἐστε. | 5085 ΟἸσὶβὺ 15 Τῇ. ΠΉΤΟΝ 
ἴπ΄ 1 γοῦῦ.: 15. πού μα ἀϊδαρργονεά τοῦ ᾶγϑ. ΠΏ γοσὺ ὉΏΙΘ5ΞΞ 'χὸσ 
6.. ἐλπίζω. δὲ ὅτι, ᾿χνώσεσθε:"" ὅτι. ἡμεῖς [ 8:6: ἀἰδθρρτγονϑβᾶ, :: 861 

: Διδτα Βορίηβρ δυΐξ ἰδὲ τοῦ διρισπο ἐμὲ ψε |{ΓῸῚ πορθ ὑοῦ ἜΧΗ 

οὐκ ἐσμὲν - ἀδόκιμοι... ᾿" ΟΡ ΕΣ ᾿ - σοχα ἴο ἱκπονν, γεῖ. 8 ἅτ 
"Ι τοῦ αἸΒαργονβα:"- 

: ἼΝον- 6 ΤΩΣ; ὅο 

ποῖ τε 8τὰ - ̓βἰδαρρτονεά. ᾿ 

τοτὸν, Θεὸν μὴ ΝΜ :΄ εὐχόμέθα! " πόδὲ “πτρὸς᾿ 
δ}. ἃτα Ῥτασίπβ' Ῥαΐ ἰογαχα ἰῇθὸ Οοῦ “ ποῖ] αοἂ ἐδμαὺ- τοῦ" τᾶ 

ποιῆσαί" ὑμᾶς κακὸν μηδέν, οὐχ “ ἵνα: ἄο ᾿“ποίμίηρ ἩΓΌΠΕ, 
ἴο ἄο ᾿: 'χου ἐὐ 84 -’ ποίδίησ, ᾿ποῖ΄ ἴῃ οσάοτ δὲ [ ἢοῦ ὑμδῦ" ν.: ὍΣΟ 

ἡμεῖς δόκιμοι: “φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ΒΕΙΥΘΒ ΙΆΘΥ ΘΡΡΈΒΙ 
6 ϑρρτονῥᾶ ψὸὲ τηϊρμ ρρεαῦ, Ραξ ἰὼ ογᾶον ἐμαὶ  δρρτογθᾶ, - μα πὴ 
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ὑμεῖς τὸ καλνυν Λρυ ποιῆτε, ἡμ μεῖς δὲ [χοῦ τὰ Ὅ6 ἀοίηρ 
γοῦ {πμ6 Ηπὸ (ἐΒ1π6) τοῦ γαᾶν 6 ἀοίπσ, να. Ὀπξ ηδὺ [5 πο, ὑμουρῺ 
ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. 8. .οὐ γὰρ δυνάμεθά [να Οὐγβοῖνθα ΠΊΒΥ 
85 ἀἰϊβαρρτονθᾶ νγχὲ ταν θ6, ᾿. Νοὲ ΖῸΥ νὴ δ δΥ6 8016 ΔΌΡΘΘΙ ἀἰδαρρσονθϑά. 

τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς | 8 ΒΤ χὰ οϑὴ ἄο ῃοίῃ- 
Δ Ὠἱη5 ἄοννα οὐ {πὸ ἐχαί ἴα, να νας ἴῃς. ἀὴρ δϑϑδιμδῦ 86. ὑχΌ ἢ, 

ἀληθείας. 9. χαίρομεν ᾿, γὰρ. ὅταν “|Ῥυὲ ΟΕΪΨ ἴον (86 ὑτα ῃ. 
ἐγαίδ γΧ7ὲ ὅτε το]οϊοαθ ἔοῦ. ψΒΘΊθνου 9 76. οοεἐδίμ ν᾽ Γαοῖοα 

ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ᾿. ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ πῇβεμόναν, τέ 8.6 πΘαΚ 
ΟΝ ᾿ταλ ν᾽ Β6 Ὑ6 ΑΙ," τοῦ. υΐ Ῥούνθγέαι Ραδ του. 816 Ῥοννοαία!; 

ες ἦτε τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, «τὴν ᾿ὑμῶν [δρᾷ ἴογ ἐμῖ5 Ἧ6. 818 
τοῦ Τὴν θ6; ΡΝ Ω ὧν ψ)ὴὲ ΔΙῸ Ὀγδυίηθ, [Π8 ὁ τοῦ Ῥσϑγίηρ, δ Ζ91:}:} "Βόϊησ 

κατάρτισιν.: “Διὰ τοῦτο ᾿ ταῦτα τεδαϊαβίοά, 10 ΤΙ ἰ5 
δα δαηθηΐ ἄονη. δ μραθα. 815 ἔβέβθ ([π1π85). ΨΥ 1 ἀτίία ὑμδϑθ 

. ἀπῶν «00. γράφω;  .- ὀ ἵνα ἐμ πρα ΨΏ18. αἰρεθηῦ, 
δεϊωρ δρβοπὶ Τ δαὶ ΨΥΙΙΏΒ, δα ὀχάᾶεν ἐμαὶ ὑμπαῦ, ἽΨΏΘΩ Ι ΕἸ 

παρὼν μὴ. ἀποτόμως χρήσωμαι Ῥγδδοηῦ, 1 ΤΠΒΡ ποὺ 
δείμε' δἰοηισϑίαθ ποῦ 1 σα 6-Ο:Ὲ νὰν 1 ταῖσδ Ῥεῆδνα δοὶ ΠΗΣ ΒΟνΟΥΙΟΥ 80- 

- -κατᾶ. ν᾿ ἐξουσίαν ̓ ᾿ ἣν- ὁ. κύριος [. " 
ἀοοογαϊπε, ἐσ ΝᾺ ̓ ἐξουσίαν. Ὕδης. Ἴδθ. . ὅρος ἔβα ὑπὸ εἷοι ἀμ ποῖ ἅ 

ἔδωκέν “᾿ μοι, εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐϊ εἰς ἐσ’ υΠπᾶ ξδνθ - ἰοταθ, ἀαῖο Ὁρρα Πάΐηρς δηὰ ποὲ ἰαἴὸ δ8γ6᾽ Ἴπ6, 

καθαίρεσιν. ἐν το 1ῸΡ 8πᾶ ποῦ. ἴο ἰρὰν 
ἰαἰκίτιϑ ἄονμα. : ᾿ . ΗΝ ἄονσι. ᾿ 

11 “Λοιπόν, ᾿ ἀδελφοί, χαίρετε; ̓ 11 ἘΠΏΔΙΝ, Ῥγοι ποῖ, 
Ιιοξίονοι (Βἴ8)," τοί ποτα, . α τοῦ τα]οϊοίπρ, 

, 'καταρτίζεσθε, - παρακαλεῖσθε, τὸ 
6 τοῦ Ρείπρ δαϊυξίεα ἄοννῃ, ΡῈ σοῦ οοχηξοτίβα,. {μα 

αὐτὸ. φρονεῖτε, «εἰρηνεύετε;" καὶ 
νόΣν (116) Β6 γοῦ τοϊμαπιν, Ῥα τοῦ δέρβεςθ, -δπά 

ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης. ἔσται μεθ’ 

᾿ σοιύμλιθ ἰο σϑίοΐσθ, ἰθ 
6 τϑαά]αβίβα,: ἐὸ. Β6 
σοπηξογίθᾷ, ἕο. -- ζῆ 

1λ' δρτϑεγηθηῦ, ἐδ νθ 
ῬΘΔΟΘΘΌΙΥ; δῇᾶ {π6 

αοᾶ οἵ Ιογϑ᾽ δηᾶ- οὐ [88 αοά οὗ 1ονὸ 8Δη8 οὔ ρεδοθ ΜΉΠ} Ὀ6 ΜΈΕ. . π' δὲ ΝῊ 

ὑμῶν... 12. ̓ Ασπάσααθε ἀλλήλους .. ἐν: ἁγίῳ ῬΘϑύθ΄. νᾷ 6. τῇ 
τοῦ," τ ἀτθοῖ χοῦ ";. ὁμ8 δποίμεν. ἴπ: ΒΟΙΥ"- χοῦ. 12 ατϑεε. ΟἿ 81Π.- 

Ὁ οὔπον ΔῈ. 8. - ΒΟΙ͂Υ φιλήματι; 13 “Ασπάζξονται ὑμᾶς οἱ. -- ἅγιοι. 
κἶββ. : Ασε. δτεείϊπε χοῦ ἰδ μοῖσ᾽ ̓(0Ώ65) Κίδ5. 13 ΑἸΙ. ἴμθ, ΠΟΙ͂ 

πάντες... Ἔα τς τισι Οἱ ΄ ὉΠπ65᾽. 5εηα- τοῦ. ΆΘΙΣ' 

ταῦ τα νον πο :5.} στϑδίηρβ. - - 
14 ΠΝ . χάρις" πο τοῦ Ὁ Κυρίου] 14 Ὑὴ6 ἀπάῤεδενοά 

. τη. ̓πηδοβούγοα Κρλάηθεσ οξίμβε. ᾿Ἰοσᾶ.- κιηπάποθθ. οἵὗἨ ἐμ Τὸν ἂᾶ 

Ἴησοῦ Χ ἱστοῦ. καὶ: ἅἄπη ᾿ τοῦ “Θεοῦ καὶ 
Ἰησοῦ" Κριστοὶ 818. ἰ ἀγάτ ΟΣ {μα οὐ δηῃὰ Φοβαβ, ΟὨ τὺ δια ἐπ 

ἡ κοινωνία - τοῦ ἁγίου: πνεύματος ᾿ “μετὰ [ὶ ἴον οἵ, Οοά “δπᾷ {μ8 
ἐὴε6. βδδδυίηθ ΟΣ. {δ8 ἈΟΙΥ τ ᾿ Βρϊσδ ὃ... ΨΠῈᾺ ΓΤΜΕΝ ἴπ. μα. 'ΒοΙ͂Σ 

πάντων. ὑμῶν. - 'βρίσιθ Ὅ6. Ὑ1Ὲ:- 8}: οὗ 

᾿ του. ’ 8} “ Ὀὔ του. 



ΠΡΟΣ γάλατασ 

ΤἜΟΥΝΑΕ. ΟΑΙΙΑΤΙΑΝΒ 

1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων 
Ῥδιυϊ Δροβίϊο, ποΐ ἔγοτῃ ΤΆΘᾺ 

οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ ᾿ἰησοῦ 
ὯΟΥ ἰῃτοὰρ ΤΏ8 ουϊξ ἐσουρῃ {Φ265ὺ8 

Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος 
ΟἈγδὶ διά αοὰ Ἑδίμποσ ἐμ (Ομ 6) νη ταὶβθα 

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 2 καὶ οἱ σὺν 
πἰπὶ οὐἵοῦ ἀρδὰ (ο 65), δῃα μα ἰορείμοσ υυλία 

ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
ΤᾺΘ 81} Ῥτοΐδμευβ, ἰο ἴ88 ΘΟΟΙ65185 οὔ 

Γαλατίας’ 
Οδϑιδῦβ; ᾿ : 

3 χάρι ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
υλαροβεινεᾶ Κιηᾶηθθβ ἴἰο χοῦ - δῃὰ Ῥϑϑοβ 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 
ἥτοτα. ἀοαὰ Μαΐου οἔυβ δορὰ οἔιοσά 2655 

Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ 
Ομυιβί, ἐῃθ (ο3 6) Βανίηρ σαίνει ὨΪΥΒΘΙΕ ΟΥ̓ΘῚ 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται 
1τῃὴ6 μ ρας οὔυβ 80 {η8 Β6 ταϊσΐ ἰδκὸ οὔΐ 

τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος 
πὸ δὲϑ πα ανὶηξ βιοοῦᾶ πὰ 

πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ 
τϊοκοα δοοοχαϊηβ ο [86 ψ}} οὗ ἴῇς ἀοᾶ 

καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὅ ᾧ δόξα εἰς 
δῃᾷὰ Ἐδίθμοσ ΟΥυ5, ἴον ῃμοα ἴῃς ΒΊΟΥ ἰπῖο 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. 
18 α8εὲ5 οξίμθ᾽ δξθεβ; ϑδτιήβῃ. 

6. Θαυμάζω ὅτι οὕτως 
ΟΣ τὰ γοΠἀου δ᾽ (δὲ. τὰ 

μετατίθεσθε "τ ἀπὸ 
τοῦ 816 ΒθΙηΡ ἰγβηβξοσιθα ΖΥΟΤῊᾺ 

καλέσαντος ὑμᾶς ἐν Ι 
δανίῃρ σα θα χοῦ , ἴὰ υρᾶδξοτνοα Κἰ πη 655 

Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ 
ΟΥ ΟἸγσῖδὲ ἱπίο ἀϊξοσοιιὶ βοοᾶ ἤδννβ, ᾿ νηοῦ ποῖ 

ἔστιν ἄλλο’ εἰ μή τινές εἰσιν οἱ 
15. - 8ποίπου;. 1ξ- ποῖ βοχὴθ 86 τῆς. (ο00}65) 

ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες 
δεια σ ᾿ χοῦ δα ΨΊΠΙΩΒ 

μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
ἴο στ οὐἵο ΟἿΟΣ 56 [541 Ἑοοᾶ ὕϑυνβ οἵ 186 

χριστοῦ. 8ὃ ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος 
Ομσιβε. Βυτ δἴ5οὸ ἰξέεθενεσ αὶ ΟΥ 8186] 

840 

ε μι " ΕΣ 

μα ἐκ 
5 ὼ οἷ οὗ 

ταχέως 
αὐἱοκὶν 

τοῦ ᾿ 
ἰῃς (ο56) 

χάριτι 

ῬδᾺ], δὴ βροβίϊο, 
ΠΟΙΏΘΥ ἴσο. σρη 

ΠΟΥ ἱσουθ 8. Ιηϑη, 
θαὰὺ ὑΏγοΟυΡΏ ὕ6588 
ΟὨγχὶδὺ δῃᾷ αοᾶ [8 
ἘΔΠΘΥ, ΜΏΟ ζχϑὶβθρα 
Ὠΐτῃ ΠΡ ἔσγοσι ἐμ ἀδδᾶ, 
2ιλᾶ 811] ῃη6 Ὀγοΐθους 
ΜΠ χθ, ἴο ὑ6 οοῃ- 

6] ργθϑδίίοῃβ οἱ 68:1δ΄- 
1:8: ᾿ 

3. ΜΡ τοῦ Ὦδνϑ υὴ- 
αἀοβοσνοα Κη 655 δᾶ 
Ῥϑᾶσθ ἔγσοῃιλ Ασα οἷ 
ἘδύμοΣ δηᾶ [[Π6] Τοτά 
οϑὺβ ΟΠγὶδὺ. 4568 
58ν)86 ὨἸΤΊΒ6]Σ ΙῸΣ ΟἿΣ 
515 ὑπαῦ Ὧ6. χηΐϊρῃὶ 
ἀριῖνοῦ 85 ἔγο [88 
Ὀχϑβϑοηῦ ψ]οκοα πυϑύθῃ 
οὗ ἰῃΐηρα δοοοσζάϊηρ 
ἰο 7:6 ΨΠῚ οὗ οὔ 
αοὰἂ δῃᾷ Ἐδίμοσ, 5 ἰὸ 
ΏΟΙΣ 6 ἴπθ6 ΦΊΟΥΥ 
ἘΟΓΘΥ͂ΟΥ δα οδνϑυ. 
ΑἸΆΘῃ. πηι 

ΘΙ τλᾶῦνοὶ ὑμδὶ 
Υοῦ 8Γ6 Ὀοίηρ. 50 
ΌΣΟΙ τϑχηονθᾶ ἔσγομι 
[8 Οδα ΨψῺΟ οδιϊϑά 
γοῦ ψιὺ ΟἾΥΙΒΙ 8 
ηᾶάδβοσνθα Ἰε Π658 
οΟΥΘΙ ἤο διηοῦμεε 
βοτὺ οἵὗὐ ροοᾶ π6Ὸ 5. 
1ἙἘπὺὸ 1 ἰδ ποὺ δῃ- 
ΟΥΘΙ; ΟἿἹΡ ὑῆθχ 
ΔΥΘ οσογύβδὶη ὍὉΠ6Β 
Ο 816. οϑαβίηρ τοῦ 
χοῦ ]8 δηᾶὰ νϑηΐ- 
ἰἴρ ἴἰο γεχνοσὺ ἐδ 

Βοοά πδῖν δροιῦ [8 

ΟὨγὶϑῦ, ΒΗ ΟΤΘΥΘΙ, 
ΟΥΘῺ ἰζ Ὲ ΟΥ 80 δΔηρ6ὶ 
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οὐδ οὗ ἤρᾶῦθῃ. ΨΕΙΘ εὐαγγελίσηται ὑμῖν 
ἴο ἀδθοῖδσα ἰοὸ τοῦ 85 

ἐξ οὐρανοῦ μ' 
Βῃοια ἄξοϊασθ 85 Βοοᾶ πον ἰο τοῦ ουὐοῦ Ὠθᾶνϑη 

παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, [ξοοά Ὡοτνα βοχωθίμίηρ Ρεϑίαᾶββ ψῃΐοῃ νε ἀφβοϊαϊθα δβ ξέρα ὩΘῸ5 το τοῦ, Ὀθσοπα τμαῦ ὅλ6 ἀ6- 
» : “ , οὐ 85 ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς [ροοάῦ ἢ 
ΒΩΘΊΒΘΙΩΒ, δῦ μίτη Ὀ6 ΑΒ τΝ δοουτβρά 5 μὰ προειρήκαμεν. καὶ ἄρτι- πάλιν ἰᾶά δβονδ 
Μ6 Ὦδνο 5δϊᾷ Ῥοΐοτθ, 8150. σἱρῃέξ πο ΕΥ̓ ΕΤΡῚ Ὠβ ] ἐτο εδοίά βαρ χραΖ 

λέγω, εἴ. τις ὑμᾶς [γχῃ ε΄ Ἂς Ι δὰ Βα ΊΩΩ, 1 ΔΏΣΟΙΘ βοὰν ἀροϊατίην ᾿ ὦ ἐμεῦ ἦδ 
εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ ᾿ 

58 ἀδοιϊδσίηρ σοοα ποὺνν8 ἰο Ῥεβιᾶάβ λυ ον δ ρομα, ἫΝ ὦ μριδίηα 
παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω. 

τοῦ τϑοεῖϊνοα διοηβϑίαθ, . δαϑίξοσηβ 161 ἴσῃ Ρ6. φερίεα, Ἰοὺ Δἰπι ἐν 

10 ἔΑρτι ᾿γὰρ ἀνθρώπους πείθω: [1915. 1, ἴα - Ἰαοῖ, 
ἘῤΡΗΐ πον ὸσ ἸΏΘΩ : ΒΙᾺ 1 ρουβδαϊη δ ΙΏΘΩ 1 8 ΠΟῪ ἐτγ- 

ἢ τὸν θεόν; ἢ ᾿ζητῶ, ἀνθρώποις [ἴὰρ “ἴο ρδυβυθαθ ΟΥ 
ΟΓ. ἴ!6΄ αοὔ ΟΥ 81ὲὶ} ββεκίη . ἴο ΤΩ Οοαϑ ΟΥ δὴ 1 βϑεῖζς- 
ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον,. [ἰῃρ ἰθὺ ΡΙδαβθθ πηθῃ 

ἰο ὈΘ ΡΙΘΘΒΙΏ5,7 18 γεὶ ἕο 6 5 ΤνᾺΒ ΡΙθαϑίηρ, [1 Σ ΤΟΙΘ γοϑὺ 01688- 
Χριστοῦ - δοῦλος οὐκ ἂν Ἔ ῴἈῴἜβἠῆἤμην. ππ τᾶθο, 1 ψουἹὰ 
οἵ (Βχὶβὲ . ΒΙΊαν 8 ποῖ " ἈΚΘΙ͂ ἡ 185. [ποῦ θ6 ΟὨχϑυ βίαν, 
11 γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, [11 ἘΌῸΣ 1 τρὰδ του 

Ε διὰ το κίηρ, ΚΏΟΜΕ ἦοσ ἰἴονου, Ῥχοίΐδοσϑ, ᾿θ ἢ πούϊοσο, Ὄσγονῃ- 
τὸ εὐαγγέλιον τὸ 615, ὑμαὺ {πθ΄ βοοᾶ 
1221: Βοοῦ ἢδνν8 1286 (056) [(ρ τ ΨΜΏΪΟ πᾶδξ 

εὐαγγελισθὲν ως ὑπ ἐμοῦ . ὅτι | ἀθοϊατεᾶ ΨΥ τπθ΄. 885 
αν ὍΘ 6 αι ἀθοϊατθα 88 βοοα ποθ ὉΣ 6 ἱδαδέ᾽ γροοῦ Ὡθ 5 5 ποῖ 

Βοιη δὐ βίηρ. υϑη; 
12 ἔοΥ. τοὶ ον αἱὰ 

11. τοόθίνο Ὁ Εσοτι 
8, ΠΟΙ 851 
δασὺ [107;: δχοϑρῦ 
ὈΣΟΌΡΗ γανοιδύζοη. Ὁν 
7655 ΟἸσὶδῦ.. - 
τ 18 ἤου, οΥὁἨὨἁ ϑ-σοῦτεα, 
Ὠοαστὰ δρουῦν Ὧν 
οσοηάαμοῦ. ΤΟΥΙΠΘΙΙΥ ἴῃ 
Ψα δ ΐἴϑαι, ὑμδὺ ἴοὸ {π6 
ροϊῃηῦ οὗ. Οχοθϑϑ 1 
Κορὺ οἡ ρΡούββουΐῦ- 
ἴῃς [86 “σοῃρτοσαίίοῃ 
ΟΥ Οαοα βδῃὰ ᾿ἄσδνδδ- 
ἰαησ 1ὑρϑ, Ἰάδῃα 1 
Μὰ τηδκίηῃρ ρυθαίοσ 
ὈΓΙΓΟΘΤΘ55 ἴῃ σ0΄848- 
ἴδ ἰπϑδὴ ΒΩ οἵ 
ΤΥ ΟΥ̓ 8656. ἰῇ ΤΡ 
ΤΆΟΘ, 835. 1 ψδ 18 
ΙΏΟΓΘ ᾿ ΖΘΟΔΙΟΊΙ5 ἴῸΣ ὑπ 

ἄνθρωπον" 12 οὐδὲ 
ΤΏΔΩ; ὩΘΙΒΘΥΓ 

παρέλαβον 
1 τεσρῖνϑα διοιβϑίαα 

ἀλλὰ δι᾽ 
15.151} ἘὨΣΟΌΡΗ 

οὐκ ἔστιν κατὰ" 
ποῖ" 1:15 δαοσοχαάϊηᾷβ ἰο 

γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου 
ΤΟΥ : Ῥφϑιᾶθ. οὔχδ . 

αὐτό, ᾿ οὔτε ἐδιδάχθην, 
ον, ΠΟΙ  Ι)85 ἰδυσμΐ, 

ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
τονϑιδίϊοσπ ΟΥ 7655 ΤΟ σίϑί, . 

18 ᾽Ηκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν 
τ ΧοΥ Βροτγα ῸΣ ἴὼ6 ΤῺ δοπάπον ἢ 

ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι κάθ᾽ 
βογχθίχτηθ ἴὰ ἰῃ6 Τααδίβσω, ταὶ! δοςοσαΐϊησ ἴο 

ὑπερβολὴν ἐδίωκον. τὴν ἐκκλησίαν 
ονοχεσαϑὶ 185 Ρουβεο 5 τπ6 Θοοϊδδῖδ 

τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 14 καὶ 
οΟΥῃθ αοα δπηᾶ 1 νν85 ἰαυὶῃβ ναβίθ {, δῃᾶ 

τ᾿, πτροέκοτττον ᾿ ἐν. τῷ -᾿Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ 
1 τν85 δισικίηρ θθέοσθα ἴθ ἰπ6 Φυάδίθηω. ονον 

πολλοὺς συνηλικιῶτας. ἐν τῷ γένει 
ΤΑΒΔῺΝ ΟΥ (βατι6) δ μὰ 168 τᾶςθ 

μου, . περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν 
ΟΣ ΤὯ6,; ΤλοΥΘ ΔΡυἀϑ εν ΖΘΘΙΟΙ5 ῬΘΙΩΒ ΟΥ̓ [86 
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πατρικῶν... :μου.- “παραδόσεων, 15 “Ὅτε᾽ δὲ 
. Ῥαΐθσηδ" . ΟΕ τη 6΄: Ἐγϑαις! 8." “ θα. Ὅαΐ 

«εὐδόκῃσεν . ὁ΄ ̓ θξὸς ἁ.. ἀφορίσας ᾿ 
Ἰπσυσθει ΘΙ ἴμ6᾽ σοῦ με (616) πανί. ἀσδηθρα οὐ 

εἐ ἐκ . κοιλία μητρός μου καὶ 
᾿Ξ : ουΐ οὔ ᾿ ΠΝ τ ΟΣ ὡ ΟΥ̓ ΤΟΙΒΟΥ. ΟΣ χη δρᾶ 

. καλέσας... διὰ τῆς. χάριτος 
αν λε αΙβά:, ̓ ἸΆσοῦθα. 86. υπάοεουυθαᾷ Κίπᾶπθεβ 

αὐτοῦ .16. ἀποκαλύι αι : τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ 
οὗ "τε τ ΕἾΝ ίο τενέδ "ἐπα. θοῦ οὗ Ηἰπὶ ἴθ. ΤῈ 

ες «ἵνα: εὐαγγελίζωμαι “αὐτὸν ἐν 
"τοὶ ΚΟ ΟΣ ἐμαὶ". ΟΥ Τρ δ ἄφοϊατα 85 βοοα θννβ. :- Ἀἴ ἴῃ 

τοῖς, ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ". προσανεθέβην 
{86 δαΐϊουσ,, Δτηταβαϊδξεῖγ.. ΠΟΈΠΙ οὰΐ 561} ρ' ἰονν τὰ 

σαρκὶ --καὶ αἵματι, 17 οὐδὲ .-- ἀνῆλθον -- εἰς 
ἴα Βεβα.. δᾶ... 1ο ὈΙοοά, ΘῈ Ρ Σ γννοδὲ Ὁ. πο 

Ιεροσόλυμα. -πρὸς.: «ποὺς .-, πρὸ «ἐμοῦ 
, δαγβδιθην, .. ἰοννασὰ ἄπ... Ῥαοῖοσθ ΤΩ. 

ἀποστόλους, ἀλλὰ ᾿ἀπῆλθον.. εἰς ᾿Αραβίαν, ᾿ 
ΔΡοβίϊθβ, θυ Τρ εδίοε. ἴπῖο. Ατσγαρίβ, 

καὶ πάλιν ὑπέστρεψα «εἰς Δαμασκόν. 
δηᾶ- δϑδῖαι 1 ταττιρα τπλᾶον ἴο ὈδηΙΘΒΟΌΒ. ΕΣ 

18 Ἔπειτα «μετὰ τρία. ἔτη ἀνῆλθον -εἰς 
 ΤΒδεθαροι,. δέου ἰῆσεθ γΘΟΥΞ 1 ὑοῦ ἃρ ᾿αΐο 

"Ἱεροσόλυμα: : ἱστορῆσας Κηφᾶν, καὶ 
ΟΠ βαιθαι, ἰο υἱβὶξ ἔου ᾿αῦσσσ ΟΟΡρΏ 85, ΔΩ͂. 

. ἐπέμεια. πρὸς - αὐτὸν ἡμέρας. δεκαπέντε" 
1 χοχηϑὶϑα ἀροῦ ἰονναγα. Ὠΐπ ΕᾺΣῚ Βίθεαπ; ". 

19. τ- ἕτερον ς- “δὲ: τῶν. ἀποστόλων οὐκ 
᾿᾿αὔἤτοτεῦε (οπο). ΟΡ οξίμαο- δροβίεβ ποῖ 

εἶδον, εἰ μὴ -᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ᾽ 
ἔβαν, 1 "ποῖ Φαυθ5 -ἴ 6... Ὀχοίποχ . οὗ ἴδ 6 

κυρίου; 20. εὐδα τ; δὲ άφω. ὑμῖν, 
Ἐοτά. ̓ ς τς 

ἰδοὺ ἐνώτετον-" τοῦ “θεοῦ ὅτι᾽ ψεύδο μαι. 
Ἰοοῖν.:- ἐπ βίῃ, οδίμβεο σοᾶ {παῖ πο δὰ ἔν ίῶσο. 

- ἿἹ τ ἔπειτα “ ἦλθον εἰς - τὰ. κλίματα τῆς: 
τ τ  ΠΟΣΙΘΊΡΟΣ Ἰ φάταα ἰλία. πα. βίοροβ: οξίμα 

Συρίας -- καὶ". -τῆς ᾿ Κιλικίας, 22 ἥμην. - δὲ 
ΟΟΥτῖδ  δῃᾶ. οδίῃα:. ; -ΟἸΠ οἶδα. . 1νὰβ 

ιἀγνοούμενος τῷ 1. «-προσώπῳ 
Ῥδίπρ ααϊκπονα. το ΟΕ 186 8.06 

ἐκκλησίαις" τῆς Ἰουδαίας. 
. Θοσ]οϑῖα Ὀξίδα ᾿: Τααι 68 

Χριστῷ, 29 -Κμβόνον ́  δὲ ᾿ ἀκούοντες 
ΟΕ Υῖδῦ, τ: ΟἿ. Ὀθπδ Βα σὴσ 

ὅτι -. Ὁ - διῴῷκων: ἡμᾶς 
ἐμαί ἘΠῸ (086) ρϑιβεουθηρς ᾿ς Ἂ5 

εὐαγγελίζεται. 56ς6Ο “τὴν 
15: ἀδοϊδυίηδ 485 οοῦ ἤθς -.--ἢς 

δε (οπ65) τ 

᾿ ἦσαν" 
Ἴμεν δ... 

ποτὲ νῦν 

τιίστιν ς΄ ἥν: 
Εν τιοῖ δ’ δε [οἵ 

ΎρΡ 
, σγπαῖξ. (ἔβεπιρε) “Ῥαξ. Τϑτὰ ΔΕ. ίαντου,;: 

εὐ]: 

βοζωθίζθ ᾿ ὭΟΥΨ' 
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ἀχϑαιϊ 0.5. ΟΣ χὴν 9}Ὲ848.- 
ὑμποτῦρ. 1 Βαῦ ψῆρη 
οα, ψ|ο-. βοραζαίρα 
ΤῇΘ ἼΤΟΣΙ ΤῊΥ ὙΩΟΙΘΡ" ὁ 
ΨΌΤῚΡ δηα σ81168: 6] 
σοῦ δἷκ πὰ 6: 
βεῖνϑθα. Κἰπᾶάμθϑ5, 

ἙΙΒουρὗ σοσᾶ 16 το: τος 
νθ81 εἰ ϑοῃ ἴπ- οθῃ- 
προίϊο ψ Ππ Π16,: ἐπα 
1 γαϊρῦ ἀδοῖασα ἰὴ 
βοοῦ- ποσϑ ἀθοσ Ἡἰγή 
ἰο π6. ϑδίϊθῃβ, Ἐ αἰὰ 
Ὡοὺῦ ρῸ 80 Οη6Θ᾽ Τῆϊο 
οομΐοσοθοθ τ ἔθη 
δι ὈΙοοᾶ. 17 ΝΟΣ ΟΥ 
ΑΙα 1 ρὸ ὰρ ἴο Φογιιβα- 
16πηὶ ο ἄιοβα 0 ψοἕα 

᾿ ΔΌΟϑΌ]65 ὈΥΒίοιιβ...: ἴο 
το, ῬΆΓῚ τ ϑαῦ ΟἿ ἐπίο 
Αχαρ, 85 1. ̓ΟΔΙῺΒ 
Ῥδόϊς. -δραΐῃ ἰο- 18: 
ΤΩΘ 508. Ν “τ 

,.18 Ὑμεπ᾿ ἰπτεα ΠΝ 
ἸαΙθΕ 1 θη ὮΡ ἴο 58- 
ΤΌδδΙθα ἰο νἱδῖῦ Οδ: 
ῬΏΔ5, 8δῃα- 1 εἰανοά 
αν ἴηι ΤΟΥ Πξέθρη 
ἄδυβ. 19 Βαὺ 1. 5βαὰ 0 
:ΟὨ6.: 6158 Οἵ ὑπό δρὸβ- 
165, ΟὨΙΥ. σαῖαθϑ “86 
Ὀχούποσ. οὔ 86 1ιοχά, 
20 ΝΟ .85 ἴο 8 
Φπΐθθρα 1 83πὶ ΥΩ 
τοῦ, ἸοΟΚῈ ἴπ- 088 
Β'σ ῦ οὗ (οά, ΕΠ 81 
Ὠοῦ. Ἰγίηρ:. Ὄπ Σ 

21 ΑΥ̓ΤΟΓ- ἐπα Ἱ ποιοὶ 
Ἵ ἘΝ {6 ΣΘΡΊΟΏΒ οὗ Κ'γγ- 
ἴδ δῃᾶ οὐ ΟΕ οἷαι 
22 ΒΑΓῚ ψα8. ὩὨΚΉΟΥΙΣ 
ἜΚ ζδοθ᾽ ἤο 8: σθΏρτΤο- 

ταῖς .. ἐν -σθυϊου 5 Οὗ Τὰ α6 [μαὺ 
ΘΓΘ ἰπ αὐΐο “ὙΠ 

ΟἸτΙδύ; -- 28 ὑπον.. ΟΠΙ͂ 
ἀδοᾶ το ΠΘαΡ: “ΤΟ Ίδα 

μοῦ ξουγλσσῖν. Ῥοῦβατ 
οαίθα 5. 5. τον. ἀ6- 

οἰ ϊὴρ ἐμ8. θοῦ ὩΘΌΒ 

δθοας π6 ξαλθ ποῖ 

ικπώς μκιϑου μοι ποκετϑο κε το μαμαοον 

843 ΟΑΔΙΔΎΤΑΝΝ 1: 234...-ι8 

ποτε ἐπόρθει, . 24. καὶ [Π6. ΖΟΙΙΏΘΙΙ - ϑοιαθτ εὐ ΒΘ 788 ἸὩΣΊῺΡ τναϑίθ, εὐ 84 | ἐδύρα,"- 24 5Ὸ ὩΣ μὲς 
ἐδόξαζον - ἐν’ ἐμοὶ τὸν θεόν..  Ξ8Π. ΒΙοΣ γίὴρ. αοά ἐμὸν γγεσέ βἰοτιἔνίηθ ἢ τ {πὸ (σα, ᾿Ῥασδβδ Οἱ τὴ, 
Ἔπει ἊΨ Ξ ΕΝ ΤΆΘα. ἔα ουτ- πεπειταςυς διὸ, δεκατεσσάρων. ἐτῶν 2. ἴξοῦ. νεὸς ὀξεῖς ΝΙΝ ᾿ . σε α:5 νοῦ Ὁ. ἰο. σου βδίθμ 

πάλιν. ᾿᾿ ἀνέβην εἰς Ιεροσόλυμα ̓  μετὰ ] ἢ ΒΆΙ ὯΔ .085,. ἴδ81- ΕΠΕΥΡῚ τ βἴερθσα Ρ. ἰηΐο.. ΘγαβδΊθτη - ὙΠᾺ |ἱῃρ αἷδὸ Τὐδβ ΔΙΟΩΡ 
Βαρνάβα, συνπαραλαβὼν “καὶ Τίτον: Ί ταθ. 2 Βα 1 ψοηδ Βεατρδῦαβ, ΒΑΝΙΏΡ ἸἈΙΚΘα Θ᾽ οὴσ τ] ἢ 6150 τιταβ; [ἊΡ 85 ἃ ΤΌΘ Οὗ 8 

τονϑιδύζοῃ. τὰ Ἱ δᾶ 
δ τρίαιναν ὋΡ᾽ δὲ δου σατας τό ΝΟ ΌΝ καὶ γα ἀμοπι πο. ξοοά 

ρέων ΟἴρΣ ᾧὲ ἐϑαρλαλιον, ως [Ὀιρβοῆις, δπιοῦᾷ ἴδ 
τααιρηοροδίοα ἧς ἴδ᾽ πδάσην, οοιαίος ο, Ἀοθονος, δοΐοτο ἐβορδ 
ονα ἰδίου, Ῥὰδ. ὦ ξ θρυ βοπῆσε, μή, τῖρα, ἰος ἄρας ἴδοι 
φουο μον ΓΝ ΠΕ ΟΝ 1 τλαν, ΠΥ ΧΟ ριοε ἃ τῖηξ. ἐΣ μρὰ τας ἐδ ἔρος ὩΣ ΚΑ ΚΑ οῚ » ραν ἡ ὩΣ, δι Τίος, ὡὸ δέ οὶ ὄνεα τοῖα, πρὸ 
ρον υμα, μα. ἀναῖν 5. γῶν, ϑοπιραποά τὸ δὰ σὰς 
25} νὰν ἘΡΕΨΑ ΤΣ . ΕΥ ἘΦ ἀμηθῆναιν, ΤΩΣ κῶς Ων ἊΝ 

ἐδ, δὰ ὩὩ,͵ ααρει σάτα, σιῶν, πῆ ἔμκακ τα ψευδαδέλφους,. οἵτινες. παρεισῆλθον 7 ἴῃ [0 ΒΌΓ προ ὍΣ 26.158 ὍΣΟΙ ΠΘΣΘ, ψὭο σαταθ ἰμἴο αἰοαβοίαο, ἔγαθάοια. ΜΏΪΘΗ ψ6 

ΣΎ ΣΕΝ τὴν “ ἐλευθερίαν ἡμῶν “ ἣν" ΓΝ πεν ον τα 
νὰ ἔχο Ἐνιπρ: ἐν. Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾿ πε οτάας ἐμὲ τὸν πα δ ΩΣ 

ἡμᾶς. ς΄ νν τΙδ τνα το ἀρ νῇ δ βου πὸ σά τος δηοα, ὍΥ 
ΕῚ τρὶς, ὥραν. εἰ οαηανν τις. ἀπατιγῆν τοὶ τον ἀα εἶὐϑα, ἰὰ 
ἀοίνας ἴπδε. ' ἰδ "ἀλήθειδ “ ΠΕ δέλτος τὶ  οῦδεω ̓  

είνῃ -9 -Ἰ πρὸς ὑμᾷς, “ "Ὁ - 
τος, ΤΟΣ τς 

: : ἰαβι 

ταῖς ταγσαῖτι τεδυθει ἴσνατα " “τοῦ. 

ΠΟ πβθορθᾶ " ; ἱχῶν- δοκούντων. ΜΝ "εἶναί 8: 
τ ἴδ᾽ Ἰοηώδἢ ᾿ϑϑέχηλτιθ. 16 μὲ [ὁ 6 ἧς ταϑ ΤΠ Ρ 

: ᾿ ᾿ἀποτοῖ. ΕΣ πότε ἡ᾿ Ξῆσαν, ,-π,ουβαιδδϑον. βοτὺ ὁΐ 
βοζποίμϊης - -- : οὗ τ μδὶ βου. 'ϑοπιεῖμτιε " ᾿ΈΕΣ Μ6 8 τ θὴ ΟΘΥ͂ ᾿ΣΟΥΤΆΘΙΙΥ 
οὐδέν μοὶ; " διαφέρει : πρόσωπον ὁ θεὸς 1 ὕδθῖθ ταβκοθ πο “1- 
δοίμεαρ, το χὰ. ΕΣ ̓ ἀητενίηα -ἰ -- «δος. τῆς σοα ΤΕΥΘΏΘΘ ἴο ταθς (οα" 

8. ἃοά, ῬΘΝΒΑΟΌΣ οποναῇ, 75, απποτττ πα τ Στὰ 
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ἄοεβ ποῦ Ὸ ὮΡΥ 84 
, » ΄ ΟΝ ᾿ Χ ᾿ οἱ 

ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ ταρτ 5. ΟυὐΝατα ΡΝ 
οὗτωδὴ τοὶ 18 στϑοοίνιηρ --- ἴο 6 ΖῸΓ [86 (0165) ὑατα 80 

δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, Ἷ ἀλλὰ Ἐαοδ ἔποθο ουϊαίαυαν 
Βϑου δ ποίμίης ἴδεν ναὶ ἊΡ οννγατά, μι ἴὩσ πὸὰ Ππηρδτύδα 

τοὐναντίον ἰδόντες οΤὶ [ἰπομίηρ πον. 7Βαΐ, 
{86 (15) ἴἢ αρδίηδέ (0.65) Βανί 566 8 ἴμαι ΟἿ ἐμ σοῃίσαῦῦ, ὙΉΙ 

πεπίστευμαι᾽ τὸ. εὐαγγέλιον τῆς [867 880 ὑμᾶῦ 1 θὰ 
Ιπδνα Ὀθθὴ οπαἰσυσίοα ἢ ἰῃ6 ρμοοᾶ πε οὗ ἐδ επὐτυδίϑα ἰο τὴθ ἴῃ 

᾿ Ν Ζ Ὦ ὍΟι ὮΘΕ ΙΟΓ ΟΥΡ ἀκροβυστίαι καθὼ Πέτρος τῆς [8 
ἀκροβυστίας ᾿αοοοσαμις δι5 Ῥεῖεσ οξίμο ᾿ἷἸὴΟ ἃτα ὉΠΟΙΓΟΌσ- 

ος. 8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας οἰδρα, ἰδ 88 Ἐρΐεσ 
περιτομῆς : ἌΝ δᾶ ΟΣ ΟΥα 
ἀτοαπποίσίσα, 1π6 (ο6) ἔου ᾿δνίηε γοσ κα τυ λα [δὲ Ὁ 818 οἰσοιοίβδας-: 

Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς [8ἴοΣ ΗἨῤΡ ΨῺΟ ρβνθ 
ἰο Ῥείεσ ἰπίο ᾿δροβθθαῃ οξίῃῆθ οἰτοῦχη ΙΒ 0 0} Ῥρίρσ ὈΟΨΘΥΒ ἔθοθε. 

ἐνή ν καὶ ἐμοὶ εἰ τὰ ἔθνη, | 58 1Ὺ ἴοτ 8. ΔΡΟΒΟΘΒΗΙΡ 
μα ΤΟΥΚΕΣ ἴω 8150 τας τὸ ἰῆε πϑίοηβ, ὕποβθ ΨΏΟ 816 οἱτ- 9. καὶ : γνόντες τὴν άριν ᾿ οὐχλοῖδοα Β8Ὺ6 ῬΟΜΕΣδ 

- : : 50 ἴο ΤΙὴΏ6 ἔοσ ΟΞΘ ΟΝ Βα κποννῃ 116 ἀπάεδεσνεά Εἰπάποϑϑ ΜΏΟ 8186 ΟἵὁἨἍ ἐπ πᾶς 

τὴν ᾿ δοθεῖσάν μοι, Ιάκωβος καὶ | ἐἰοῃβ; 9 γε5, ΨΩ ὑΠ6ν 
τὰς (οΠ6) Εἰνϑῃ ἴο τῖρ, ᾿ΦΆΤΆΘ5 δΔῃᾶάᾶ σϑαθ ἰὸ ΚΟΥ, ἐδ ἀῶ 

Κηφᾶς κἀὶ ᾿Ιωά οἱ δοκοῦντες | ἀοβουνθα Κἰηάηδθ5 ὑμδὺ 
ὁος πᾶ σομας Ὁ 1) (ο 65) ΞΟ 85 βΊνθῃ Τῇ6, βιῃθα 

στύλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν. . ἐμοὶ ΤῊΝ ΤΘΉΠδς θη δ οἴπι, 
ὍΠΟΥ ἰο Ὀ6 τσ [865] ἴον βσᾶνε ἰο πιδ ι 

ς " ᾿ " : εκ [ἴο 86 ὈΙΠαΥ5, σαν τη. 
καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς πὰ ΒΑΙΓΏΔ-θᾶ5 {ῆ8 
ϑηά ίο Βδιτιδραβ. οὗ βμαχίπιρ, ἴῃ οσάες ἐμαὶ. ὙὙ6 | χρη Πδηα οἱ 5μδγίηῃρ 
εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν᾽ [ἐορούμοσ, ὑμβαὺ ψ8 
Ἰΐο ἰῃ6 πδίίοηϑ, πον Ὀυΐ ἱπίο ἐμπ6 οἰσουτλο βίου; 5βουὰ ΡῸ ἴο εἶδ Ὧδ- 

10 μόνον τῶν πτωχῶν . ἵνα ὑΐϊομβ, Ῥὰὺ ὑμαν ἰ9 
ἱπδὶν οὗ ἴῃ 6 ῬΟΟΥ͂ ΤΟΉΜΝ ἴπ οτᾶοσ ἐμδὲ ] ὕπο θα. ἯΒΟ δεν ΙΝ 

: , δ ᾿ “ ΟἼΠΟΙΒΘα. 
μνημονεύωμεν, "ὃ, καὶ ἐσπούδασα βδοι!4 Κδαρ ἐπθ᾽ ῬΌΟΣ 

ὙγῈ ΤΑΘΥ ΧΕΡΛΘΙΩΡΕΣ, ψΒΙΟΒ 8150 Ι Ξυερᾶςξα ὕὉὉ ἴὰ πηπᾶ. ὙΠὶδ ὙΕΙΥ͂ 

αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. ἐπίηρ 1 αν 8150 βϑῖ- 
νϑσν ᾿ {μ15 ({πῖ8 8) ἰο ἅο. ἈΘΒΟΥ Θπἀθθνοχθαᾶ ἰοὸ 

11 Ὅτε. δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν, ] 490. 
Ὑνθ Ρὰξ ζαῦθ Οορμαβ ἰθο ΑΔμίος, ἰ ΔΙ ΉΗονονοσ, ΨΏΘΩ 

"Ἐν κοι κηπσας ΠΕΡῚ τιν “ ΟοῬδε σϑῖο ἴο Δῃ- κατὰ. πρόσωπον αὐτῷ ᾿«ἀντέστην, » ὅτι ο ἴσο, 1 ταβιδιθά Ἠΐηι 
ἄοννῃ ὍΣ : ἔδος ᾿" ἴο Βἴτῃ 1 βἰοοα αϑδϊπιβέ, 6. 56} 508. ἼΟ ἔβοξδ, τα ἶπτα 

κατεγνωσμένος. . .... ἦν 12. πρὸ π΄ βἰοοά οοηάδοχηηθά, 
Βανΐηβ Θ θα Καοννῃ. ἄοννῃ ΟἿ Π6 νν88; Ὀαῖοσθ 19 ἘῸΣ Ὀδίοσο ἐπ. δὐ- 

τοῦ γὰρ ἐλθεῖν -.. τινὰς ἀπὸ ᾿Ιακώβου | τἶνα] οἵ σεγίαξῃ: τλθῃ. 
168 ΟΡ ἴο σογῦξβ. βϑόσὰξ (0 65) Ζγοσχῃ Ζϑθ5 Τσοτη. ἀβηιθ5,: 6 υυϑϑοάᾶ 

Ἄ - Ν ΕΣ -- ᾿΄ . ΄ ᾿ ᾿ Η 16 

ετὰ. τῶν. ἐθνῶν - συνήσθιεν . ὅτε [ο εοὖὺ ψα ῬΘῸρ 
ΠΗῚ ἴθ πδίίοῃβ ἘἈΘ ὑ788 βαιηβ ἰοβοίπεσ; ψμαη ΓοὗὐἨἠ ὑπ" Πα Οηδ;,. δα. 

δὲ ᾿ἦλθον, εὐ τ ὑπτέστελλν καὶ ΜΆΘΗ. 6. Δυσϊναᾶ, 
ρὰξ ᾿ἴμὲν οδτΏρ, Ἠ6 νγᾶβ νι Βάτανηβ δπά[ η6 του ψὶπάγασς- 

ιῶοι ᾿ ἑξαυτό ͵ ὶ ἃ βερβασγδίίῃρ ἀφώριζεν.. ξαυτόν͵ φοβούμενος [1528 88 
νερφώριξεν οὔ ΒΠΏΒΘΙ͂Σ, Οἐκαίησ [Ἰγ ΒΟΙ, Νὰ εἰρᾶτ ΝΣ 

᾿ τοῦ ᾿ ᾿ ἐκ ᾿ ἴ Ὡς. αἱ [056 ὁ 6 οἷγτ- τοὺ ἐκ . περιτομῆς. 18 καὶ ᾿ 
[0] ΤΠ) οἴ οῦ τ λη ΚΣ - Ἀπᾶ]Ϊ ΟΠ] Ο]ϑδα οΪ855. 13 ΤΏ6 
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συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ 
ἐμὸν τοϑαθ ὑχείθεβο ἰοσοίμοῦ ἴο πἰγα 8415 0ὁ -ἴδο 

λοιποὶ Ιουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας 
Ἰοξίονου ὕοννβ, 855-88 Ὁ 8150 ΒΑΤΏΒΌΒ5 

συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 
1788 δὰ ΟΕ ἑοσοίμεῦ ΟΣ ποσὰ το ἴη 8 Ἡγνροοσίβυ. 
14 ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ 
Βα ν.,2 21:2] 1 580, τιδιὶ Βοΐ 

ὀρθοποδοῦσιν ρὸς τὴν ἀλήθειαν 
1τὴδν αὐτὸ γγδι κι βίσαϊρηξ ἰονναχᾷ ἰῃ6 τυΐῃ. 

τοῦ εὐαγγελίου εἶττον τῷ Κηφᾷ 
οΥ 8 ξοοά πονβ, 1 581 ἃ ἴο 126 Οορῆδ5 

ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὺ ᾿Ιουδαῖος 
1 ἔγομῖ ΟΚ 311 (0Π)65) 1 γοιυ εν 

ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐκ ᾿᾿Ιουδαϊκῶς 
Ῥείη ΔΈΟΣ -ἸΚα ΔΩ͂ ποῖ Ψεν ἢ -Πκ 

ζῇς πῶς τὰ ἔθνη 
816 ἡνία, δον δα ὩΒΌΟΩ5 

ἀναγκάζξεις 
Ὅ1Ὲ γσοὰ ρυϊηρ πα Υ πδοθϑϑὶὲν 

15 Ἡμεῖς - φύσει 
1ο Ὀ6 
᾿Ιουδαΐζειν; ᾿ 

Φυαδίζίησῦ 
Η ᾿Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ 

χε ἴο πδαίοσα ὅονν5 δὴ ποῖ οιἱἕἱ οὗ 

ἐθνῶν . ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες δὲ ὅτι 
ῃδίϊοῃβ ΒΙΠΏΘΙΒ, Ὠδινὶπρ Καποὰ Ἀπΐξ ἰδαὶ 

οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων 
Ὡοΐῖ 15 Ῥϑίηρ πῆ θα ΤΆΔ οὗΐοῦ ψόσκβ 

νόμου - ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ 
οὐἶΐανν ἱἵἱξενεσ ποῦς ἰὩσουρἢ βΟΥ κε οἵ ΟΥ̓ ΟΠ σίβιί 

᾿Ιησοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν 
σεβαβ, 8150 νε ἰηῖο ΟὨτὶδὶ 6515 

ἐπιστεύσαμεν, ἵνα 
ἍΜ ῬεΠονοῶ, 

δικαιωθῶμεν 
λῃ οχᾶθυ ἐπαὶ νὰ ταϊρ;ϊ θ6 1589 

ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων 
οὐ οῖ. ξβιῃ ΟΥ ΟἸὨσιβέ δῃᾷ ποὶ οιιοῦῖ ᾿νΟΣΚΒ 

νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ 
ΟΣ αν, Ῥεοδβαο οὐΐοῦ ἍΟΣΚΞ ΟΣ ποῖ 

δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 11 εἰ δὲ 
ΨῚ ΡῈ 15:18 68 ςιζο νὰ Βε65ἢ. ΙΣ θυΐ 

ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ 
(ο 65) βθεκίῃρ ἴο Ὀ6 5:1: ῆο ἴἿὰ ΟὨσιβὲ 

εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα 
να οσ οι 4150. νοῦν ΒΙΆΘΥΒ, ΤΟΘΕΝν 

Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο"... 
ΟἸὨχὶϑὲ ΟΣ 5 Βοχνϑΐ -Νοῦ ζὴδν 1 ὁσουσ; 

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα 
1 ο ΟΥΟΥ ψνηδὲ ([Β Π|55) 1 Ἰοοβξοᾷᾶ ἄοννῃ 

ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶς παραβάτην 
ἴμθβε (185) δεδίῃ 1 χὰ Ὀι]αϊησ ὩΡρ, ἰπβΏΞΡΥΈσΒΟσΣ 

ἐμαυτὸν ᾿ συνιστάνω. 19 ἐγὼ γὰρ- διὰ 
ἸΏΣΞΘΙΣ Τάχα σορδε της. 1 ἴὸΣ ἰδσουρῃ 

Τεδὺ οὐ (ῃὴ6 σεθγα 8ῖδὸ 
Ἰοίϊμβα ᾿ἰτ ἴῃ ρυλίηρσ 
ΟἹ [δὶ ὑγοίθηβθ, 50 
ὑμαῦ. ονθὶ Βδσ ὍΔ᾽ 85 
ψα5 Ἰρᾶ δἱοὴὺρ τἱῃ 
θα 1 ΠΟΙ Ὀχγοίθηξβο. 
Ἰ4Βυὰῦ ψΏρη Ι᾿ 58. 
δον ψοσα ποὺ τψϑϊκίηρ 
βίγσϑίρηῦ δοοοσάΐϊηρ ἴο 
[1586 σα οὗ μ6 ροοάᾶ 
ὭΘΥΒ, 1. βδἱα ἴο Οδ'- 
Ῥῆδ5 Ὀδίοτθ ὑμθ. 811: 
“ἽὝἜ γοὺ, ἐμβουσῃ γοὰ 
8ΙΘ ἃ ὅον, ᾿ἰγ ἃ5 16 
δύο: ὅ0, 8561 ποῦ 85 
ώθῦ5 ἀο, ΠΟΥ ἰ5 ἃ 
ὑπαῦ ψοὶ ἃῖδ σοΠΊρΕ]- 
πῆρ ῬΘΟΡΙῈ οὗ [ῆὴ6 Ὧδ8- 
ὕἰοηϑ ἴο να δοσογάϊηρ 
ἴο Φον 5 Ῥσϑούϊςοϑ᾽ 

15. ΥεωΗ ΣΟ δῖα σεν 
ἘΨ πϑίθτα, 8 η4 Ὡοῦ 
ΒΙΛΆΘΡΕ ἔτοπΣ ἰὴ6 18- 
οηβ, 16 ΚΟ ΙΩΡ. 85 
ΛΟ. ὅο ὑμαῦ ἃ ζὥϑῃ 18 
ἀθοϊαγοὰ σὶρ θοῦ, ποῦ 
ἀὰθ ἴο ΟΣ β. οὗ. ἴα, 
Ῥαὺ ΟὨΪν ΤΏΤΟΌΡΏ, ΓΑ ἢ 
τονασὰ ΟὨἩχίβδὺ “658, 
ον ὸ ἤδγα ρυὺ οὐΐ 
ἔα ἴὰ ΟὨγιδῦ ὕσδβαδ, 
μα ψ6 τὴδν 6. ἅ6- 
οΟἸατϑὰ τὶρῃ δου ἀπ ἕο 
Το ἰοναγὰ  ΟὨτί δῦ, 
διὰ ποὺ ἄπ ἕο ψοΥ5 
Οὗ Ἰα, Ὀθοϑυβα ἅμα ἴο 
ὍΟΣΚΕ οὗ ἰθὺ πὸ Ηθβἢ 
ΜῈ Ὀ6 ἀροϊαγθα στἱὶρῃ- 
δος: 17 ΝΟΥ. 15 ννο, 
'Ὰ βϑοκίηρ. ἴο  θ6 ἅ6- 
οἰασϑθᾶ σὶσῃύθοιβ. ὉΚ 
τάθ8 8 οὗὐ ΟΠ γὶβῦ, Ὦδνα 
Θ15ο: ΟΌΓΞΘΙγο5. ὈΘΘῺ 
Σου α ΒΊΟΥ, 15 
-ΟἸΣ δῦ. 1 ΠΥΘΑΙΣΟΥ 5 Ἑ 
χα ἰδίου ΜᾺ ὑπμδὲ 
ὭΘΥΨΟΥ ὨΒΏΡΟΘΏ! 18 ἘῸΣ 
ἢ [886 ὙΘΥΥ ὑΣΏΡΒ 
ἰῃὴ8ᾷῇ 1 οὔσθ ἐῆγον 
ἀοψῃ Τ ΡΠ πἢὴρὸ δρϑίῃ, 
1. ἀοτηοηπίγαίθ σαν 
ἴο Ὀ6 ἃ ἰὐβηβρτθϑβοσῦ. 
19 Α5. ἔοσ τὰϑ, σου. 
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νόμου. νόμῳ. ἀπέθανον εὐἵνα ΙΔ 1 αἰοά ἰοσαγὰ ἰϑν, 
ΔΑΕ.. τ. Ι αἸρα ἴῃ οὐτάοσ ἐμ ἰμαῦ Ὶ παῖθμν Ὀθοοπιὸ 
ϑεῶ᾽ . ξέσω:" 20.-.: Χριστῷ | 831ν8 ἰονδῖ Οὐ. 201 

ἴο οα τ' ττοῖθης να; . ΤΑν δος 8. ἸΏ ΡΑ]Θα δ᾽ οηρ ψ τῇ 
ὶ : ᾿ ᾿ ὋΝ ΟὨγδὺ, Τὸ .15. ἢῸ ἸΟΏΡΘΡ 

συνεσταύρωμαι.. - ζῶ δὲ 1Τ' πδὲ ἤνο, Ῥὰδ ἢ ἰς 
1 Βαν Ῥέϑῃ νυἱ οἱ 5ξδ. 6 Ἰορϑίμοσ. Ἱ δι Ἰἰνίασ "Ῥαΐ ΟΗγχίοὲ δας ἱϑ5 Ἡνιὴρ 

οὐκέτι... ἐγώ, ζῇ. δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός' ἷἴχ απΐοη ψΙ ΠΤ, 
πο γοῦ 1Ἷ,: [5 Ὡν]πα μυξ ἴῃ σίβε;.  Τηαθ6Ά, πος 16 μαι 

δ᾽ δὲ. νῦν ὦ .:-ἕ ἐν σαρκί, ἐν πίστει [1 ποῦς ἔνα 1: ΘΒ 
μ ΒΡαὶ ον του ιν ΠΗ ΓΑΚΝΝ ἄμ. ζαα  Πἰν8. ὉΚ ὑπ αν. ἐμαὶ 

᾿ς ζῶ τῇ ς.. - τοῦ. υἱοῦ: τοῦ θεοῦ Ἷ ἔτ ἿὮΘ ΞΟΠ ΟΣ 
1 δπὶ Ἡντπξ “ ἰο ἐμὲ Ἰοβο) ᾿οὐἴμθ Θοη. οδίμε. αοά, εἸΩς βαπάθά: Μἰτηθοῖ! 
τς «τοῦ: υ ἀγαπήσαντός. με τ καὶ [ονοῦ ΤῸΣ 116: 211 αὐ 
οὐ ΓΝ (ὅπ) ῬΑΜΙΩΙΣ Ἰονϑᾶ: τῆθ: 84 [ποῦ -ῆογνθ δι5ὶαθ - [ῃ8 
:παῤαδόντος. - --:: ἑαυτὸν . ὑπὲρ ἐμοῦ. [υπάθϑοτνθα ΚΙΏΘΏΘεΑ 

μανίπο Εἴνθη, Ὀεβ!άΘ τους ΒΙΤΏ561Ε ον... τᾶρ.. Οὗ Οαοᾶ; ΤΟΣ [1 τὶρ- 

21 Οὐκ τ ἀθετῶ ΄: τὴν χάριν ὑθουβηθϑβ 5 ΤΏΤΟΌΡΗ 
ἴανν,: ΟἸσῖδῦ.. δούαδα ΝΟΣ Σ τὰ Ῥαυίης 5146. ἰλ6. πάεβεσνεα Κἰηηθ85 

αἰρα -ἔον, ποίδϊηρ, τοῦ . θεοῦ" εἰ, γὰρ διὰ ψόμου-: 'δικαιοσύνη, 
οὔίμβ αοά; 1 ον ἰπσοῦρη Ιᾶνν ΓΕἰΘ ἰθο 5655, 2 ὃ᾽ ἃ δΩ 5 6] ΝΣ διὲᾷϑ 

«ἄρα Χριστὸς ἡ -δωρεὰν ἀπέθανεν. Ἰαἴϑηβ, Ὧο ἴ5. 
ΣΘΔΠΥ͂ ΟΕ χίβε. [85] ἔτϑε βις. 6 αϊρά. [πᾶὲ Ῥτουβδῦ χοῦ 

3. ΩΝ ἀνόητοι Γαλάται, τίς. ὑμᾶς ἐβάσκανεν,  αμᾶδτ,. ον]]}- ἸΩΠΌΘΠΟΘ, 
Ὁ . 56 Ώββιεββ. Οδιδβηβ, ῈΟ τοῦ Ρεν ρα, ἰγοῦ Ὁ Θἴοστο ψΠοϑθ 

οἷς. ..:: εν κατ᾽ ὀφθαλμοὺς [6γ8δ5. ὕδ5ι5. ΟἈσ δὶ 
ἰο  Βοῖα. Δοςοσα]ηρ ἰο ᾿ ΘΥ͂Ὸ5 ψ85 ΟΌΘΏΙΥ Ῥογίταγδᾶ 

Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἰγχαρϑιθα9 2'ΤῊΪ5. δἱοηθ 
7655 Οπσῖθὶ τν85 ΥὶΘΩ Ῥδέοσα. Ὶ ψπαηῤ ὕο 168 ΤῊ 

ἐσταυρωμένος; 2: τοῦτο - μόνον [ἔτοια τοῦ: Ὀϊᾶ. τοῦ 
Βανίηβ Ῥ6 θα. Ῥυΐ Οἷχ 5ίδ 62 ΕΤΏΣ5 ΟἿἹΥ ᾿γεσρίνα ἐ Β 86. 5011} 

θέλω --- μάθεϊῖν. ἀφ’ ὑμῶν,.: ἐξ ἔργων πὰ το: ΨΟΥΚΒ. οἵ 
8: 1..} ΣΤΟΥΣ ἴο. Ἰφατι ἜΟΣΣ -Ὑυοῦυ; οὐδοῦ ΨΟΤΕΒ (18 Ὁ ἀπ -ἰο -8 

νόμου. τὸ. πνεῦμα ᾿ ἐλάβετε: ἢ . ἐξ. ἀκοῆς [Πϑατίῃρ. Υ. ται 9 
ΟΕ ἸΑΥ ἴθ: ϑρὶσις. υοῦ σζεσοϊνρα οὐ ουΐ οὗ ̓ Ἄφαεῖτιεῖ ΞΑΓΘ. ὙΟΤΙ 'Ξὸ βϑήδδς 

πίστεώς; 8. οὕτως᾽ .ἀνόητοί . δ έστε; [6552 ΑΘ βίδυηρ 
οὗ Ζδῖ τ} ᾿ς Τὰ 5 , ΒΘΏΞΟΙΘΕ5 (ο165) χοῦ ΕἾ ἴῃ δρῖστῖδ 8ΥΘ᾽ Ὑτοῦϑ 

. ἐναῤξάμενοι᾽ - πνεύματι νῦν] ον Ὀδίῃρ' - σοτηρΙοὐοα 
Ἡδνϊὴδ Ῥεβῃ τι ξς [ο ΒΌΙΡῚ "ΠΟΥ, 1 653. - 41)4 νὸν 

σαρκὶ ᾿ ᾿ ἐπιτελεῖσθε; τεῦς ὨΟΔΑ͂ΘΥρΡΟ .50. ΠΛΘΩΥ͂ 
ἰο Βεξὴ - 8σ8 χοῦ Ῥϑίῃε ῬὈτουδηΐ ἴο ερὰ ὌΡΟΣΤ' ᾿ΘΌ σΙρ5. ἴο ο΄ Ρ1}}- 

4 ο τοσαῦτα . ἐπάθετε - εἰκῇ; ὠἔΧεἴΠΡΟΒΘ2 ΤΕ ΟΙ ΌΥΘΘΤΙΥ 
τύ 8580 ἸΏΘΗΨ: (81 55} ᾿ ἐμ Ὑοῦ βαβετοᾶ 7 νϑ 1] ΣΕ] τψαξ -ἴὁ Ὡδ᾿ ρυροβα 

γε ---καὶ ᾿- εἰκῇ. : τς ὁ εὖτ οὖν Ὁ. [5 Ξ8,. ὑμδγρίογα, νά 
τ ζαδξ δἴξο. Ἰπινᾶϊη," τ ὙΠ 6. (058) - οἐμϑέδβξοσε ἰβΌΡΡΗΘ5 τοῦ {πὸ βρέξει 
τἰἐπιχορηγῶν' ὑμῖν: πἰτὸ τ πνεῦμα καὶ δῃα ΡῬουζοσηβ ρόνοῦξ 
ΒΡ γί Ὄροιι ἰοχοῦ "". 1861... 50 1Χ1Ὁ “: 8η4} 8]. ΤΟΣ ΚΘ διηοηρ Ὑοῦ, 

- ἐνεργῶν δυνάμεις. ἐν. ὑμῖν ἐξ ἔργων | ἄοθϑ5 Π6. ἄο 16 οσίηα 
Ὑνοχκίηρ Σὰ : Ῥονγεῖβ ἴῃ. τοῦ οὐΐοῦ πογκεῚ Ὁ ὍΟΥΕΞ ΓΟΥ͂ -ἰδὰνν-- Ὁἵ 

νόμου ἤ: ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 6 “καθὼς οὟΏρο. ἴο. ἃ δ Ωθ 
ΟΣ ἰδ). ὍΣ οὐδοῦ δουίηρ οὗ ἔα. - Ασοογάϊην δ5} Ὁν. Τα 1 8} 6 ὕπδὲ - 85 

841 

᾿Αβραὰμ ἐπίστευσεν - τῷ Θεῷ, καὶ 
ΑΡγϑῆδια Ὀεηονεά, . ἕο {86 (οᾶ, ΕΟ 

᾿ ἐλογίσθη ᾿ ̓ αὐτῷ εἰς: - δικαιοσύνην. ᾿ 
ΠΆΘΕΙ Σροκομοα, ἰο πα λαΐο: τε αἰθουδβηεδ8, 

ὅτι 
͵ ἰμαΐ 

"εἰσὶν. 
ὉτῸ . 

᾿γραφὴ. 
βΒοσϊρίασο 

ΝΕ Γινώσκετε ι ἄρα: 
- ἍἌτΘ τοῦ ΚΟ 5 ΧΟΔῚΥ 

ἐκ ᾿πίστεως͵," οὗτοι υἱοί" 
οὔϊ οὗ ἙΑΊΕ, ἴδεβθ. βθη 5. 

8 προϊδοῦσα - δὲ 
Ἡδνίδξ βεθα Ῥαΐοσε Ῥυϊ ταὶς 1 “ἘΠῚ 

ἐκ πίστεως. δικαιοῖ. τὰ ἔθνη ὁ 
οαδοῦ -ιίῃ 15 7! τ παϊοηβ 

θεὸς προευηγγελίσατο 
ἀφξοϊασθὰ βειστεμθπα 85 Βοοῦ πϑνν8 

᾿Αβραὰμ ὅτι'- ᾿Ενευλογηθήσονται ἐν 
ΑΡτβϑῆαα ἰδ ΜΏΗΡΕ Ὀιαδβθά δ ιλοοοο ΕΝ 

πάντα τὰ ἔθνη. 9 ὥστε “ οἱ ἐκ 
811. . 86 παισῆρ,. Α5- βηᾶ ἴδε (οΏ 685) 

πίστεως εὐλογ οῦνται- 
ξέν ν ε 'δΔΙΘ. δοῖνθ Βιεσδθά, 

πιστῷ Ἀβραάμ, 
ἘΑΙΤΆΤαΙ ἌΡ σϑβϑπι, 

10 “Ὅσοι. οὙγὰρ, 
ἈΞ ΤΩΔΏΝ, Δ5 ΤῸ οὐΐοῖ ΨοσΚβ (ΟΣ Ια ἴδεν. ἅΤ6 

κατάραν ὃς εἰσίν, . ἐγράπται 
[108 .5}: δὲν ΤΕ, τ Ἀ85 Ῥεεῃ πυχλίςῃ 

Ἐπικατάρατος. “πᾶς ὃς 
Ουτβοᾶ ρος. αὄναχν (οὔθ). Ψ8Ὸ 

εἰ πᾶσιν - τοῖς - - 
. ἴο 811 τὰ 6 (155) 

᾿βιβλίῳ 'τῷ: ᾿ 

ἴδε. ΟΜ δΕ16 ΨΩ οὗ πῃ 6 

νόμου τοῦ ποιῆσαι. αὐτά. 11 ὅτι. ᾿ δὲ 
τὰν ΟΥμ6: . ἷὁ ὅο κι ὟΝ ὙἜμδὲ. μυΐ 

ἐν νόμῳ- οὐδεὶς-:.. "δικαιοῦται παρὰ τῷ 
ὰ .. 1... Ο ΟΣ 6 ε5 Βεῖβε 5 Πεά, Ὀεβίάθ. ἴθ 

θεῷ. . δῆλον, οὐ ὅτι: Ὁ, δίκαιος ὁ ἐκ 
αοᾶ. να θηΐ, Ἦφοδιιβρ, 'ΤᾺΘ᾽ ̓ Βεμίθουβ (οπ6) οαΐ οΥ 

[τ 6 (περ) ̓ 

᾿Αβραά 
"ΟΥ̓ Ἰβραάμ-" 

ὅτι 

σὺν. 
“οκοῦιον μευ ᾿[Ὧ6 

ὑπὸ 
ὑλᾶον 

γὰρ 
ΤΟΥ 

οὐκ 
ῃοῖ 

γεγραμμένοις ἐν 
Βανΐηρβ ΕΘ ψτῖίεα ἐι 

-, ὅτι 
1 ἘῚῚ 

- ἐμ μένει 
ΕΕῚ ΤΕτΑ ΘΒ Ώ ΠΕ, ἴῃ 

πίατεως͵ ζήσεται, . 2 ὁ, δὲ: : νόμος -. οὐκ 
τα Ὁ Ὧ8 Ψ1Π ἔνθ, ᾿ 5: μαῤ Τὰ τοΐ 

ἔστιν ἦς πέκ ἢ πίστεως, λλ 5 Ὁ: 
5. ς :οῦϊ ΟΕ ̓ ΔΒ, ον ρᾷδ. Ὑ8δδ (086) 

"ποιήσας" ᾿ αὐτὰ ἰ ζήσεται πο ἐν : αὐτοῖς: 
πανίην ἄορθ: πε: δα ΨΜ11 να. ἴα οὐ Βιεβρ, Ε 

13 Χριστὸς. . ἡμᾶς. : ἐξηγόρασεν -, πἐκ τ}. τῆς 
ὑσος ὈΒχΙβῦ" - ᾿ -ουρΡ οὐδ ᾿οαΐ οὐ 1... 

κατάρας “:- τοῦ: νόμου ; ει γενόμενος - 
Θῦχβ8 οἴου τοῦς ἃ ΠΡῸΣ ἹλεῚ Βανίηθ Ῥεδοσαθ 

ἐξ ἔργῶν. νόμου εἰσὶν." 

τοῦ. 

-ΟΑΙΔΤΙΑ͂ΝΝ 83:}--18 

ΔΡσδθδ “αὶ ἔαϊῃ 
'ῃ σομονδῆ," δᾶ ἰὖ 
ΨᾺ5 σουμπίθα ἴο ἰτῃ 8.5 
ΤἹΘ ΘΟ ΒΙΙΘΒ5.᾽ » 

γ ΒΌΤΕΙΥ - ὙῸΥ ΚΟ 
ἐπαξ' ἴἤοβα ψγὯο δά 
ἴὸ ἐξ). 816 ἐπὸ ΟὨΒ5 

ΨΜῺΟ δ΄ ὃ 505 οὗ Αρχὰ- 
ἤδη. 8 ΝῸΝ {8μ8. ΘΟΣΙΒθ- 
ἰὰγχα, βϑοίῃρ ἴω δᾶ- 
νϑησο᾽ ἰδ αοα ποιὰ 
ἀδοῖασα θοῦ οὗ ἴπ8 
πδύϊουβ σἱρῃύδοῦβ ἅτιδ 
ἴο ζαϊῃ, ἀδοιασοαὰ ἐμ 
Βοοα Ὡθ5. ὈΘ ΟΥ̓ Θ Βα 
ἴο ΔΌΓΣΒΏΒΙΙΣ, -ΠΘΙΏΘΙΥ: 
ΠΥ ΤΆΘΔΩ Οὗ γοι. 81} 

[086 Ὠδύϊζοηβ. ΜΠ1 Ὀ6 
16 55θαᾶ. ϑσομβεο- 
ααθ θεν ὑμοβο ὯΟ δᾶ- 
Ὦδγο ἴο {10 Ὅγο θοὶησ 
ὈΙΘσδοᾶ ὑοροίμου ἢ 
ΖΛ Τα] ΑὈτϑδα. ᾿ 

10 ΕΌΣ 811 ὑβοβα πὸ 
ἀθρθῃηάᾶ ὉΡΟΩ ΟΣ Κ5: οὗ 
ἸΔΩ͂ ἂἃτθ υπιᾶδτ ἃ οὐ58; 
ἔοΥ ἰ : 15 ψτΙῦῦθα: 
πΟυγβοα ἴθ ΘΟΥΟΥΥ ᾿ὅη8 

Ἴ τμαῦ. ἄοο5 ποὺ οορείηαθ 
ἴὰ 811 [μ6΄ [μϊηρ5 ττῖῖ- 
ἰδ 10. [Ὧθ 5ΒΟ0ΙῸΙ] οὗ 
ἴδ8 τᾶν 1 ΟΥάοσ ἕο ἅ0 
ἐπι. 11 Μοσβϑονετῖ; 
ἰμδῦ ὉΥ Δ. ΤῸ ὁμ8 15 
ἀθοϊαγδα:: σὶρ μῦθοι Β 
σὴ Οοα 15 ονϊαδηῦ, 
Ὀθόδδ6. ἢ6 τἹθ ὐθοῦβ 

οἷ! ΨΠ1 να ὉΥ͂ τδαβος 
οὔ. Ζαῖνα, "12. Νοῦν. {μ6 

δὰ. ἄοο5. ποῦ - ̓ΘΘΏΘΣΘ 

ὉΠ πο βαίνει; θαῦ “πὸ ἰῆδὲ 
065 «6. 8811] 1168 

ὉΥ͂ ἜΠΘΒῺΒ ὋΣ ἰΏθτα. " 

18 σπσ δ ἐδ Ῥὰτ- 
ὍΒαθ6. τεϊθάβοᾶ " ἀβ 
Ἰτο πα, ἐμ 6᾽ δαγβα οὗ 88 
8 Ὁ ὉΥ͂ Ῥϑοῦτα! Ὃ; 

θ᾽ σομονδη, 71,8. (δ δὲ Ἐοζηδης 4:3); αοᾶ, ΡΘΚΒΑσΙ θυ ρθνν, 



ΟΘΟΑΙΑΤΙΑΝΒ 8: 14---08 

ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται. 
ονὲχ 5 σουχδε, 

᾿Επικατάρατος 
Ουχεροα ὑροῖ 

ἐπὶ ξύλου, 14 
ὭΡρΟοΩ. ννοοῦ, 

εὐλογία 

κρεμάμενο. 
ἈΔΙΗΒΙΩΡ᾽ 86. 

τὰ ἔθνη 

πᾶς ὁ 
ον Υν (ο1|6) τῃ8 

ἵνα εἰς 
ἀπ ογάδσ ἰδὲ 

τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται 
δ 

ἵνα 
ἦπ οὐάδυ ἐμαί ἴῃ 6 

λάβωμ 
ψγὲ ταῖσδ ἢ ἀβοοῖνο 

᾿Ιησοῦ Χριστῷ, 
ΗΝ σεβθὺβ ΟὨγτίξί, 

τοῦ πνεύματος 
[5 4 1.1 5ΌΪΣῚ 

τῆς πίστεως. 
τὴ 8 ἔδίίῃ. 

15 ᾿Αδελφοί, 
Βτοίδμοσβ, 

λέγω’ 
Ι1 Δ΄Ὼ ΞΕ 1; 

κεκυρωμένην 
Ἠανίηρ ΒΕ ταδᾶρ νϑιία 

ἀθετεῖ ἢ 
5 ῬυῺἙ δϑᾶθ ΟΥ 

16 δὲ ᾿Αβραὰμ 
: ιν. ἈΡγδβᾶτη. 

ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι 
Ῥτογ ῖθ65 Δι ἴο δα 56εα ΟΥ̓ πῖπι; ποὲ 

λέγει Καὶ τοῖς. σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ 
1115 βδαυῖπῦ Απμᾶ ἰο ἐπα 5εϑᾶξ, 86. ὕροπ 

πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἑνός Καὶ τῷ 
ΤΩΔΏΨ, μυΐ δ΄: ὕροα- οὔθ Αμα ἰἴἰο (δε 

σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. 
5θεα οἵ γοι, ννῇο 15 ΟὨχβι. 

17 τοῦτο δὲ λέγω’ διαθήκην 
ὙΒῖ5 (15)... Ῥὰΐ 1 τὰ ΒΑ ΙΏΡ; ςονφηδηξ 

προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
Βανί θεεὴ τλϑάθ νϑηα Ραῖοσθ ἣν ἔδε σοὰ 

ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη᾽ 
ἰδᾷὰε βδείοσ ἴουσ παπάτρα ϑιά Ἷ ψΘΔΥΒ 

. γεγονὼς νόμος ἀκυροῖ, 
Ἀν 5 σοτὴβ ἴο Ὀ6 Τιανν. 15 τοδ κίων ᾿πναμά, 

εἰς τὸ καταργῆσαι . τὴν ἐπαγγελίαν. 
ζηΐϊο τῆ6 ἴοτηδκο ἱποξθονε ἴδ6 Ῥχοπιῖδο.. 

18 εἰ γὰρ. ἐκ. νόμου ἡ κληρονομία 
1 ἴον ουΐοῖ Ἰὰνν {τὰς ᾿᾿ ἘΑμΕτίταισο, 

οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ᾽ 
ποὲ νοὶ σαΐ οὗ Ῥ͵ΤΟΌΤΩΪΒΟ; ᾿ἰο ἐδ μαὲ ἈΑΡγϑβᾶπα 

δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ 
ἰσουρῃ Ῥτοιχῖξα ὅμαβ δταςουδῖν εἰνεα 186 

θεός. ᾿ 
(οῦ. 

Ῥ͵ΙΌΧΩΪΒΘ 

διὰ 
[3 εἶχ 4} {529} 

κατὰ 
δοοογαϊζηρ ἴο 

ὅμως 
του 

ἘΎΈΤΝ 

ἀνθρώπου 
ΟΥ̓ ΣΩ8Ὰ 

διαθήκην οὐδεὶς 
οονεηδῃξ Ὧσ οὔ 

ἐπιδιατάσσεται. 
5 βοτ: πὲ’ ΟΣ αἀθ τ ὉΡΟΏ. 

ἐρρέθησαν αἱ 
νοΓα βαὶα τὰ 

αὐτοῦ: οὐ 

ἐφ᾽ 

οὐκ 

Ὠοῦ. 

Ῥοσαιδο 1 85 θθϑῃ ψυελίθη 

ἱπίῖο τῇ 6 ταῦθ 

ῬΙΘΒΘΩΡ ΟΣ ἴδ 6 Αὐεθματῃ ταὶσηϊ σοχὰδ ἴο Β6 

τὴν ἐπαγγελίαν 

ἄνθρωπον 

848 

8 ΟἘ6 ἰῃϑίθδα. οἵ 
15, Ὀθσδῦδαο Ὁ ἰξ 
αττίθη: “Δοουζερα ἰς 
ΟΥΟΥΥ τῶ Ὠδηροάᾷ 
ὩΡΟῺ ἃ 5ΐϑ!κο." 14 ΤῊς 
ῬΌΓΡΟΒΘ 85 δῦ [μα 
Ὀ]οσϑῖηρ οὗ ΑΡτϑ- 

δαὶ χηϊρηῦ οολθ ἴο 
6 ἈἘΥ͂ 6885 ΟΥ̓ 7ε- 
515. ΟἸσὶδὲ ΤῸ ὑπ ;8- 
ἰοὴθ, ὑμαὺ ψὰ τϊρῆς 
τϑοϑῖίνγα 88 φτοζηϊβοα 
ΒΏΪΙ Φπτοῦρ ἢ οὖς 
11 ἢ. . 

15 Βτούδοσβ, ἱὶ ϑρΘακ 
νι ἃ 8 1]- 
Τυβύταίοη;; Α ψ8]11- 
ἀδίθα οονδθηϑαΐῦ, 
δοῦσα ἰδ ἰδ 8. ἸΏ8} Ἐ, 
ὯΟ οἵδ βοὺβ δϑβίαρ 
ΟΥ οὐὐδοῦθ δαάϊξνζουα 
ἰοὸ Ὁ, ΤΟΝΟ δ 
ῬΤΟΣΑΪΒΘ5 ΨΜΟΙΘ 5Ρ0- 
Κοὰ ἴο Αργϑῆδηλ δηὰ 
ἴο ΠΙ5 566, Ιὖὸ 5805, 
ποὺ: “Δα ἰο 5βϑϑάβ," 
85 ἰΒ [6 8886 οἵ 
ΤΑΒΏΥ ΒΌσῃ, 0 85 
ἴὰ 6 οδϑθ οἵ οὔθ: 

“Δα ἴο γοὺ 5θθᾶ, 

ΨῺΟ ἰ5 ΟὨγχιϑῦ. 17 ἘΠῸπῚΞ 
ΘΙ, Ζ 58 ἐδ ῖδ:. 

ΔῈ ὕὑο δ6 οονγϑθ-. 

δῦ Ὀτον οἴ ν νΑ]11- 

ἀαϊρά Ὅν. αοά, {88 

ΓΕ ᾿ὑπ8ὺ 85 σοχῃδ 
ἰηΐο Ρείῃρ ἔοι Βυπ-ὶ 
ἀγορά δρᾶ ἐδίτγύγ' 
ΥΘΔΙΒ5 Ἰδίδῦ. ἀοβ5 ποῦ 
ἰμναϊαδὶθ ἱὖ, 50. 88 

ἕο ΒΟ" 5}. Βη41: φσόχῃ- 

156. 18 ἘῸΓ ζ ἐπα ἀῃ- 
Βοτίϊδθοθ ἰ5 ἅπ6 : ἴοι 
αν, ἰῦ 15. Ὸ Ἰοῦρον ἀπιθ΄ 
ἴο ὈΓΌΙΩΪΒΟ; ᾿ΏΘΙΓΘδΒ 

Οοα δ5 ΚΙΠΟΙΥ οίνθ: 

ἴῦ το ΑΡυδῆθτῃ πτοῦρῃ, 

ἴα Ῥτογηβθ, - ἀν ἢ 
ἢ 
Η 

849 

195 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν 
ΨΥ Ἐμοσ ζοσ 6 τ6 1αν2 ΟΥ̓ τὰ 6 

αραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις 
ΟΡ ΝΝ εεβίοαβ ἔῆϑηκα ἔνα Ὀὰΐ τονγαγά, {ΠῚ 148} 

ἂν ἔλθη τὸ . σπέρμα 6ΘῸΘᾧ 
ἩΜΕΙ͂Σ 5οΘ Πα ὃ οπιο ἴδε βεεα το ΒΟΙΩ 

γγελται, διαταγεὶς . 
{85 ἀμ... Ῥσοτζηίβθα, Βανί ὈΘ6η οὶ ὍΘ οΥα Υν 

δι᾽ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου: 20 ὁ 
[ττοῦρἢ 8Ώ8615 ἴχ ἢδηᾶ οὐ πιραϊαδίοτ; [..1:} 

δὲ μεσί ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς 
ρμυξ μεσίτης οἷ πε ποῦ Ὧδ 5, ἴὰς Ὀὰϊ αοά 

εἷς ἐστίν. 21 ὁ οὖν νόμος κατὰ 
[7..:} 15. ΤῆρΘ ἐμοσοΐοσχα ΤΙΑῪΥ ἄονὰ ΟὉ 

τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο᾽ 
{8 Ῥζοζωΐβοβ οὐίῃβε αοὐῇ Νοῖ τὴδν 1 οσσαχ; 

εἰ γὰ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος 
Π γὰρ ψ}ὲ5 Εἴνθη Ἰδὺν [0 (ομ 6) Ῥοΐηβ 8016 

ὄντως ἐν. νόμῳ ᾿- ἂν 
55 ΘΠ ΒῚ ΙΝ πὰ Ιᾶνν ἩΚεΙ͂ν 

δικαιοσύνη. 22 ἀλλὰ συνέκλεισεν 
ΒὰαῚ 5ραξρ ἰορείπεν 

ὑπὸ ἁμαρτίαν 
τὑηᾶον 51. 

ἐκ 
ουξΐ οὗ 

ζωοποιῆσαι, 
ἴο ΘΒ ΚΘ δῖῖνε, 

ἦν ἡ 
5 ἰδ6 σἰσ  θοΌβλοΞβ, 

ξ 

ῆῇ γραφὴ τὰ πάντα 
186 οὐήρίμτο ἔμβεὸ δὲ (155) 

ἐπαγγελία 
Ῥτγογαΐθο 

ἵνα ἡ 

ἴῃ οχᾶσυ μα ἰδ8 

᾿[ησοῦ Χριστοῦ 
οὗ  ε505 Ὠχὶϑὶ 

πιστεύουσιν. 
οι ον 5. 

23 Πρὸ τοῦ 
Βεῖοσς ἰδπα 

νόμον 
Δ. 

πίστεως 
Ταιῖὰ 

δοθῇ τοῖς 
ταῖσ!Βὺ Ὀ6 σίνοθθ ἰο ἰμ6 (01:65) 

“τίστιν ἐλθεῖν τὴν 
αὶ ἴο σοῖα 9. ἰῃα 

ἐφρουρούμεθα 
8 ὙΟΣΘ Ῥοῖηδ Ἐθρὶ ὉΠ6ΕΣ τνϑϊοα 

εἷς . ᾿ μέλλουσαν 
υλίο ΗΝ εἰπεῖ ἀροιί 

24 ὥστε. ὁ 
Αϑ-δπᾶ μα 

δὲ 
Ἐλ5}: 

ὑπὸ 
ἀπᾶον 

"συνκλειόμενοι 
δοίηρ δῃπὲ ᾧρ ἰοσδίμ οὕ 

πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 
Σαλὰ το Ὀ6 σανβαῖϊδα.. 

παιδαγωγὸς ἡμῶν. «γέγονεν 
“ραοβρεάος ΟΥ 5. Ὧδ5 Ῥθοοσαςα ἰμὶο Ομ σίβῖ, 

ἵνα ̓ ἐκ πίστεως “δικαιωθῶμεν:": 
ἰποτάοσς δὲ ουὐΐοῖ ἔαϊΐῃ τὸ τοῖθμέ 3 7αβεβςά; 

ἐδ ἐλθούση δὲ... τῆς. πίστεώς οὐκέτι. 
αν δ᾽ ΕΝ -Ρυῦ. οΥἕἴδα Ξολτα τοί γοί 

ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 
ὑπᾶοσ. Ῥϑᾶδβοραθ.. οε 86. 

ἸΔῈ 
νόμος 

- εἰς Χριστόν; 

᾿ΘΑΙΑΤΙΑΝΩ͂ 8: 19.--Ξ2 

19 ΜΏν, ἰμθη, [88 
183 Τὸ τ ϑαἀαρα ἴο 
ΙΏΘΚΘ ὑΥΒ ΟΥ̓ ΘΘΒΙΟΏ 5 
ΙϑὨϊ θοῦ, Ὁ} ὑπμ6 
Β6ρα βῃοια αὐτῖνο ἴὸ 
ΟΠ, μ6 ὑσολ 86 
848 Ῥδθῇ πιϑδᾶθ; δῃηά 

1 μὰ ὑτεηδυι 6 
{σου δΆροὶδ Ὁ 86 
δῆ οἵ 84, τοράϊδίοσ, 
Ζ20ΟΝΟΝ μεθ ἰἴβ ὯΟ 
ταραϊαῖοῦ ὙΨΏΘΣΘ ΟἿ 

ΟὯΘ6 Ὀδβοῦ ᾿ἰ5 Ο0η- 
σΟΙΏΘΩ͂, Ὀπὸ Οαοα" 15 

ΟἿΪΥ οπὸ. 2115 ἰδθ 
Ταῦ, ὑμογοΐοσθ, θη δῦ 

{86 Ῥγοσηΐθοα οὐ αοαϑ 
Μδν ὑμαὺ ὭσνΟΥ Ὠ80- 
ὉΘΩΐ ΕῸΣ 1Σ ἃ ἴδ Ὠδᾶ 
Ῥβθὴ ρένερ ἰϑὺ ΨΜΔ5 

ΔΌΪΕ ἴο σῖγα 1116, τσ Ὼ- 

ὑδοῦβηθθα ομα δοὺμ- 
ΔΙῚΥ ᾶγα Ὀ66ὴ ὮΓΥ͂ 

ΘΔ Π5 ΟὗἨ Ιδὲ'ν. 22 Βυὺ 

{ῃ6 ϑογιρύυχο ἀοινοσθά 

ἋΡ 811 (ϊηρδ ὑορο μοῦ 

(6 ἰδ6 ουδίοαν οὗ 5[:, 
ὑμαῦ [86 Ῥτοιλίδα τὸς 

Βαϊ ἴσο ζαϊῦῃ 
ον Φεδὰβ ΟὨγὶϑὺ 

.1 τηρῶ Ὅ6 βνθη ἴο 

Ἵβοβο οχογοϊδίηρ ζρτ. 

28 Ἰόοψονοσ, ῬΘζοσθ 
πὸ [αἰδῇ αὐτγθα, 6 

Ἱπχοτο Ῥοΐηρ συδγαθά 
αηᾶοῦ αν, Βοῖαρ ἀ6- 

γοσεᾶ ἃρ ἰορούδου. 

ἴηΐο΄ ᾿σαδίοαν, Ἰοοκίῃρ 

το ἴα ζαϊα -ἰλαῦ 85 
ἀδοιϊιδα ἴο Ὀ6 τονθοὶθά. 

24 ΟουϑοαπΘηῦ [Ὧ6 

Τϑν. 885. ὈΘΟομΘ. ΟἿΓ- 

ἀαῖος Ιϑδάϊηρ ο ΟἸὨ τ δῦ,. 

αὖ χὰ τἱσύ Ρ6. ἀ6- 

οἰαταᾶ - τἰσίθουβ ἀἄὰ8 

ἰο ξαϊῃ. 85 Βα ΠΟΥ]: 

ταδῦ μα ζαϊδῃ 85 81: -. 

Ἡχίνθά, τὸ δτ6 ὯῸ ἸΟΏΡΟΥ 

ὉΠΩ͂ΟΥ ἃ ὑΐοχ. 

205 αὐοᾶ, -ῬΝΒΑΥΕΞνΡ; Ζοβόνδῃ, {18 (65 δ ΠΘΌ ΘΙΟΠ ΠΟΙΩ͂Ν 6:4). Ὁ 



ΟΔΙΙΑΤΙΑΝΝ 8:26--4: 

20 Πῴτε γὰϊ υἱοὶ θεοῦ. ἐστὲ 
ὩΣ: ὙΡ 5005... οἵ αοὰ τοῦ 816 

: διὰ, “τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
ΠΡΟ .ὰ8 ΖΑ] ὁ. ἰὰ Ομχίϑξ.: εξ. 

2 ὅσι. ἃ . εἰς - Χριστὸν 
ες ἈᾺΒ ΤΩΒῺ 89 ᾿" γὰρ, ες δαῖο τ ΟΠ χὶδὲ 

᾿ ἐβατετίσθητε,, Χριστὸν ἐνεδύσασθε᾽ 
γοῦ ὑγεσθ ῬΘΡΉΖΕΔ, Ομ στίδε. χοῦ αϊ ΟΣ 5εῖνθδ; 

28 οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
οὶ ἔπεσ 15 ὲν ᾿«ποίρραϊ Οταθκ, ῃοὲ 

ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ. ἔνι 
ἔλονα 15... βῖδνθ - ΟΣ ἐγθεῖωδὺ, οί ἔπεσα 15 

- ἄρσεν καὶ θῆλυ πάντες 
ταδ16 (ἐμ :π6} δηᾶ ἔδιθδὶθ ΤΠ ρίπρῦ; ; 8} 

ἂρ ὑμεῖς. εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ϊησοῦ. 
ὙὰΕ ὑμῶς οπδ γοῦ δ ἴὰ Ομτιϑὸ. ὅΦ6588. 

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ 
ἹΣ Ῥυξ τὙοὐ οὗ ΟΒγιβί, ΤΕΒΙΠΥ͂ ΟΥ ἰῇῆα. ΑΡΥΒΏϑτΩ 

σπέρμα ᾿ ἐστέ; 'κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
Β66α: . τοῦ 8γ6, δεοςοοχγάϊηξβ ἰο ῬτΟΤαῖΒΘ 

κληρονόμοι. ΝΝ 
᾿Βεῖσβ, ΄ 

4 ᾿ "Λέγ ΟΝ δέ, ἐφ ὅσον . χρόνον 
81 βασίησ. Ρυΐ, ὑρόῦ πον πλΟἢ {8 

ΓΊ ᾿ ΄ 

ὁ ὠὠκληροόνόμο νήπιός ἐστιν, οὐδὲν 
ΓΟ ἱπααςν ΣΝ 86 18,,͵, ποίμίηθ 

᾿ διαφέρει -- “ δούλου κύριος πάντων - 
Ἐξ 15 αἰ θσίηθ. ΟΕ 51δν8 ἸΙοσὰ ΟΕ 811 ([μ 1155) 

ὦν, 2 ἀλλὰ. ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ 
Ῥοίηνρ, μρυξζ τὑπᾶρσ πάθῃ ἴπ μεσ Ὠ6 15 δῃὰ 

᾿ς οἰκονόμους ᾿ ἄχρι τῆς 
ποῦδα δατη αἰ οἰχδιίοτο Ὅ5.1Ι 

. -πτροθεσμίας ὦ ᾿ τοῦ πατρός. 8 οὕτως 
[ἀΔΣῚ Ῥεξοχα Δρροϊηϊεᾷ ΟΣ ἴὰ8 τος ἜΒα5 

καὶ". -ἡμεῖς,- εὐ ὅτε- ἦμεν “νήπιοι, ὑπὸ | 
ἅ150 ΟἽΝΘ, οο, ΒΕ ΑΘ. ὍγαΣΘ΄ ες ὈΆΡ88, ππάες! 

τὰ :-- στοιχεῖα -. .: τοῦ κόσμου ἤμεθα. 
Ἧς - ΘΙθσωθαίασν 55... ΟΣ μ6 : ννοτ!ά νε Ψεσα 

- δεδουλωμένοι::" 4: ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ 
μανίαις Ῥδθα ΘΒ ΔνΡΑ͂; -.-: τ 6 η΄.- Όαΐ οαχαθ᾽ ἀπ 

πλήρωμα: “τοῦ "χρόνου; ἐξαπέστειλεν ὁ “θεὸς 
“ἔχε ϑ8 " ᾿ῸΕ ἴπε.. πιῶ, ᾿ 5δηΐ οὔ οαἵ: 86 ,Θοά, 

τὸν: ουἱὸν᾽ “αὐτοῦ; ̓  γενόμενον ς᾽ ἐκ 
186. 'οη.- οἱ Ἀΐτα, : τι μανΐηα Ὀοζα ἴο Ὁε ἢ οἱ οὗ 

γυναικός; “ἡ γενόμενον ᾿" ὑπὸ νόμον, 
Ὑνοσηϑη,. Ν ᾿μᾶνίοε: οοχὴξ ἴο 6 ὉΠΟΘΥ 1ΔῪΝ, - 

5 ἵνα τ “τοὺς . ὑπὸ .ὕ νόμον 
ἴπ ΟΣ ἰμδῖ.. δε (ΟΠ 65) ΝΝ τπρτίον τος αν" 

8δ0 

256 ἵοῦ 81:16 8]1;. ἴὴ 
ἔδοῦ, 50ὴ 5 οἵ οί 
[γοῦσ τοῦκ ἔδι ἢ ἴὴ 
ΟὨχδῦ σοθα5. 27 ΒῸΣ 
811 οὗ τοῦ ΨΜΏΟ Ὅόῖα 
Ραρυϊρα ἰΐο ΟἾγὶβὲ 
δδᾶνα Ῥαὺ οχ. ΟὨγἠβι, 
28 ΤΏΘΥΘ 15. ΘΙ ΘΣ 
ὅθ ΠῸΣ ατεξοῖ, ζοσα 
5. ΠΟΙΠΟΥ δἶδνθ ὧς 
ἔσϑοιθδῃ, ὕμοσθ ἰδ 
ὨΘΙΔΘΓ ἸΔ816. ΟΣ ΤῈΣ 

ΤΆ816; ἷὼ᾿ σοῦ 818 
811 ὴὉΩΘ [ΡΘΥΒΟΩ] : -Ἰὴ 

πηΐοη ψὶ ἢ Ομ τῖβε 
ὅθϑαβ. 29 Μογβόνθσ, ἐξ 
τοῦ Ὀοϊοηρ ἰὸ ᾿σμτθε, 
τοῦ 816 στ ϑν ΑΡγὰ: 

ΒδχΩ᾿Β 5664, ΠΘΙΤΒ ΠῚ 

τϑθεσθμοθ ἴο 8 ΟΡ χομς 

158. 

4 - ΝΟΥ͂ τ ΠΝ αὐο 
85. ἸΟΩΡ 85 [5.0] 

ἩΘΙ 5. ἃ Ὅδρδ. Ὧδ 

οθα ῃοῦ [ο8 8:1} δ ΓΙ 8.1} 

ἔτοα ἃ 5|85}6, "ΟΣ 
οὗ 811] ἰπΐπρϑ ὑβουρ 

Ὧ6 ἰ5, δ᾽ Π6 ἰς 
ὉΠΟΟΣ ΤΏ ἴῃ ΟμδΙρὸ 
δὰ Ὁμᾶο βίθψαγαβ 
ἀὉ}} τὍ86. ΔΔΥ ὯΪΐπ 
ξαῦμοῦ δρροϊῃηὐθα Ῥ6- 

ΠΠοσϑβδπά. 8. 1 Κα 88 
ΜῈ 8180, ΏΘΩ, ΜῈ 
Μ6Γ6 ὈΒΡ65, σου μοᾶ 
Θηβιανθα ΟΥ̓ ὑῃ6, 616: 

ὙΧΘΩΥΆΓΣΥ ὉΒΙΏΡΚ: Ρ6- 

Ἰομρίμρ. ο ὑμ6. ψοσ]ά, 
4 Βυῦ ᾿ψΏΘΩ: ὑπδ6ι..28}} 
Ἡμῖν οὗ ὑπὸ ὑπ 8ῖ- 

“τἰνοα, -“οα βοηὺ ΓΟΡΕΣ 
δ΄ Βοῃ,: ΜΏΟ οδχῆθ' 
"το - Ὅ6. οὐδ ΟΥ̓ ἃ 
ΟῚ τ δηὰ ΨΏῸ 
οδπαθ ἐὃ Ὅ6. υηδεῦ 
ΙΔ. δίμδι.- 6: ΕΥΤΓΙΤΣ 

8851 -ΟἧἝΑΙ ΑΤΊΑΝΒ 4:6:.-14 

ἐξαγοράσῃ, ᾿ ἵνα... τὴν υἱοθεσίαν . [τ΄ 6856. ΒΥ ῬύΓσΒββ6 
μοτηϊρῃξ θαν- ὁαξ,. ἄν οτᾶεσ ἰμδὲ. {πθ ῬΙθοίτιβ 85 όχι ὉΏΟβδ: πμᾶοσ αν, ὑμπαῦ 

ἀπολάβωμ εν. ᾿ ΜΘ, ἴῃ. ΠΤ, ταὶρ οὐ ΣΘ- 
“16 ταϊβῃ τϑοοίνο ἔχοι, ὐυ δος οοῖνα ἐμ6 βαορίϊοι 8 ὃ 

σ' κυ κ ͵ ΒΟΏΒ. - 
θ6. Ὅτι δέ - ἐστε ᾿ υἱοί, ἐξαπέστειλεν. " 

Βοοδῦβθ. Ρῃὰξ νου βοῦβ, δβοηξοξξοαΐ : 6 Νῦν. Ῥθοδιδδ -σοῦ 
81Θ 5ο0ὴ5, αοάᾶ. Ὧδ8 ΩΝ ε:,»᾿»΄. 3 “", ΠῚ 

ὁ. θεὸς: τὸ πνεῦμα τοῦ- υἱοῦ αὐτοῦ εἰς ἰξοτς τοσέη ἰπθ. βοϊτὶδ 
ΞΘ αοα [ἴδ6 ᾿ ΒΡΙσΊῸ οὐ ίῃθ. ϑοῃ ᾿ΟΓ Ὠἰχὰ : ἰπἴο ΟΥ̓ εἶθ Ξοη. ΐο Οὐγ 

τὰς καρδίας ἡμῶν,  Κρᾶζον -- ᾿Αββά ὁ. Βεραχία: δηᾶ δ ογίθα 
τπ86 Ὠρασίβ. ᾿ οὐ Ὧ5, σγυέιθ οαξ  ἌΑΡΡα {πεγουῦ: «ΑὉΒα, ἘΔΠοΥ 

180, ὕξπθῃ, γοὰ. 818 - δοῦλος ἀλλὰ τὲ Ἰοαροῦ. ἃ ξἴανθ Ὀὰ} 
πατήρ. Τ᾽ ὥστε οὐκέτι εἶ 
Ἑαΐμασ. - Αβδια τοί γοὶ ψοῖΣ 8΄ΥΘ ΄. Β1ανθ νεῖ. ἅτ 

Ν «8 Β0Π; δηα 17 ἃ ΞΟ, 
υἱός" εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ: 
βοῶ; ἱξιθαΐ. βοὴ, ΄ δ1ξὸ.. ἐπτοιρῃ: σοά." 80 8 8. Βείτ. ̓ Βτουθἢ 

8 ᾿Αλλὰ τότε μὲν οὐκ΄: εἰδότες... θεὸν γέ ἃ Νενογιμβῖθβα, πηϑα -Βατ' λει ἱπαεοᾶ ποῖ - ̓ Βανίηβ κύον Θοά φου  αἰἃ Ὥο  Κπον 

ἐδουλεύσατε, . τοῖς ᾿ φύσει μη: σοά; ἘΠΘ δ γα 5. ὑπϑὺ 
γου, Βίανβᾶ. --. ἰο τα (0185) “ ο παῦιτο ποΐ [πχοτ- 5] α νοῦ ΤῸΓ {ῇοβα 

οὖσι. - ̓ θεοῖς"::3 νῦν δὲ ᾿νόντες | ΚἵΠο ὃν “πίσσα ἃ. 8 ποῦ 
ἴοὸ (οη68) βείῃβ. ϑοβ; πον μαὰξ- Βανίηρ Κπόν | δ0ά5.- ὌΒαΣ. ΠΟΥ δαὶ 
θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, [90 Πδῦθι οοὴθ ἴ0 
οα, γαῖμα. Ἀπὲ πμανίωρ βββὴ κηῦση ὉΡ ἀοα, ΚΟΥ. αοά, οΥ΄ Γοῦο 
«οὖ, Ν ΟΝ ἰπαὺ σοῦ Ὥδγα 

πῶς :-- ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ [δοζαθ. ἐο δδ΄ Κπόνη: ΒΥ 
ο τε τόὸῦ ταχαῖῃς τπροῖ ἘΤΞΕΥ 9. ὍὌροιΣ -- -π 6 σοῦ; ΟΣ ἀπ ἰδ τῃαὲ 

ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, ᾿ς οἷς χὸῦ δύδ᾽ ἐυσΐτρ;. Ῥϑοὶς 
ΘΑ. 8Δῃᾶ. - Ροὺοσ  εἹοιηδηίεσνυν ἰ, ρα, ἰο ΨΒΙΟᾺ ἰρϑΐη. ἢ ῃ6 . ψΘΩΚ 

πάλιν ἄνωθεν “᾿. δουλεῦσαι θέλετε; ᾿δΩΔ ῬΕΡΡΑΣΙΨ ΘἸθιθι- 
δϑδῖα ἔτγοτα ὋΡ αῦονθ ἰο βῖασθθ ὑοῦ 818 ὙΙΠΙΠΕ᾽ ὕᾶῖν ὑμῖηρα δηα ψαμῦ 

10: ἡμέρας. παρατηρεῖσθε. καὶ μῆνας ἷο ΒΙΑνΘ τοῦ ὕβθῖα ΟΝῸΣ 
Ν ὍΣ 5 ᾿ Ὑ0Ὁ0 δΣ6 ὈΡΒαυν ΠΕ Ὀεϑίάθ δῃᾷ τιοητῆϑ ΔΑΣΣ οαεῖν Ορπουτεα 

καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς.  ἄαγ δηα πιο δηά 
δρᾶ : δρροϊπίρα ἐἰπθ5 ᾿δηᾶ ϑΕΘΥΒ, βοδβοῦϑ 8Π6 γϑϑύϑ. 111 
11. φοβοῦμαι .- ὑμᾶς μή πως εἰκῇ [ἴθ ἴοῦ. του, -ἰμᾶῦ 
ΤΙ δὼ ἔραχίηρ ἔορ σοῦ ποῦ βοζθθῃβον ἴῃ νϑίῃ [ ΒΌΠΊΘΏΟΝΙ ἤᾶγο ὑοϊοα 
κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. ᾿ Ι ἕο Ὧ0 ΡΌΣΡΟΞΘ τεβρθοὺς- 

Τανο Ιϑροτεά ἰηΐο σοῦ. ᾿ εὐὐττοονος ἴῃρ τοῦ.. : 

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι - κἀγὼ ὡς] 12 Βγοίδειθ, 1 'βεᾷ 
ΓΒ Ῥεοοταίηβ 85. 1, ὈΘΟΘΈ56: Υ ῖβο .85} χοῦ, ΒΘΟΟΙΏΘ᾽ 8.5 1 881, 

ὑμεῖς, ᾿ἀδελφοί,. ᾿. δέομαι . ὑμῶν. οὐδέν | Ῥοσθθδα: 1. ϑοα ἰο Ὅ6 
Ῥχοίμοτξ,: 1 δὰ φαρρμοβείησ᾽ ΟΕ τοῦ. Νοίμιτα τοῦ,: 8150 85. ὙΟΥ δῖ, Ὑοῦ 

με- τον ἠδικήσατε" : 1. οἴδατε .. Ια “6. Ὧο - “τοηρ. 
ὯιΘ. τοῦ ἰτθαῖθά τρσἸΒἰεουβιν; "χοῦ αν Καοότνν 13: Βὺυ ὕζοῦ Κηον-. δῦ 

δὲ ὅτι δι᾽ - ἀσθένειαν .. τῆς -.- σαρκὸς |1 ὅχ2ἷ85 ΒΓΟΌΡΏ: ἃ 516]ς- 
νὰ. δὲ τοῦ .: ΜΕΘ ΠΘΘ5 ΟΕ [86 Ποβδ [ΠΘΡ5 ΟΥἨ ΤῊΝ ΒΘ 1 

᾿εὐηγγελιδάμην ὑμῖν. --τὸ. πρότερον,  ἀθοΓαγθᾶ:: ὑμ6-" βοοά 
Ιἀρβοϊασεᾶ ξοοα πϑὺνβ το γοτὶ ἐμ (5). ἔοστηθσ, ὭΘῸ5 ἴο Ὑοῦ 8 Ἦγοὺ 

14 καὶ τὸν .- πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί ὑἴτη6. 14 Απὰ πψβὰῦ 185 
ον 856. τἰδθ ᾿ἰοβίηβ. -οὗ τοῦ: ἴα ἰμ6΄ Βεβῃ [8 ὑγ181 τὸ σοῦ [πη ΓᾺΡ 

μου οὐκ “ ἐξουθενήσατε οὐδὲ |.Η65},. χοῦ αἸά - ποῦ 
ΟΥ 6 πο τοῦ ἰσχϑαίθα 85 πο 1 ποί-Ῥαΐ Εὑγοαῦ. τὶ σορύθι οὔ ΟΥ̓ 
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ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ 
γοῦ βρη ἷ ουΐ, 101] 85 8η8561 οὗ ἀοὰ 

ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. 
τοῦ σϑοεϊνϑα ἴηφ, ΕἸ [Φ᾿ Ὑ Ἐ} “6βιι5. 

16 ποῦ οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; 
ὝΏΘΓΟ ἰδετοΐίοσο ἴῃς Ε:0:}9}9}8ε1:-} ΟΥ τοῦ 

- μαρτυρῶ "Ὑὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν 
1 ᾶσὰ Ὀθδυΐηβ υλίσθϑθ ΙΟΥ ἴο χοῦ ἰμαΐ 15. ῬΟββίθὶα 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες 
1.1: Θγ65 οξτου ᾿ανίὴρ ξουξοϑα οὐὔἱὐ 

ἐδώκατέ μοι. 16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν 
σοῦ 5ᾶνα ἴο τὴ6. Ἀ5-δη ΘΏΘΧΩΝ οΥ γοῦ 

γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 
Ιδνο ὈΘοοσὴ6 θα ἐσυ τ ἴο Ὑοῦ 

11 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, 
ΤῊΟΡ 816 ῬΟΙΩΣ ΖΘΔΙΟῸΞ ΟΕ “τοῦ ποΐ ἈΏΘΙΥ, 

ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, 
1. }}}} ἴο δῃμιὲ ουΐ τοῦ μον ἄχ ΠΩ, 

ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 
1) ογᾶθν ἔπαΐ ἴμοτα τοῦ δζὸ Βοϊῃβ Ζοδ]οῦ5 ονεσ. 

18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ 
Ἐπ6 Ραξ ἰο Ὀ6 ΖΕΒΙΟΊΒΙν Ξξουισμξ ἴὰ ἤπὸ (ἰϊη 5) 

πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί 
ΔΙΝΑΣΒ, ϑ8ῃηά ποΐζ ΟἿ᾽ ἱἰῃ ἴδ ἰο 6 διοη βίο 

με πρὸς ὑμᾶς, 195 τεκνία μου, οὖς 
Ιχ6. ἰονψατὰ τοῦ, ἩϊῸς ομὐᾶάσοη ἔθ, Ψ οτΣ 

πάλιν ὠδίνω μέχρις 
θαι Τ δτὰ Ἰὰ ΠΟ σ Τα δίῃ 1} 

μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν’ 
ΜΗ ὗ καθ! ΒΒΟΏ]Α Ὅ6 Σοσηεᾷ ΟἸγσὶδὲ ἴῃ σοῦ; 

20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς 
ὶ ΕΝ ΨΠΠΩ5 Ῥυΐ ἴο Ὀ6 δ]ο; βαρ ἰοννασὰ 

ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν 
τοῦ Σἰβϊ ον, βδηᾶ ἴο δἰΐοσ {32 1: νοΐοθ 

μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
Οἔτηθ, Ῥβοδῦθο Τὸ τὰ ΚαονΩ5 ποὺ ΨὰΚ οὐδ ἃ στοῦ, 

21 λέγετέ μοι, οἱ 
ΒΕ τοῦ 5 5 ἰο τὰςφ, Ἐμ6 (065) Εἰ τοῖο το ὁ 

νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ 
1ὰνν νὰ πδ. ἴο Ὅς, τὰς ΤΙ Ὡοΐ 

ἀκούετε; 22 ᾿ γέγραπται γὰρ ὅτι 
16 τοῦ ποσί 1 ὯΔ5 Ῥδ6θὰ σιτία 20.57Ὁ ἰδέ 

᾿Αβραὰμ δύο: υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς 
ἈΑὈχδθϑ {νοὸο ᾿ 5ΟῺ5 δᾶ, οὔθ οδοῖ ἰἢ6 

παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας: 
βασνϑδηΐ ΕἾΣΙ δῃᾷ οὔθ ον οῦ 6 ἔγχεα [νοσά δ]; 

- Ἃ 

ὑττὸ 

28 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 
θα ἴδ6 (ομ6) ᾿ημάδθοα οἱ οὗ μο βοσνδαΐ σὲ] 

κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ 
δοορογάϊηβ ᾽ο Βεθθὴ 85 66 βοηδσγαίρα, ἐξα (οπ6) 

89 

βρὶῦ δὖ ἷἴῃ αἰϊθριξί; 
ρα τοῦ τϑοθὶνθα τὴ 
Πκὸ δὰ δῆροὶ οἵ αἀοᾷ, 
1κΚὸ Ομ χιδὺ 7655. 
15 ὙΜΏΘτο, [Ώθῃ, ἰ5 ἰμαΐ 
ΒδΡΡί 655 τοῦ 883 
ΕΌΓ 1 Ὀθδχσ τοῦ νἱΐ- 
Ὥροα ὑῃαὺ, 17 ἴδ ἢ 
ὈΘ6θὴ Ροϑβϑίθ]θ, σοῦ 
ψουἹὰ ἤᾶνα σουροᾷ 
ουὖὐ ΥΌὔὐῈ δγὸὺ δηᾶ 
σῖνθθ ἴθ ἴο τηθδ. 
160 Υ611, ἔμϑοῃ, δυο ὲ 
Ῥδοοσθβ υόοῦᾷ ΘΏΘΙΩΥ 
Ὀδοδῦδθ Τ [611 τὸῦ 
[86 ὑχσαῦ 3 17 ΤΥ 
ΖΘΔΙΟΌΒΙΥ 566 1- υοῦ, 
ποὺ ἴῃ ἃ 6 ΨΆΥ, νυ 
ον ψδὴὺῦὺ ἴἰο 5ῃυὶ 
χοῦ ΟἿ [ΓΙΡΟΙΣ 116]; 
[ηδὺ γοῦ τῇδ νυ ΖΘΔ]ΟΙ3- 
Ιν 566 κΚ [θηϊ. 18 Ηον- 
Θυρὺ, 1 15 ΞῺ6 Ζο0Υ χοῦ 
ἴο 6 ΖΘϑΙοιϑν βοιρῃς 
ἴοσΣ ἰὼ 8 πα οδϑιδα 
δὲ 811 τηθβ, δῃηᾷ. ποὺ 
ΟἿὨΪΥ ΨΜΏΘΩ 1 81 Ὁ͵Χ65- 
σοῦ ἰῇ τοῦ, 19 τὴν 
1016 σὨΠαάγθη, ἢ 
ΤΟΙ Τὸ 8 ϑρϑίῃ ἰὴ 
ΟὨΣΠΙΟΡΣΡ Ῥϑῖὴβ ὑΐ- 
ὯΙ ΟὨσὶδὺ 15. Σουρ 
ἴὰ τοῦ. 20 Βυ 1 οοὐ]Ἱὰ 
ΨΙΒᾺ ἰο μὲ ργχοβϑθὴΐ 
αἰ τοῦ 7.50 πὸΐ 
δα ἴο 5ρϑδῖ 1 ἃ αἱ - 
ἔργο ΨΆΥ, Ὀθόβδαβο 1 
δῖα ῬΕΓΡΙΘΟΧΘΩ͂ ΟΥΟΙ 
τοῦ. τ ξ 

21 1611] 6, τοῦ 
Ο ψϑὴῦ ἴὸ 6 ὑυπ- 
ΑΟΥ ἴᾶψ, Ὧο τοῦ 
ποῦ ὮΘΆΣ ἰῇ6 180 
22 ἘῸΣ Θχϑιῆριθ, 1 15 
πατὶτἴδῃ ἐμαὺ ΑΡσδμαπι 
δοαιυϊτεα ὑψο 50} 8, 
ΟὟΘ ὉΥ ὑμ6 βεενδηῦ 

ἼΘΙ δὰ οὔθ Ὅν. [086 
ἔτθοθ ποχϑῃ; 28) )5ᾳηι 
[6 οὔδ ὃν [86 βοσνδῃϊ 
δὶ] ψ͵8ῸΞ ϑϑούθδ}} 7 
ΒοᾺ ἴθ ἰδ χ85- 
ὯΘΓ Οὗ ἤδβῃ, δ οὐδϑὰ 

853 

δὲ ἐκ - τῇ ἐλευθέ δι᾽ 
ρυΐ ου οἵ ὧν» ἔχοϑ Ἐν Έλκα] του Ρἢ 

ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἐστιν 
Ῥ͵ογ,ϊβο. ὙΨΏΙΟΣ (165) 15 

ἀλληγορούμενα" αὗται γάρ 
(155) δίῃ ἈΠΟ ΡΟΥΖΟΩ͂; [λε56 [γοΟΠλ 6] ΤΟΥ 

εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ . ὄρους 
826 ὄνο Ἴονοηϑηΐβ, ο6 ἡπάοορά ἔτοτ τηοιλίβι ἢ 

Σινά, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτι 
δίπαὶ, ἰηΐϊο βίδανουν ἘὈρδοοχηΐηρ Ρασοηξ ίο, νυνὶ 

ἐστν ἝἌἍΛγαρ, 25 τὸ δὲ Ἄγαρ Σινὰ 
5 Ἡδραχ, ΄-6 αΐῖ : ἘΈ Σιν 5Ιηδὶ 

ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίςᾳ, 
τιουπίδία ᾿ς 15 Ε19] 186 Ασϑρίβ, 

συνστοιχεῖ δὲ ἢ νῦν ᾿[Ιερουσαλήμ, 
ἰ5 Κϑορίπε βίδῃ υἱθ θαξ ἰο ἐπ πον ΦεΓΌΞαΊθαλ, 

δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων 
586 15 ἰὼ ΒΙΆΝ ΙΝ οχ π΄ - τῃς8 [2496 Ἐν 99] 

αὐτῆς: 26 ἡ δὲ. ἄνω ᾿Ιερουσαλὴμ 
ΟΕ ἈΘΓ; - 520 Ῥαΐξ ρννϑσαᾶ ΟΣ ΣΣΤ Υ ΓΟ ὩἾΝΝ 

ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν. 
ξεν} 15, ἍΏΟ 15 τοοΐμοσ οἔ 5. 

22 γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι,͵ 
{85 θθθὴ νυυϊ θη Ι͂ῸΓ ἘΦ τηϑα8 νγϑ}]-τηϊ θα, 

στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα" ον. 
Ῥδυσσθθ ἰδ (906) ποὺ εἰν οστίω; ὌΓΘΘΚ οὐϊ 

καὶ. βόησον, ἡ οὐκ 
δηᾶ τα Ἰομα ΟΥΥ, μα (ο6) ποῖ 

ὠδίνουσα ὁ ὅτι πολλὰ τὰ 
Βανίῃρ ἈΠ στῇ Ῥϑίηδ; Ρεοδβα ΤΩΒῺΝ [1:1 

τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς 
ΟἈΠάσθη οξίῃθ ἀεβοϊαίδ:-: σγαΐμεσ  ἴπδὴ οἱ ίῃ8 

ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 28 ἡμεῖς δέ, . 
(οη8) Βανί ἴῃ [Ι͂Ώ8]16 Ρεύξοῃ. ᾿ γε . Ραΐ, 

ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ. ἐπαγγελίας 
Ῥτοΐβουβ, δϑδοςοσαάϊῃρ ἰο Ι1β8886 Οὗ Ῥτοχῃΐβθ 

τέκνα ἐσμέν: 29 ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ 
Ομ] άσθη 6 ἀγο; ΞΟ ΡΣ βδδ-ονθὴ πο {86 (ο:6) 

- κατὰ σάρκα γεννηθεὶς 
δοςοογαϊηβ ἴο Εεϑῃ Βανί δ᾽ ἐνὶ Βοῃοθγαίθα 

. ἐδίωκε. - σὸν᾿ . κατὰ. πνεῦμα, 
Ψὰ5 Ῥεγβεσυ ρ {πὰ (οπι6). ΔΟΘΟΧΟΙΏΘ. ἴο Βοϊστῖ, 

νῦν. 80 ἀλλὰ τί λέγει ἡ οὕτως .- καὶ ( 
ἰδυβ τ Α1ῖσο πον, Βα ψνμδὲ ἰ5 βασυηβ ἔμπα 

“γραφή; Ἔκβαλε΄. τὴν. παιδίσκην καὶ τὸν 
Βοσιρίυσοῦ ΤΏχονν ουξ ει 6  βοσνϑδηΐ 5] δηά {δ6. 

οὗ γὰ κληρονομήσει ὁ 
γὰρ μὴ ΩΣ γομήσ ᾿ Ἐ86 

οὗ ἴδε 

υἱὸν. αὐτῆς, 
ΒΌΩ - οὗ δες, ποῦ ἔξοχ : κοί ' 

παιδίσκης μετὰ . τοῦ. υἱοῦ υἱὸς τῆς... 
νι ἰᾷ6. .5οὰ 505). οξίπθ βοσγνδηΐ 511] 
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Ἐν ἴῃ ἔτθε. ψοϊαδη 
ΔΓοῦΡ 8. Ῥσογῃΐδθ. 
24 ΤΏαβο {πῃϊηρβ βἰδηά 
85 8. ΙΓ ΌΟΙΪς ἀτϑίηϑδ: 
ἔονῦ ἰὯθ88 [πψοπιθ 7 
Κορ ἔψνο σογοηϑῃΐϑ, 
ἴῆ8 οὔθ ἔσο Μοιηΐ 
ΞΙδὶ, ὙὩΐὴ ὑσίηρϑ 
Σου ΟὨ ΓΘ ΙῸΣ 
ΘΙΘΝΘΙ͂Υ, δά ψὩΪ]Ο ἰδ 
Ηδρασ. Ζ25'Νον ἐμὶβ 
Ηδ 8 τθϑὴβ 5:18], 
8 τιουχίδίη ἰΔ Ατδρΐδ, 
δηἃ 506 ΟΟΙΤΘΡΟΠαΚ 
αἰ ἴᾷ86 ΨοΓΌΞΔΙ ΘΠ 
ζοῦαν, ἴοῦ δῇ ἰξ ἰὰ 
ΒΙΆΨΘΙῪ ΜΙ ΘΙ 6ἢ]1]- 
ἄγθη. 26 Βιὺ 6 596- 
ΤΓΘΘΙΘΙ ἃροῦθ ἰδ 
το, δῃα 586 ἰ5. ΟὟ 
τού Υ. 

ΑἸ ΡῸΓ Ὁ 5. ψυὶῦ- 
ἔξ: “Β6 ρὶϑδᾶ, γοι 
ὈΔΥΥΘῚ Ψοδὴ ΜΏΟ 
οθ5 ποῦ ρίνθ δἱτίῃ; 
ὈΤΘΑΚ οὐδ δ ΟΥΥ 

Τδὶοαάᾶ, ψο ΨΜΟΙΏ8Π 
ψῆο ἄοοβ ποὺ Ὦδγνθ 
ΟὨΣΠΙαΟ γί. ρδΐῃβ; ἴον 
[86 οππάσγοη οὐ (ῃ8 
ἀφϑοϊαίθ ΜΌΒΩ 8186 
ΤΏΟΓΘ ΠΌΙΠΘΙΟΙ5 ἰδῆ 
[{π056] οὗ ΘΙ ὙὯΟ 
ὯΔ5 ἴῃ6 πυβρϑῃάᾶ.᾽ 
28. ΝΟΥ. ψθ, Ὀσούμουε, 
ΔΥῸ ΟἸΠ]Ιάγθῃ ῬΘΙοηρίηρ 
ἰο ὑπ ργοιηίδθ. ὑμ6 
586 85 15880. 85. 
29Βυ ᾿πιδῦ 85 ἰζθῃ 
[826 ομθ Ῥοῖὴ ἰῇ ὑπ 
ΤΩΘΏΠΘΥ ΟΥἨ ἁ ἢδθθῃ Ρ6- 
δὶ Ῥοιβθοιρ [8 
ΟΙΘ Ῥοζῃ ἴῃ. {88 τϑ- 
ὩΘΓ, ΟΥΣἨ πρὶτὶῦ, 50. 8150 
τόν. 80 ΝΕΡΘΣ ΠΏ 6]655, 
ψμδὺ ἄοοδα ὑπὸ ᾿Θοτρ- 
[16 5809 “Ὠγῖνο ουὐ 
8 βοσνδηῦ ρΊ1Ὁ] δα ΠΟΥ 
ΒΌΏ, ΤΟΥ ὉΥ͂ ΠΟ. ΣΊΘΔῺΒ 
Β1311 [86 βοὴ ὉΓ {86 
βούνδηῦ οἷ Ὅ6 δὰ 
μοὶ τὰ ἔπ6. 80ῃ᾽ οἵ 
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“ἐλευθέρας. 31 ες διό, ἀδελφοί, οὐκ 
366 Γνγοσβ]. ἸΒχΟυΒῊ ΜΨΏΪΠΕ, Ῥτχοίμευβ, ποῖ 

ἐσμὲν - παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς. 
ψ6 ὅσα οἵ βεσνδῃΐ 5] ὟομΠαχοθα Ῥυΐ΄. -οὔἴδε 

ἐλευθέρας. -᾿ 
ἔτϑε [νογα 8], 

Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς ᾿ Χριστὸς 
ιν Το ἔς . ἔτεεάοσι ἊΒ [δ᾽ Ὁ Ἐ ΕΝ 

ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν καὶ 
ταδᾶθ ἔγϑο; 06 χοῦ 5ἰδπαάϊηβ Του οσο δρᾶ 

μὴ . ατάλιν᾽ ζυγῷ δουλείας 
ὯΟ ΠΤ τοὶ ἴο σοΚα οὗ ΞΊαν σῦν 

᾿ ἐνέχεσθε. Ἐππεο τυ 
6 χοῦ Βδινηϑ 5θῖνϑβ ἴῃ. --- . 

δε ἐγὼ "Παῦλος. λέγω. ὑμῖν ὅτι. 
566ὶ ΓΑ Ῥδὰ ΔΤῺ βασὶηβ ἰο γοῦυ ἰδμδὶ 

ἐὰν ᾿᾿ ᾿περιπέμνησθε, : Χρισπὸς 
1ξενεσ. τσόοῦυ δῦ 86 Ῥειὴβ Εἰσουχαοϊδβοα ὨΣΙΒΈ 

ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. . 
μᾶς ποίῃέπρ 6 ΜῊ] ὑγοβῖ. 

πάλιν “παντὶ᾽ ᾿ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ:. ὅτι 
δϑδΐὰ ᾿ἴο ὄνου ΤΩ ῬΕΙῺΡΒ αἰσουταςίβοα ἴμαῖ 

ὀφειλέτης ἐστὶν. ὅλον τὸν νόμον. “ποιῆσαι. 
ἀδρίου -" Ὧ6 15 ΨψΟΘ ἴἤὩ6. Σὰν 6 ἴοἄο. 

4. κα ἡθῆτε. ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν. νόμῳ 
«κατηργήθητε. ἔσοση ΟἈχῖβί ΨΏΟ 'ἰὰ ΙΔ 

8 ἐαρτύρς μαι, δὲ 
ὈΘΔΓ Ὁ ἴχι6 55 Ῥαΐ 

 δικαιοῦσθε, :- τῆς. χάριτος 
γοῦ δῖὸ Ῥϑῖῃξ ἸπξΉδοα,. ΟΥ [86 ἀπάσβουν σα Κλ 655 

ἐξεπέσατε. ὅ. ἧ μεῖς. γὰρ πνεύματι ᾿ ἐκ 
τοῦ 2611 ουΐ, ΤΟΥ ἴο βοῖσῖ οὐὧϊ οὗ 

πίστεως μλπίδα δικαιοσύνης 
ἜΑ ἸᾺ Βορε οΥ τἹΡ ἰθουβιλθββ᾽ 

6 ἐν γὰρ Χριστῷ ̓  ᾿ἼΙἼησοῦ " ἀπτεκδεχ .όμεθαᾳ. 
Ιῃ Τοῦ ΟἸγχθι 2655 ΠΩ ΓΕ ξαδετ Υ Ἀννβλϊίπα.- 

οὔτε “περιτομή στα τοι - ἰσχύει. 
μον εἰχοιπιοίείσῃ. δαν μησ ἰ5 Βαν]ὴβ βίσε βίῃ 

οὔτε ἀκροβυστία; ἀλλὰ πίστις “δι᾽ ἀγάπης 
ὯΟΥ ἩΠΟΙΤΟ χοἸ βίο, θαΐ ἜΔΕΕ Ἰβτουξα Ἰονὸ 

ἐνεργουμένη." ἐπ πττιι 
νοσΚΙῺᾺΡ ἴῃ, ᾿ ἘΠ ἦδος αὐτὸς 

"Τ Ἐϊβέχετε το. καλῷς τίς ᾿ ὑμᾶς 
τι ἐ χοῦν ὝΕΥΘ Τασίαλλε, ᾿ Ἀπεῖσ, ο ῆΟ τοῦ. 

ἐνέιεὀψέν. - ἀληθεί ' μὴ 
" οατ ῃ ; " " ο΄ ηθείᾳς:. ΝΝ μΗ! 

ΠΝ ἐπείθεσθάι; τ λον 8 ἡ “πεισμονὴ ]᾿ 
ἴο Ῥ6 ψιοΙαϊηε΄ ἰο Ῥεσϑαβδι οι ἘΣ) ὙΠ6 ᾿ ῬΕΥβαΒδῖοα 

οὐκ “ἐκ τοῦ. καλοῦντος, ὑμᾶς. 8 ἐᾷ 
Ὡοΐ οαἱ οὗ ἐμαὶ (οῃ6) ΠΑΙΠμΕ "- χοῦ. 

χα " 
{τὸῦ τότ " ΚΘοΡ5 

854 

[Ὧ6. ἔγθθ ψοιϑη," 
31 νογοίοσθ, Ὀγχοίῃς- 
ΕΙ5, 6 816 ΟὨΣΙάγθη, 
ποῦ οἵ 8 βογνδαῃῦ ΘΙ 
Ῥαὺ οὗ [6 ἔτϑθ ψοσϑῃ, 
[5 ἘΌῸΣ Β5ΈΘΒ. ἔγθθαάοχη 

ΟἸὨγτιδὺ βδοῦ 5 ἔτθο, 
ὙΠογοίοσα βἰδηᾶ ξαϑξὺ, 
Θὰ ἄο ποὺ ᾿Ιδοὺ ψοῦΣ- 
5ΕΙν65. 6 σοῃμῆηρᾷ 

δρϑΐῃ ἰἢ 8. γόῖκθ οἱ 
ΙΒ ΘΙ. : . 

2ΈΞΘΘΓΓΙ, 801, διὰ 
τς σοῦ ὑμπϑδὺ “ἢ 
σοῦ Ὀξσοοὰθ αἰτοῦχη- 

οἰδοα, Ομ τίδὺ Ψ1]1. θ8 
Οὗ ὕοὸ βῃθῆῦ ἴο τοῦ; 
3. Μούδούθσυ, 1 68. 
φῦ ο 55 αρϑίῃ ἴο ον όσα 
τϑῃ βούϊηρ' οἰτουαι- 

οἰβϑᾷ ὑμαὺ Ὧ6 15. αηᾶδὲ 
οὈϊραύΐοη ο θυ οστη 
[ῃ86 ψ016 τίν. 4 οῦ 
8Ι6 ρ»δύοα ἔσοχῃ 
ΟὨνδὺ, ΏΟΟνο τοῦ 
τ ὑπαῦ υὺυὺ ἴο 6 ἀ6- 
ΟΙαχρά. στρ θοῦβ. ἈΥ͂ 
ΤΆΘΒΠ5 Οἱ ΙδΨ; τοῦ 
Βδνθ 816 αὐνᾶν ἐγ πὶ 
ἨΪϊ5 Ὡμάθβοχνθά. κιχᾶ- 
655. ὅ ΕΓ ΟἿ  Ῥδτὶ 
ψὸ ὉΥ ϑρ γι ΕΞ 68- 

ΒΕΓ, ψαϊϊπρ ΤΟΥ. ὑπ 
Βορδᾶ-ἶον σὶσῃίθουϑ- 
ὯΘΘ5 85 ἃ τοϑϊῦ. “οἵ 
ἔα, 6 ΕῸΓ δὲ σϑ- 
Βατὰβ. ΟἸσίδῦ σοϑίθ" 
ὩΘΙΈΘΥ οἰτοιαηοἰδίοῃ ἰδ 
ΟΥ̓ ΒῺΥ͂ νΔ]Π16 ΤΟΣ 15 απ 
αἰχουχηοίδίοι, Ραξ ΤΑ 1 
ορογδίϊηρ ὈὨΤΟΌΡΉ ἼΟΥΘ 

[151]. 
γοῦ λοχον: ταγάμηρ 

ψῃο Δἰπαοῖδά 

ἴηρ οἱ. ονδνίηρ ᾿ἼὯ8 
ἀγα 9 8. ὙΠ5. 'βογύ "οἱ 

ἢ Ῥοέδακεῖοῃ Ἢρ ἠδὲ 
ἔζοσα “6 “Οὐδ. 6411: 
πθ΄. χοῦ. ᾿9ϑ Α΄ πε 

"δὰξ οταίτεσα: ὃν Β:"- δ᾽ ΤΟβαδ, ῬωμΑσοΥ,βν». 

8δῦ σΔΕΑΠΙΑΝΕ δὅ:10--Ὲ} 

ζύμη. ὅλον τὸ: φύραμα - ζυμοῖ. 10 ἐγὼ [1Θϑνεῃ --: Ἰοτταθηΐξα: {Π8 
Ἰϑαν οὶ Ὁ 8018 Ἴδο. Τρ : 15 Ἰέανεπίησ. ΚΣ ᾿ΝΏΟΙΒ Τρ, 101. δῖ 

πέποιθα. εἰς ὑμᾶς ἐν. κυρίῳ : ὅτι] ὁοπηάθιας δροας χοῦ 
μ6ν8 Βθθῃ" ὀοιβάρης πο τοῦ. ἴῃ. ΙΤοχά. πδὲ. ἵμο δὲ τὰ ἀπῖοα δ Δ. 

; Ε. ΨῸ οἵἂπ ὑμπαὺ τοῦ οὐδὲν - ἄλλο: - φρονήσετε' ὁ: δὲ 1 7 ποῖ το ἐσ (μϊὴκ 
ποίμττε' Οἰμαχ, σοῦ Ψ{Πιναα; δα (916): Ῥαΐ ΟὐΒΟΡΙΒ6; ΡαΣ 6 

ταράσσων. ὑμᾶς: -βαστάσει τὸ ᾿ κρίμα, - ὅστις [οδ΄ - ὙΏῸΟ ἰ5. οδπδίαρ 
αϑιιαϊϊπε τοῦ: ΨΠ1 αν {86 1πἀρταρηΐ,.. Ο του ἰγοΈθ 18 11 ΠΘΩΣ 

ἐὰν 11 ᾿Εγὼ -δέ,- ἀδελφοί, ᾿ εἰ [815] Συαρταθηῦ, πὸ 
Ἰονοσ πα ταῦτ’ Βα: δ μαΐ, Ὀτοΐμοσθ, ἰξ: ἐνω  νῊ ΠΝ ΤΑΒΥ͂ 

, νον προ κρῦ “ [06 Δ5 ΟΥ̓́ :1Π16, 
περιτομὴν ἔτι.- ΚΠρυσσΩκ τς ῊΣ. ψεὶ [Ὀγούμοσθ, 18 Τ᾿ ὅταν 561Π οἰχουσχησιβίουυ σοῦ : Ὁ ΠῚ. Ῥσθϑομίπε, ΨΏΣΝ ᾿ νοι ΣΟ ΤΕΤΝ οἰσουτλοὶ- 

᾿διώκομαι;- ο- παρα [5ἱόπε,; ΨΏΣ 81.- Ὁ 501] 
δα τ θοῖπα βεγοθουιεα : ᾿ Ἔδϑην Ῥοΐηρ “ρουβθοιίδαϑ 
ἐπ ον κατήργητ “τὸ - σκάνδαλον - τοῦ, Τ᾿ δα, πάθας, 088 
885. δεῖς τυδαᾶθ. ἀξοοξῖίνα ἴπ6:.. .2811-οϑῦϑου οΥ ἴδ6 ἐπ θ ] τλρ ὈΙΟΟΙ οὗ ἐμ8 

. . . 5 

σταυροῦ. 12 “Ὄφελον. καὶ: -ἀποκόψονται -: Φφογύατθ βίβκθὺ. 85 
βίαϊκο: τ Ὑδτκας. αἴξο. ἘΠῚ ουὲ 0ΕῈ ἱμοιαβοινες ΡῈ 8ΡΟΠ 564. 121 

ἐπ δΕ ᾿ ἀναστατοῦντες: ὑμᾶς. ᾿ ᾿ ἣ ἰδ ὑμ6 ἀιθῃ ΡΟ. 818 τὶν ὅο ΟΥ̓ ΥΓ τοῦ 
[88 (σπεο) παν δε - ΥΟΤΙΣ προς ΜΗΝῚ ξοῦ ἰδοπι- 

18. μεῖς γὰρ᾽ ἐπ’. ἐλευθέρί ἐκλή θητέ; [56 ῖνδβ. διμβϑουϊδίθα.ς 
"" {ες γὰρ. ρο λευθερίᾳ του οέρη ΘΔ θα, 18 ΠΝ ΝΗ δ .} 

ἀδελφοῖ: ὄνον ν, ἐλευθερίαν: εἰ ΟΟΌΓΒΘ, σβεϊθα Τὸν τεα- 
ἀδελφοῖς," ἔραν, ᾿ μὴ τὴν ἐγεθάοτα ξς ἀοπὶ; ὈΟΠΕΤΒ; ΟΠΙΣ ἅο 

ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ ᾿ τῆς [00 086. 1018. ΤΡΕΘαοχα 
δείξῃ ὕτθτο [ο ἴμε ΠΈΒΗ, Ῥαξ ἐμτουρῃ ̓  μ᾽ ἮΝ δ Ἰρομροπιθηῦ Το 
ἀγάτ δουλεύετε. ἀλλήλοις. 14. ὁ [86 ΘΒ, Ῥαδ᾽ ῬΤΟῦΡ 
γάπης:. 6 τοῦ 5ἰανίθηβὀ ἴο οτιὸ Δποίπου; " ἔμ [ἰἴονθ. βῖδγϑθ. ο΄ ΟἿ 

δηούδοε.. 4 ἘῸΥ. - ἐπ 
οηὐγα Τῶν ᾿ ἰδ αᾶσ. ἔπ}- 
ἘΠΕῸ64-- 1 -οἠΘ᾽ βασέωρ, 
Ὠθϑιαδιὶγ: -“Ὑοὰ- τηϊϑῦ 

{1ῦν6 Χο ΠΘΙΘΏΘΟΥΣ 
ὃ 5 ΨΟΌΓΣΒΟΙΣ.᾽" 157Ὁ, 

γὰρ πᾷς . νόμος, "ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, 
Το ὁ Ἢ Α ΑΝ “ἦπ ὁΠ6 ψοσὰ Ὧδ5 ἰοδυο ΤᾺ]Β116α, 

ἐν . τῷ απήσεις τὸν “πλησίον σου ὡς 
ἢ ὟΝ ἔμ ἔλτον Ἰονα τὰ 6 ἈΘΙΕΆΡοΣ ᾿ ἋΥ νγοΣ 385 

σεαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ 
ΨΟΌΡΞΘΙΖ, Ὑ1Ὲ: Ῥαΐ ΟὯ6 ϑιοίμοῦ τοῦ ὅτ6 ἰλνΣ 8:ιά. ἮΝ Ὦ, κα 

ε Β οὐρα, ποῦς. ΚΘ οὨ 
᾿ κατεσδίετε δ βλέπετε, μὴ ὑπ 

Υοῦ δὰ δαϊϊηρ ἄονα, ἘΞ σοῦ Ἰοοκίηρ ποῖ ὃν Ὀξύίηρ:: πᾶ ἀονοιείαρ 
᾿ ΝΣ ΕΟΏΘ 8 ΟΥΠΘΓ,- ἰθοϊς. οὐ 

ἀλλήλων ἀναχωθῆτε. μεν . 
οὔ δ ἀποίποι: τοῦ ταῖθῦ θ6 ςοὐιϑαπιοά: ὌΡ. Ὁ ὑπδὺ τχοῦ ἄο5 ποῦ- ρϑὺ 

᾿ ΘΠ αὐ θᾶ, ἘΥ. 918 8 88.- 
: Λέγω: δέ; πνεύματι “περιπατεῖτε. οὔποτ. . 

ἢ δα. ΞΑΣΊΏΕ,. Ραΐ, ἰο βΡΙτΐ Ὀ6 τοῦ ΥΘΙΕΙῺΒ 6 Βα Ι. 585. Κε δι ΠΡ 

καὶ -- ἐπιθυμίαν σάαρκος -οὐἠ τ μὴ: ψαϊκίηρ: ὉΥ͂ -δρίτῖν δηᾶ 
δᾶ [- ΠΊΕ. οΥ Β65 ἢ τοί, πού. σοῦ. Ψ{Π ΟΕΥΤΥ. ουὖ- ΕΝ 

᾿ πελέσητε 17 ἡ γὰρ “’- σὰρξ ΒΘΒΗΙΥ ἀεδίσθ -δὖ 811. 
γοῦ τοϊθΐ δμα ἀρ. ΑΔΤᾺ.. ὙΠ6- ως ΤΟΣ. ΒΕΒΕ | Ὁ} ΕΌχ. 6 ΒΒ: 15 

ἐπιθυμεῖ κατὰ - τοῦ “πνεύματος, τὸ δὲ | ἀρθίτιϑῦ. [88 βρίτιῦ ἴῃ 
15 ἀοβίσίη τ ἄοννῃ οα - {π6 πρὶ γι, ἴθ. Ῥυΐ, 105. 65,116, δᾶ [88 

1041 δὰ οοπβδοηξ πὰ σομόνδῃ. σομοθστπρ, ὕοῦ, “18, 115 366 Αρρεπᾶϊχ 
ὉΠ ᾶου Μαιπόν, 10:38. 125 γγουϊᾶ δνθῃ -σοἵ ἘΠΟΠΊβοῖν 5 οχῃβϑοα]!αίοα, Ῥέ5 
ΒΒΑΌ; ψνοῦυᾶ Ὀ6 σαὲ οΥὗ ἔγοτι θοέοσθ [86 ὅγεβ ΟΣ Ζοπόνϑῃ, 01,8. 



ΟΑΙΙΑΤΊΙΑΝΝ ὅ: 18---296 

ἔν " ζο ΄ “ 

πνεῦμα κατα τῆς σαρκός ταῦτα 
ῥσδὴ ἄοσσα οθ. ἐπα Ά6βῃ, “Π Ὧδε6β6 (1 π65) 

γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ 
2ῸΣ ἴο δδοῦ οἴμεσ ἰ5 ᾿νἰπ8 δααϊπβὲ, ἴὰ οσᾶοσ ἰδὲ ποῖ 

: ἃ. ἐὰν θέλητε ταῦτα 
δὶ (βίη). 1 ον υοῦτδϑ Ν ψΉΠΠΩ5 ἴμε6ξα 

ποιῆτε. 13 εἰ δὲ πνεύματι 
τοῦ τῇδ. Ὀ6 ἀοϊηξ. 1 1011 ἴο 5 ἰσίξ. 

ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 
σοῦ δῖ Ὀφξίησ]εᾶ, ποῖ. του δῖα υὑπᾶθῦ ἴδνν. 

19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς 
Μαδηϊζοθ Ῥυΐ . 18 16. ψνοῦκ5 οξίμα 

σαρκός, ἄτινά. ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, 
Ά65Η, δ ον τω οἵ ἦβ Τοχαϊοδεέϊοσι, ΟΙ ΘΏ655, 

ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρία, φαρμακία, 
1οοβ8 οοῃδᾳοῖ, ἕλον αγυβθοσν, 

ἔχθραι, ἔρις, λος, θυμοί, ἐριθίαι, 
Θηχ 65, δἰσγὶξο, Β᾿ ΟἿ᾽, δΏβουθ, σομίθ 0.8, 

διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φθόνοι, 
αἰν. 5 5, Βεοίξ, ΘΩνίθ 5, 

μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια, 
ἀτυχἠκαπηόδϑοα, Τονεῖσῖο5, δὰ ἴῃς ([ηρ5) {Κὸ 

τούτοις, προλέγω ὑμῖν 
ἐο ἴῆεβθ, ψΏοἢ ἀἀμιηρο) ΠΕΤΗΝ τροιαν Ὑ ΡΟΣ Θ ἴο γοῦ 

καθὼς προεῖπον. ὅτι οἱ τὰ 
δοσοχζαϊη δ8ΞἪ [Ιδβϑϊα θθέοσθ ᾿ἐμβαὲ ἰδ (οῃ 65) {8 

τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ 
βυςῃ (1 55) ῬΘΥΣΟΧΤΆΪΏΒ᾽ Κιίηράογα οξάαοα ποῖ 

κληρονομήσουσιν. 
τον 11 ἸΠ μΘυ, 

22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν 
τὴ Ῥυὲ ἔταϊς οὔ ἴα ἘΣ 2}} 21} Ὶ 

ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
Ἰονο, 7ον,. Ῥϑϑεβ, ἸΟΏΘΉ 655 ΟΥ 5 ἐγ], 

χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 28 πραὔύτης, 
ΚΙιηδη655, ᾿ Ξοοά, 685, ξαϊία χῃἸ] 655, 

ἐγκράτεια᾽ κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ 
ΒΘ -σοηίχοι;. ἄονν οα΄ [86 ΒΓ ((Πϊ 55) ποῖ 

ἔστιν νόμος. 24  6ΣἼᾷἼ᾿-οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ 
15 1δν. Τῆς (οπ65) Ὀαΐ οὗ ἴΠ6 Ἡσίβὲ 

᾿Ιησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν 
{6585 ἰῃῇ6 65} δον ρΡαΐοὴ βίδκα ἰοβοίμου ν 

τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 
ἴς .ρδββϑίουβο δῃᾶ ἴδε ἄδβίσεβ. 

25 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι 
᾿ΤΕ 6 8716 νη δ ἴο 50 1τ]}, ἴο βο:τὶξ 

στοιχῶμεν. 26 μὴ 
ΤΩΘΥ Κγ6 Ὀ6 ΟΥΓΑΘΙῚΨ ὉΥΔΙΚΙΑΘ., Νοΐ 

κενόδοξοι, ἀλλήλους 
νι: ΒΙοσΣΊουΒ, ΟἿΘ βηοίμοσ 

καὶ 
δ150 

γινώμεθα 
ΤᾺΔΚ ΜῈ Ὀ6 Ρεσοχζηϊῃβ 

86 

Βρίγιῦ αϑδϊηδὺ (88 
ἤδβϑῃ; ἴἋῖοσ {ῃθϑθα. δζ8 
ορροξβᾷ ἴο ΘΔ} οἴου, 
50 ὑμϑῦ [Ώ68 ΥΟΥ͂Υ ἀθίηρο 
λαὸ χοῦ που ΠΚὰ ἴὸ 
ἂο τοῦ ἄο ποὺ ἅο. 
18 ἘΌΓ ΒΟσσΊΟΤΟ, 1 τοῦ 
816 Ῥαοΐῃρ 16σα ὌΡ δρί σις, 
σοῦ 816 ποὺ Ὁηάοῦ 
Ια. :- " 

19 Νοὸν ἰῃ6 δΟσκΚΕ 
οὗ 6 ΠΟΘ δι6. ϑηΐ- 

οϑὺ, δῃᾷ ὑοῦ... ἃτα 
Το ϊοδύϊοα, Ἐπο]θ8ὴ- 
5655, ἰοοδα οομάποι, 
20 1Δοϊαῖτν, Ὀγϑούϊοα οὗ 
ΌΤΙ δλ, Θησαὶυθα; 
δὐγὶῖα, θα] 5 γ, ΒΓ5. οὗ 

ΔΏΒΟΙ, σοηϊθ 5, ἀὶ- 
νἱβίοϑ, δοοΐϑ, 21 6η- 
νίθ5,. ἀτακοη ῬΟουΐδ, 
σον σι, δά ἰῃϊηρθ 
1 656. Α5 ἴο ὑθβδ 
[ΡΒ 1 8Ππὶ ξούθ  Γι- 
πὰρ τοῦ, 86 βϑῖη8 
ΨΆΨ 851 αἰᾶ ξουθ δ τΏ. 
σοῦ, ὑμαὺῦ ὕμοβθ 0 
Ῥγϑοίϊοθ. βθοῃ ὑπέηρδ 
ΨῺΠ ποὺ ἱημοσῖν αοα, 
κιῃράοτα. ες 

22 0Οὴ ῃ6 οὗν 
Βϑαῃάᾶ, ὑπὸ ἔτυϊαρα οὗ 

8 5ρίσιῦ 15. ον, ΟΥ̓, 
Ὅδδοθ, Ἰοῃρ- ΒΒ ου ηρ, 
κιράηθδβ, δοσαάηρϑξ, 
ξαϊθῃ, 23 1183 6585. 
56}1- δοπίτοῖ. Αραϊηδῦ 
ΒΌΘΩΒ ὑμίηρσβ (6 7θ. 185 

0 ἴα. 24 Μοσϑονεσ, 

[πόο56 ψῶο Ὀεδίοὴρ ἴο 
ΟὨγιδὺ σοθ. τ ραϊρά 

{86 Ηδδἢ ἰοροῦμοσ ψὶ ἢ 
15 ὈδοϑίοΩ δηᾶ ἄθ- 

5.65. 

251' ψὸ δῖα ᾿νίηθ 
ὮΨ βριτιῦ, Ἰοῦ ὰ5 ΡῸὸ Ὁ; 
να κίηρσ ΟΥ̓ΟΣΙΨ 8150 

ὉΡ 5ριγῖῦ. 2ΟΙοὺ ὃ 
ποῦ Ῥδοογηθ δροὐ ϑυϊοδὶ, 
Βυϊστίηρ τ σοχαροῦϊ- 

ὕΐοη τ ΟὯ6 ὉΠΟΙΒΘΙ, 

857 

προκαλούμενοι, ἀλλήλους 
ΔΙ Σουίῃ,. ΟἿ 6 δῃηοίῃ θυ δον ρ. 

2 Ἀ 

᾿ς ᾿Αδελφοί ἐὰν καὶ προλη 
θ Βτοίμοιβ, λξ αν κᾳἴ5ὸ μφθῇ 

ἄνθρωπος ἔν τινι. παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ 
τῇδ. -χ ΒΟΙῺΘ 181ΠὸὸῸὉ Βεβίᾶρ, χοῦ 

πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν 
ΒΡ ᾿ ΓΙ .2] (0165) 6 νοῦ δαϊυϑηρ ἀονν 13. 

τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραὔτητος,. σκοττῶν 
ΒΆΘΗ (ο56) ἰὰ - βριγὶς οὐ το πθδβ, Ἰοοκίηρ δὲ 

σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς 
ψΟΌΓΒΕΙΕ, ποῖ 8150 ϑου ΒΒοια Ὀ6 ἀοιιφδα. 

2 ᾿Αλλήλων.. τὰ βάρ βαστάζετε, 
ΟΣ οὔϑ ἈΥΥΝ 1886 ἤρφανν ἰδίῃ 55 Ὀ6 τοῦ ΟΕΘΥΥΨΙΏΦ, 

καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ 
Δ Δ {ἰδι5 Ζ18}1} χοῦ ἴῃ. Ιον οΥὔίδμ6 

χριστοῦ. 8 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί 
Ομ τβί. 11 2οῦ. ἰδ 1 κΚίη δ δῆσοῦθθ ἴο Ὀ6 

τι μηδὲν ὦν, . φρεναπατᾷ 
βουπ 2 5 ΤΟΙ ῬΘΙηΒ, ὯΘ 15 ταδηΐβϑ]ν τβοδαϊπϑ 

ἑαυτόν: 4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω 
ὨΪΤΆΒΘΙΕ; ἴῇς θὰ ΨΟΥΚ ΟΣ ΠΊΤΆΞΟΙΣ 1οὲ 6 ὑσόονίῃξ 

ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ 
ΘΔΟῊ (οη6), δῃα ἰμθὸὴὰ ἰηπίο Βίγλβοιε 810π6 [Π6 

καύχημα ες ἕξει καὶ οὐκ εἰς -τὸν 
Ῥοδβίίησ ὨΘΎΠΙΡΟ Βανίΐηρ. δρᾶ τού ἰπίο [ῃ6 

ἕτερον, ὅ ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον 
ΔἸ οσθὴΐ (0.6), Θϑοἢ (οχ.6) 1ΟΥ 18 ΟὙᾺ 

φορτίον βαστάσει. 
Ἰοδᾶ ἢ ΜΙ ΟΔΥΥΨ. 

16. Κοινωνείτω ο δὲ ὁ. . 
Τοῦ Ὀ6 5ῃΒΥΙ ΠΩ νυὶ ἴμ8 (ο.6) 

κατηχούμενος λόγον 
Ῥοίὴξβ βξουμλᾶσα ἄονῃ ἴο 16. Ψογᾶ 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 
βοιπάϊηρ ἄονγὰ Δ 4} βοοῦ (1155). 

7 Μὴ πλανᾶσθε, 
Νοὶ 86 τοῦ Ῥϑὶηϑ ζδαθ ἴο ἜσῪ, ᾳοὰᾶ 

μυκτηρίζεται: ὃ. γὰρ ἐὰν σπείρῃ 
15 Ῥϑίηξ τηοοϊκοᾶ; νᾶ ῸΣ ἱξανεσ τὰΔΥ Ὀ6 ΒΟΥ 5 

ἄνθρωπος, τοῦτο᾽ καὶ “θερίσει: .8 ὅτι 
ΤΑΒ, 1} 15 1580 ΜΘ) ΘΔ; Ὀδοβϑυδθ 

ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ 
186 (ο156) βονίηθ. ἰπίο- πὸ .θο5 ἢ} οΣ Ηἰτηξοὶῖ 

ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει . φθοράν, ὁ 
ουδοῦ 86 ἤγεβῃ ν1}}} ΤΕᾺΡ δοχταρξέξοι, ἴδ6 (ο; 6) 

δὲ σπείρων εἰς τὸ . πνεῦμα ἐκ τοῦ 
Ῥὰΐ ΒΟΨΙΠ5 ἰπῖο {πὸ - βρὶσι ουΐ οὗ 

πνεύματος θερίσεί -ζωὴν αἰώνιον. 
ΒρΙσὶΐ Ὧ6 ΨΊ τορΡ 116 δνουδϑίηρ. 

τὸν. τῷ 
ἴο ἴμ6 (οὩ δ) 

5 

ου θεὸς 
ποῖ 

9 τὸ 
. ΓΘ 

861 

ΟΑΔΙΑΤΊΑΝΝ .6:.1--9 

φθονοῦντες. [δανγὴρ πο δῃοίῃου, 

Βτοΐμουϑδ, δὐ6 ἢ 
ΤὨΟΟΡῺ ἃ 8} 

5ῃοΌ]α μα ΣΝ ἀδιῖζοα βοπθ 8156 βίθῃ 
Ὀθίογθ ἢ6 15. δψδσθ οὗ 

ἰὰς 10, τοῦ ψῆο δνθ βρὶτ- 
ἔνι] αὐϑιβοδύϊουβ ἐσ 
ἴο γεβύογθ ΒΌΟΘΩ ἃ 8 
ἸΏ ἃ βρ τῖῦ οἱ χα] 685, 
85 ϑΟοὰ ΘϑῸ} Κορ δὲ 

᾿Ογ6. ΟἹ ψΨΟΌΣΕΘΙΣ, ΖῸΓ 
168} ψοὶ 8150 ΤᾺ  Ὀ6 

: ῥοσηρθα, 2 ἀὸ ΟὮ ΟδΓ- 
τυϊαρ ὑμ6᾽ Ῥυτάθηβ. οὗ 
οὔδ δοο., δηᾶ ὕμπ5 
ΤᾺ15:1 -π8 δὰ οὗ ῃ8 
ΟἸγχιϑῦ. ὃ ΕῸΣ 17 ΒΏγΟυΘ 
ΦΙΩΚΘ ΠΘ 15 βοιῃθύηρ' 
ΜΏΘΩ 6 ἴα. Ὡούμίηρ, 
ὯΘ6 ἰβ. ἀδοδινίῃρ Ὧἰβ 
οὐ ταϊηᾶ, 4 Βαὺ [Ἰοὺ 
Ὠϊὰ σον δῦ Ὠΐδ 
ΟὟ ΨΟΙΚ ἰ5, δηα 6 
ὯΘ ΨῈΠ Ὥδνα οϑιι58 ἴῸΣ 
οχυϊίθϑύίοα. ἴθ τοραγὰ 
ἴο ὨΪ56ΙΕ δΔοηθ, δηὰᾶ 
ποὺ ἴῃ. σοΟΙ ΡΥ 50. 

ἰῇ [Π6 ΟὗΠΘΥ ὈΘΓΒΟΙ. 
δ ἘῸΣΪ ΘΒ0 ἢ οὔθ 1} 
ΟΌΣΤΥ Ὠΐ5Β ὌΝ ἸΟϑᾶ. 

6 ΜΟΓΘΟΥΘΥ, ἰοὺ δὴν - 
Οὔ Ψ}ΏΟ 15 Ὀδίηρ ΟΥ̓Κ 
ὑααρηῦ [6 ποσὰ ΒΒ 
πῃ 811 σοοᾶ ὑῃΐηρ5 πὶ 
78 οὔθ ΨΜΠῸ β͵νῈ5 
ΒΌΟΘΒ.. ΟΥᾺἹ ἰαϑοῆΐησ. 

7 Ὧο. ποὺ Ὅ6 τιϊϑιθᾶ: 
᾿αοά 15. ποῦ οὐδ ἴὸ 6 
τηοοκρᾶ. ἘΌΣ ψμδύθνοσ 
8 ΤΩΒῸ ἰ5 ΒΟΏΡ, ὑδμ15 
Ὧ8. ΨΜ1Π] 8180 στϑϑᾶρ; 
8 Ὀρόϑθδαο ἢ6 ΨΜῺΟ [ἰδ 
βονίηρ Ὑἱ ἃ νἱον ἴἰο 
Ὡἰ5 ἤθβὴ Ψ11Ὶ σοαρ 
σοχταρυίοη. ἔγοπὶ ὯΪ5 
ΒΘ, Ὀὰαὺ 6 ψΏΟ [15 
οί τῆ ἃ νίον 
ὁ δ δρὶσὶ 1} 
ΤΟΔΡ δνουϊδϑιϊηρ 1116 
το ὑπ ϑρὶσιῦ, 9 5ο 
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δὲ. “ - -καλὸν΄.. ποιοῦντες μὴ [16 τ5. ποῦ. ρἶνα Ὁ: 

Ῥαΐ... «Ἀπ ((1η 6) “ ΘΟἾΠΒ ποΐ ͵ ἀοϊηρ δῦ 18 Ἰἤηρ, 

-ἐνκακῶμεν, ες καιρῷ γὰρ] ἴου 'π ἄπ. Βεδβοη 8 
ΒΏΘΩΙ τϑᾶρ 1 τ. ἀὸ 

ποῦ. ἄτα οαὖ. 10 ἘοΑΠν, 
ΦΏΘΏ, 85... Ιοῦ 85. ψ8 

βανθ {π|6. ξβιγοσϑθὶς 

Ζοσ ἰδ, Ιϑοὲ τ ΜΟΣΚ 

ψῆηϑὺ, 15. βοοά ἰοχατά 
411, αὖ ἐΒΌΘΟΪΘΙΥ.: ὧρ- 

ποτὰ οϑο τοϊα θα ἴοὸ 

[15] μ᾿ 1786 ζαλξα, τον 

: Ἐ1 5τε. 1. χΒαὲ 
ἙΠΘῖρα ᾿ϑείαπ 1. Ἔδγα 

γράμμασιν ατλυύίθη σοῦ ΤᾺ 

ἴο ὙχΙ6α ΟΝ δι. ΕΣ 

12 Δ11 ἐπόοβ8 ὍΠα 
ψίαπὶ ἰο τλϑ κα ἃ Ὀϊέδ5- 
ἿὯΡ Θροαύδησα ἱπ [Π8 
Ἔδθῃ 8δἵὸ ὑπ᾿ ομδὲ 

{Ὁ8αὉ ὑτγὺ ὕο ᾿σοχῃρεὶ 
σοῦ ἰο βοὺ οἰτοῦχας 

οἰδϑᾶ, οὔἱν ὑμαῦ {ΠῸῈ} 
ΤΔΥ ποῦ Ὅ6 Ῥογβθοιίδα 
ἴον ὑπ ἐογύαγθ βύδκα" 

οὗ με Ομτιβὺ, σθϑίβ. 
13 ἘΟΓ. ηοῦ. Θνθ πη: ἀο 

ὕβοβξθ ψὯΟ ἄχο΄ δεν 
οἰχουτηοϊεοᾶ. ΚΘΘΌ- δ 

τι ὑπο βοῖνα δ᾽. "Ρυῦ 

πεν ψαμῦ τοῦ" ἐσὺ θ8 

οἰτουπιοῖβοα ὑπαῦ ὑοῦ 

ΤᾺΔ᾽Υ ὮδΥΘ. σϑιι56 [ῸΓ 

Βοδεύζις ἴῃ. χοῦς ΠΘΒΗ. 

14 ΝΕΥΘΙ Τοῦν ἰὐ- Ὀσσαῦ 

μαὺ 1 5ῃουμα Ῥδ δῦ, 
δχοθρὺ ἰῃὰ ὑπ. ζοτδατε 

δῦθκο ὍΣ οὔτ΄ “ποτά 

ἸΩΔΥ 6 6 Ῥεβανίης. ἜΝ πα, τσ δῃροϊδῖοα πῶς ΦῸὼΣ 

ἰδίῳ... θερίσομεν  -. ἐκλυόμενοι. .10- “Ἄρα. 
ον ψγα ΒΏΔΗ, ΧΈΔΡ. ἐοὶ Ῥοΐτξ Ἰοοβρᾶ ουΐ.. ΕὝΡΗΙ 

- υρὖν -- ὡς - καιρὸν. ἔχωμεν, . 
Ἐποσοΐοχθι . 885 ἀρροίμξεα της “6 τοῦν Ὀ6 Βανίῃξ, 

. ἐργαζώμεθα, κο πὸ ς, ἀγαθὸν. “πρὸς, 
τΑΒΥ͂ ΜΕ Ό6 σογκίτρ. ἴα, ᾿ βοοάᾶ (16) . ἰοννᾶτα 

«πάντας, -- ἄχιστα δὲ πρὸς τοὺς 
811 (οπ68),.. ᾿ ᾿πηοσέιν, εν 88 ἰοννασά ἴπ8 

τς, οἰκείους ᾿τῆς πίστεως. 
᾿ρύβεμοιά Ἱπιθιρθατβ], οἵ 188 " τ... : 

᾿ " «ἤΊδετε..- -τατηλίκοις:- ἐς ὑμῖν. 
αὐ 5688 σου τ τ ΒΟ ἸΘΤΕΘ : τὸ τοῦ 

γραψα᾽. . ἐμῇ: ειρί. 
πχρρίο, τον ΠΝ ἸὭΥ δρᾶ 

12. Ὅσοι. 
ΑΞ ΧΆΘΩΝ 85. 

εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, - οὗτοι͵ 
ἴο ΤΏΘΚΟ ἔαὶσ ἦδος ἴῃ ες Ὁ ΗΘΒῇ, [1656 (τ. 65) 

ἀναγκάζουσιν ̓  τ ΤΠ ᾿ ὑμᾶς 
ΔΙΘ ρυϊείηο, ἐπ} εἴεἴ τὶ ἈΘΟΘΒΒΙΣ ᾿ ᾿ τοῦ 

περιτέμνεσθαι, . μόνον ἵνα τῷ 
ἰσ Ὅε Ὀεῖπρ' οἰχοιταοϊβεά, ΟἿ ἱπ οᾶου ἰδὲ ἕο τὰ6 

σταυρῷ: ᾿᾿ τοῦ χριστοῦ ᾿[ησοῦ --- μὴ 
βίβκθ. ες ΟΥ̓ [Β6 εν ΟΠ χίδὲ Φοβθὺ5 --- ποῖ 

᾿ διῴκωνται" 13 οὐδὲ γὰρ 
{μὲν ἴδ. θὲ Ῥεϊπβ Ῥευβεοαϊοᾶ; ποῖ- ας ΟΥΟΥ 

οἷ 
τος οἷ τ“ πἰεριτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον 
ἔπο- ἴο6 5) ῬεΐΩ5 ουταοῖβδα ᾿Ὦ ἴδον δ 

φυλάσσουσιν;" “ἀλλὰ θέλουσιν ᾿- τ ὑμᾶς 
ἐαΥο συδτάϊορ, τ΄. μυϊ τπὸν δύο ψΣΠπρ τοῦ 

περι τέμνεσθαὶ ΕΝ ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 
ἴο ΒΕ Βεΐῃρ αἰτουταο θά. ἱπ ογάεσ ἐδμαξ ἴὰ 6 

σαρκὶ" καυχῆσώνται. - 14. ἐμοὶ δὲ μὴ] 
ΕΞ} εἢ ᾿ ἴΒΕΥ ταδὶ οδϑὶ. -- ἜἘῸ τ Ῥυΐ τοί 1 

γένοιτο ᾿ καυχᾶσθαι πμὴ ἐν τῷ σταυρῷ ' 

ΚΑΘ 1 οοσατι το θ6 Ῥοδβεϊηδ' Η Ὡοῦ ἐπ΄ 186 βίδκθ " 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι’ 
ΟΣ {86- “μοχὰ οἕυβ ᾿ἤεβὰβ Ομ σίβε, ᾿Ξβτοῦρα 

ον θέλουσιν 
ες 516 ΠΙΗΡ 

βαιά... ϊ ἴο, ὐμ8 δον 
οὗ «ἐμοὶ κόσ ὃς «ἐσταύρωται: -᾿ κἀγὼ [ : 
ΔΌΣ ὥοτοο. "μοι 85 Ῥδθα θυ οὦ ᾿βίδκθ διά 1 115 ἘῸΣ ᾿μβαίϊμουυ δ᾿ ῖε 

: ΗΝ "ἃ Ἐ 

κόσμῳ. .15᾽ οὔτε. γὰρ περιτομή τι ᾿οὐτλ οἰβίοι. 8 ἘΝ Ν 

ἰο Μου]ά. ΜΕ μὸχ “τος, οἰγουπμλοϊδίοσι Δαν αϊπξ ὯΟΥ ἰ5. ὉΠΟΙΓΟΌΣΩσΙ" 

βίος, αῦ ἃ. ΠΟῪ οἕδ- 
ἔστιν οὔτε - ᾿ ἀκροβυστία,. - ἀλλὰ καινὴ κτίσις. [ 

: ᾿αὐΐοσι [18᾽ βομλοιμιξῖ, 15  ΔΟΣ ἀλλο ΣΟ τ οἰ βίοῃ, θὰ ΠῈΜΧ ἐσθ ϊοι. 

125 ΕΞ ἈΡΡϑπαᾶϊχ ᾿ἀπᾶοσ᾽ Μαϊμπονν 10:38. Ὁ“ 

859 ΟΔΙΥΑΎΤΑΝΝΑ 6: 16--Ἐ}ᾧἑΡΗΕΠΙΑΝΝΕ 1:8 

16 καὶ. ὅσοι ᾿ τῷ - κανόνι τούτῳ [16 Αῃὰ 
ΑΙΠΑ δ5 ἸΘῺΜΨ 85. ἴο ὅς {πεαβιισὶπβ) τΤοϑᾶ [εἰς 1} α δα αν 

στοϊχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ] ὑμὶ5 χα]6 ΟΥ οουδα 
ἘΠΕ 1} 8 Ὲ}ς οτάθεϊν, βρίνοι ΡΟΣ ἔμειαυ. δηὰ [ὩΡΟῚ θὰ Ὀ6 ἀμνο 

ἔλεος, καὶ ἐπὶ -τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ θεοῦ. ΘΠ ΧΩΘΙΌΥ, ΕΥ̓ 
ΙΏΘΙΟΥ͂, δῃηᾷ Ὁροῦ. [88 ΟἼΒΥΘΘΣ.. οὗ ἴδε ἀοά. [π61:] ταρβῶ οἵ ἜΣ 

11 Τοῦ: λοιποῦ κόπους. ᾿ μοι δεὶ 11 Ἠδποοίογία 1οῦ ἢ 
ΟΥ ἴὰ8 Ἰοξίονες {{λ|π6) ἸΔΡΟΥ͂Β ἴο τὴ 8 μ οπθ ὉΠ8 Ἀὲ τηδκίηρ ἀρ ριο 

ἔα τταρεχέτω,᾽ ἐγὼ γὰρ τὰ - στίγματα 7 ΟΣ χη6, [ῸΓ 
1εἴ Εἴτα ΡῈ βανίῃρ Ὀθβίαθ, ᾿ "ΟΣ ἴθ ἼΧΝΗ ΤΑΔΥΚΒ ΗΝ ἕωΝΝ υὐᾶν 

τοῦ - ᾿Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί. μου αστάζω. 
οὗ 6 Φςε5ι5 ἴῷὸ τ 6. ὈὈοῦν ε 6:21: Ι βα ἌΟΣΝΝ ἴθ ὑχαπά. ΤΑΆΤΕΒ ἴοῦ 

. 8. 518.06] οἵ σθδι8.. 
.18. Ἥ, ᾿χάρις τοῦ κυρίου ν 

τς 8 απᾶεβεσν ἈΙΠΘΏ 655 ΟΣ ἰῃ8 τρια ἡμῶν .18 ΤῺΘ ππἀθδθιγθὰ 
Κιηάηθδβ οἵ. ον Γοτγᾶ 

Ἴησοῦ Χριστοῦ ᾿μετὰ τοῦ. πνεύματος ὑ : 
ἴξοας δλτοι: ὑπδι μο ύμοτος ὐπὸ 'ζεϑὰβ ΟἩτίβε Ὅ6΄ ψ Πα 

{μ8 βρίτηῦ .ὙΟΣ ἜΒΟΥΣ, ἀδελφοί: ἀμήν. 
Ὀτοίμαγθ; απθῃ. Ὀγούμοτδ. Αγάθῃ, ἡ 

. Π ΡΟΣ: ΕΦΕΣ ΙΟῪΣ 

“Τονλερ ἘΡΒΕΒΙΑΝΒ 

1 ῬΘῺ, δη ΒΡΟΒΌΙΒ 
ΠΟΥ ΟὨτῖδε 6515 

ἁγίοις τοῖς [τῃτοῦρῃ Οοάβ ΨΠ]Ι, ἴο 
οἵ Πσοᾶ... ἴο ἐῆ ΒΟ] τ" νσλννΝ Δο ἴ86΄ ΒΟΙΡ (ὉΠ 65) ἄπ ἰὴ8 ΒΟΙΡ πο. τΏΟ τπ- Δ ᾿ 5 Ν 

οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ. καὶ πιστοῖς... ἐν : , 
δῖα ἴῃ“ Ἑρμορι απά ἰο ἐα!εηξα] (ὁ) ἴῃ 818 [8 ἘΕΡΒ ες δαδ. ἅπᾶ 
Χριστῷ ᾿ "Ἰησοῦ"  Ξ Ξ Ἔ.ῃἸ᾿Φ0Ξ ᾿ .Ν" ἘΑΑΒΆᾺΙ ομθ5 "τ απίοα 

ΟἸχίβα,ς. ᾿3εβαβ; ; ἩΠοο πδοοι ΟἸγίβα: “ΘΡΣτ, ΠΣ 

- 2. Ξ “χάρις. “ΕΝ ὧμῖν.. καὶ -.. «εἰρήνη : Ε ἍΕΥ. χοῦ. Ὧδγθ ἀἢ- 

᾿μπάεελνεα. Εἰπάπαβθ. Ν᾿ χοῦ ὁηᾶᾷ ; ῬῬβδορ-} αἀρϑοσνυραᾶ ἘΙΉΔΏ655. ϑῃηᾷᾶ 

ἀπὸ- θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ . κυρίου--.᾿Ιησοῦ ['»Ῥ»ϑδσθ ἔτοηα (οᾶ. ΟἿΣ 
ἕτοτηῃ.. παοά ὡ, Ξδίδοτ.. οέυϑ, δοᾶ οὗ οχὰ ̓ ἰησοῦ ΕΝ δηᾶ ΤΥ Τιοτὰ 

1. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ᾽ Ἰησοῦ. ᾿διὰ 
ς ῬΔ.ᾺΙ, ᾿ς ΘΡΟΒΕ]8 οὗ Ομ βὲ: Ζεβαβ Ἰμτοῦθῃ 

θελήματός. «θεοῦ - τοῖς. 
ΟΜΨΊΠ, ᾿ς 

Ἔρος τ τ ς τ  ποπὰ σμεμ, 
8: Εὐλόχητος Ὁ τδῦν θεὸς, καὶ : πατὴρ «τοῦ 8 Βἰοορθᾷ τὲ ἼΩ αοά 
αὐ ὐ ἘΒ]οδβεά ἢ; 186’ ; αοα, δηᾶ᾿ ΕΔΙδεσ : (ΟΣ τμ8 αὔδα, ἘΔΕΠοΣ. ΟΣ Ὁ 

ὕ ἡμῶν - ησοῦ.- Χριστοῦ, ἁ ΤιοΥᾶ- σοδαδ: ΟἸχιδῦ; Εἶν 
ΟΣ ὉΒ᾽ - ἊΝ σεδὰβ π ΟΒτίβί,. {δε ὦπ6} ὯΘ 85 ὈΙοέβθὰ Ἐ5᾽ ὙΠΠΝ 

᾿εὔλον ἤσας᾽ : ἡμᾷ ἐν πᾶσ "πεὐλογίᾳ, 
μάντης γήσας: ἧμδςς οι σι: πάσῃ ᾿ϑοδαίηβ ΟΥΘΣΥ͂ ᾿δρι σθαι. Ἀἰοδεῖπα 

πνευματικῇ ἐν τοῖς ̓ -᾿ἐπουρανίοις "ἐν Χριστῷ, ἴὰ [86. Βραύθηιν, Ῥίασεβ 
-Βρϊσίῖαδι ΟἿ ΒΘ. Ἡδδνθηιν [ΡΊ80 65} ἐπ - ΟΠ τ στ 1 πηΐοι: ψ1Ή: ΟὨχιϑέ, 
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ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ 
ὮὯδ οἤὔοβθ ΒΘ ἰῃ πἷἴχπλ ῬὈδζοσα 

κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους 
ΟΥ̓ ννοχ]α, ἴἰοΘ 18 ΠΟΙΝν 

καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, 
δα ἘΠΡΌΙΘ ἰσμοα ἀοννῃ ἴῃ βίσς ΟΣ τ ἴθ ἴονρ, 

ὅ προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν 
μανὶπ δ ἀσδηρα Ὀθέοσο 5. ἰπΐο ρῥ]Ἱδοίηρ (85) 500 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ 
ἐὰσοῦ σὴ 9ε5ὺ5 Ομτὶθὲ ἱπίο δίτη, ϑδοςοχαάϊῃρ ἴο 

τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 
τὰ 6 τοῖλκίηρσ 6 1} ΟΥ̓ 6 ΨΙΗ ΟΕ Βἴτὰ, 

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 
ἰπίο ὕχγϑαῖβαευ ΟἿ ΡΊΟΥΚ Οὗ ἴδ πηδοβοννεᾶ Κἰπᾶο 55 

αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ 

4 καθὼς 
δοοογάϊηρ 85 

᾿καταβολῆς 
ἰχοννίηβ ἀονντὶ 

Οὗ ἰσλ Οὗ ΨΗϊοῃ πο ξανοχοα Ἂ5 ἴῃ {πα ΤῸ) 

ἠγαπημένῳ, 7 ἐν ᾧ ἔχο 
Βανίηξ βϑθι Ἰονεᾶ, ΠῚ Ν.. 229) Ὅ76 ΔΙῸ ἀν τος 

τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος 
{π6 τρῖθϑβε Ὁ τσϑῆβοσ ἔσουρῃ {πα ὈΙοοάῦ 

αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, 
ΟΥ̓ Ὠῖγα, ἰῇ Ἰοίτἰρ Ρὸ οὐ οἵ [86 14}15 Βθβιᾶθ, 

κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς 
Δοσοογαάϊηρ ἴο τὰ 8 ΤΊΟΠ65 ΟΥ 6 

χάριτος αὐτοῦ 
υπδοβοσνεᾶ κΚἰηᾶηθθβ Οὗ Βΐτη 

8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς 
οἵ ΣΟ ἘΒ6 οσδιιβϑᾶ ἰο δροιπᾶ ἴχΐο 

ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 
ἴῃ: 411 νν]βαοχῃ δᾶ ΒΘΗΒΙΙΘΠ655, 

9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ 
Βδνὶπρ τϑας Κη ἴἰο 15 ἴῃς τον ϑίουν οὗ μα 

θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 
Ἅ{ΠΙ ΟΥ̓ Βάχα, δοοοσγάϊζηιρ ἰο ἰῃ6 ἐἰπίηκίηρ ΕΙΣ 

αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 10 εἰς 
Οὗ τα ΜΏϊσ μ6 ἱαξοὰ Ῥαΐοσε 5615 ἔῃ Βίτω το 

. οἰκονομίαν - ᾿ τοῦ. πληρώματος τῶν 
Βοι56 δαγχηϊβίχαξου οὗ ἴῃ 6 ΤᾺ]. 655 ΟΣ ἴμ6 

"καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ 
ρροϊηιοα [ΐπλεδ, ἰἴο Βοδᾶ ὺᾧὃρ ΝΝ {6 

πάντα ἐν τῷ. χριστῷ, τὰ ἐπὶ 
811 (1555) ἱπ ἴ 6 ΟὨσιβῖ, δα (55) ὌΡΟΣ 

τοῖς οὐρανοῖς καὶ ᾿ -τὰ ι ἐπὶ τῆς 
τμ6 Ὠρανϑῶβ ᾿- δηᾶ ἔμ (ἰλ155)ὲ ἄροχιν {8 6΄ 

γῆς" ἐν. “αὐτῷ, 
βασίῶ;, ἴῃ Ὠΐχμι, μὰ ΨΏΟΣα 8150 

ἐκλη ρώθημεν ,ς προορισθέντες 
ψΘ ΣΙ ἀϑπιεη θα Ὁν Ιοΐ Ὠδνΐης Ὅφδη ἀορδηρά δείοσα 

το κατὰ πρόθεσιν: ες τοῦ - τὰ - πάντα 
δοσοζάϊηρ ἴο “ρύτροβθ. οἱ ἐπε (οὔ) ἔδε .811 (65) 

ἡμᾶς 
τι5 

11 ἐν ᾧ - - καὶ: [ 
ὝὟὝΘΓΘ 8150 “δϑϑιρ θα, 85 

860 

4 υϑὺ 85. 16. σῆοβθ ἢ 
ἷἱὰ υἱοῇ σὲ 
ρμϑίοσβ {μ6 Σουπηάϊηρ οὗ 
ἴὍῃ6 μοῦ, ὑδαὺῦ γε 
βου Ὧ6 ΟῚ δῃηὰ 
ψὶυποιὺ ὈΪΘ, 5 ῬαΣοσζὰ 
ὲπὶ ἴῃ ἴον. 5 ἘῸΣ δ 
Τογθογζάδιηδα 15 ἴο ἐπα 
ϑδαορίϊζοῃ τοι ρἢ ὕ6- 
515 ΟἸχιὶδὺ 85 ΒΟῺΚ ἴὸ 
Ὠλγ ΒΘ 11, δοσογαϊηρ ἴο 
{886 ροοά Ὀ᾽θαβθῦγα οὗ 
Εἰ ψ ἢ], 6 ἢ ῬΥδίϑα οὗ 
ὶθ ρ]ογίουβ ππᾶδ- 
βοσνθὰ κί ηάηθϑα Ψ ΏΪΟΘΗ 
Ὧ6 Κἰμαϊν σοπέρχγρᾷ 
ὍΡΟΣ 5 ὉΡΥ͂ ΠΊΘΘΏΒ. Ὁΐ 
[Π15] Ιογϑᾶὰ οὔθ. ἢ ΒΥ 
ΤΆΘΔΙΒ ΟΥὨ ἈΪΤῚ 6 ΠδᾶγΘ 
[06 ΤΕΙΘα586. ὉΨ ΓΒΏΒΟΠΊ 
ὑπγοῦυρῃ ἰδ6 ὈΙοοά οἵ 
ὑμδῦὺ οὔθ, γα, ἐ88 ἴοῦ- 
δἴνθηθϑβ οὗ [0110] {γ65- 
Ῥδδθθ5, ϑδοσοσζαάϊῃηρ ἴὸ 
[6 τίοῆθ5 οἵ ἢἷ5. υἢ- 
ἀοβογνοα Κἰηᾶηρϑ5. 

8 ΤῊΪ5 Π6 οδυϑοᾶ ἴο 
δρουσμα ἰοψαγαὰ τ5. ἴῃ 
8} νβάοηι δηᾶ ροοά 
56Ώ856, 9ῖη ἰπϑαὺ [6 
χηδᾶθ Κονψῃ ἴὸ 115 ὑΠ6 
ΒΔΟΙΘάὰῖ βϑοσοὺ οὗ Ἠΐβ 
ἍΠ1. Τὸ ἰ5 δοοοσαάϊηρ 
ἴο δῖ φσοοᾶ ρ]θαϑυσα 
ΜΏΪΟΩ 6 ρυγροξδᾶ ἴῃ 
ΠΣΒΘΙΣ 10 1Ὸ0Γ 8. δᾶ- 
ταληϊδύσαύίου δὖ 86 
1.11 τὺ οὐ {π6 ἀρ- 
Ῥοϊηὐθα {ἰπ|65, ὩΒΠΊΘΙΨ, 
ἴο ρσαῦμποσ 811 ὑμίπρϑ 
ἰοροίμοσ δρδίῃ 1 πὸ 
Ομ χίϑυ, ῃ6 ἰῃίηρδ. πὶ 
Ἐῃ6 Ὠρᾶνθὴβ δῆ 0Ὲ86 
ῃΐηθ5 οἡ ὕδμ8 “ϑασίῃ. 
[Ἧ65,1 ἰπ “οἶα, Ἡ ἴἢ 
πίοι ἰῇ Ομ". 8 

Ὠοίτϑ, ἴὰ ὑδαὺ Χὲ. ΟΣ6 

Σογθογάδιηθα ᾿βοοοσαΐης 
ἴο ἴπ6. ῬΡύτΡοἕΘ οὐ ἷσι 
ἍῈῸ ορογαΐθβ 81] ἐμϊήρϑ 

κόπο σον οτἀρνν κα κ μμμυβκο κα βνοναι 

ΝΠ ΨΨΆᾳΙΝΝΝ 

861 ἘΡΗΈΒΝΙΑΝΝ 1:12---.8 

ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ 
ΜΟΧΚΙΩΒ ἴὰ ϑοοογάϊη ο 6 οουῶβεὶ οξίδο 

θελή! ματος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς 
οὗ ΠΩ, ἰὰο 6 ἴοθδ ΓΡΕῚ 

εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς 
τπὶο Ῥχαΐῖβα οὗ ΒΊΟΥ Οὗ 86 (0065) 

προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ" 12 ἐν 
Βανίηβ Ὠορεα Ὀδϑΐοτε ἴπ 168 Ομ σὶϑῖ; πὰ 

ᾧ καὶ ὑμεῖς. ἀκούσαντες τὸν λόγον 
ΨΜΏΟΙΩ 8150 τοῦ Βανί βεασά ἰὰς ψοχᾶ. 

τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
οὗ ἴὰ 8 τυ, τε δοοῦ Ὠδνν8 οἔ ἴῃς 

σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες, 
ΒΑΙναίοη οἔτου, ἴθ ὙΨΏΟΤΩ .841530 Βαδνίῃρ Ὀο]ϊενοά, 

ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς 
τοῦ ὙΕΙΘ βοδι δᾶ. ἴο ἴλ 6 ΕἸΣ δι οἵ [188 

ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 ὅ ἐστιν 
ῬΤΌΤΩΙΪΒ6 ἰο ἴδ6. ΒΟΙΨ, ΜΈΣΟΙ (8185) 15 

ἀρραβὼ τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς 
ἰοκοῃ ΟΥ τὴ 6 Του ϊίβησθ ΟΥ̓ τ5, ξαΐο 

ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς 
οἔβε ἰϊῃρ ρσγεβοσνοα, [ἷΐο ΤΕΙΘΆΞΙΩΕ; ὉΚΣ ΣΘΏΒΟΙΩ 

ἔπαινον. τῆς δόξης αὐτοῦ. 
Ῥγαὶδαδ οξίῃθ ροῦν οἕδίτα. 

15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας 
Βανῖτβ Ὠδδτα ΚΝ εν χ6}}1ε} 115 ΔΙ5ΟῚ, 

τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν. ἐν τῷ κυρίῳ 
16 δεοςοοσάϊηρ ἰ᾽ο τοῦ Ζδῖί απ ὼς Ζοχὰ 

᾿[ησοῦ καὶ τὴν εἰς πάντας τοὺς 
᾿ζ65 5 δὴ {86 [2181] :πίο Δ 6 

ἁγίους, 16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν 
ΠΟΙΝ (Ομ 65), ποῖ 1 δὰ σθϑίησ Ἰδηκίηρ 

ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν 
ΟΥ̓ χοῦ ΤΑ ΠΟ ΤΑΔΚΙΩΝΣ Ὅροι, τὰ 

προσευχῶν μου, 17 ἵνα ὁ ᾿ θεὸς 
οὐ ὈΥΨΘΥΒ οὔτως, ΙΔ οτάᾶεν {τ΄ ἴδ6 αοα 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ 
ΟΣ ἴῃ 6 Τιογὰ ΟΥ̓. 7655 ΓΟ σίβί, 188 

πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα 
Ἐδΐμοσ οὐίμπε ρίοσν, ψουὰ σίνε ἴο χοῦ βρϊσις 

σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν 
ο τ βάστα " δῃᾶ οὗ τονοιδίίοα ΕεῚ 

᾿ἐπιγνῶσει αὐτοῦ, 
δοσυταία Κπον]οᾶσα οὗ τη, 

18 πεφωτισμένους. ς τοὺς ὀφθαλμοὺς 
Ὠανίηβ Ὀθθ ΘΠ σΗομσα τε δυὸ5. 

τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι 
οὗ τῆς Ὠραχὲ οἔὗγου ἱπίΐο ἴθ ἴἰο ἔδνε Κῃονα 

ϑοσοταΐξηρ. ἴο χλ8 
ΒΡ δῖ ΜΠ1Π σομῃ- 
5615, 12ύμδῦὺ. να 
ΒῃΟΙΜΙΩΑ βοῦν ΟΣ 
16 ὈΓΙΔΙΒ6 ΟΥ Ὧΐ5 
ΘΊΟΥΥ, ὸ ψῇο ἤδνδ 
Ῥδθὺ ἔϊσεῦ ἴο ορα 
ἴῃ τῇ6 ΟὨγχῖϑὺ. 18 Βυὺ 
τὸῦ 8150 Ὠορρᾶ ἴῃ 
Ὠἷπὰ δἴΐεσ γον Ὠρϑδγα 
ἴα. ψοστάὰ οὕ {συ ἢ, 
Ὅ᾽06 βορὰ ὕϑὺβ δροιῦ 
χοῦκ ϑβαϊναϊίϊοῃ. ΒΚ 
ΤΘϑ 5 -οὗ ἢ 8}- 
50, Δἴ, τοῦ Ὀ8- 
1Ἰονθᾶ, τοῦ Ψψ6Γ6 
βϑϑιθδα πὶ [6 Ῥχοϊὰ- 
1βεα ὨΟΙ͂ν. βροὶ σὺ, 
14 ΜΏΪΟΩ ἰβα ἃ ὑοξρῃ 
ἷὰχ δάνδῃοθ. οἵὔὐ οἱσ 
1 ουϊδησο, - ἔοὸσ ἰἢ8 

ΘΌΣΡΟΒΘ “οὐ γτοίδδϑῖπσ 
ΨΥ ἃ τδῆξοῃ [οὐ] 

ΟὟ Ὀοϑβθοβίοη, [Ὸ 
ὯΙ ΕΙΟΓΙΟΙΙΒ. ὈΓΤΔΪ56. 

1 Ταῦ ἰ5 ΜὮΡ 
Ὶ 4150, β'ποβ 1 Ὥβδγυθ 
Ὠρασχὰ οὗ ὑπ ξαϊα 

τοῦ Ὠδνθ᾽ ἴθ ὑ88 
Τογὰ σοθὰβ δηὰ τοὸ- 
ψατὰ 811. ΤΦὩ6 ΒΟΥ 

Ομθϑ, 18 ἄο. ποὺ σϑϑϑθ 
αἰνίαρ ΘΚ ΤῸΣ 
τοῦ. 1 σοι τ - 

τἱουΐησ. στοῦ: ἴθ ΣΔΚ 
ὈΓΒΟΥΒ, 17 ὑμαῦὺ [ῃ8 
αοα οἵ οὺὖξζ Τιοοτᾶ 
Φ 6505 ΟὨσιδῦ, {886 

ἘΔΙΏΟΙ ΟΥὨἨὨ ΡΊΟΥΥ, τᾶ 

δῖὶνθ χοῦ 84. ϑρϊτὶῦ 

ΟἽ ψιδάοθ δῃηᾶὰ οἷ 

τουθιδίύίου ἴθ 6 δ0- 

συγαὺθ Κηον]εᾶσο οὗ 

Ὠἰα; 18 πῇ οὐὸ οὗ 
ΧΟΥΚ Ὠρδασὺ δ8γ7- 

ἱὴσ Ὀθοὰ ΘὨ]ρὐθηΘΩ, 
ὑμδὺ τοῦ 128. ΚΩΟΝ 
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ὑμᾶς - τίς. ἐστιν. ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως [ΜΗδὺ ἰ5. 6. Βορᾷ 
“ὐὸῷνῦό Ψιαδὲ 15 - 186 μορὲὸ .οὔίπμθ. σδηϊῃρ. [0 ΨΏΪΟΏ ὯΘ. Οδ8116 

αὐτοῦ, --- τίς ὁ :. πλοῦτος “τῆς δόξης [γοῦυ, ψῆδὺ ὑπ ρῖο:- 
ΟΥ ἴτη, “ἰννῇδὲ - 6. σίσμοβ οξίῆθ. βιοῦν ᾿Σ]ΟῸ5 ΤΙΟΏΘΒ 8Γ8 

-τῆς ὁ κληρονομίας :αὐτοῦ- ἐν. τοῖς ἁγίοις, ΒΟ 6. ΒοΙᾶς. ἃς 
οἔίῃμθ -ἰμουιδησσ :- ΟΣ μὲσ οἶα ἰὯ6 ΠΟΙ (0565), [8 ἱπρουλύϑησθ Ἔὸρ 

. ὑπερβάλλον. 
" ΒΌΣραβδίηρ:. 

εεἰς ἡμᾶς -- τοὺς 

μέγεθος [86 ΠΟΙ ὉΠ65,. 19 δῃηὰ 
Ετεδίχιθαβ ψηϑὺ ὑπ6 -ϑγρδβα: 

ΠΡ ργθαίμθα οὗ Ὧςϊ 

19 καὶ. τί. τὸ 
ταπᾷ πα ἰδο 

τῆς ᾿ δυνάμεως αὐτοῦ 
οὐἴῃε - νοῦγεσ ΟΥ̓ Βίτα. ἰηΐο 5 ἐπα (ομῈβ. ΠΡΟΨΘΙ 5. ὑοψνατγὰ 

τοιστεύοντας ᾿κατὰ τὴν ἐνέργειαν [8 ὈΘΙΘνΘΥΒ. Ιὖ -ἰα 
᾿ς Βαμονίπρος οδοσογάϊης ἰο. ἴα ορεχαίίοῃ. νὰ [οσοταάϊηρ ὕο - [8 

τοῦ. - κράτους: “ τῆς. ἰσχύος “αὐτοῦ ορϑοταίύϊοη ΟἿ Ὲ6 
ΟΕ ἐπα ΤΡ τί 655. -ἰ ΟἿ ἐδ6 ἔτ τὰ.21:424] ΤΣ μΐτη ταϊρ ὐπδ55 οἵ: ἰδ 

290 ἣν ἐνήργηκεν - ἐν -τῷ - χριστῷ [δύτοηρύβ, .20 ψι τῇ 
ΣΌΝ με μὰβ ψουκεὰ θ ἴθ ἰδ ΟὉυῖβὲ 1 ΜΘ Ὧ6. δ. Οὔδτ- 

ἐγείρας .ςο αὐτὸν . ἐκ νεκρῶν, [86 ἰχὰ ἴῃ ὁ886. οὗ 
Βανίηρ ταῖβοα ρ΄ ὮΠ οὔὄΐοξ ἀεβδα (ομ65), ἐὑ86.: ΟἸὨ γἱδὲ ΜΠΘΩ 

καὶ “ καθίσας. ἐν . δεξιᾷ αὐτοῦ. ἐν 6 ταὶθοα Ὠΐὰ ἂρ 
διὰ μανία βοαΐθσά ἰὰ σχίσῃ [ΠὰΠ4Δ] οξδίτα. ἴὰ [στοὰ πῃ6 ἀθδᾷᾶ. δηᾷ 

τοῖς “ἐπουρανίοις ᾿ 21 ὑπεράνω πάσης |ϑθαίοα ἷπλ δὖ ἨΪβ 
δε. Βοέσαην [ΡΙ8 6651. ονουτ-αρνγετά οἵ νεῖν στρ δηάᾶ.. ἴθ ᾧ[ῃ6 

ἀρχῆς . καὶ: ἐξουσίας καὶ δυνάμεως ΒΘΔΥΘΉΙΥ ΡΙΔΟαΒ, 
ξονεσητηδαξ.. ἃπᾷὰ οξϑυίϊποτν δὰ οἔροναι., 21 Ὁ ΘθΟΥΘ᾽ ᾿ΕΥ̓́ΘΙΥ͂ 

καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος βονοιττιδη δηᾶ δι- 
δηᾶά οὗ Ἰοτάβῃϊρ δμᾶ οὗ Ἔνεσν ὭΒΙΩΘ ἐμουὶν δα ρονοῦ δηᾶ 

ὀνομαζομένου οὐ. μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ 1 ἰΟΥάΒΒΙΡ΄ "Βα ΘΥΘΣΥ͂ 
Ῥείπρ πδιηθά ὕοΐ ΟἿ ἰδ ἧθ ὃδρὲῈ  ἴμῖ5. [ὩΒ1ῚΘ ὨΔΙΘΩ͂, ποῦ ΟἿἹΥ 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι" ἴΏ ὑμ15 βυϑύθι ἱ 
νῬαΐ 8.30 ἃ δε μ6) μεϊηξν αροιΐ (ἴο θ6); [ἐπίπιρο, θὰ δἷ5ὸ. ἴῃ 

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑτὸ τοὺς [ὑμαῦ ἴο ΟΟὨ16. 22 ": 
Θ΄ 81] (1165) Ἀ6 βαρἠεοίεά ἀηᾶοῦ .- ἰμ6 [2150 ΒΒ] 6 ο θα 811] 

πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν μϊηρ5 ὉΠάΘΓ ἈΪ5 
ἔεοῖ - Ὅἕ Εἴτα δῃᾶ Βἰτα ἌΘ βανα ΠΟΘΙ ὸ ξοοῖ, δὲ κά, τοϑᾶβ ᾿Βετὴ 

ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησί 238 ἥτις [ῃθδ 
ΟΥ̓ΟΣ . 8}1} (155) .. ἰο ἐπ ἐαροϊο σία ἐΛΜΕΙΘΗ Νῃ ἃ οτος Αἱ ἀμαμε 

ἐστὶν - τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα 
“5. ἴδε 'ΡΟΩΣ οἶα, [86 λήρομι 28 ΜΒΪΟΏ. 15. 5. Βοάγ, 
εἰὐτοῦ .-: τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ἴμε ΣΩΠΏΘδ5 οὗὁἨ μῖτι 

οὗ ἴῃβ (οῃ6) . πθὸ 811 ([π|2865) ἴπ 81 ([πΐπρ9) ] ΠΟ πο ἊΡ 811 ὑμίῃβο 
πληρουμένου.:. ᾿ τς [Ὁ 8 τ Ύ ὑπ 
οὗ (066) ΒΠΙΑΕ. ΕΠΥ Βοστήοσα, [ΠῈ 

εἰ πὺς Τρ τ ἷκῳ ᾿ Η ΝΑ 151 χοῦ [(οῦ χη 
καὶ ὑμᾶς ὄντας “μεκροὺ τοῖ . : θυ 

2 Αὔάὰ τοῦ Ῥείορ ᾿. ἀρδά (0666) τὸ ἐπ 8116] ὑμοιθὴ τοῦ 
Μετ αἀοδᾶά ἴθ ὕὑοῦκ 
ἐγδβρᾶϑδοα. δῃᾶ. 5118, 
2'η. ψΆΪΟΠ τοῦ 
δῖ. 6 ἰἶϊπιθ ψαϊκοᾶ 

ταῖς. ἁμαρτίαις - ὑμῶν, 
οἵ τοῦ, 

παραπτώμασιν καὶ 
4115 Ῥϑϑίᾶθ : δηᾶ ἴο 6. 5.ὴ5 

ὦ ἐν --- αἷς περιεπατήσατε 
ὰ. ΣΟ γοῦ ψαϊκοα 

: ποτὲ 
- Βοπιϑιϊηια 

868 

᾿κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ: κόσμου’ : τούτου, 
δοσσγαϊπς ἴο πθ΄ ὅ58 οὔίπα: ννυσα 1118; 

᾿ κατὰ ᾿: τὸν ἄρχοντα τῆς ᾿ ἐξουσίας 
δοοοχάϊηρ ἰο. ἴδ ΤΌΠΟΣ ΟΥ̓ [6 δι μοσιν 

τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν 
οΥ ἴ)6 ΙΓ, ΟΣ 541: βρίσιῖ τὰ 6 ΠΟΥ 

ἐνεργοῦντος. ἐν τοῖς. υἱοῖς τῆς 
ορεσϑίϊηξ νυ τὶ ΟΝ ἴῃς ΒΟ 5 οἵ ἴδ8 

ἀπειθίας-.. 8 ἐν οἷς καὶ. ἡμεῖς πάντες 
αἰϊβορεάϊθηςθρ; ἴῃ μοΩλ 8150 Ὑ6 . 81 

ἀνεστράφημέν - ποτε ἐν. ταῖς ἐπιθυμίαις 
γογα σφ α΄ βουηθίπης ΕῸῚ τὰς ᾿ἄρβισοϑ 

τῆς - σαρκὸς: ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα 
οὐἴβε. 8658... . οὐ υ8,- ἀοίϊῃ5 ἴἂβ Ψ11. 

τῆς : σαρκὸς". καὶ - τῶν 
οὗ ἴὴ8 ΒΒ  επα οὗ ἴῃ 

καὶ ἤμεθα -᾿ τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς 
δὰ ΨῈ να. οΠ]άσθη ἰοπϑίασα οὗ γαίῃ. 85 

καὶ. οἵ τς Χοιποί" --- 4 ὁ. δὲ θεὸς 
εἶθδο μα. -Ἰδξΐζονοσ (ο 65); --- ἰῇ  νρευΐ. - ἀοὰ 

πλούσιος ὧν ἐν. 
τίς τ ΌΘΙΩΚ 1 

πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ “ ἣν 
ΤΑ ἢ ἴονβ ΟΥ πη ὙΓἢ 

ἡμᾶς, ὅ καὶ ὄντας. ἡμᾶς νεκροὺς 
5, διὰ Ῥεΐῃβ 8 ᾿ἀεδᾶ (01.685) 

: "διανοιῶν, 
ταθη δὶ Ῥεσοθρ ϊουβ, 

σου ρα 16 

ἠγάπησεν 
ὸ Ἰονϑᾶ 

τοῖς 
ἴῃ 186 

ΤΟΓΟν, 

παρατιτῶ μασιν . 
784115 Ῥεϑίαθ " το [88 

ἐστε. 

Ὦ6 τηϑᾶθ αἴνε. ΝΣ 

χάριτί - 
ἴο ἀλάοβεννεά ΚΙἰπᾶηθθε τοῦ 8.8 

. , τὸς 6 καὶ: συνήγειρεν. 
ἈΔΝΙΩ5 Ῥεβὰ βανεᾶ, - δᾶ τ ΕΠ ταῖξεᾶι ὉΡ ἰορείδεν 

καὶ συνεκάθισεν “-΄. ἐν .-τοῖς ἐπουρανίοις. - 
διαᾶ.. 'Β6 βοαϊξα Ἰοδείμον.ς οἶα 6. Βδανφηϊν. [Ρ18665] 

ἐν ΄- Χριστῷ " τς τα Ἰησοῦ, 1... ἵναν 

χριστῷ, σ. 

ΘΟ σίβέ, -- 

σεσωσμένοι, 

1 τ ΟἾσῖβὲ ὁ ᾿ Τεβαβ, - ὰ οσβεχήμαῦ 

᾿ ἐνδείξηται ᾿ ε ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς -- 
Βὸ τὐϊραὶ 5ΠΟλν᾽ να χὰ οἶδε: Δ6 65 μὰ (οπ85}. 

ἐπερχομένοις " τὸ ὑπερβάλλον : : πλοῦτος " “τῆς.. 
ςοταμτεῖ ὌΡΟΣ, τῆξ ᾿ ϑυτρδαϑίῃε τορος. ΟΣ 16. 

᾿ “χάριτος τ αὐτοῦ ᾿ ἐν χρηστότητι: 
πηδεβεγνοᾶ ἈϊΛδΠ 655 ΟΥ̓́ ΠΣ  -ἰὰ Εἰπάποϑο, - 

᾿Τησδῦ. ᾿- ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ 
"Φεβάβ." ἀροῦν 5 ἐΝ ̓ ᾿ΟΒσΙβί 

᾿ τδίῃ... 

ἐλέει,  διὰ- ᾿“τὴν 

: {τὦ. ψ6γθ6-. 
συνεζωοποίησεν τῷ 

ἘΡΗΒΒΙΑΝΕ ᾧ: 8... 

δοοροτᾶϊῃρ ὅο ἴπ8 
5Υδῦθις οἵ. ΤΆΪΩ ΡΒ 
Οὗ ὑμϊ ψόσιάᾶ,» δο- 
σοχάϊησ ἴο 6 ΤΌΠΟΣ 
ΟΥ Ὁ) 6 δυΐύδουσὺν 
ΟἹ Ὁ. οαἷγ,. ὑδ6 

βρϊσὶῦ ὑμαῦ πον οροῖ- 
δῖο ἰπν δῇ 5Β0ῇ8 
ΟΕ ᾿αἰβορεάίΐθασθ: 8 Ὑ685,. 
ΔΥθΟΡ ὑπο {ΕῸ - 8}} 
αῇῷ οὐδ. ὑπ οου- 

ἀποίδα΄. οὐγβοινοα. ἴῃ 

Βδιοῦν. ΜιΓ 8 
ἀθϑῖσοσ. ΟΕ ΟἿ ΠΟΒΏ, 

ἀοίῃρ ὑπ 6 ῖ)65 
ψΈΘα- ὍΥ . {π6΄. Β 65 ἢ 
δι ἃ ὑπ86.: ὑπβοιυ δ ῦδβ, 

διὰ νψὸ. οῖ6 τϑῦ- 

ὌΤΔΙΙΥ οὨἰάτγοπ οὗ 
δνΘῺ. 835. ἴῃ 

τοϑὺ. -ἀ Βαῦ. Οαοᾶ;. ΨΏΟ 

δ. ΟΙΘῺ ἰΏ. ΤΏΘΓΟΥ, ΤῸΣ 
ΗΪ5 σεθαῦ Ιοσϑϑ. τα 
ψΕΪΘ 6. Ἰονεᾶ ὖ, 
ὅ γηϑᾶδ 15 αἷΐνα ἰο- 

ΠΡΘΊΒΟΥ αἰ ὑδ6 
ΟὨχὶπῦ, ον ΏΘΗ 

ἀοδαᾶ ἷἰπ 

ὑΥΘ5 0 8.55605--ΟἪἮΡΥ͂ 018- 

ἀδδογσνεὰ Κἰη πη 655 
τοῦ αν ὈΘΘ Βα νθᾶ.--- 
θδηᾶ. 6. ταϊβαθ τ5 

ὮΡ ὑοροῦβοι δᾶ 

βοαῦθα 8 Ἰορσούμοσ ἴα 

Το ᾿ Πθανθηῖγ9:. ῬΙΒΟΘΒ 
ἾΩ απίοι, ΜΙΕ ᾿ΟὨτΊβῦ. 

σοβαθ, {ύμπαὺ ΤΏ" 86 

σοϊμΐηρ 5υβύθῃιβ οἵ 

Ηΐηρ5 ὕμοσα τοϊρῦ Ἀ6 

ἀδιμοηδίγα θα 188. 50-. 

Ῥϑϑϑειρὶ στίσμοστ ΟΣ -Δ15᾽ 
΄πηδδϑοσνϑα . Εἰ ΠΛ 655. 

ἔὰ Ὠἶδ. συδοϊοιβηθδα ἴοΣ 

ψαγτᾶ.- τ5 ἴπ-- πϊοὴ 

ψῖ ΟἸὨγῖθε σοϑιδι"..- 

9. ογβίθιῃ οὗ. ἐρϊπισβτεαϊών. ἐ (αἴ 015), ἘΆΒΑ; ἡ 
οὗ, --8856,---δοηθγαίοῦ᾽"),.. 517; 

20 Ὑγογᾶ-- Κόσμος (Κοδίτηοδ), ΒΑ; ΝΙΝ» (οὐαῖνπι)), 
ο- (ὐὐ Πασ', - ταθϑΐχσερ..- 

(ἀογ, ταθϑτιήτιβ:- “ῬΘας 
“ΘαδδοΣα"5), τ .- 

Ἴητ,18...Σ 1: 



ἘΡΗΒΕΙΝΙΑΝΝ 2: 8--14 

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε 
τοίδα  ἀπάοεογνοα Κἰηάμθθβ Ὑοῦ 816 

σεσωσμένοι διὰ πίστεως: καὶ τοῦτο 
Βανίηρ Ῥθοη βϑανεὰ ἰμχουθῃ Ζϑιτ; διά ἷσ 

οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον᾽ 9 οὐκ 
κοΐ οὔΐοῖ τοῦ, οὗ ασα μα ΕἸΕι; ποῖ 

ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις 
ουΐ οὗ ὍΟΙΚΒ, ἀκ οσᾶοσ [μαὺ ποΐ ΒΟΙΩΠΘΌΣΘ 

καυχήσηται. 19 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, 
Βροι Ια Ροαϑ. Οἕμί ἴοὸσ νθ ᾶἄσθ ἐδίηβ τηβαθ6, 

τς ΚΤΙ ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ 
(οη.85) μπανίηρ 6 οσθαίΐςα ἴῃ ΕΟ χδί 7655 

ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς 
ὭΡΟ. φνοῦκο Ξοοά ἴο ΒΟ ἢ 

προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν 
ἢ ὑγθραγοᾶ Βοίοσαε:Ὺ 6 Ἑαοα ἴῃ οχσᾶοσ πὶ ἴῃ 

αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 
1.1.9] ψγ 6 ταῖθμθ!! Ὑ81Κ. ᾿ 

11 Διὸ μνημονεύετε ὅτι 
ΤΉΣΟΌΡΗ  ΙΘΒ Ἐ6 τοῦ ΓΟ ΘΙ ΘΥΪΠΒ 1μαϊ 

ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἵ 
βοτηθίϊαθ.. τοῦ. ἐμ πϑίϊοηβ ἴθ ἢσϑῃ, 6 (ΟΠ 65) 

λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης 
Ῥοϊηξ 58:14Ἢ ὈπΟοΙσουΤ ΛΟ ϑῖο Ὁ ἰᾷβαὸ Ὀαὶπρ 5αϊα 

περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, --- 
κοι ΜΙ ἢ ἴῃ δ ΓΕ τηδαθ ὈΚ δαπά, -- 

12 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ἐδδέ τοῦ νγοσθὸ ἴο 36 βδρροϊηϊδα ἶσα τὰδὲ 

χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι 
δ ̓ Ρρασί ἔγοῦι σι ϑὶ, δδνίηρ ὈΘοὴ δἰϊθιαδίεα ἔγΌσΩ 

τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι 
ἴ1ὰ 68 οἰσρησν οἵίμπθ Ι5Υ86] δὰ σἰσδηθοΥβ 

τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα 
οἔἴβα οονοαδηΐθ οὗ ἐδ6 ᾿ῬΧΟΥΑΪΒΘ, " ΒορΘ 

μὴ ἔχοντες καὶ . 
ποῖ μανίηθ πᾶ 

18 νυὶ δὲ ἐν 
Νον πὶ ᾿ 1π 

. οἵ. ΣΞ5ξποότε 
ἐμ6 (ο 65) βοσηθεσηθ 

ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι 

κόσμῳ. 
τνοτ]α. 

ὑμεῖς 
τοῦ 

᾿ἐν τῷ 
ἧπ. τῆ6 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
ΟὨσὶδί " 7658 

ὄντες μακρὰν ᾿. ἐγενήθητε 
Βοΐηρ ἸοηΡ νὰ} σοῦ ὈΘΟΘΙΩΘ 

τοῦ -χριστοῦ. 14 Αὐτὸς 

ἄθεοι 
δοα!655. 

ἌΘΟΑΣ οἶν. {π6-: ΒΙοοᾶ ΟΕ ἢ6 ΟὨσιβί. Ης. 

γάρ ᾿ἐστιν- ἡ “ εἰρήνη ἡμῶν ὁ᾽ 
οτ ες 15. ἴς. ξδαοθ.. ο 5, ἴδε (ομθ) 

ποιήσας. ᾿ τὰ ᾿ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ 
Βανὶηδ ταϑαθ ἐδθ (ἐμ1τι|655) Ῥοΐίμ Ὁμ6 δηᾷ ἴδ 6 

μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, ΄ 
τ α1ὁ ν} 811 ὉΕΙΠ6 : ἔδρποθ Βανϊη δ Ἰοῦβεά, 

125 Ὑ͵οια-- Κόσμος (ΚΟϑ΄.05), ΚΒΑ; ὈΝ5ῚΨ (ο«Ἰαΐην), 7π,- ΠΕΣ 

864 

8 ΒΥ ὑῃϊβ υπαοβοχνρᾶ 
Κἰηάηθθθ, ἰηαθρᾶ, τοῦ 
Ὦδνθ Ὀθ6ὴ ϑδνϑά 
ΤὨΓΟΌΡΩ ἔδιῃ; δῃᾶ 
(15 ποῦ οὐ]ηρ ἴο χοῦ, 
10 5 αοα᾽ 5». εἰ. 9 Νο, 
1 15 ποῦ οὐϊὴρ ἴο 

ΜΟΓΚΒ, ἴῃ ογχᾶθυ ὑδδὲ 
ὯΟ πῖδὴ 5ῃουα ἤδᾶνα 
δτουῃὰ ἴοῦ Ῥοδβίλῃρ, 
10 ΕῸΣ Θ 8.6 ἃ ὑὉσγοῦᾶ- 
οὐ οὗ Ὠἷθ ψοΥκ δηά 
ψογ6 οτοαίθα ἴῃ πη 
πὶ ΟἸχιϑὺ 9655 ἴον 
σοοῦ ψοσκβ, ΜΏΪΟῆ 
αοα Ργδρασεα ἴῃ δᾶ- 
νϑῦοΘ ἴῸΣ 5 ἴο ψ8Ι1Ξ 
ἴῃ. ὑμθ. 

11 ΤὨογοξοσθ Κθαρ 
Ῥϑαχίησ 1 τα ὑπ 
ΤΟΥΥΔΟΥΙΣ τοῦ Ψ6ΓΘ 
Ῥϑορὶθ οὗ ὅπ Ὡδυϊοὴβ 
85 ἰο ἤσρβθῃ; “ποϊτ- 
σὐμηοἰϑιοη" Ὑοὸὺ ψψ χθ 
8164 Ὁ ὑμαὺ ΜΏΪΟᾺ 
'5. σϑοὰ “αγουχλοί- 
Βἰοη" τηϑᾶάθ ἴθ ἐδ6 
65 νι 8π8:5-- 
12ιμθὶ τοῦ ψοῖθ δὲ 
{παὺ ὈΑΡ ΟΪΔΥ {πιο 
ψνυιύμοιϊΐ ΟὨγ δύ, δ] 16}. 
αἰρα ἔγομι π6 βἰδΐα οἵ 
15186] Δπα 5ὑσϑΏρουβ ἴο 
{86 σογοηϑδηΐ ΟΥὗἠἨ ἐπ 
ΓΟΤἾθ6, δηα τοῦ δὰ 
ὩΟ ορθαὸ δ8ηα ψοσα 
ψιμουλ αοα ἰῃ ἐδ 
ΟΣ." 13 Βιυὺ πον ἰῃ 
απίοῃ τὶ ΟἸχὶδὺ 96- 
505 γο] ΨὯΟ ΨΟσΘ ΟμοΘ 
ἴαι οὗ Βᾶνα σΟΠΊ8 (ἴο. 
6 ΠΟΔΓ ὉΥ͂ ὑ86 Ὀϊοοᾷ οὗ 
[86 Ομγῖδὺ. 14 ἘῸΣ 6 
5. ΟὟΤ. ῬΡϑᾶσθ, Ὧ6 ψῇο 

τηϑάθ 6 ὕψο Ὁ81- 

{165 ο8 δηα ἀδδύσογθᾶ 
[86 ΨΑ11 ἴῃ . θούψθοῃ 

μαὺ ξοῃσδα ὑμθὰ ΟἿ. 
Ὶ 

τ᾿ 

86 

αὐτοῦ, τὸν 
ΟΕ Ὠΐ, τῃ6 

δόγμασιν 
ἄθοσχϑοβ. 

ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ 
φησ ἃ ἴδε β685ῃ 

νόμον τῶν - ἐντολῶν ἐν 
ΙτΔὉ ΟΥ̓ ἴλ6 σοιητηδϑηαχηθῃ ἐβ ἴῃ 

.ι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο 
μανίῃβ ἤδᾶθ ἱποβοοῖνο, ἴῃ ογάοσ ἰῃδὲ τῆ6 ἵἔνο 

ος Κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς. ἕνα καινὸν 
6 τσὶ οσεαίθ ἴθ ἈΣΒΟ ἰηΐο ΟἿΘ ξεῖ- 

ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ 
ΤΆΔ ταδκίη δ᾽ Ῥϑϑος, αηὰ 

ἀποκαταλλάξῃ ἀμφοτέρους ἐν 
86 το θὴς ΠῚ ΤΕσο 6116 τὰ 6 Ῥοΐῃ ἴπ 

ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ 
οΘΒ Ῥοὰᾶν ἰοίμε αοά. ἐπσοῦθῃ ἴδε Βίδκθ 

ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ: 11 καὶ 
Βανί Κα ἴ΄ἤ6 θηχηλίν. ἴῃ Ἀνὰ; 8ῃηα 

ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην 
Βανίπξ σοσαθ ἢ 6 ἀδοϊδχϑᾶ δ5 βοοᾶ ποὺνϑ θᾶ 6α 

ὑμῖν ᾿ τοῖ μακρὰν καὶ - εἰρήνην 
ἴο γοῦ ἴμ6 (οΠ 65) ἸΟῺΒΞ [Μ8}}] - δῃὰ Ῥϑδσα. 

τοῖς ἐγγύς: 1' ὅτι ὀΣἝ68δι᾽ 
ἰο ἴα. (ομ65). ὥθᾶσχ; Ὀθοδβαο σου ἷτὰ. 

ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι 
Μὰ ἀγο πανῖ ἰδ6 οδάϊῃρ ἰονασά ἰὰθ Ῥοίῃ 

ἐν. ἑνὶ, πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 
ἴῃ οὔθ Βρὶσὶς ἰονασχὰ ἰπθ. Ἐ'δίδμοσ. 

195. ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι 
ἜΘΑΙΠν. ἰμογθέοστο ποΐ γοὲ ὑοῦ 86 βίγϑθ 5 

καὶ πάροικοι,.. ἀλλὰ ᾿ ἐστὲ ΄. συνπολῖται͵ 
δηᾶ ἀἄννοι]θυβ Ροϑᾶθ, θὰ τοῦ το ἔδιοῦν οἰ ΖΘῖ5 

τῶν. ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ 
Οὗ λθ΄: ΠΟ (οὩ.65) 8} 4 ΒΟιΞΕΒΟΙ [ΤὨΘΤΏΡ6ΓΒ] ΟΥ̓ ἐμ 

θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ. θεμελίῳ 

15 τὴν 
{πὸ 

τοὺς 

αοά,; Βανί θθεὰ ὉΠ Ρ Ὅροι ἴμ6. ἐουπάδεοι 

τῶν ἀποστόλων καὶ. προφητῶν, ὄντος 
οξίδε - δροβίϊεβ δῃα ΟΕ Ρρσορμοῖβ,. θη β 

ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ . Χριστοῦ .᾽ησοῦ, 
ἴον» σοσΏθσ (βο} 6) ΟΕ τὰ οὐ (ΟἸχὶςὶ ᾿. ὅ6β5, 

21 ἐν- πᾶσα οἰκοδομὴ 
ἘΠ ΤῚ δ 2616} 811 ΄- Ῥααϊησ 

συναρμολογουμένη ᾿ς αὔξει εἰς 
Ῥείη 7οἱίθα ἰοσεΐμου. 5 στο ηδ 1ηἴο 

: ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 22 ἐν ᾧ 
αἰνίλο μαριϊβίοι., μον ἴθ ΤΙιοχά,: ἰὰ ΨΒΟΙΩ 

καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς 
ΕΟ χοῦ αθ θείας Ὀἢὲ ῸΡ ἰορείμες ἰηΐο 

κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι. 
ἀν ειηρ Ρδοθ οἔίμε αοᾶ ἰὰ ΒΟΪΤΙ, 

αὐτοῦ. 

ΕΡΒΕΒΙΑΝΝ 2:18---.92 

15. ΒΥ τθϑδὴϑ οὗ ἰδ 
ἤθβϑῃ 6 δοϊ])δηρα ὑπ6 
Θηχηΐϊνν, ἰῇ τὰν οἵ 
σοῦ 601- 
δἰδύίηρ 1 ἀθοόσεοβ, ὑμαΐ 
ὯΘ παϊρρὺ οτοαΐθ ἐμ6 
ὑνο ὈΘΟΌΪΘ5. ἰπ πηΐϊοα 
Δ ΠΙΠΊ 5617 1ηὐο Ομ 6 
ὯΘῚ 85 δὴ χῇβδκθ 
Ῥθδοθ; 16 8)ηᾶ ἰῃδὺ ἴὸ 
χαῖρ ΓΌΠΠΡ ΤΟΟΟΙ ΟἾΣΘ 
οί Ῥϑορίθβ ἰἢὩ ΟΣἿ8 
Ῥοάν ἴο αοα ἰπτουρῃ 
{06 ἰογύαγα βίβκα, Ρ6- 
ΟΔΌ56 Ὧ6 πα ΚΙΙρα οἷ 
6 ᾿ ΘΏΣΑΙΓΥ ὉΡ ΤΊΘΔΠ5 
οὗ ὨΪΤΏΞΘΙ͂, 17 Δηα Π6 
ΘΔ. δοᾶ ἀδοϊαγρά. Π6 
.-ΒΟΟα Ὥστ οὗ Ῥδϑδᾶσβ ἴο 
χοῦ, 6 οὔδὸϑ Ζδὰγ 
ΟΥ̓, δα ῃγοῶθθ ἴο 
(Ώο86. Ὥρδγ, 18 θδσδῖιϑθ 
᾿ΒΏΤΟΌΘΗ Ππἰτὶ τα, Ροΐἢ 
ῬΘΟΡΙΘ5, ἤν ἐπ 80- 
ῬΙΌΔΟΙ. ἴο ὑδδ6 ῬΔΙΠΘΓ 
ὉΡ οὔ ϑρίγιῦ,. 

19 Οογίαϊηιν, ἰ,θτα- 
ΙΌΓΘ, γοῦν ΔΙῸ Ὸ ἸΟΏΡΘΓ 
δΟΥΔΏΘΟΥ δὴ 8116} 
τοϑιαθηΐϑ, μυὺ τοῦ 8.8 
ΓΘ ]ΟΝ οὐὐζθ οὗ 8 
ὮΟΙΥ -ΟΘ5 88 ἃ1:86 
ΤΑΘΙΏΘΙ5 Οὗ {Π6 ΒοῖΙ56- 
ὨΟΙα οὗ Οοᾶῦ, . 2θ )ῃᾶ 
χοῦ ϑν Ῥθοῃ μυϊὺ 
ἋΡ ὍΡΟΣ μα ἔοιπάᾶδ- 
ΐοηῃ ΟΥ ὑπ6 δροβί!θϑ 
δᾶ. Ῥχγορμδίβ, ὙΜΏ116 
ΟἸὨτὶδὺ ὕθδιδ ὨΙΤΒΘΙ 15 
{πὸ - Του ἀα οι σΟΥ ΘΓ - 
βίοῃθ. 21 τὰ απο ἢ 
Ὠΐὰ ῃ6 ψΏΟΙ]6᾽ Ρα118- 
ἴὴρ, Ὀθίηρ ΔΥΣΊ ΟῺ:- 
ΟἾΒΙν 1οἰηδᾷ,, ὑορ 6 , 
5 ὅτονσίηρ ἰΐο 8. ὨΟΙΥ͂ 
δθιρῖο. ΤῸΣ Φεοῃονϑῃ." 
2 ΤῊ απο τὶ Ηἰτα 
γόοῦ, ἴοο, 8ἃ΄ῖ6 μοίηδ 
ῬαΣῸ ὡρ ἱορούμον ᾿ηΐο 
8ἃ Ὀΐδοα ἴοσ αοά ἴο 
ΘΙ ὉΨ. βοὶσὶῦ,. 

165) 566. Αρρϑοπάϊχκ ὑπᾶρρ Μαίμον 10:88, 210} Τεπονδμ, {7|8ι18,1θτῖθ,, (Π6 
Τοσὰ, ΒΑ. 



ἘΡΉΒΞΙΑΝΕΒ.8:1-.--8 866 

3. "Τούτου": χάριν" - ἐγὼ Παῦλος ὁ 3 "ΟἹ δοσουηῦ οὗ ὑπὶξ 
ΟΥ̓ Πῖ5. ([δῖπ6) ἴϑηκα. ἘΡΑΙ {86} 1, Ῥδὰ]; ὑπ ὑγὶ5- 

δέσμιος " τοῦ᾽ ἱστοῦ. ᾿Ιησσοῦ ὑπὲρ ὑμῶν [μὲς οὗ ΟὨγὶδῦ Φθδὰβ 
Βουηᾶ οὔθ. σὲ [π6 Οθ σι σέβας ὑπὲρ μῷ ἴῃ Ὀ6ΠΔΙ οὗ χοῦ, ἴῃ . : . , τὰς [ΘΘΟΡ1Θ Οὗ πα 8. τῶν - ἐθνῶν, ---. 2. εἴ . γε ᾿ ἠκούσατε τὴν ἔἰοης..." 511, ταδῖν, 
οὗ ἴμθ δίϊοηδ, πα ΔῈ οὐκ ἔδοι τοῦ Ββατὰ : ἐμὲ Υοῦ Βδνα Ἠδδσά δροὰξ 

οἰ ΟἸκονομίαν -’ ; πῆς. χάριτος 6 5έθψασάβῃ! ΟΥὨ [8 
ἢ 70}}:] δἀτλϊπιβίτϑ οι : οὗ ἴῃ -. υπάεβεσνοά Κἰλάῃθ55. 1 αἀ σπου να ΚΙΠ ΔΉ 8858 

τοῦ ἡ θεοῦ . τῆς. : δοθείσης. .: μοι [οΓ αοᾶ [πδ΄ 885 βἴνβη 
ΟΝ “αο4 οίξῃε. πμεδνὶπε Ὀ6θὴ βίνεα, ἴο τω το Μῃ τοῦ ἴῃ δῖον, 

ἐἰς ὑμᾶς͵, 3 ὅτι ο. κατὰ ἀποκάλυψιν 80 Ὁ ὙΌΣ ΟἹ 8 
᾿πῖο ἐμαανν .. ἴα δοςοσαϊηρ ἴο .- ἀουξνϑηκα τονϑιδύίο.. 8 Ξϑοῦϑᾷ : ᾿ βΒδογσοὺ τὰ τηϑᾶὰ 
"ἐγνῶρίσθη ε μοι. τὸ μυστήριον, καθὼς Καονσ ἴο τῇδ, 5ὺ- δὲ νν85 ταϑαθ Κηοννχ ἴο Τὰ6 86 - ΤΑ ΒΊΘΥΨ, -:-ΘΟΘΟΙΟΪΕΚ 85 ὙὝ- ττοῦῖθ᾽ Ῥγανίοασιν : δ τοὶ 

προέγραψα ἐν-:.: ὀλίγῳ, -. 4. πρὸς : ὃ. [Ὀγῖοῖ, 4 Τῇ [6 ἔἕδθθ; οὗ 
1 τοῖα Ὀθέοτθ ̓ ἰπ - ἨΕΠῈ ἴδρβέει, ἰοννασὰ ΜῊΝ [5 στοῦ, θη ὑοῦ 
“δύνασθε ἄναγινώσκοντε νοῆσαι ν [τοϑᾶ ἰμ15, οδτι τβδῖῖσβ 
γοῦ 8.6 ΔΌ1Θ "αγινώσας ΕΝ φ᾿ . 1Ο 566 σαι αν τὴν ἐμέ Θοπλρτο μθηβιοιῖ, 5 

ες σύνεσίν μοὺ. ἐν. τῷ: μυστηρίῳ - τοῦ ΑΝ ΡΣ ΒΝ ἘΞ 
ΘΟΙΏΡ  Θμθηβίος ὋΣ ΙῺ8 ἀπ - ΚΊΝ δῖον Εἴς 5 ΤῊ ΟΥΠΟΓ ᾿ΒΘΏΘΥ ] ὴβ 

χριστοῦ, .5... ὃ. - ἑτέραις . γενεαῖς - οὐκ [ἐπὶς [5ϑοσοῦ] ψ85. ποὶ 
Ομ σγιβί, ΜΒΙΘΗ. ἴο ἀβοσθος βθπθσαίίοηϑ : ποΐ  χγῃϑῆρ Καούα.-. ἰο-. [8 

ἐγνωρίσθη. τοῖς υἱοῖς :- τῶν ἀνθῤῥώπων ͵ 5005 ΟὗὨ τη δ5 1Ὁ Ἠ85 
ΔΟΝ Ὀθθὴ χεύθδὶθα ἴὸ 
Ὧϊ5. ΠΟΙΓΚ δΡΟϑύΙΘ5 δῃηᾶ 
ῬΤΟΡΒούβ ὉΥ ΒΡΙΣῚ 
6 πϑθῖν, ἰδδὲ ῬΘΟρΙ]δ 
ΟΥ ὑπὸ πδύϊοοβ 5ῃοΙα 
Ρ6 7οϊπὺ Ὠρῖστβ- δηα 16]- 
ΓΙΟῪ ΥὙΠΘΙΏΡΕΙΒ.: ΟΥ̓ [8 
- ΟάΥ.- δὴ. Ῥδχϑδικ 3 
σψὶτ τι οὗ 8 Ῥγοηγῖβθ 
αι αὐΐοι 1 "ΟΕ Γὶβα 
ΦΘΒῸΒ. χορ ἐμ 
δοοῦ δῦ. 71 Ὀαοᾶπχὸ 

ιὃν ταϊηἰβύογ- ΟἿ: [5 8ο- 
Πσογάϊηρ ὅο: ἐπθ ᾿ ἔγέθ 
δἰ οὗ [π6 υπηδοκογνοᾶ 
᾿Κιπαηρδόσ. ΟὗὁὨἨ Οοα ὑπμπδὲ 
γγἃ5 βίνθηι τὴθ ϑοσοχά- 
ἴῃρ ὑο΄. ἐπ ΣΝ ̓Β5 
ῬΟΨΕΙ οροζαῦίθβ.. 

8 Το χῆθ, 8 τοῦ Ἰρὸβ 
ἐμαπ 186 Ἰοαϑῦ ΟἱὁἨὨ 81] 
ΠΟΙΝ οὐδϑβ, ἐμπὶβ ἀπ άδ 
Βοσνοαᾶ Κίηδηθε Μ85 
βίνθῃ, ἰμδὲ 1 μοι 
ἀθοϊδσο ἴο π6. ΘΠ. 5 
ὑπ6. 'ροοσᾶ πο δροιῦ 
ὑπὸ ὑπέδυ θθ 1 
ΤΟ 5. οὐ {886 ΟἸσίδῦ 

ἱζχνϑβ τᾶς Κποννὰ ἴο 8 6 βόῇβ, Οὗ 86. ΤΏΘΗ 

ὡς: νῦν - ἀπεκαλύφθη .. τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις 
85 -ονν Ιὖ δ τονϑϑὶθα ἴο θθ ΠΟΙ" ΔΡΟΒΊΙΘ5 

αὐτοῦ. καὶ προφήταις ἐν᾿ πνεύματι, 6 εἶναι. 
ΟΥ Βίτη. δῃὰ ἰο ρσορμοὶβ. ἴὰ ΒΟΙσΙ, - ἰοῦ 

τὰ ἔθνη συνκληρονόμα - καὶ-- σύνσωμα- καὶ. 
6 πϑίϊου.. 1οἱηΐ οὶ ΒΩ 1οίηΐ Ροᾶν. δᾶ 

συνμέτοχα - τῆς ἐπαγγελία ἐν Χριστῷ 
οἰπὶ Ρασίβιζοσβ., οὗ ἴπ6.. - ρτοχωῖβε. 5 δ 1} Γμχϊβδὲ - 

Ἰησοῦ -: διὰ“ τοῦ εὐαγγελίου, - 7... οὗ. 
655 Ἑτουση. ἰῃ6 - 5οοα πεῦν8, ΟΥ̓ ΜΨὮΙΟΒ 

κατὰ -. τὴν. δωρεὰν 
᾿ΔΟσοΟχαὴ Ρ ἰο-. -6 - γδο βὶξὲ 

τῆς. --τ: χάριτος: “ τοῦ “- θεοῦ τῆ 
ΟΣ: 86. υπάοβοσνεα Κἰπάμθο ᾿ ΟΣὨ ἐΠ6 ,: οά , οὗ πα, 

δοθείσης: ἐμοῖς: : κατὰ τὴν 
μανίπδ ὕυθόῃ βίνϑη᾽ ᾿ἴο, τὰ τι ΘΟοοΥα  ἰο 186 

ε" ἐνέργειαν  .- "τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ---- 
ορεσζϑίϊομ Ὑ ΙΠαΐπ. :-ΟΥ̓ 86 τὴ ΒΟΝΘΙ - ΟἿ χη - 

ἐγενήθην τ διάκονος 
ΤΌΘσδχλθ : - -βοσνδὴῦ 

πάντων | .8 ἔμος τῷ. ἐλαχιστοτέρῷῳ.. 
ΠΊΟΣ Δ΄ ε ἐσ’ ΤᾺ 8 6 ἰῷμῶ:: 1685 1Ώϑη ἔπε Ἰεαϑὲ 

: ᾿ἁγίων ἐδόθη. ἡ". χάρις -. 
ΠΟΙ (ΟΠ 65) -- να 5 σίνθη. ἰδα ἀπδεδεῦντα, Ἐιπάπεος 
αὕτη ----. τοῖς ᾿ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι 
[815 -- ἴο 16 δου ἰο ἄβοϊδζο 85 βοοᾶ πον 

τὸ ᾿᾿ἀνεξιχνίαστον. πλοῦτος τοῦ χριστοῦ, 
1886 ποῖ ἰο Ὅ6 ἰχαδοδσ οσκσ τίοθεβ οἵ ἐμ ΟΒσιβί, 

860) 

9. καὶ το φωτίσαι ἦτο τίς . - ἡ: 
δρᾶ . .ἴο ΈΣΝΣ ἰο σὰς" τυβεῖ : ἘΠ6. 

οἰκονομία ΄. ες τοῦ - βυστηρίου 
Βοῦβα δάποϊηϊἐγαίίοι. ΟΣ. 6 Ὁ χα δίδσγο: 

-τοῦ .: :ἀποκεκρυμμένου ππάπὸ τῶν. 
οὐ ἴμα ἴομε) Βανίηρ Ῥθϑη Βίδαάθῃ αν γοῖχ ᾿{Π6΄ 

αἰώνων." ἐὰ τῷ. θεῷ --- τῷ. ουττὰ 
-αθθ5: .-5; ἴδ τς - {π6 :αοα - τα (ὁ Π6) ΡΤ 6 

οἰ πάντα ᾿. " εξ οἱ Κκτίσάντι, .10 ’- ἵνα 1 
Δ} ([ϊ85)- :Βανιμβοσθαϊθᾶ,. ᾿γοτᾶδσ ἐμαί 

᾿γνωρισθῇ ᾿ νῦν.- ταῖς. ,ἀρχαῖς:" 
τ ταϊδμὲ Ὀ6 μόνα κποννα ΠΟ ̓ ἴο ἰῃ 6 «βονες πιθ ἰο. 

καὶ ταῖς - ἐξουσίαις ἐν. τοῖς ἐπουρανίοις 
δῃᾶ. ἴο ἰῇ δυϊμοσγίτ165. ἴῃ. 16 "- δανφα!ν [0]8665] 

διὰ ἐπ τῆς" ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος 
σοι: ἰδ86- δςο]οϑία 16 τῦς αἀϊνουβίβο: 

σοφία ᾿ τοῦ θεοῦ; 11 - κατὰ “"- πρόθεσιν: 
Ἰβάοχω.. ΘΕ ΤΏ8... (οῦ, τ ϑοσογτάϊηρ ἰο - τ ΡΌΤΡοΟΞΕ.: 

“Δ 
αἰώνων ..-.. -ὕὄ0.(.ἣν: 7 ." ἐποίησεν «ἐν τῷ 
-᾿ ͵ 88685.. ΕΤΤΝ ΓρΌΓροΒοΙ: (6 ϑαθ ἵπ -ἕδ6 

᾿ἸΙησοῦ. τῷ . κυρίῳ ἡμῶν, 12: ἐν “ὦ: 
ὡΙΘβαβ. 88 -«Τοτὰ ΟΕ απ, τὺ 1: ὑόν 

τῶν. 
οὗ 188 

ριστῷ; 
ΧΕ τιδέν, 

ἔχο τὴν. παρρησίαν - καὶ τὐροσαγωγὴν { 
πνίος 16 δαϊπροκθηπαο5 δια Ἰοϑάϊηρ ἰοννασα 

διὰ ΄. τῆς πίστεως -αὐτοῦ.- 
᾿“Ἰχοῦβα, τῆς ΣΝ "ΟΕ Πίτη. 

κειδο ὐς αἰτοῦμαι “0. Ο τ μὴ 
ὙΒΤΟΌΡΕ ΕΝ Ι διὰ ἔχ -19 ΡΞ 191 : ποξ 

ἐνκακεῖν εἐν. “ταῖςο. - θλίψεσίν- 
ἴο ΣΙ Ῥεμβανίηε Ῥδάϊσ᾽ αἰεί, . μα. ᾿πῖρα ᾿μοτια 

ἥτις ἐστὶν δόξα ὑ 

ἍΘ 8͵’6 

ἐν πεποιθήσει - 
ἴῃ - σορῃῆάδδῃςα 

13. - Διὸ. 

μου ὑπὲρ “ὑμῶν, " 
ΟΥ̓ Θ ΟνῸΣ χοῦ, -ΒΙοΒ 5 ΕΊΟΥΥ͂ δ του, 

:-14. Τούτου χάριν - κάμπτω: τὰ. γόνατά 
ΟΣ ἰμ15 : μΘΠ ΚΒ .ἴ 8τὰ ὑεπαϊηβ {πε΄ Κῆθα65 

μου ᾿, πρὸς. τὸν. πατέρά;. 16 τξ -- οὗ 
ΟΕ Τὰ 6 ἴοννασα, Ἴδε. Ἑδίδβοσ,. "" τ οαΐ οὗ. ΠΟΤᾺ 

πᾶσα -᾿ πατριὰ ἡ ἐν: οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ 
ΘΥνΟΥ͂Υ ἤπιδασο ἔτοσα Ζαΐϊμον ἴπ -: πρανθὴβ δῃᾷ ἜὌΡΟΩ, 

“ὀνομάζεται 16 .:--ιἵνα -. τς δῷ! τ τ 
αῆςς ἰ5 πομδῦεταδα,. :; ἴὰ ὍξαΟΣ ἰῃηδὲ: Βὸ τοϊσδέ Εἶνϑ' 

ὑμῖν - :-: κατὰ “τὸ ̓  πλοῦτος .:: τῆς δόξης 
ἴο τοῦ -; ᾿ δροσξάϊπα ἰο 6 .. στῖσμδβ τ“ ΟΣ 6 ΒΊΟΥ 

αὐτοῦ δυνάμει--:. κραταιωθῆναι :διὰ τοῦ 
οὗ τη ἴο Ῥοναχ ᾿ἴο εἷς ταϑᾶς: το ΠῚ ἔρπουξα. τὰ 6 

πνεύματος. αὐτοῦ. εἰς τὸν-. ἔσω ᾿ ἄνθρωπον, 
᾿ βΟΙς οὗ ἰτὰ Ἰηῖο' {π6΄. Ἰπνονα τς ΤΩΒῈ,: 

17 κατοικῆ σαι. τὸν χριστὸν “: διὰ" τῆς 
εὐ Ὦ ἀνεπι Δ ΟΝ , Χαμεῖσε Σ ΩαΣ ΟΡ, 4δε 

πίστεως ἐν ταῖς καρδίαι ὧν ἐν ἀγάπῃ; 
. ὅδ ὴ “Δ. αἷς Ἐρατῖς φ- ὧμ χοῦ ἢ ἴονο; 

: ἘΠΡΗΒΒΙΑΝΝ. 8:9--:-.- 

ϑ Δ᾽: 5ΠουΩ τηδ]τα 
Θ) 866 - ΟΝ ὑῃ8 
ΒΘΟΣΘΑα, πβοϑογοὺ. ἰ5 δᾶ- 
τα] ἰδίοΥθα,. ΨΏΪΟΗ. Πδ5 
ἔτοτα ἰδῆ6 ἀοείηϊα 
Ῥδδὺ Ῥϑϑῆ: Ὠἰάαθη. ἰπ 
Οαοά, ψὯο οτδαίδα 84} 
ἐπΐπρ, 10 [ΤῊ Ϊ5΄ Ὰ51] 
ἰο Ἢἢ86 ὁδᾷ μάν δον 
ἴο: : [6 ρονθυῃχαδηῦβ 
δι. ὍΠ6 δα Δ ου 165 ἴῃ 
6. τ ἈΘαυ Ων ᾿ὈΙΔ665: 
θοῦ τσ 6 ᾿-πϑαδ 
Καοση ὑῃσοῦρ το 
σοηπρτορδύϊοη 86 
ΥΘδῦγ αἀἰνοτϑὶῖεα 
Ὁ ἸΒαΟΙΣ ΟΣ αοά; Η δο- 
᾿ροτάϊαρ ἰὰ ̓ μ6 οἴεσ- 
ΘΙ Ῥατροσο ᾿ὑδαῦ Π6 
ξοστηθαᾶ -ὺ σομηρούθῃ 
ΨΙΠ τἢὴ6 ΟὨεῖβῦ, σα-᾿ 
5ΒᾺ5 ΟἿ Τιοχα, 12 ὉΓγ 
ΤΑΘΔΏΒ Οὗ ΜΕΟΣΣ τ 
Ὦδνθ ὑμὶθ ἔγθϑῆθεϑ: οὗ 
ΒΌΘΘΟ 8η6: δὴ. 8δ0- 
ῬΤΟΘΟῚ π]ἢ.- ΘΟ ϊ- 
ἄρῃοθ ὑΏΓΟΌΡἢ  ΟΌΣ 
Τὶ ἴῃ Ὠϊη.. 13 ΜΝ Ώοτο-. 
ἴοσγθ Ἴ δϑῖς στοῦ - ποῦ 
ἴο βρῖνθ- Ρ -οα -ϑοσοσχῦ 
ὍΣ ἰμοδὸ ἐσθ Δ 01 0}}5 οἵ᾽ 
τα θ᾽ ἰὰ Ὑοῦκ ὈΘΏΔ, 
ἴοτγ: αθθ Ιθδ ΕἸΟΣΥ͂ 
ἸΣΟΥ στοῦ. 

:.14 ΟἿ ἢ οσοππῦ : οὗ 
(815. Τ. Ομ τ Κηδρα 
ἰο 6 ἘΔΊΠΘΥ,. 1δ 10. 
ΜΏΟΠΣ ΘΥΟΥ͂ ἐΑΙΆΪΙ. 1 
ΒοδνΘΩ:. 8ΠηΠ4 ΟἹ Θαχ ἢ: 

ὩΓΟΧΘΒ - 105. ὭΘΠ6, 1616: 
[86 θηᾶ. ὑμαὺ Ὧ6 ἸΏΔΥ 
δτϑααῦ τοῦ ϑοοοσάϊηθ᾽ 

“ἴο- ὉΠ6 ΤΙ 65:: "Οὗ . ὯΪ5 

ΟἼΟΥ ἴο. 6: ταϑᾶθ 
τϊρῦν π΄ ἐπ πιδῃ: 

ὙΟ 816. ἰη5146.. ψΊ ἢ. 
ἜΡΟΜΟΙ ὑμγοῦ ἢ ὯΪ5 

βρίστιῦ; 17 ἴο Ὥδνθ ἐπ 
ΟὨσίδὺ ἀν 81 ὑσγοῦρῃ: 
ΓχοῦΆ] Ἃ . ἢν σόυα: 
μδασγὺδ -Ι ἢ Ἰονοὶ 
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ἰῃαῦ. τὸν ΧΏΔΥ. δὲ 
τοοὐβα δηῃᾶ οϑίβ 5 ηρα 
Οῃ ὑμ88 ΙΤουπάδίέοῃ, 
18 ἰὰ οτάξσ ἰῃβί. τοῦ 
ΠΛΒΥ͂ Ὀ6 ὑπο ΒΡ Ὦ}ν 
8ΔΌΙΒ ἰοὺ 5.850 τηθῆ- 

08} πὶ 841. [πὰ 
ὨΟΙΪΥ οὔθ ψΏβὺ ἰσ ἴῃ 
χοᾶ πᾶ 
δηα Ὠρὶρῃῦ δηα ἀδρίῃ, 
1Ιϑαηὰ ἰὸ ΚΏΟΝ (ἢ 

ἜΙοΟΥΘ οὗὁ [86 ΟὨ σία 
: ΒΌΓΡΑΒΒΘ5 
Κηονιθᾶρο, ὑμαὺ στοῦ 

ΤΆΒΥ ἴῃ νου ηρ 6 
ἘΠρΡα ψ ἢ 811 ὑπὸ [1}}- 
ὯΘ55 δὶ Οαοα μἶνοε. 

20 Νον ἴο- πὸ ομθὶ 
ΜΏΟ Ο8}, ϑοοογάϊησ, ἴο 
δ ῬοΟΟΣ ΜΓ ΒΙΟΠ, Β.Ὶ 
οὈογαύίηρ  ἴἢ 5. ἀο᾽ 
ἴχοσο [80 ΞΌΡΘΓΑΡΌΣ"- 
ἀΒΏΟΙΥ ῬΟνΟΙΩ 811 ἐμ 
ἰϊηρβ ὸ 851 οὐ δοῃ-' 
σαῖνθ, 21 ἴο ἴσα Ρ6᾽ [26 
ΘΊΟΥΥ ὉΥ͂ ΤΘΒΠ5 οὗ {με΄ 

ῦ ] δοπρτορδύίοῃ δὰ Ὁ. 
ἸΏΘ8 5 οὗ ΟἸ γε “65:15 
ἴο 811 σϑῃθγδύϊου ξοτγ-. 
ΘΥΟΣ 8δῃηα δον. Αγπδῃ, 

Βανί Βασι τοοϊρα Βανί θραπ: οὐυπηάᾶρᾶ, 

τοῦ ταίρῃῖ 1} ΣΡ ἐπουθῃ 

καταλαβέσθαι σὺν 
ἴο τεοεῖνθ ἄονγα,, ες ἰοβοίμασ δ 4 1ν 6} 

. τὸ πλάτος καὶ. 
ναὶ ἴη6. Ὀγοδάϊῃ ΡΨ 

"βάθος, 19 ἡ γνῶναί 

ὑπερβάλλουσαν. τῆς  γνῶσει 
ΟΣ ἴμε -Κπον]εᾶσα 

πληρ 
χοῦ τηϊρῃξ 6 δ11ς4 

πᾶν. τὸ πλή ρωμα- «τοῦ θεοῦ.. 

ἡρινδωνσυσικοσσσυσο τος μπνσσυκόίυν,, ,ο. 

ὑπερ κπερισσοῦ 
ονετοθαγοσιὰ ΕἼ 97}} εἴν ταν ὦ 

Ν ΕἾ τομμοβ ηδ 

τὴν δύναμιν τὴν 

: ὧν 
ΟΥ̓ ψν δὶ ([π]η55) 

ΨΘ 566 ΤΩΘΏΔΗΝ 

ἐνεργουμένην τἐν ἡμῖν , 81 αὐτῷ 
ὈΡΘΣΘΈΩΒ δυδόνυνι ἴῃ ον» : ἴο Ὠΐ 

τῶν αὶ πρῶ φοιμιαιδιιδηναιπομμθαδθιαδίμυμμ μων σα λδ. μισίμα τυμετν υμανι μτν 
τῶν αἰώνων" ἀμήν. 

“ ὈΣΙΒΟΠΘΥ ἴῃ [{Π6] 
Τιοτά, οηΐσοαὶ στοῦ ἴο 
ΜΑΙΚ τον οὗ {86 
οϑηρ πὶ τ ΒΊΘΏ, 
στοῦ ΜΟΙ ΟΔ1164, 2 ΠΏ, 

1 οοιμρ]θίθ ἸοΟ Ώ655. οὗ 
ταϊπᾶ δηᾷ χλ]άη655,. 
ΔΌ ἸΟΩΒ -ΒΌ  σίηρ, 
Ρυῤίηρ ρ τὶ. ομθ᾽ 
ΔΌΟΥΘΙ 1Ὼ Ιογο, 3. 681- 
ὨΘΘΌΥ ορἀθαγοσίηρ ἰο᾽ 
ΟΌΒΟΥνα ἰπθ. ομΘΏΘΕΘ. 

ΤΟΥ τὴ6 βρίσὶ ἴὰ ἰδ6. 

αἰἰδίηρ Ῥοπὰ οὗ Ῥβδδθ.. 
ἀπο ΒοάΥ ὑδοσγα 

δὰ ομδ βρί γι, 

ἶ δΙᾺ ἐαγλλοψτὴν 

περ ιπατῆσαι 

του μεῖς οδΠεά, 

ταπεινοφροσύνης 
Ἰοννσ- ται βάτλεβα ΠΩ ΨΜΗΝΗΝΟΜΟΘΘΝΜΜΝΝΝΝ 

Ἰοηβιεβ5 ΜΝ πρ στ, 

ΒοΙά 5 ἐκ ὀϑνὰ ὉΡ - οξομο ἀποῖμοσ 

3 σπουδάζοντες 
ἴο νετ]ρεῖν ας δὲ 

πνεύματος ἐν τῷ ΕΠ ἐροσεμα ἐρομν μοι αμηορατώμαι 

ΣΙΩΝ 4 ἕν 

869 ἘΡΗΕΞΙΑΝΆ 4: ὅ---18 

Εὐθὴ 8ἃ15 Ὑὺ0ῦ ψδέ66 
οΑ]16ἃ ἰὰ 6 0.6 
ὯσρΘ ἴο ψΏΪΟη τοῦ 
ΕΘ οΔ]]6α; δ 556 
Τιτᾶ, οὐδ ζαξίῃ, οὔ 
Ῥαρίδια; Θοῦθ - αἀοά 
τὰ Ἐδίμοσ. οὐ 481} 
[ΡΘΥΒΟΏΒ], ΏΟ 15. ΟΥ̓́ΟΣ 
811. δῃᾶ ὑπτουβῃ 8.11 
ϑηᾶ ἴῃ 8]. 

ΝΟΥ. ἴο ΜΝ ΟἿ 
Οὗ υπϑΤ υπλᾶθβογνϑα [κἰηᾶ- 

καθὼς καὶ . ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι 
ποκοχαϊαὰ 8Ξ. 8150 ἕοῦυ ΨοΙΟ μα χὰ οὔθ Βορθ 

ῆ κλήσεω ὧν: ὅ εἷς κύριος, ία ΜᾺ ς ς ὕρ μ 
[ΠῚ ἘΞ. 41:2 ΜΝ του; ΟΠ6 Σοτᾶ, ΟὨΘ 

πίστις, ἕν βάπτισμα: 6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ 
αι τῃ, “οῃ6 Ῥαρέἐΐξυα; ΟοὟΘ Οαοά 8μὰ Ἐδίμου 

πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ 
οὗ 411 (ο165), 186 (ο6) τπρόὸῦ. 811 δη ἰσου θη 

πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. 
811 δηα ἴπ 81}. 

{ Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ 
ΟΓὉ5 Ἰοοῦθ Ρυξ ἴο δ! ννὰ5 εἰνες ἰδ6 

χάρις κατὰ τὸ μέτρον [1655 ΨΜὲὰ5 βίνεη 86- 
ιυλάθβεσνεά Κιπᾶμοθβ ϑοσοσάϊη ο ἰδ τωθαβθαγθ ᾿σογαϊησ ἰὼ ΠΟ ἴμ6 

τῆς - δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ. . 8 ᾿ διὸ -. [σε τῖδὺ τηδαβυσοᾶ. ουὐὐ 
οὐ ἴδ ἔτϑο εἰν οξίβεο Οῃγσίβίι. ΤΒΤΟΟΒῊ ΜΆΙΟῺ [{ὴ8 ἔτοο σιζὺ. ὶ ΨΏετο- 

ΖΟΙ6 Ἠ6 5ᾶὺδ: “νΏθΩ 
ὯθΘ ϑοθηάρα ὁ ΠΡ 
ὯΘ6 ΟΔΥΥΪΘα ΑᾺΡ οδΡ0- 
ἀἶνοο; Ὧ6 σὰν μι τὺ 

λέγει - -- τ᾿Αναβὰς τς εἰς οὗψος 
Ὧ6 15 Βα 8 Ἡανίῃ βιαρρεα σὺ. : ἰπΐο “" Βμοῖρῃΐ 

ἡχρααοτρανεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δώματα 
6 Ιβεᾶ οαρεϊννα ρα ντν,. --. δηα 6 ξαᾶνθὸὰ ριξίβ. 

τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δέ ᾿Ανέβη. [111]. ταθη." 9 ΝΟΥ {86 
ἰοΐδο.. -. τῇξρῃ.. 6 Ἀὰξϊ ΞΕ βίθρρεα Ρ  βχρσϑϑϑίοῃ “Ὧδ6. 85- 

τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέ βη. σοηαρα," ψῆδῦὺ ἄοαρ ἰὖ 
ψῃας ἰδ 18 τοὶ ἰδαὶ 8150 6 βἰθορϑαᾶ ἄοννῃ τθδῃ Ὀαὲ ἐμαὶ Π6 8150 

εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; , ᾿ ἀοβοθπᾶβα ἰμῦο ὍΠ6 
Ὧ " Τὴ 6 ἸΟΝΟΣ Ῥασίς οὔ δα -'᾿ ΘδΣ ἴοψαδσ τϑρίοῃβ, ἐπαὲ 18, 

ΤῊ ὁ πιο) μαν:εἰ «ταβὰς ἄονγαι αὐτός ἐστιν ὑμ8 ϑασῦῃ9 10 ὙΠ ὙΘΙΥ 

καὶ ὁ ἀναβὰς.“ ὑπεράνω. [958 ἰμαὺ ἀθβοθῃάερα 
8|ι5320 ἰδ (6) Βανίηρ βίερρεά ὮΡ ονογ-ορνναζὰ [15 8150 πὸ οὔθ ἰμδὺ 

πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα “ πληρώσῃ | ϑδοοηαθα ἔδυ δον 8}} 
ΟΣ ΔῊ Ὧὴ8 ἤϑᾶάνθῆβ, ἰῇ οσάρυ δας μ8 ταῖθηὶ 8 

τὰ -. πάντα. ᾿ . 
6 811 (8185). - τῳ 

᾿ 811 [Ὠΐϊηρ5. 
1. καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς ᾿ ἐν : 

Απά Β6 5 ς 5ᾶνα. ἐδὸ (οὔ 65) ΠΕΡ : ΤΙ ΑΒα- μ8 ξᾶν6 

ἀποστόλους τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς. βό1|6 8.8 Βροβέϊ65, ΒΟΤΏΘ 
Θροβίῖδβ, [π6 (0π65) θαΐ γρτορβεῖβ, ἐπ (οπ65) [88 Ῥχορμοίδβ," ΒΟΠῚΘ. 8.5 

16 Ὠραύθηβ, ὑμαῦ Ὧ6 

τσ ὐ σῖγα Ἐ]]Ώ6 55 ἴο 

δὲ εὐαγγελιστά. τοὺς δὲ ποιμένας Θβ,ΘΕΙΖΟΣΒ, Βοτὴθ 85 
Ῥυΐ ἰαγγελιστάς, δα (ο65) μυΐ βῃθρμοσαβ  ΒΠΘΡΏΘΥαΚ δηα ὑθδοὺ- 

καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν. καταρτισμὸν [6185, 12 γε] ἢ 8 ΥἹΘῪ 
δηαά ἴεϑοβειβ, οἰονασχά με δα)αβίπε ἀονσῃ [ξο [Π6 ἰγϑίηϊηρ οὐ {π6 

ΟΙΨ. ΟἾΘ5, ἴοσ πλ1- 

ἸΒΙΘΙΙΩΙ ΟΣ, ἴῸσ [6 
υϊαΐϊηρ ὑρ -οὐ 186 

Ῥοᾶν οὗὨἨ ἁ[π ΟΣ, 
13 ἈΠ} ὦ 811 αὐναὶπ 
ἰὼ ὑμῃ. ΟὨΘΏΘΕΞΒ ἰῇ 

ἰὴ ξαϊΐὰ διὰ ἴὰ ἴδ6 

τῶν ἁγίων εἰς ἔργον. διακονίας, εἰς 
οἔ μα ΠΟΙ͂ (οη65) ἰηΐο - ΟΙΚ. οἶϑδοχνίςοο, ἰηΐο. 

οἰκοδομὴν - τοῦ σώματος τοῦ ᾿ χριστοῦ 
δἰκορομὴν. οἵ ἴῃ Ἐρᾶν οἵδε ΟὨμτίϑι,, 
18. μέχρι ᾿καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς 

ἈΌΧΕΣ 6 ταὶρῃΐ αἰίαϊα ἀοννῃ. 86 811 (065) ἱπίο 

τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ ἧς 
ἴ68.. ὁποισες εἶξε, ἘΡΤΟΥΝ δρά οὗ ἴδε 



ἘΡΗΒΒΙΑ͂ΝΒ 4:14.--8 

"ἐπιγνώσεως: - τοῦ οὐἱἱοῦ τοῦ "θεοῦ, ... εἰς: 
δοοῦυγαϊα Κηοψιθᾶβα οὐίμαε ϑοθ οξίμο. σοᾶ,. ἱπίο 

ἄνδρα ᾿ τέλειον; εἰς: μέτρον ἡλικίας 
ΤΩ816 Ὀρζβου". :ϑοχέοςς,: ἕο ταθαβασα οἱ βίδίυσθ. 

τοῦ πληρώματος “ ποῦ. χριστοῦ; 
οὔ ἐμ : ἿΝ Ἴπιοσσ᾽ ς αὐτο ὍΣ 6. ᾿ΟἸὨτῖϑί, 

1141. ἵνα. μηκέτι. ὦμεν . νήπιοι. 
ἠὰ οσᾶοσ {μαὶ  - ποῦ νοῦ .-- τῖα Γλδν 6 ΟΡ ΘΡΌ68, 

κλυδωνιζόμενοι" καὶ περιφερόμενοι 
Βοίηρ ἰοββθᾶ δροχΐ Ὁν νγανεβ δρᾶ Ῥεΐῃρ Ῥοσὰθ δύουπα 

παντὶ - -ἀνέμῳ - τῆς. :διδασκαλίας ἐν τῇ 
ἴο ΘΟ; Ὁ ΨΥ Σλαςς οεῖλθ .-: ἐδδοβίὶηρ :- 86 

εΚκυβίᾳ-: ; τῶν ᾿ ἀνθρώπων ἐν. πανουργίᾳ 
(ἀἰςε) Βαρθς , οὗ ἐμ. χαθῖι -- ἦπ τ- 811-ὐνοΥ ΚΙ 5 

πρὸς... τὴν. : μεθοδίαν τῆς ᾿πλάνης; 
μον - ἐπ -ΟΥ̓ΘΕΙΏΘΕΒ οἔἴδο ’ ΘΙΥΤΟΥ͂, 

- ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ . αὐξήσωμεν : 
: δ αϑληθεύον {χαΐῃ Ραΐ π' ἰονα ὅν Βδοι]ᾶ ΤΟΥ 

εἰς: αὐτὸν : τὰ πάντα, ᾿. ὅς ἐστιν .. ἧ. 
ἰαίο. «Πίπ,. ΒΝ 8} ((πρ5), Ο. [5 .. [8 

κεφαλή ᾿ Χριστό 16. ἐξ. - οὗ πᾶν τὸ 
καρ ρα ἥν , ΠΡΟ" οὐνοῖῦῖ. ΜΒ οχα 411 160 

σῶμα: συναρμολογούμενον καὶ 
Ὀοαγ ον ος Ὀρίδδ, οἰαίβα τοβεῖΐμοσς : δα 

οὐ συνβιβαζόμενον. τς: διὰ πάσης 
Ῥδίῃρβ τηϑᾶβ ἴὸ 50 Ἰοβοῖβοσ. ΕἸεῸ {6 }}59] ΘΝΟΥΥ 

, ἁφῆς. ᾿ς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ - 
δοπδοίίοη “οε τα 8 , ΒΌΡΟΙΝ δαροχαϊπε ἴο 

:ἐνέργειαν -᾿ ἐν μέτρῳ . ἑνὸς ἑκάστου μέρους 
οροζαίοι. νἱπαῖα ἦπι ΤΑ ΞΊΌΣΘ.: Οὗ οὔθ. Οὔίθαοῦ ρδχὲ.. 

τὴν αὔξησιν. τοῦ. σώματος -. ποιεῖται" εἰς 
ἴθ βγονίῃβ οὐίβα βοᾶν ἰτηδικαϑ ὅοσ 5615 ἰηΐο 

οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ- ἐν: ἀγάπῃ. 
Ῥυϊαϊηρ οἕ 561. ΠΝ ᾿ΊΟνΘ, 

7. Τοῦτο τοῦν. λέγω ὃ. καὶ]: 
Ν ΤΒ15. " ᾿ἐδοξθξοχε. ᾿ς ὅτὰ τ πα’ ς 8Π86 

"μαρτύρομαι. τ ἐν κυρίῳ, μηκέτι... μᾶς 
Ι δῖα Ῥθδτίπξ ν ἔμ Ε88 ἀππι οτᾶ, ποῖ ναοῦ ὋὙοῦ : 

περιπατεῖν καθὼς. καὶ τὰ ἔθνη 
ἴο ΡῈ ψψ δικίηρ ᾿δοοοταϊπε 858: .8150 ἴλ6 παδοὶς 

περί πατεῖ - -ἐν ματαϊότητι, - τοῦ νοὸς . αὐτῶν, 

5 δι κίπδ ̓- ἴπ ́. -ἀνϑδοῖὶῖν --. “οΥἴμ6 τοῖα οὗ ἜΠογα,: 

18. . ἐσκοτωμένοι ᾿ τῇ :". διανοίᾳ 
: (0065) Βανίῃρ. Βδθα ἀατκοπθά. Ἴο 1μ8 τ ροκοσ με 

. ὄντες, κοῦ ἀπηλλοτριωμένοι Ν "τῆς 
(0185) Ῥϑίῃθ, (ομ65) βδνὶὴβ Ῥδθη δθπδίοεα οἱ ἴπ 6 

ζωῆς ΄ τοῦ θεοῦ, διὰ. τὴν ἄγνοιαν τὴν 
1116 οξίῃμο Οαὐοᾶ, - ἸΆΣΟσΒΒ τὴ. Ἱρηογύδῆσθ “6 

οὖσαν ἐν αὐτοῖς, ᾿“διὰ-". τὴν πώρωσιν. τῆς 
Ῥοίηξ.-. ἴῃ. Τρ, : τὔσοῦρη ἴς - ἀπ] Πρ οί 

8700 

᾿δοοιγοῖα Κηον]θάρα. οἵ 
[6 5οη. οὗ αοά, το 5 
{]1- στον Τλ8 1, ἴο ἰῃᾳ 
ΠλθαΒΓΘ οὗ βτονίῃ 
ἰμαὺ Ῥθίοηρα. ἴο 8η8 
ΦΌΠΠΘΕ5 οΟὗὨἨ ἴΠπ6 ΠΥ Ἢ 
141ὸ οτάθσ ὑμαῦ χε 
ΒΏΟΙΪΑ ΠῸ ΙΟΏΡΘΙ: “Ὅ6 
ῬΔΌ65, ἰοσδϑαᾶ: δου ἃ 5 
ὮΨΡ ΜϑνΘ5 84 οδγτῖδα 
ΕἰΠοΣ δηα ὑλ 6 8 -Ὧν 
ον ἱπᾶ οὗ ὑθβϑοηϊηρ 
Ὧν ΘΘ 5 οὗ [86 ὑτῖοκ- 
ΕΥΥ οὗ ΙηῃΘΏ, Όν ΤΆΘΘΩΣ 
Οὗ οἱ Ὡρ - 1 .-6οη- 
ὌΠΙΝ ῺρΡ Ἔστοῦ. - 15. Βυΐ 

Ἐ σρθδκίορ ὑῃ6 ἔγαϊμ,, ̓ 1δὐ 
5. Ὁ ἴον βσονν ΓὰΡ 
ἴῃ 8411 ὑΐηρα ἰηΐο. δὲτα 
ΜΏΟ [ἰ5....8 6... Ἀθϑᾷ, 
μτῖδυ. 16 Ετοχα:": ἸἩΠ 
811 [6 Ῥοάᾶν, Ὀν Ῥαδίηρ 

ἘΒΑσΟ ΟΌΒΙΥ Ἰοΐπδα 
ἰορδῦμοσ δῃᾶ- Ῥδίηρ 
Χηϑαθ ὅο σοτοροεϑδίθ 
ΤὨΓΟΙΡῺ. ΘΥ̓ΟΤῪ οἰ 
ἐμαὺ οἷνεβ νῇῆμδῦ ὁ: 
ῃρϑᾶβα, ϑοοοζαϊηρ ἰο 

ὉπΠ6 Ταποὐϊομϊηρ. οἵ 
Θδ ἢ τοϑρθοῦννα τθῃ- 
ῬοΥ. π αμ6' ὨΘΘΒΊΓΟ,; 
τ Κο5 ἴοσ 86 ρυοσίῃ 
᾿ΟΥ̓ δθ. Ὀοάν ἴῸΣ οὐδ 
θυ!Παϊηρ πρ. οἵ. ἰὐθθῖῖ 
ἴῃ 1ονθ.. .-::.: ΦΗΣ 

17 ΤῊΪ5, ἐμδγεϊοσᾶ, Ι 
585 δὰ ΘΔ ὙΠΓΠΘ55 
το- ἢ, {{Π6] Τιοχᾶ, εὐμαῦ 
ΧΟ Ππο᾿ ἸΟΏΡΟΥ ῬΌ Οἢ 
τ ϑιϊκίηρ ἰδὲ 85 [88 
᾿ὩΒΟΙΟΩΚ ἃι[5ο. ψ8ΙΚ ἐπὶ 

1 88. αργυοβύδθι 685 οἱ 
ὑπο ῖὶσ τηϊη645,:-18 16 
[ον 816. 1ηγ΄. ἀΔΥΚΏΘΗΒ 
ταθηίβιν, 8 η: δ 
αἰοᾶ  ἔγοσι οὔμ6.- 118 
ὑμαὺ Ροϊομπρϑ:-ἰο ΓΟαο; 

Ὀθόϑαβθ.- ΟΥ {86.165 
Τϑσ6: ὑμαύ 15: 18 

ὑβαοα, Ὀϑαϑδο οὗ 

8 ἀΠΒΘΏΒΙΒΙΠΟΥ τοῦ 

ΟΜΝ 

811 

καρδίας -19 αὐτῶν; οἵτινες. 
Βαδσὲ οὗ ῆεγα, ως ΜῊΒΟ - 

ἀπη λγη γηκότες ἑαυτοὺς. παρέδωκαν. 
μανίπε σεαστα ἴο 661 ραΐῖπα ἐμποιηβοῖνες ἐμὸν σαν ον τ 

τῇ οἀσελγείᾳ “ εἰς ἐργασίαν:. ἀκαθαρσίας 
ἰο πῃ 6: Ἰοοξϑα οοπαποὶ το τνοχκίπρ οΟὗἁ ἀπο μη ε88 

πάσης ἐν. πλεονεξίᾳ. - σι, 
ἰὰ Βδν1ὴ5 ,ηοτθ. - 

δὲ - οὐχ οὕτως: ᾿ἐμάθετε. τὸν 
Ῥυῦ ποῦ ἰδυβ .-. τοῦ ᾿ἸΘΕΓηθΩ͂᾽ 16 

χριστόν, 21 εἴ γε. αὐτὸν ἠκούσατε καὶ: ἐν 
σμσγίβί, 1Ὲ πχΐδος πἰσὰ 

αὐτῷ᾽-. ἐδιδάχθητε, καθὼς: ἔ 
ΓΤΡῸΝ σοῦ ὑ οΥα ἰδ σμξ, δοσογά δ᾽ 88. 15 .- 

ἐν τῷ: -: Ἰησοῦ, -22 .- ἀποθέσθαι 
[πᾳ ἴδε. ὉὩ658.5,.- ἴο υΐ ὉΕΙ͂ Ξεῖνοβ.. τ. γοῦυ 

κατὰ τὴν προτέραν -ἀναστροφὴν τὸν 
δοοοχσα βίο 6 ἔογτηθῦ “σου γ56 Ὀΐ σοπαποὲ -ἰῃ6 

παλαιὸν . ἄνθρωπον τὸν": φθειρόμενον 
τος Ο]Ω... .- ΙΏΒΙ, {μ6. (οπ6) ᾿μδῖπα σογτυρίοα 

κατὰ ᾿ τὰς - ᾿ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης; 
δοοοτάϊπσ ἰο ἰδαὰ ἀἀαβίγεβ οΥ (δε .: ὑπ νΝ 
28. ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ... πνεύματι 

εὐ ἕο 6 Τεμονρα - θυ ὁ ἴδ : 50 στ 

νοὸς οὑμῶν, 24 καὶ ἐνδύσασθαι 
ταὶ “ΠΟΥ χοῦ," ΄. δα ἴο Ραΐ οι βΕΙν 65 : 

καινὸν .:: ἄνθρωπον - τὸν κατὰ. θεὸν 
πον . ΤΏΔΕ (. -ἐδ6 "ϑοοοχάϊης ἴο σοα 

. κτισθέντα. - - ἐν δικαιοσύνῃ. καὶ ὁσιότητι 
Βανῖηδ Ὀδθῃ σχεδία. 1 τε ιθουβπαββ. πᾶ. : Ἰοϑϑιν " 

τῆς, ἀλιθεί ἰας. 
οὗ ἴπδ 

. ΘῈ, ΑΝ Ά 

᾿ ὙΒΙΟΌΒΕ. ψνΪ ἢ - 

ψεῦδος : λαλεῖτε, ἀλήθειαν᾽ 
ΣΑΊβομοοάᾶ .- ΡῈ χοῦ Ξρϑδκιησ τυΐὰ 

μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι 
ψιῖα 16 ποϑῖσροῦ οξμῖσα, Ὀθβεοδιβα 

ἀλλήλων τς... {τις 
ΟΕ Οπ6 ϑηοίμεῦ ὁ ..᾿ ᾿ ᾿ Ν ᾿ ΝΕ ΣΑΘΙΏΒΡΕΓΒ. 

26. --: ὀργίζεσθε αν καὶ τς ἢ μὴ 
Β6 τοῦ Ὀφῖη8 τϑᾶδ πτδθιξαϊ τ 864 

ἁμαρτάνετει . ὁ 3 ἥλιος 
86 χοῦ βίμαϊηθν, οὔθ Π- βαπ 

ἐπιδυέτω . ἐπὶ εὐ παρορΥ 

20 Ὑμεῖς. 

ἀτυτῃ 

Σι ὑμᾶς 

: τοῦ 
᾿ οἱ ίῃς 

τὺ τὸν 
ἐπε 

᾿ἀποθέμενοι. τς πὸ 
᾿Βανίῃδ ρα ΟΕ 

ἕκαστος 
ΘΔΟᾺ (οΠ6) 

ἐσμὲν 
6 81:6 

το Ἐσὲ 
ἰσμῷ.-- 

[δὲ 1 θὲ βοΐῃβ ἄοννῃ ἀροὰ ρὸν ῥσονονδίζοσι ἴο᾽ ντὰ τα δ 

ὑμῶν, 27 μηδὲ" δίδοτε. τόπον. τῷ 
οὗ χοῦ, : ποίτμὸς Ῥεῖ του βίνίη5." ὍῬΙδΟΘ . -ἴο ἐπ 

διαβόλῳ. 28. ὁ " κλέπτων μηκέτι 
Ὦδνῖ. ..-: ΠΝ (ο.6) - βίθαηρ ῃοΐ ψοεί 

χοῦ Ἡθδσα δπᾷ ᾿ἶτι 

ἔστιν: ἀλήθεια, 

Βδαποίίου:: 

ΝΕ {86 [- 

μέλη. 

ΠΕΡΜΕΈΒΙΑΝΒ 4:19---28 

θῖν Ὠραγύβ. 19 Ἐαυίησ 
-ΟΟΏΘ. ἴο Ὅ6᾽ Ῥαϑὺ 4}1} 
ΤΏΟΥΘΙ 56 56, ον σανα 
ΘΙΆΒΘΙνοα Ὄνοι -ἴοὸ 
ἼἸοοβα σομάποῦ ἰο. ψοΥΚ 
ὉΠΟΙΘΘΏΘ55.. οὗ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ 
Βοχῦ. δΥθθαϊ 6855. 

20 Βυν του ἀϊὰ ποὺ 
δῶσ 8. ΟἾσιδῦ ἴὸ 
Ὧ6 50, 21 ῥὑχονι θα, 1 - 

 ἃἀθρα, ὑπαῦ σοῦ: πρατὰ 
ἰὴ δα ψ6χο ὑδυρῃς 
ὉΥ ΤΆΘΘΏΒ.: ΟΣ Ὠίτῃ, 

Ὑ 7αδ5ὺ  ἃ5 ᾿ὑτῦϊα Ἃ Ἰὰ 
Φοβαβ,. 22ίμδι. τοῦ 
5ῃ 1 Ρυ νὰν ἐπα 
614. ῬΘἐβουδ ψηϊοὰ 
ΘΟΠΤΟΥΙΏ5 0. στόῦκ 
ΤΟΣΤΊΊΕΥ.- ̓ ΟΌΣΒΘ᾽ οἵ ὍΝ 
ἰἄποῦ -᾿ 8η4 ψΕῖσα " 
Ῥδίῃρ ςογτυρίοα κὸν 
οοταϊηρ ἰο Ἠϊ8 ἀδοδΌ- 
ὕξγ ἀθβίσοβ; 28 θυ 
ἐδαὺ “χοῦ β5βουϊα Β6 
᾿λδᾶθ: ΠΘῪ ἴῃ η6 ΙΟΥΘ6 
δουαδίλιρ Ὑοῦκ Τρϊῃά, 
24 ϑαγχὰ Βῃομα μα οα 
{μ6΄ ὭΘΥ ᾿Ρδιβοιδιῦν 

ΠΩΣ πίαβ ὀξράϊοα δὸ- 

σοραϊὴρ τὸ θα 8 ὍἍΠ1 

Ὁ [ἢ {χπ6΄- τἰρ ΟΊ τ 55 
δηα Ἰογϑῖν. ᾿" 
: 38 ΤΏΙ ἴοΣΘ,. ΠΟ 
ιμεῦ τοῦ. Ἀδνθ ταῦ 

"ΒΘ {8᾽ϑθ μοοά, ΞΡ Κ. 
ἰσαϊῃ ΘΟ οὔθ οὗ τὸν 

ΜῊ Ὠἷδ. ΒΘΙΒΏΡοΟΥ, Ὀ6- 
ΚΉΠΕΥ ὙΜ8 ἀΓε᾽ ταΘ ΤΩ ΒΘΣῈ 

Γ εϊοῃρίηρ ἴο ὉΠ6. 88- 
ποῦ οὔμασγ. 268 Β6 δε βξαὶ, 

᾿8ηᾶ, γοὺῦ ἀο “ποῦ βίῃ; 
1οῦ. ἐμ. 5, ποῦ «δοῦ 
ψΈΙ.. υότ - 1 8 Ρτο- 

γοκεὰ Βίθίθ, 21 ὩΘΙΡΏΘΣ 
ΘΟ Ρΐδοο. ἕο ἔπθ 
ὮΘΨΙΙ. 28: 1ιϑὺ {Π6 5ἔ681- 
ΟΣ οδῦθ81.- δὸ ΤΔΟΓΘ, 
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κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω 
δὲ Ὠἶτὰ Ὅ6 βίβα]ηρ, γχαΐποσ ὑαξ 16εἰ Ὠΐτῃ 6 ΒΟΥ ΩΣ 

ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ. ἀγαθόν 
ὑΟΣῖας ο 6 πδθὰβ ἰῇ μβοοῦᾶ ( ἘπΙη 6) , 

ἵνα ἔχῃ εταδιδόναι 
Β6 τδν 6 μΒανΐῃβ.: ὀἰἴο Ὀ6 βίν)η ΒΏΧΘ 1ὰ οσᾶοσ (δὲ 

ὁ λόγος ἔχοντι. 29 πᾶς 
ψνοτὰ Βανίηρ. ἘνΟΙΥ 

στόματος ὑμῶν 
τοί. οὔἴγτου 

᾿ ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς 
1οὶ 1ὲ θ6 ρχσοοθεάϊζωρ οὐδ, μΡὰξ 1 δὴ) δοοῦᾶ (0:6) 

πρὸς οἰκοδομὴν τῆς “χρείας 
ἑοννασά Ῥυ]άϊηρ ἃρ ΟΥ̓ ἴῃ 6 πορα, 

᾿ δῷ χάριν. τοῖς ., ἀκούουσιν. 
ὯΘ τηϊρηΐ εἶνε ..ἕ ἔἕδνοσ. οἰἴο ἐπε (ο" 68) ἈφΑΤΙΉΡ." 

80 καὶ - μὴ. λυπεῖτε -τὸ πνεῦμα τὸ 
- ἈΠάΩ͂ ποῖ 6 ύου βδαάθηϊῃβ. 6 βρὶσίξ 1με 

ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ὦ  ἐσφραγίσθητε 
ον οἔέμα αοά, ΐῈῸ ΨΏΙΟΒ τοὺ ΨΟ͵ΧΘ βοαῖθα 

εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 
ἰηΐο ἀδὺ ΟΥ̓ ΤΟΙ βίη Ὁ. ΣΔΏΒΟΙΏ. 

χρείαν 
ΟΝ 

τοῦ 
{6 

τῷ . 
ἰο ἴδε (Ομ 6). 

σαπρὸς ἐκ 
τοῖϊΐϊει ουΐοῦ 

ἐκπορευέσθω, 

μὴ 
. δοῖ 

81 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ 
ἜΝΕΙΥ ὉΠ ΘΥΏΘΞΞ 8η4 ΔΏΡΟΥ δῃάᾷ τυσϑίῃ 

καὶ κραυγὴ - καὶ βλασφημία ἀρθήτω 
ΔΩ Βοσ δυο, δα ὈΙΘΒΡἤΏΘων 1οδὲ 1 θ6 1Σἰρα τὸ 

ἀφ᾽. ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. 
ἔγοτα γου Ἰοβσοῖδμοσν υυλία 8} Ῥδάῃ 655. 

322 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, 
Βς τοῦ Ῥεοοτηΐῃρ πὶ πο οὔθ δποΐμοσ Κιπᾶ, 

. εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς 
ἀἸβροββα νν61} ἰο ιν, ΞΊΎΔΟΙΟΊ5ΙΚ Σοσρίνίηβ ἴο βεῖνεβ 

καθὼς καὶ ὁ -θεὸς ἐν. Χριστῷ 
ϑοςογχαάϊηρ 5 84150 ἐμ 6 ᾳοα ἦχ [6.8 561] 

ἐχαρίσατο. ὑμῖν. 
ΒΥΔΟΙΟΌΒΙΝ ἔογβανθ ἰο τοῦ. 

5 : γίνεσθε , οὖν 'μηταὶ τοῦ 
Βε τοῦ Ῥεσοουλησ ἰμεοσοέοσθ ἰχηϊίαίοσβ ΟΕ ἐμα 

θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, 2 καὶ περιπατεῖτε 
αοά, 845 σμ]ᾶσεη Ἰονϑά, δηᾶ ὈῈ γοῦ νδικίῃβ 

ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ σχριστὸς 
1Ὰ ᾿ἴονα, ᾿ ϑοσοχάϊπε᾽ 85 15 0 ἴΠ6 [6 ΕΝ 

ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ 
Ἰονεα Υγοῦ 8ηα Ἠδ6 ξᾶνθ Ρεοβϑίαβ ὨΪΤΏΒΘΙΣ οναῦ 

ὑμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς 
του [χε τ Κη Θη 4 58οχίῆσα ἰο ᾷς Οοα ἰπίο 

ὀσμὴν εὐωδίας. 
ΟὐοΣ οὗ βυνεεῖ 56 1, 

να ᾿ 
1ὴ οτᾶοσ δαί. 
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Ὀυΐ ταῦμεν 1δὺ Ὠϊγη- 0 
ΒΑΙα ψΟτΚ, ἀοίηρ ἩΠῊ 
δὶ ϑδηὴᾶβ ψνῆδὲ "Ἢ 
βοοά ψοσῖ, ἐπα: μὲ 
ΙΔΔΥ Ὦδνθ βοιῃθίῃϊησ 
ἴο αἰδύυθαῦδ ἰο βοΐ. 
ΟὯΘ ἰῃ πϑϑᾶ. 297.8ὲ 
8. τοὐθβῃ βϑϑίηρ : ρὲ 
Ῥγοσεθα οὖὗῦὺ οὗ γουᾷ 
τηουΐῃ, θυ τνβδίθγας 
βαρ 5 Βοοᾶ ἔον 
Ῥυλαϊηρ ὋΡ 85΄. [ῃε 
πρρᾶ τᾶν 6,. ἐπὶ ἐξ 
ΤΑΔΥ ἱπρᾶτὶ τ ηδῦ- 5 
ἔν σΆθ 18 ἴο ὑπ6 ἢθδγ- 
ΕΥ5. 80.150, ἄο ρὲ 
Ρ6 βυϊονίηρ σα ΒΒ ἨΟ]Υ 
δρ γῦ, ἢ ψΠΐσἢ γοῦ 
δῦ Ῥθθῃ Ξϑϑιθα. ΤῸΡ 
ὃ. ΔΥ οὗὨ τϑιβδϑίηρ ὮὉῪ 
ΤΏΒΟΠΊ. ΠΣ 

81 16οὐ 811 τηδηοϊοις 
ὈΙύοσηθ55 δῃᾶ δη- 
ΒῈΡ δῃηὰ ναί β8ηᾶ 
ΒΟΓΘΔΙΉΪΩΡ Δα δριλοῖνο 
ΒΡΘΘΟΙ Ρ6. ἔϑΚϑὴ 'ΎΧΘΥ 
ἔτοτι τοῦ δοῃρ ἢ 
811 1Ὡ]ΌΓΙΟΙ ΒῺ 658. 
32 Βυΐ Βεδοοπια Κἰηά ἴο 
ὉΠ6 8ΠοΠ Ρ, ἔθη ΟΣ 
φοτηρϑβϑίοηδίθ, ἔγθεὶν 
Τογυβινίηρ Οδ 8πούμοῦ 
Ζαϑῦ 85 αοα 8150. ὉΓ 
ΟὨγίβε ἔγθεῖν ἴοσρᾶγα 
γΥουσ, τρτθστς 

ῃ ἸὨργθίοσγα, ὈΘΟΟσ.Θ 
ἰυπϊαίοῦβ οὐ Οοά; 

85 Ὀεϊονρα οὨ]άσοη, 
2υηὰ βΡὸ οἡ ψϑικίηρ 
ἴῃ Ἰονθ, 1ι8ὺ δα. 0886 

ΟὨγίδὸ 150 Ἰονεᾶ στοῦ 
ϑδηα ἀοΙνουθα ὨΣΠ15617 
ὉΡ Ζοῦ τοῦ 85 δῇ οὔεσ-: 
ἴὴρ δηἃ ἃ βϑογίδοθ ἴο 
αοαὐ Ι͂ΟΥ.84 5ιϑψϑοῦς- 
Βιω  ηρ. οὐοΥ.. ᾿᾿ 
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,ς  Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ 
Ἐοτιαϊοδίίοη Ὀὰΐ- δηἃ ὈΟΙΘδ 655 811 ΟΤ 

πλεονεξία μηδὲ ᾿΄: ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, 
μανῖδβῖ τοσο ἠοΐ-Ραΐ 16 1 6 θείῃ πβδαιλθᾶ. ἴθ τοῦ, 

καθὼς ᾿. πρέπει ἁγίοις, 4 καὶ 
δοοοχά 85 85 1015 Ὀοβἰης ἴὸ ΒΟΙΡ (0165), δηα 

αἰσχρότης καὶ μωρολογία . ἢ 
ΣΦΕ διυᾶ ΠΗ ΚΑ ἐδ κῖη. ὋΣ 

εὐτραπελία, ἃ , οὐκ ἀνῆκεν, 
οΌΒοΘτο οί, νῖσΒ (55). ποῖ. 1ἰ 15 Ῥασοχαΐμ;, 

ἀλλὰ μᾶλλον. εὐχαριστία. ὅ τοῦτο γὰρ 
ρμυὲ ταΐδοσ. ἐδ κϑθίν]α δ. ΤῊΪ5 ΣΟΥ 

ἴστε - :. γινώσκοντες ᾿ὅτι πᾶς 
τοῦ 816 ἀΙἸΒοο στ . ΚΠΟΜΙΩΒ ᾿ς ἴλαις. δναχν. 

πόρνος. ἢ ἀκάθαρτος. ἢ πλεονέκτης, 
ουἸσαίου ΟΥ ὉΏΟΙΘδῃ (056) ΟΣ. ΟἿΘ αν] ΤΊΟΓΘ, 

ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει. 
ΜΈ - [5 Ἰαοιϊδαΐοσ,. ποΐ [615 βανίῃβ 

κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ. χριστοῦ καὶ 
ρμοσιίίδαοσα ἴὰ 6 Κίμῃράογα. οὗ μα. Ομτίδὲ -δηάᾶ!]: 

θεοῦ. : ᾿ "Ν ᾿ ΝΣ 

οὗ αοά. . - ΞΕ Ξ-- ΝΣ 

δ Μηδεὶς ὑμᾶς: -.- ἀπατάτω κενοῖς 
Νοοῦθ - ὑοῦ. Ἰο  Ὦϊτα ὃς βεαποΐηῃ ἴο εἰν 

λόγοις, - διὰ᾽ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ 
ψοτᾶβ, ἰπσουρῃ: ἐμοβα (ἐπ: η 55) ΤΟΥ 15 σουλίτρ ἦπ6 
3. Ἄ ΩΣ “- 3 ἉἍ ν᾿ ε ᾿ “" 

ὀ τοῦ θεοῦ ἐπὶ . τοὺς υἱοὺς τῆς 
Δι οἴεο Οαοῦ ὑοῦ. ἴβ6. ϑοὸὴ8 Οὗ ἴμ6 

ἀπειθίας. 7 μὴ. οὖν ᾿γίνεσθε 
αἰδοροάϊοιξο. ἤδὶ ἐμοτοζοσθ ᾿ 6 τοῦ Ῥδοοσζηϊῃρ 

συνμέτοχοι αὐτῶν 8 ς ἦτε. γάρ ποτε 
ἡοαῦ Ρασίδκουβ ΟΕ πόσα; σοῦ ΟΣ Φὺσ βδογῃθετηθ 

σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ’ ὡς . τέκνα 
ἀδυκῆθϑβ, πον ὑΐ δ ἴθ Τιοχα; 85. -ΠΠ]τθὰ 

ὠτὸς περιπατεῖτε, 9 ὁ γὰρ. καρπὸς τοῦ 
δεπραὶ μὲ ὕοῦυ ψαϊκίηρ,. ἰδ ἴοσ ἔχις. οἱίδα 

φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ. καὶ δικαιοσύνῃ. 
Ἡρῆξ [ἰὴ 81 Βοοσπθθβ5 Δα ΥἹΡΏ ΘΟΌΞΙΘΞΒ 

καὶ ἀληθείᾳ, 10 δοκιμάζοντες .τί ἐστιν 
αμᾶ. ἐστον ᾿ τ ΚΔ α Ῥτιοοῦοξ -νμϑδὲ δ. 

εὐάρεστον - τῷ -: κυρίῳ᾽ 1 καὶ μὴ 
ψγ}611- Ὁ] δ ϑδ᾽ ἰοίδε Ὁ [Ιοτγτὰ; δηᾶ δοῖ 

συνκοινωνεῖτε . τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις 
τοῦ Ὅ6 5μάσχίηρ νὰ ἴθ. ΟΥΚΒ ἴζ6 ὉΠΣΤΟΪΣΟ] 

τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ. καὶ ἐλέγχετε, 
οὗ ἴθ ἀβδυκηθεθ, σϑίμοσ Ριυι. 81ῖΞὸ ΡῈ τοῦ Σϑρσόνίῃ δ, 

12 .. τὰ ἃρ΄--- κρυφῇ. γινόμενα: ὑπ 
εὐ ἋΠ6 (165) οί. Εἰάθαῖν σοΙ 5 ἰο 6 ὉΣ 

αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ. λέγει. 18 τὰ 
θα ἀϊβρυϑορῖα] 1618 :8ΙΒΟ ἴο 6 586 1} 8; Εν. 1: 

ἘΡΉΒΒΙΑΝΝ ὅ: ὃ--18 

Θ Το τοτηϊοδύϊο 
δα . ὉΠΟΙΟΔΏ,Θσ5 οὗ 
ΘΥΕΙῪ δοζὺ οσ. σσϑοϑαϊ- 
ΠΘΞ5 τοῦ οὐϑὰ 6 χῃθ- 
υἱοχιθα δηοην τοῦ, [158 
85 1 ὈΘΗΪ5 ΠΟΙ Ῥθο- 
ΡΙΘ; 4 ποι ποῦ Βῃδχηθ- 
701 οοπαποῦ ΠΟΙ ἔοΟ] 15} 

1πῖὴρ ΠΟΙΡῖΙ͂ ΟὈΒΟΘΩδ 
Ἰοϑύηρ, ὑμίρα ΨΏΪΟΙ 
81.Θ. ποὺ θοοοηίηρ, μα 
ΤΑΌΠΟΣ ἐπ γσίνίηρ οὗ 
ΘΒ ῊΚ5. ὅ ΒῸΣ τοῦ 
ΚΗΟΥ (Ὠ15, γεσορυζΖιηρ 
10 Ζοῦ ψουχβοίνθϑ, ὑμδὺ 
ὯῸ ΖΟΓΙΪσαίΟσ ΟΥ 1τἢ- 
ΟΙΘΒ ΡΟΓΒΟῚ ΟΥ β,Γδοαν 
ῬΟΥΞΟῚ.---ΨΏΙΟΏ ΤΘΘῺΚ 
Ῥαΐωρ 88 1οΙαίοι-- -Ὧδξ 
ΔῺΨ πῃ ουδησα ἴῃ [Ὧ6 
Κιιαράοτῃ οὗ ἴμ6 ΟὨ γί δῦ 
8.ηα οἵ αοἄ." ᾿ 

ΘΙοὺ ὯῸ ΙΔ  ἀ6- 
σον υοῦ Ὑἱ οΐν 
ΨΟΓΙΑ͂Β, 10 ὈΘΟΘΌ56 
οὗ ὉΠ6 διἰοσθϑιὶα ὑμῖηρ5 
86 ψταὺῃ οὐ Οοά 
15 σοχηΐηρ ὉΡΟῺΩ [86 
ΘΟΩ 5. ΟΥὗἨ αἰδορραϊΐβθησθ. 
Ἰ ΏΘΥΘΙ͂οσα ἀο ποῦ Ὀ6- 
ΘΟΙΏΘ Ῥαυίδκοῦ ὙΠ] 
{Βόχὰ; 8 0 τοῦ ψογ8 
Οὔσδ αἀδυκηρδϑϑ, αὖ χοῦ 
Δ1Θ τοῦ σῃν ἴῃ σο- 
ποοίΐου ΜΙ. [86] 
Τογτᾶ.. ὅαΟ οἡ ψ81Κ- 
5 85 ΟὨΣΙάσθη οὗ 
Πρ , 9 1τὸΣ ἴδ6. ἔγαϊδ- 
δ8δθο οὗ ὑμ6 Τἱραῦ 
σομδὶδίς οὗ. ἜΘΟΥ βοχὺ 
οὗ ροοάύῃθεβ 8η8 ΤἹΡῈ - 
ἰθοιϑηδδ5.. δηὰ ἰχυΐῃ: 
10 οΟΡ οὐ τιϑκίηρσ 
ΒΌΧΘ οὐ ψῆδὲ 5 86- 
σορΐδοίθ ἴο ὑπ Τιοσᾶ; 
11 δὰ αὐ ΘΙ ηδ 

ψὶ μοι ἴὰ {π6 π|- 
Ἔτχαϊ ἢ} ψόσκ ὑδϑὲ 
Βοίοῃρ ἴἰο {πμ6 ᾿ἄδικ- 
Ὧδ55, Ὀαὺ, ταῦθ, ουθ 

6 τϑρσζονίηρ [{Π| 61], 
12 ἴον 86 ἰπΐηρδ ὑμδὺ 
{86 Ὁἶβοθ ἴῃ βοοσοὺ Ὁ 
θὰ ἰὸ ἰ ΒΏΔΙΘΙΙΪ 
Θυθ ἰο τοδί 18 ΝΟΥ 
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ὑπὸ τοῦ φωτὸς [8411 {π6. ὑίηρδ' δαὶ δὲ πάντα. . ἐλεγχόμενα 16 ᾿ 
Ῥυΐ 81: (Δι ἷ 65)". Ῥεΐπα Υ χουν οά Ὀγ. ἴὼς πρῖ: 1 αγὸ ὈΘΙηρ' τερτονοὰ 818 

:πτὸ- αΘ- ταϑηϊζοβδῦ Ὅν ἴθ ανεροῦταϊ, - επτᾶν -γὰρ . -τὸ]} Π18ι 
τνοβανεροῦ τοβηϊδοβέ,: νου μηδ 5 Τοχσ . [π6| ΠρὩϊ, ἴον ̓ΘΟΣΥ ὑΠπρ' 

ῸΝν ὥς ἐστίν. 14 -- δὸ  [μδὺ ἰδ Ὀοΐῃρ τηδᾶρ 
ρεξνς πϑαρκαλεΐοι (ἧς 15. ΤΒτΟοῦΡα ΨὙΒΙΟΒ [τηϑ δῦ 15. σὴς; 

"λέγει. -:. -Ἔ Ὑειρε, ὁ καθεύδων, καὶ 14 ΘΓγοΐοτο. Ὧβ 56 γ8: 
μοῖ 15 ΒΒ ΩΡ. Β6ε αι, 1μ8δ (οπ6)᾽ -. ΒΙοορίησ, :8η6 ΠΑ ΔΙΚΘΟ, ο. ΕἸ ΤΩΣ 

Ἷ ἃ δὐδο. ἴσοι. (ἢ στα "ἐκ ᾿τῶν- νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει δα 6. ι 
ΕΥΡῪ ουΐ οΥ ἰδε ἀεβὰ (οπεῦ), ̓δῃᾶ 1111 βαῖηα ὌρΡοσ] ἀθϑδα, δηᾶ 6. ΟΠ σὶδὲ 

᾿ κεν ἘΠ δ ΡΟ] ΜῈ ΒΘ ΡΟΩ γο" σοι ὁ χριστός. . .. - Ὦ μν 
ἴο σόα {πδ΄ χριστός.ς πΝΝΝ το τς 15 5ο-: Κοορ βὑγὲδι 

15 “Βλέπετε - - τ οὖν - ἀκριβῶς . πῶς [αύοῃ ὑμδὺ ΠΟΥ͂ τοῦ 
Β6 τοῦ ἸΟΟΙκῖπιεῖ . Ἰογοῖοσα δοούσγδίθιν - Βονν  ΠἸΥΑΙΙς 15. οῦ 8.5’ ὈΠΞ6 

᾿ τατεῖτε: ἀλλ᾽ ὁ 85. Ἴ56. [ὈΘΥΒΟΙΣ51 περιπατεῖτε; ὡς . ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς [να 85. 1.5], 
τοῦ ἀτὸ ΑΙ ς, “μὴ α8 απνῆῖθθ (ση65) -: θᾳξ 88 16 Ῥανψίηρ, ουὐὖ ὑπ 6 ́ ορα 

- τὸ [Π6 ὕϊχηθ ἴῸ γοῦγ- σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι « τὸν ᾿ῬΟΣΌΜΠΘ ᾿ γοὺ 
αὔ15ε ΕΝ ̓ ρύνϊαξ ον ἀούξοινου; ᾿ ἴδε (ἰβεῖγοθ, θόϑδαξθ 0 

τ δ᾽ Ι ΓΘ τ οῖκρα, 12 ΟἹ; καιρόν, ΄... : - ιὅτι- "ἡμέραι - πονηραΐ [ ἄδ ν᾽ δα γγ]Ο οι 
ἀρρ καιρό ΠῚ Ῥδοαῦβδ ᾿ξ εἰ ὅδ. 5 ἀν Κα 15. δόσομηῦ ὁο8 56 Ρ6- 

εἰσιν.. 11.: διὰ. τοῦτο μὴ γίνεσθε ΟΟΠΊΪΩΡ ὈΏΥΘΑΒΟΏΘΌΪΘ, 
ΔΙΘ.. Πννε Τμσοῦρα,, - ἸὨἐ5 ἢοῦΐ ῬὈ6 τοῦ Ρδοογηϊηρ ἰθὉ ΡῸ ΟἿ ῬΟΓΟΘΙΙῺΩΡ 

Ν᾿ οτος “6. 1 ΟΥἨ 536- ἄφρονε; ἀλλὰ: συνίετε : τί νρδῦ 26 Ὑ11 Οὗ ὡ 
υϑθρο ΟΝ ΠΡαΣ᾿ 6 ὕοῦ δοχωρσεμβοπάϊηρ. δὲ βόνϑ δ 15. 18. Αἶδβο, ἄο 

“ἰπτοῦ κυρίου: 18 καὶ μὴ [ποῦ Ὠ6 βοιθηρ ἀτιχης 
ὧν : ̓  θέλημα. "Ὁ εἶδε ρίαν 84 ποὺ ὙΠῸ πο, ἴῃ Ώοἢ 

με θεὲ τ᾿ ἐν: ᾧ ᾿ ἐστὶ - ὈΘΌΘΠΘΥΙΣ, : μεθύσκέεσθε ᾿ : οἴνῳ, ἐν. ᾧ ᾿ ἐστὶν [[8818 - 15 ἀεΡ Η 
Ὅα χοῦ ἐβειοθ ταϑδᾶς ἀγάμλκ ᾿ ἰονίμο, ἰπ. ΜΏΙΘΒ 15. ρα Κθθρ βουμης ξε}} -:2} 

. ἀσωτία;: . ἀλλὰ ἡτληροῦσθε ἐν 1 ΨΊΆ-. βρὶ στ, -18 βρθβκ- 
ρϑᾶν Ππεῖ οοῦχΞς," Ε1}1] Ῥευου θεῖσα ἈΠῸ οἴη [πὰρ ὅο γοῦγβαινοα. τί 

ΒΘ -δηα- ὈΥΘΥδβ6 5 ἐὸ 
αοᾶ δ8δῃηᾶ΄. βριγῖθαδῖ 
ΒΟΏΡΒ, 5 ΡΊΩΡ ΘΠ .8Δ0- 
σον πρ γΟοῦΣ9 
56]γ 65 ΜΈ πγαβίο, 1Ὲ 
τοῦκ ποατίβ ἰὸ .96. 
Βονϑῃ," 201 1ὰ [88 Ὥϑιῃδ 

πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ 
᾿ϑρὶσιῦ, ΒΡΘΘΚΙΠΕ ἴο 56Ιῖνεβ. ἴο ὕβδίχῃβ ᾿δῃᾶ 

ὕμνοις. καὶ. ᾧδαϊς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ 
ἴο Ἀντ!β δὰ, ἐὺ ΒΟ; 5. ΒΡΙΣΙΓΙΔΙ, ΒΙΠΌΒ δπὰ 

άλλοντε "τῇ - καρδίᾳ ὑμῶν τῷ - κυρίῳ, 
ΕΝ ποῖος ἴο, ἦς! Πραγὲ - οἵ γόοτῖ ἰο τὰς. Ἰιοσᾶ, 

20 εὐχαριστοῦντες, πάντοτε. ὑπὲρ ::- πάντων: ἐν 
Κη ᾿ ΑΙνγαν β΄ ΟΖ ὯΠ ([ΐΠΡ5) ἴα [ΟΣ οὐῦ᾽ Τοχᾶ σΖοθαδ 

υ ὧν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: ΟΕ τῖδο βίνιπρ.- ΠΆΠΚΒ ὀνόματι οἶος, ρου ἡμῶν μῃσοῦ Χριστοῦ, τνσιν ἔτ τεῆς, ἐμίδαὸ οξὰβ οξϑεβαβ ΕΝ 

τῷ θεῷ καὶ πατρί, ᾿ς 
ἕο ἴδε αοῦ εδπμὰ Ξαΐμετ, : ερτὰον ΝΣ 

τς 31. ὑποτασσόμενοι. :. ἀλλήλοις ἐν φόβῳ |: 
" ΓΤ ΧΟΌΣΒΕΙν 5 ἴο ὁ6 διλοίμοσ ἴῃ 681 

το ΘΓ αοά -4ηὰἃ- Εὰἃ- 
ἐμοῦ.. ἘΝ ἢ 

21 86. 1. “Βα ἠδοοη 
ἴο Ὅπ6. δηούμου ἴα 768 Γ 

᾿ 122 Αἱ υναῖκες .“. τοῖ ἰδίοις [οΓ ΟἸμτιβῦ, 22. Τιϑὲ. πάγοβ 
Χριστοῦ. ΓΝΝ Ὑρναῖκες ον οἷτο, ἴῃς νας] 6. ᾿ἶτε νυν, Ἂ 
τὰ ζ ὦ ᾿ς τῷ“ κυρί " 23 ὅτι. [πε Βυβρϑηαβ ἃ 5 
αν βοκδομα . αϑ τς Τὸ ἔπ8 κριῷ Βεσαῦβα ὑπ 6 Τιοχά,. 23 Ὀδϑοδϑθ 

11) Τοπονδῃ, 75; αὐδᾶ, ΑΨΕΟοΘΥΡ᾿ ἐμ Ιοσᾶ, ΜῸΞ θυ. Ἰοτᾶ,; Βυτμῖ; 
ΟἸγίδι, Ῥό6; Ὧ1ον᾽ Φοπουδῃ, σ1,8,.18,16.. {π6 Ἰιοτᾷ, ΒΑ ρῦνρ.. ᾿ 

μι κκρλρνο κυμηλν. μμφρμρυμμεθραμεηόμαρυλμφ βαρ νη μη μου αι. μας ἐρυ δβτύνιυν 

875 - ΕΡΗΒΙΒΙΑΝΝ δ:24---- 351 

ἀνήρ". ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ 
ΤΆΒΙΘ᾽ Ῥεγβοῖν. [5." ποδᾶ οὔίῆθβ ννοθϑῃ δ8 8150] 
ὁ χριστὸς. κεφαλὴ -: τῆς. "ἐκκλησίας; αὐτὸς  ΟὨχίοὶ δῖδο᾿ 15. Ὠεβά με " ΟΕ σὶβὲ Βεβᾷ . ΘῈ τ88 Εοο]εβία, τ Θ᾽ ΠΟ ΠΡ ̓ οὐμρτορδυϊοῃ, 
σωτὴρ ᾿: τοῦ σώματος, 24 ἀλλὰ ὡς... ἡ ΒΘ. Ῥείηρ, 8. ᾿5δϑίου ΒΑΥΪΟΣ ΟΥ̓ 6... “- Ὁ Βὰδ τ88 ἴδε, οἷ᾽ [815] ῬΟΩ͂Υ. - - 294 Τῷ 
ἐκκλησία. ὑποτάσσεται -τῷ.- χριστῷ, οὕτως ἔδοῦ, 85’. ὑῆθ. .οοῆρτο- ΘΟοΙαϑίξι :15 Βα] εοπξ. 56}: ἰο ἐδ “ΟὨχιϑὲ ταῦθ ,δαϊϊοη ἰ5. π᾿ 5.16 6- 

8 ΒΙΒΟΒΙΩ 15 πο 
οὗὐ ᾿μἷβ. τἰξθὸ 85 ἐδ 

καὶ “αἱ , ὐναῖκες : τοῖς ᾿ ἀνδράσιν Ὁ ἐν [δου ἕο ἐπα. ̓  ΟΠ τσοὺ, 4150 {δμ8 ὡ, ΜΌΤΊΘΙ "- ἰὁ ἴηὴ6 χλδ]θ Ῥόσβοηβ .-. ἴω δ 1δὲ- Ὀξνοθ αἰβο Β6 
παντί. "25 Οἱ ᾿ ἄνδρες, τ ἀγαπᾶτε ὕσ: ἐμαῖσ: Ὠυϑθδῃαβ ον ουϑ τα, : ΤᾺΘ . ΖΏΒ16 ΒΘΥΒΟΏ5,. -Ῥ6 τοῦ ἸΙον!ηρ' ἴχ νου ηΐηρ. 55 ἘΠ5- 

τὰς γυναῖκας,- καθὼς . καὶ ὁ ει" χριστὸς 1 θα ᾶ5, οομύζημθ ἴον- ὙΜΟΙΏΘΏ, :. ᾿Θοου ταί αΘὶ Ὁ5 8150." Ομ τίβε -: ἹπῈν Ὑοῦπ νέϑ, ἢιϑὲ 
ἠγάπησεν" ᾿ τὴν ἐκκλησίαν" -καὶ “ἑαυτὸν [85: -[Ὧ6 ΟὨτίδα “: : ΘΙ5Ὸ - Ιονϑᾶ τς ΘΟΟΙΘΒῖβ δᾶ ᾿᾿ἈΒηβΕΙΕ ἱόνεα, {Π8 ᾿ σοηρΥθρα 9 
παρέδωκεν ὑπὲρ: ̓ αὐτῆς,. 26. ἵνα αὐτὴν |ὑΐομ δηᾶ ἀονεσθα ἀρ δ6 ἕανϑ Ῥββϑίᾶθ. ονεσ ΞΕ, ἴῃ οσάοσ ἰῃδὲ " 1 ἘΠ 56] ἴοσ τ, 26 ὕμαῖ 
τς ἁγιάσῃ ᾿καθαρίσας τῷ λουτρῷ, Ὧ8. πὐροὺ βϑηοῦξν {Ὁ, Ἀ6 ταϊσς ἘΌΝ “Βανίηρ οἰθβηβθά. ἴο ἔμπα. , Ῥϑία ὉΙΘϑμβίηρο. τι δ.) τὶ {ῃ8 

ΝΎ δ 9 ΝΝ ΠΕ, ἴπ᾿ονᾶεσ ἐπα τῆθδηβ οὗ [μ8. ΨΟΧΣΩ͂, παραστήσῃ. . αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον πὴν 27 ἰλαὺ Ἠ6 ταὶρηῦ ῥτὸ- 
6 ῃδ 018 σΟΠσΤΘΡ ύϊοΣ 
ἰο Ὠΐη 561 ἴῃ 108 ΒΡΙΘῺ" 
ἅοΥ, ποὺ Βανίῆρ 8. Βροῦ 
ογ΄, 8 ΥΙΠΚΙΒ, ΟΥ̓ 8ῺγΥ 

᾿ οὗ 5 ἢ ἀΒῖμΒ5, Ῥαΐ 
τυ ΒΔ Ρ 10. Βμο ἃ 86 ΒΟΙ͂ν 

δῃᾶ,  πϊουῦ ὈΙΘΙ 5}. 
28 Τὴ [ῃἷξ ταν. Πτι5- 

Ῥαρλαᾶϑ “ουρμὺ ἴο- Ὀ8 
Ἰονίηρ ὑμεῖγ -αῖνοα 85 
ὑμεῖν οὐτι:- Βοάϊθϑ. - ἘΠ 
}Ο ̓  Ἰοῦδβ - 15. τὶ 
οψεβ᾽ ἩΪΤΏΞΘΙΣ, 29 οῦ 
ὯΟ ΤΏ) ΕΥΘΥ Βαϊθα ἢϊβ 

86 ταϊση τ: Ῥγαβθηΐ ᾿ Ὧ6 ἴο ἈΪΒΘΙΣ -᾿ ΕἸοσίουβ.. ἴδε 
ἐκκλησίαν, μὴ ̓ἔχούσαν.. σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ. 

᾿ ΘΟΟ] 658, ποῦ " Ὠδνίηβ . βροὶ ΟΓ ὙΤΙΆΚΙΘ. ΟΥ̓ 

τι - τῶν ᾿᾿πριούτων,  ἀλλλλ:λ ΄ ἵνα 
Δ οὗ ἴδ 5ΞΌΠΠ᾽ (μἴ1 65), Ρυξ ἴῃ οχᾶδυ δαὶ 

ἢ ἁγία. καὶ ἄμωμος... 
1 ΤΑΒΥ͂ μὲ ΒοΙγ΄ ᾿δῃᾶ ἘΠ ]ΘΕΛΙΒΗΕΩ͂, ὑτ 

28. οὕτως ὀφείλουσιν: καὶ οἱ 
εὐ ἜΒα δ. χα οὐσία Π08150. [86 ΕΎῊΝ ῬΘΣΒΟΩ5 

ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας. ὡς -τὰ 
ἴο ΡῈ Ἰονίηξ. 886 : οἵ ̓ βειαβοῖνοβ ΨΟΙΤΏΘΩ..: 85. ;ἴῆς 

ἑαυτῶν. «σώματα. ὁ τ ἀγαπῶν͵͵ τὴν 
οἵ ἱμριιβεῖν 685. ὡ-Όραϊο5;. Ἐλ6 (οὔ 6) Ἰονίμβ.. - δ 6΄ 

᾿ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν «ἀγαπᾷ, 29. οὐδεὶς. 
ΟΣ Βίτηβθ] Ὁ ψοχάϑαι. ἡ ΒΙΤΆΒΘΙΣ ἋΞ Ἰονξηρ, - ὯῸ δ 

σάρκα ἐμίσησεν, 

᾿ς ἄνδρες 

γάρ. ποτε .: τὴν. - ἑαυτοῦ 9 ΘΔ ΘΟΥΘΣ δῖθι ; οὸσ βοτωθίπιθ. 188. οἱ ἈΠΏΒΕΙΣ Βεβῃ. δὲ παίεᾶ, ᾿ΟΤᾺ ΠΕΒΆ; ΟΝ Ὧ8 
ἀλλὰ ἐκτρέφει « «καὶ ,οάλπει . - αὐτήν͵ | ξ6645 δη ΟΠ ΘΟ Ιβη65 ἵὺ, 
Ῥυξ δε ποιτίδινες οὔὖΐ δρᾶ μὲ ἷξ Ομ οσβμλσ ΒΕ 85 1:8 [Φ᾽ ΣΤ ΠῚ 4150 ἀοδθὰ 

- “καθὼς ᾿Ν ΠῊΝ ὡς δι τ τὴν: ἐκκλησίαν, ὕπ, σοπρστορδείΐοῃ, ποροξάμακ το, 85. ἃ ΡΝ 6.. τὶδο {: ΘΟοΙαβίδ, 30 Βοοαιπθ.: 16: 816 
ὅτι -.:- “μέλη. ἐσμὲν. τοῦ "σώματος 

Ὀβοδαβα.: ΕΝ Θαχο. οξίιμθ ᾿ Ῥοάγν . 1 ΠΈος Ὅς Ῥοᾶνγ. 
αὐτοῦ.:.81 - ἀντὶ -- τούτου. καταλείψει. οτ΄ ὑμί5᾽ τϑᾶ- οὗ Βίτη. Ιιβίδδα. οἱ ὯΠ15 Ὑ}11 Ἰϑᾶνϑ ἀοννῃ Β0Ν 8, πιϑ ᾿ Μ}11 

Ἴθανθ [Ὠΐ51. ζαῖδοι ἄνθρωπος . τὸν. πατέρα . καὶ τὴν μητέρα - καὶ: 
8η4. [ΠΪ5] τοῖο σ. πα 

ΤΆΒΘᾺ ἴῃ 86 ἐαίΐμοσῦυ δῃᾶάᾶ ἰῇ τοροΐμασ. δᾶ 



ἘΡΗΕΒΙΞΙΑΝΑΝ ὅ: 82---6: ἢ 816 

ἢθ6 Ψ1 βῖοκ ἰο’ Ἠἰϊξ 
ψ16, δᾶ ὑμ6 ὑνο: 1} 
ῬΘΟοΟΙη6 ΟἿδ ΖἸ65ῃ," 
32 ΤὨΪ Βϑδοζϑθᾶ. βϑοσος 
ἷ ρτοαῦ. ΝΟΝ 1 δγὴ 
ϑρθακίηρ ἰῇ ταβρροὶ 
ἴο σι σδὺ δηᾶ Π6 σόῃ.-. 

προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
μ6 ΒΩΠ με σα ροῖν βίας ἰοννασα 6 νοσίδ οὗ Πίτη, 

καὶ ἔσονται. οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 32 τὸ. 
διὰ Ψ11ὃὈ06 πὸ ἴνο ἰμΐο. Βθϑῃ ΟΠ6., μν.} 

υστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω 
 ανδιενν 115 περαν Ε1 15,. 1 Ρευΐ δῖ 58 8 

εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. ἰστοραίίοῃ. 33 Νεγογ.- 
ἑηΐο ΟὨσιϑὲ δὴ ἰἴηΐο [ες ἐςοΙ]οβδίθ. [{Ώ6ΙΘ55, 8150, ἐδ ΠΝ 

838. πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ . καθ᾽ ἕνα [οπ8 οὗ τοῦ ἰπάϊνΤάμ81. 
Βραίάςο δἶβο βου ἴμβε δοοοσάϊηξ ἰο οὔθ ]} 7 850 Ιοῦγθ ἢΐ5 ψ]ΐα 

ξ - πὴ ᾿ ῦ : ὥ 8ἃ5 Ὧ6 ἀοθ85 ἘΠ 56]: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως οἢ ἐπ οἰμαῦ  Βαηὰ, 

85 “ [ῃ6 οἔμίπιθοιξ οΨΌπιβη ̓  5. [[ὴ6 ΨΙΐ6 5ποα μανὰ 
ἀγαπάτω. ὡς ἑαυτόν, -Ὺἡ δὲ γυνὴ [ἄρξρ ταβρθοῦ ῸΣ ἼΔΕ 

1 Ηἷγτα ΡῈ Ἰονίῃξξ. δβδ Ὠἰγηβαιδ, ἐπα Ὀᾳχξ᾽ ΟσΏΘῺ ΒΗΒΡΘΩα. ΔτῸ 

ἵνα. φοβῆται τὸν ἄνδρα. 6 ΟὨΠάτθη, 6: ὁμ6- 
ἴὰ οτᾶοσ ἰδὲ 5ῃὴ6 δ Ὀ6 ἔδαγίῃρ [ῃ6 ΤῊ816 ῬΘΥΞΟΙ. .- αἰδηῦ ἴο γοῦπ Ρ81- 

οὐ ἰῇ υπΐοη ὙΠ 
θ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε. τοῖς γονεῦσιν [[{Ὲ26] Τιοτᾶ,. ἴοΓ ἐδβ 

ὙΠ6 οὨλάτοη, 6 τοῦ ορενίηρ ἴο ἴῃ 6 Ῥατεηῖβ ἦ5 τἰσηύθοιβ: 2 “Ἤου- 

ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον" [ὁΓἡἮ ΟΣ ζαίΠΘΓ. ἀπά 
οὔὗτου ἴῃ ᾿ Ποτά, 1815 ΤΟΥ 15 τΊΒἈϊθοι; [γουγΣ] τι ύμαχ᾽; ΩΝ 

ἰ5 ὑπ ἤγδῦ σοϊτηϑηά 
ἰὴ ἃ ΡῬσχουλ δα: 
8 “Ἴμδὺ 1 ΤΔΔΥ δῸ ΜΕ 

2. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, 
᾿Β6 Βομοσίηβ ἔμ6 ξαίμοτ οὔ νοι πᾶ ἴμπε σλοΐμοσ, 

ἥτις ἐστὶν ἐντόλὴ πρώτη; ἐν ἐπαγγελίᾳ, |3' 
ΜῊ 8. φοχηιηδπάχηθηΐ ἢγβί ἴπ ῬτοχΊΪδ6, ψῖθα γοὺ δηᾶ γοὰ τᾶν 

8 ἵνα ς΄ εὖ. σοι γένηται, καὶ [ Θῃάπτα ἃ Ἰοηρ ἐππιθ οἢ 
ἴὰ οσάδυ ἐπεὶ ΨῈῊ ἰογοα δ ταθηΐ οσοῦχ δῃά (6 δύῃ." 4 Αμᾶ τοῦ, 

ξαύμετβ, ἄο ποῦ. 6 
“᾿ ᾿ ΄ ΕΝ “ . , 4 Καὶ. 
ξεσῃ μακροχρόνιος ἔπι τῆς γῆς Αὐτὰ 

ϑψοὰ 06 Ιοπθ- σα ὑροὴ ἔμπα ετίῃ. 4 ἱττιαὐϊησ. τοῦκ οὨ11- 

οἱ παάτέρες,᾽ παροργίζετε ᾿ τὰ ἄγεῃ, Ὀαὺ ρῸ οἡ ὑγίπρ- 
86. Ἐδίβόνει" ποῖ 6 ἕοῦ ρχονοκίηρ ἴο ταῖμῃ {δα ἴῃρ᾽ ἔπ ἃ ΡΝ ἐπέ 

τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ | αἰδοῖρπα δᾶ ταθῆΐαὶ- 
ΟΠ ἄχθη οὔ του, ρα Ὀ6 τοῦ πουνιβίηβ οὐδ ἴμθαι Κγρορ]αύϊησ οἵὗἨ σ68ο- 

ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ. Κυρίου... 1 88. τ πιο 
ὄνου ᾿βῖανϑϑ, “δὲ 

οροαϊθαῦ ο Ὅπμοβ8 
ὍΠΟ 84Γ6. [ΥΌὕᾺ] τη85- 
ῥθτ5 ἴθ 8Ἃ. ΖΙΘΒΏΙΥ 
56Ώ56, ψ]Π ἔραχ δᾶ 

ἐπ ἀϊβοίρ!πθ δηα ραΐίηρ τηϊηα ἴῃ ΟΥ̓ Τιογά. 

δ. Οἱ δοῦλοι, - ὑπακούετε τοῖς κατὰ 
Ἰλδ. βῖανθϑ, Ὀ6 χοῦ ορασίπε ἴο [πε δοοοχαϊῃρ ἴο 

, ᾿ ΄ ᾿ ΜΝ ΕΡῚ ΄ - ΠΝ , ᾿ς τ τὲ 
σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου ᾿ ἐν 

Ρ ραβδὶ Φ θυ Ὁ] 1 ΒΈ5 ἢ ἰο Ἰογχάβ στα ἔδῶχ δῃὰ ταῦ ΔΑ] ΡΝ ΤῈ ἐὰν μια 

ἁπλότητι - τῆς, καρδίας Ων Ὡς εοἴδὸ ̓ πλυτα οὗ τοῦα πιρρτίδ, 

χριστῷ, 6 μὴ αδταίο  ιο ὀφθαλροδουλίαν ὡς ΦΣος Ἣν τὰν οἱ δ, 
ἀνθρωπάρεσκοι᾽ ἀλλ᾽ ὡς" δοῦλοι “Χριστοῦ τος ἐδ ἂς οἰσιοὺς 

᾿ Στ Ά, ἈΒΟΝΝ ἢς; 1 5ϊαγεβ, ἀοίηρ ἐμ μὴ] ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς; Οὐ Οοά φῃοϊουβουϊοά, 
ἄοϊπε, ἴῃς Δ 2Ὴ!} οξίῃε αοα οὐδοῦ 5οιυὶ, ΘΒ Ν 

1 μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ [788 5ανθ5 τλὺχ ΒΌΟ 
ΒΙΑΝ]ΏΩ͂, ΜΠ ἩψοΠ]-τηϊηἀθἄμπαθα 85 ἰο ἐμ | 1Π 0] 8 1005, 8ὃ5. ὗο 

4' Φοπονδ, 71.8: [ηὴ6 Τιογᾶ, ΒΑ. 
κι γεν γεαρρρβαην σμῆκῶ ϑαγυα τ τὸ μπρ δρυνινσθῆν Αι ννρσησαιρβμρμιδϑαρα ἀναωνννο -κ ον δ καφα ἐφρωνάμωμικωφνη ν μὰν 

877 ἘΡΗΕΝΊΑΝΝ 6: 8---13 

κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 8 εἰδότες ὅτι [σοοναῃ," δηα ποὶ ἰοὸ ποτὰ διὰ ποὲ ἴο 6, ἈΔνΊΩ5 πον ἰλαξ ΙΏΘΏ, 8 30Γ χοῦ Κηον 
ἕκαστος, ἐάν τι. ποιήσῃ. ἀγαθόν, [ὑπαῦ δδοὴ οὔθ, ψῇῆβδί- 680 Ὰ (06), 1ξ Ἔν δανίμίηρ δ τηϊσδὲ ἀο χοοῶ ’ ἜΥΘΥ οὐ 6 ἸΏΒ δ᾽ -“ ΄ 

Ἂ 
᾽ τοῦτο - κομίσεται παρὰ κυρίου, ] ΨΠ1 χϑοϑῖνθ ὑϊ5 Ῥδοκ 1Π15 ἈΘ Ψ1 σΔΥΥν. ΟἿ ἔοι 560 }2 θοβίθθ οὗ Ῥοιά' ΤΌΣΩ σον,» ψὨ δ ἢ - 

εἴτε. δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. 9 Καὶ οἱ [ὁΣ μὲ 86 βἴδγ Οὗ ΜΒδίμοσ - βῖαγα οτ ἔτχεθίηϑῃ, ᾿Αμά [λ6 ἔγρογηλῃ, 9. ΑἸξὸ τοῦ 
κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς |χηδδύθιβ, ᾿ς ΚθΘ ᾿δοίῃ Ἰοσᾶβ, τῃ6 νεῖν (ἐπίῃ 558) μὲ χοῦ ἀοϊη ἐουγατα 16 ΞΘ. Ἐλιηρ5 ἥν 
αὐτούς, -ἀνιέντες -τὴν ἀπειλήν, [ἔμοχα, 1ϑυθηρ ὩΡ. οη δῖα, . Ἰεϊθ ὸ ΡΞ ἐδ6 ἐδτεαίοτιμ, Ἐῃ8 ᾿ἰθαθαϊδεϊηδι, ῸΓ 

εἰδότες ὅτι. καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ [τοῦ Κποχ ἐπαὲ 8 ΔΑΥΊΔ Κοντὰ ἱπαᾶί αἰδὸ οὗ μοὶ δη8 ογοῦυ ἐπδ 
κύριός" ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία 
ποτὰ 15... ἴὰ -δάνθιβ, δηαὰ σϑσοϑινὶηρ οὗ ἔβοΡ 

Μαβίρι οὐ Ῥοίῃ ἐπ 
δηδ τοῦ ἰ5 ἴῃ ἐπ 
ἈΘΆΨΘΣΒ, 84 ἔδοτα ἰσ οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ. 

ΔΙ πο ἰδ Βαράδ. Ἀῖτα. 
ΑΟΡΔΑΙΝ τὸ σα 80 : 10 Τοῦ ᾿λοιποῦ ἰτίηρ Ῥοσεῦ ἰὴ [86] 

ἀφ ἐκπονο ὕδιμ ἔοκα α ἀπά. ἐπ τὴ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ ταϊρὐθθ5 οὔ Πὶἰδβ Ρε χοῦ Ὀρίηνρ διπροννεσεᾶ ἱπ Τοτὰ πη ἴὰ -Ὧπ 6 
βέγοηρίῃη. 11 Ραΐ οἡ [88 κράτει τῆς ἰσχύος ᾿᾿ αὐτοῦ. Ἤϊ : τἰββίπδον, οἔίδε σόπείΝ, ὠ Απης, οοπιρίοῖο δα!ῃ οἤ ἀττηος 

Ἢ ἐνδύσασθε τὴν. πανοπλίαν τοῦ ΤΩΔΥ Ὀ6 8616 ἴο βίαπά Ῥαΐ ο γοΌΣΒοΙνο 5 ἐῃ6 ᾿ς ῬΒΒΟΡΙΝ ΟΥ̓ Τα Εἰστὰ δραϊηδὶ ἐπ 
θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς πιδοι πδύϊοα οἵ ἐπ αοά ἰονναχὰ ἐμ ἴο Ὀ6 8016 σοῦ ἴο βἰϑῃμα ἰοννασὰ 
τὰς μεθοδίας τοῦ διαβόλου: 15 ὅτι οὐκ ἴ8 οχϑεὶν δοὶβ οὔ βεοε Ὀδνῇ; Ὀεβοδιβε ποῖ 
ἔστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα 

15. ἴουβ μα νγεβετισ ἐοιναχὰ Ὀ]οοά δηάᾶ ΕἾ Ν ́ 

ὍΘΙ; 12 Θοδβα. γα 
δνθ 8. υγθϑυηρ, ποῦ 
ἀραΐϊμδὺ Ὀ]οοά β8ηᾷᾶ 
ΠἸ65 ἢ, ρυῦὺ δρδϊηϑδὲ 
88 δον πη θηδ, ἀλλὰ πρὸς τὰ ἀρχάς, πρὸ τὰ : ; 

ρμυΐ ὉΟΌΟΡΗ ᾿ πὸ βονατιαδηὶς, ᾿ ΠΟΤ πὸ ββαίηδι αὐος φαίθοτς 
΄ ᾿Ὶ . ΠΝ ᾿ . κ΄ ᾿ 1 . ἐξουσίας, προς τοὺς κοσμοκῥάτορας τοῦ “οι δον λον οὗ είς Δα μου 165, Ἰοννασα ἰπθ τυου]α-ταϊρ μὲν οὔδθ5 οὗ πὸ 

σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ 
ἀδυῖκτθ55 ἼΠΙ5, -᾿ - ονναχά. μα ϑρίσιτδι). (1 65) 

τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 
οὔίβε νὶοκοάηθθθ ἃ ἐπ6 ΒΘΑΨΕΙΙΥ [ΡΙΔΟ5]: 
13. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε -τὴν πανοπλίαν 

ΤἈΧοΟυΡΗ ἡ ἽΠΙ5᾽ ἴακα γοῦ Ρ 6. ῬδΠΟΡΙν ᾿ 

τοῦ θεοῦ, οεοἵνα. -: δυνηθῆτε -᾿ 
οὗ δ αοάᾶ, ᾿ἀὰ οχᾶθν μα σοῦ χηϊθηὶ Ὀ6 8016 
ἀντιστῆναι ἐν τῇ: ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ 

ἴο βίαμα δϑδίπϑε ἴθ (6 ὅν. ἐδ ποκα, δα 
ἅπαντα. κατεργασάμενοι στῆναι. 

8}. (255) ,«Βανίηβ νοσκβα ἄοννν ἴο βἰδπά, 

δ ΚΏΘοβ, δϑδϊπδὺ 086 
ψὶοΚαα ϑρίσὶῦ ἔοτοθα ἢ 
86 ΘΑΥΘΩΪΥ ὈΪδοθ5. 
130} πὶ ᾿δοσουηῦ 
ἴδ κα ἀρ. μα σοϊηριοίδ 
Βαϊ - ΟΥ̓ - ΔΥΓΊΟΥ͂ ἔγοΙ, 
σοᾶ, ἰμαὺ χοῦ 118. Ῥ6 
ἍΡΙ6 ἴο: τοβδὶσῦ ἴῃ ἐῃ8 
ψοκεοᾶ ὅὰν 8ηἃ, δἵξεσ 
τοῦ ϑδῦθ ἀοηθ 81] 
ἐμίηρα ὑμποχουρηϊν, ἰὸ 
Βἰδῃα Βστη, ΟΝ 

8» σεβόονδῃ. (ἴο 
αοᾶ, “5, 

Ἴλ Ζεμοναῃ, 718: [π6 Τιοτᾶ, ΝΒΑΨΕ. ἶ ΘΟΓΓΟΞΡΟΣΩΔ τυ τῇ ΟοΙοββίϑηβ 3:22-24); [ῃη6 Τιογᾶ, ΒΑΕ; ΝΞ 



ἘΡΗΙΕΒΙΑΝΑ 6:14-.0Ξ.).0 

οὖν 
τῃοσοῖοσε 

ὑμῶν ἐν 

.14΄. στῆτε" - 
ϑἰδηᾶ χοῦ. 

“Ν -περιζωσάμενοι εὐ 
Ἀανίπαξ σίγαδα βεῖνεβ αροὰξ [6 Ἰοΐϊτὰ 

ἀληθείᾳ, ᾿ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν “θώρακα 
ἐταΐα, , δῃᾷ. μανίπε ρΡαΐ οι βεῖνεβ {π6- Ὀσϑαβίριδία 

τῆ ́  - : πον δικαιοσύνης; 15. καὶ 
ὉΕ 186. --.-: ΝΣ ον ΧΙΒΆΘΟΙΠΞΩΘΒΞ, δα 

εὐ ᾿ὑποδησάμενοι τς ποὺς πόδας ἐν 
Ὠανίὴβ θουμα ὉπάεΥΣ 5ΕΙν65 ἼΒΘ εἰ ἔδαξ πῃ 

ἐποιξβαφον. τοῦ εὐαγγελίου τῆξε εἰρήνης, 
Ταδα 6855. κὰ 188 Βοοὰ Ἄσνϑ ΟἿ ΤΩ ῬὌφδςοθ, 

16 ἐν" ἿΝ πᾶσιν ἀναλαβόντες. τὸν 
τὰ 811 (1055)  (ὅτι65) ΒΥ αΒ ἰακὸπ ἂρ {δα 

θυρεὸν ᾿, τῆς - πίστεως, ὦ ᾧ- 
Ἰοτέσι βηϊοιᾶ" ᾿ οἔἴπε τ᾿ ΤΑΙ, δ ΨΜΏΙΟΘΏ 

δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ 
τοῦ ψὮΠΡΕ 6016" .Ν ΓΝ ᾿ ἴπ8. " ΤΩΛΒΒ11Ὲ5 ΟὟ ἴῃ 6 

᾿ πονηροῦ. τὰ .- “πεπυρωμένα 
ὙΠ Κοα ᾿(οπ6)  ἐδ6 (0Π65) Βανίηβ Ῥθβῃ 5εῖ δῆἔσβ 

σβέσαι: [17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ: 
ἴο᾽ ΘΧΠ Ραϊβα; ᾿ς 85 {πε μριγηθῦ. ᾿.. οξίμε 

σωτηρίου δέξασθε, . καὶ τὴν μάχαιραν ᾿ τοῦ 
᾿βα]ν αὔθ. δοςαρὲ τοῦ, δια ἴ6 .ϑννοσαὰ -οὔίῃε 

ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 18 διὰ 
ΒΆΜΊΙΩΡ ΟΕ αοά, 

τὴν - ὀσφὺν. 

πνεύματος, ὅ 
ΒΡ, , ΨΏΪΟΒ -.- 

πάσης Σ θοσευχῆς καὶ δεήσεως, 
8} ῬΥΆσοΥ ' διηαᾶ οὗ Ξαρρ ἰσαύϊου, 

καιρῷ ες ἐν 
Δρροϊῃῖθά ἐἶϊπιθο ἱἰῃ 

πτροσευχόμενοι ἐν παντὶ 
-ΟΡ ΤΆ ΙΩΒ . Ε οἵ Εν εῦν 

πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ 
᾿Βρ τίς, οὐΘΠΩ͂ "πιο : 1: δἰρβίϑι οἱ πη 5 Ζγοτα 5166 Ὁ 

ἐν πάσῃ. "προσκαρῤτέρήσει καὶ ον δεήσει͵ 
ἴπ 811 : Ῥευβενθσϑηςε ὦ αὐᾶ ἰὸ β ρ»):οδθοι 

περὶ ἡ πάντων τῶν 195 καὶ 
8Ὀ᾽0οοι: Δ. ᾿ Ὧπεο... ΒοΙν (ο65), διά 

ὑπὲρ. ἐμοῦ, τ ἵνα μοι. :... δοθῇ 
ὉνοΓ, ὑταθ, ἢ οτᾶφγ ἰδὲ. ἴο τη6. ὑχηῖρῃξ ἵν" Εἰνθα 

λόγος: ἐν... « ἀνοίξει: ες ὑτοῦ 
εοχα αἴας “ορθμίηΒ ὼἋΡ οείμο᾽ 

ἐν “παρρησίᾳ, γνωρίσαι᾽ 

ἀγρυπνοῦντες 

- ἁγίων, 

"χη Ὀξτχηδ, 

κ΄. ,οα δροκβησιθ55 ἴο τΏΘ ΚΘ πον" ἴμε΄ ΤΑΥ ΒΊΕΣΥ͂ 

'πρῦ ὦ ᾿ς εὐαγγελίου 20 ὑπὲρ᾽ ἐν" οὗ δ 
οὐ ἴῃς. . Βοοά; ἈΘΥΝΒ ΟΥΘΣ ἢ 

πῤεσβεύω. ̓ς ἐν. ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ 
1 δὴ δια ββϑο 1 οπμαίη, ἴῃ οχγᾶσσ ἐμαὶ ἢ ἢ 

᾿παρῥβησιάσωμαι .: ὡς :., --δεῖ --- (με. χαλῆσαι. 
Ι ταϊσὴΐ 6 οὐ βροκο 85. 1 15 Ὀἱαϊη σι. ΕΝ ἰο 5ρε81. 

οἔγου ᾿ἴἰπ΄ 

«Ἰσοῦ μ᾽ 

ἀν ἴο 

στόματός ᾿ μού; 

τὸ μυστήριον [ Ή οῃ Ἱ 81 «ϑοῖς 
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14 Βαμα. ἄστη, ἴμϑγο. 
ἔοτθ, ψὶὺ τότ Ἰοὶης 
αἰτάρα. δρουῦ.- πῃ 
ὑταῦῃ, ἃἀπα νην Ὅς 
Ὁπ6 Ὀχδδεδύριδῦθ. "ὁ 
ΤἰσὐθοΟῦΒ 655, 15 8)ηὰ 
ῖρ τόσα θοῦ 5ῃοά 
αὶ ὑπ΄  δαιρηθηξ 
οὗ 6 ρΡοορᾶ 'ποὰς 
ΟΥ »ᾶδϑ. 16. Βόγα 
8411. ἰμίηρβ, δου ιῖ 
πὸ Ἰᾶασρθ 516]: ὃ 
Σαϊλῃ,. ψιν πΏΐοῃ 
ὸσ ΨΠ1λ6ΛΠπ͵Ρ6 1 

{Ὁ ο..  ααΘμσἢ .8}} 88 
αὐ ϊσΚαα  ομδ᾽ 5 ὈυΓη- 
ἴπρ ταΐξβηθϑ, 17. 4156. 
᾿ϑοσαρῦ 86 ᾿ἈρΙσῖδς 
οἵ ΒΑΙν ΟΕ, 5. 
ἴμε δνοσγᾶ-" Ὃϊ 18 
βρίσὶῦ, μαι ἶσ, οαβ 
ψοτά, 18 ΨΕ1Ὸ ΙΕ 
ΟΥΟΙῪ ἴοτπι ΟὗἨ ὌΥΑΥΟΥ 
δὴ βυρρ]οδίϊοι "γοῦ 
ΟΔΥΤΥ͂ ΟἿ : ὈΓΆΨΘΥ ὀὴ 

ΤΠ ΟΥΘΥ͂Υ Οσσδδίο, -ἰῃ 
βρίτίῦ, Αηὰ ἴο {πεῖ 

Ἐοηᾶ Κρορ ἀακα σὰ 
811. οσοπδύϑπσν.'. δα 

πὰ ΒΌΡΡΙσΑὐ σα ἡ Ἷἢ 

ὈΘΏΔΙ1 οὗ 81] 88 
ΠΟΙΥ οπδβ, 194180 
ΟΥ τὰθ, ὑμαῦ 8615 

5068Κ. - ἸᾺΔΥ 

Ὅθ6. ρβίγδῃ. πδ΄ ἢ 
586 ΟΡΘΏΣΩΡ ΟΥἩἨ ΤΥ 

ΤΑΟΌΕ, ὙΠ 311 -τόδὸς 

Π6 55. οἵ. 5ρθθοι ο 
8 ΚΕ ᾿Καόψη, ἐρῃὲ 
βϑοτρά, ᾿βθογεῦ" ΟΣ... ἐμὲ 

βΒοοά δῦ, Ὅ0.1οΣ 

π΄ .88 8.1λ.- ΒΙΛΡδ.5- 
βΒϑαᾶοσ 11: ΘΒ ΔΙ Π δὶ 
ὑπαῦ-- 1 ΤΑΘΥ͂. πβρϑᾶξκ 

ἴὰ σοἠπῃθούίου" 

τὸ 18 ῬοΙάπδϑε, 85,1 
ουραῦ. ἰο: ἔρϑακ.: ΟΝ 
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21 “Ἴνα δὲ τ εἰδῆτε καὶ 
Τὰ ογᾶφθγ ὑπαὶ. αν. γοῦ τχαϊρ;ϊ αἰβοοσλ 8180 

ὑμεῖς τὰ εὐ Κατ - ἐμέ, - 
γοτ {86 (165) - δεοοζάϊης ἴο  χῇρ, "ΒΑ 

πράσσω, πάντα γνωρίσει 
Ια ῬΘι ουσηΐηθ, 811 (155) νῚΠ δ ΚΘ ΚηοννΩ 

ὑμῖν. Τύχικος -ὁ .- ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ 
ἰὸ τοῦ ,ὙγοΒῖσαβ τῆ 8 Ιονεα. τοίδβοσ. . δα 

πιστὸς διάκονος. ἐν κυρίφ, 2 ὃν ἔπεμψα 
1 Πα} . βεσνϑῃξ ἀπι. Τιογᾶ, ΟΝ ΔΟΙῺ ἐβεης 

πρὸς ὑμᾶς εἰς ̓ αὐτὸ τοῦτο ν ἵνα 
γὸσ ᾿μαΐο ΕΣ, ΠᾺΡ (ἰῃ δ). ἰοννατά. 

περὶ ἡμῶν καὶ γνῶτε τφος τὰ 
χὸῦ ταϊρμς Κπόγε᾽ ̓ “ἀπ, (Βίηρ9). ρου, ς 15. . δῃᾶ 

-παρακαλέσῃ τ᾿ τὰς καρδίας ὑμῶν... - 
ΒΘ τοῖν οὐγλξοτε, ἔμθ. θασίβ οὗ τοῦ... : 

23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη. μετὰ 
Ῥεδοβ. οἴο {π6. ὈτΟΙΆΘΓΒ- δηάᾶ- ἴονθ.. ψ]: 

πίστεως ἀπὸ θεοῦ: πατρὸς καὶ- κυρίου ἢ ῥΙησοῦ 
. Ζδ᾽ 1 . «ἔτοτα - οα ΟΔΊΒΘΕ - δηᾶὰ Τοχᾶ-. - “655: 

Χριστοῦ. 24 -Ἡ’,, χάρις ' ᾿μετὰ 
«- ΟΒχΙβί. τῆ6.. ᾿απαεβεύνοα Κίηάηθθβ ὁ ΠΏ 

πάντων. ᾿ . τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον ἡμῶν 
811. ΝῊ (065) Ἰονίὴβρ “.--[ὰ 6. Τοτγτὰ οΣ 88. 

᾿Ιησοῦν Χριατὸν ἐν. ἀφθαρσίᾳ. ὌΝ 
7655 - ΟΠ σῖδὲ ἦπ Ἰαοοχσαρἔηεϑϑ, ᾿ 

1ὰ οσάεσ ἱπαὶ. 

ἘΡΗΕΒΙΑΝΕ 6: 21--.24 

. 21 Νον ἰὰ οτάου ὑμδὲ 
ὙΟῦ ΓἹΔΥ δ'ϑὸ ΚΏΟΝ 

τί [ϑροιυν ΤῺ Δ’ σβ, 85 
ἴο᾽ ΠΟ Σ ὃπχλ ἀοίΐηρ, 
ἸΣΟΒ  οα5, ἃ Ὀοϊονοά 
Ῥχούμε δηᾶὰ ξαὶίθ ταὶ 
ταϊη δου ἀπ “ΠὈΠ 6] 
Τιοχά, ΜΠ τηθ Κα ονϑῦν- 
[5 Κπονχὰ ἰο τὸν. 
221 δ βϑπαϊΐϊηρ Ὠΐτη 
ἰο. γὸῦ ἴοσ ἐμῖ8᾿ ὙΕΙ͂ 
ῬΌΓΡΟΒΕ, δῦ γοῦ τῆδῦ 
ΚΩΟΝ οὗὨ {π8 ἀῃϊηρα 
Βανίηρ [0 ἄο ψίι. ὰ5 
δοᾶ ἰῃϑῦ 6. ΣΔν. σΟχ- 
ζοτὶ ὝΟΟΙ Πδαχίβ. - 

.28 Μὰ ἔ86. Ὁτοιμϑὲβ 
ΒᾶνΒ Ῥθδοθ .δῃᾶ 1ονθ 
στῇ . εἰ ἔἕοσι, αοα 
188. ἘΙΏΘΥ,. δρᾶ [88 
μοτᾶ. σοβι5. ΟὨσΙβῦ. 
24 ΜΆΥ [(ῃ6 ΠΥ 
ἰηᾶηθοβ θ6. ΨΣΠ 8} 
ὑμοϑθ.- Ἰονίηρ οὐ. Βοσὰ 

όσα ΟἾχίδῦ ἰὴ ἰησοῦ- 
ΤΡ ΏΘ55.᾽ 



ΠΡῸΣ 

1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ 
ἣ Ῥβϑα δᾶ Τιτοίων Βῖδανεβ οὗ Ομτίδι 

᾿Ιησοῦ πᾷσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ 
εξ ἴο 81} τς. ποῖν (ομ65) ἰὰ ΟὨσίδί. 

᾿Ιησοῦ τος  ἈΟοὖσιν ἐν ΦφΦιλίπποις 
σθξας ἴἰο ἴχ6 (ο65.) βίῃ ΪᾺ ῬΏΜΙΡΟΙ 

σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις" 
τοροῖδον νὰ ονοσβθεῖβ δῃᾶὰ βεγνϑῃΐβ; 

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
υπηάεξοεσνθᾶ Κιηθδθ ἴο γοῦ δῃὰ ρβρέϑοὸθ ἔζοχῃ 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
αοά Ἐδίμοσ οὔ δῃᾶ οὔτοχᾶὰ {“26βὺ8 στ βί. 

38 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ 
1 δὶ δοίη 6 Οαοα οὔθ ὕροῦῖ ἜνΘΣΥ 

τῇ μνείᾳ ὑμῶν 4 πάντοτε. ἐν πάσῃ 
{π6 τοθη θη οὗ γοῦ δῖνγαν 5 1 ΘΥΘΕΥ͂ 

δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ 
ΒΡ σδίίοα.. οὗτὴθ ΟΥ̓ῸΣ 811 οἔγου, 

χαρᾷς τὴν δέησιν ποιούμενος, 5 ἐπὶ τῇ 
ὧ»5 ἴθ βυρρ] δίς ΤΩΔΚΊΙΏΡ, ὍΡΟΣ μας 

κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 
ΒΒ οἵ του 1ὶο ἴμ6 Βοοῦ πον 

ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν, 
το ἴῃ6 Εχδὶ ἅδν ῃπὉ} 6. ον, 

6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι 
νυ] 5 ὈΘο οοηβᾶάφηξ νον ἐἰδμὶβ (1105 5) [δὲ 

ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον 
Βανίηρ Ῥθρὰῃ νι ἢ τοῦ ψνοσκ 

ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας 
Β6 ΨΠῚΙ νυὶ πα ὍΡΟΙΣ {158} αδν 

καθώς ἐστιν δίκαιον 
ΒΟΟΟΙΌΙΩΡ 85 1015 τἱρῃίςουβ 

ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, 

ο 
ἴδε (οὔθ) 

ἀγαθὸν 
ἕο 

σοῦ Χριστοῦ: 1 
6585 Ομ σιϑί; 

Ἑμοὶ τοῦτο φρονεῖν 
ἴοχθ ἰηϊδ ἴο Ὀ6 λπμαϊπρ ΟΥ̓Ὶ 811 οἴνου, 

διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου ἰτᾷ6 ἴο μὲ βανίῃββξ τῶ ἴθ ἰπ6 Βρασίὶ 

ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ 
χοῦ, ἴθ δὰ ἰδς Ῥοῃᾶβ οἴχηθ δῃᾶ ἰῇ {πὸ 

ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιῶώσει τοῦ εὐαγγελίου 
ἀεΐδθηβα ΔΩ πἰβριζίςς οὗ [Π6 Βοοῦ πον 

συνκοινωνοῦύς μου τῆς χάριτος 
Βῆδτοῦβ Μὰ οὗτηθ οὔίῃθ ιπάἀρροσνοα κἰη)η6ε5 

πάντας ὑμᾶς ὄντας. 
81 τοῦ Βεΐῃξ. 
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᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

᾿ἘΟΥΝΨΑΒῸ ΗΠΙΡΡΙΑΝΘ 

1 5801 δπά ὙΠπηοίηγ, 
Βίαγος οὗ Ομ τὶ 6. 

ΒΌ5, ἴο 81 ὑπ6 ἨοΪγ 
ΟἿΘ5 ἰῇ υὐΐοι ΜΝ 
ΟὨτὶδὺ σοθὰ ΏΟ γᾷ 
ἴὰ ῬὨΣ Ὁ, 8] ΟΡ 

ΜΙ ΟΥΘΥΒΘΟΥΒ δηᾷ 
ΤΑΙ ΒΙΘΙΊΆΙ βογνδηΐδ: 

2᾽΄Μδγ τοῦ δϑνδ Ὡς 
ἀοβοσνϑα Κἰγηθ 55. δᾶ 
Ῥϑθαορ ἔἴσχοσι αοα οἷ 
Ἑαΐδοσ δηᾶ. [{Π6] Γιοχὰ 
“055 ΟἸσίβα. 

ΦῚ ὕθδηξκ τὴν. αδᾷ 
ΘΙ ΘΥΒ ὍΡΟΙ ΘΥ̓ΟΣν Τὸ- 
ΤΟΙ Π06. ΟΥὗἨ ὑοῦ 
41 ΘΟΥΟΥΨ ΒΌΡΟ] οϑ ϊοι 
οὗ τυ ἔοτ' 811 οὗ τόσ; 
851 ΟΥ̓́Θ ΙΩΥ ΒΌΡΡΕΟΔ- 
ἐἴἰοη ὙΠ ἴον, ὅ 86: 
οδ56 ΟΥἨὨ δα σοπίτί- 
Ῥυύίοη τοῦ ἤδνθ τϑᾶδ 
ἰο 86 σοοα ἸΘῪ 5 ἔχοι 
{ῃ6 ἢγσὺ ΟδΥ 01} ἐμ ΐ5 
ταοχηθηῦ. 6 ΒῸΣ 1 δ} 
οομρῆάθσδηὺ οὗ ἐδῖϑ ΨΘΙ 
πῖαρ, ἰῃαῦ Ὧ6 ψὃὸ0ὸν 
δία 4 ροοὰ ψοΥΚ 
ἴὰ τοῦ ΨΜΜ111 σᾶστν ἰὑ ἴο 
σοϊῃρὶθύϊζοοη τ] ὑμ8 
ΟΔΥ οὗ “2655 ΟἸγχΙϑῦ. 
Τὺ ἰ5 διδορσϑίμοῦ στὶρηῦ 
ΟΡ τ ἰο {ϊκ [15 
τορδγαϊησ 411 οὗ τοῦ, 
Οοχ ϑδοοουσῃν οὗ Τ[Ω͂ 
Βανί στοῦ. ἴῇ ΧΩ 
Ὠϑαγὺ, 811 οὐ τοῦ: Ρ8- 
ἴῃ δ᾽ ΒΆΤΟΥ 1 τ6 ἰῃ 
{86 υηϑοροσνοα Κἰπᾶ- 
655, ὈΟΙΏ ἰῃ ὨΔΡ ὑτ]5- 

ΟἹ Ῥομπᾶβ 84 ἰπ [886 
ἀοίοπαΐηρ δηᾶ ΙΘΡΘΙΠΥ͂ 
οϑδ βῖηρ ΟΥ {86 
δοοᾶ πόνϑ. 

ψοπι υρμμναμηννοναφηρωσ ανὰ ϑκὴν κυσοστω νει κενν, 
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γάρ μου ὁ θεός, ὡς 
ΙῸΥ οὔθ τ)6 Θοά, 85 

ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις 
1 τὰ ἸΟΙΘΊΩΣ Ὁ Σ 58} τοῦ ἴἰπὰ Ῥονν615 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι 
οὗ βξρτισὶ 76515. Αὐᾶ. [ηϊ8 Ιδίὼ ρυδυϊὴβ 

ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ 
ἰπ ογᾶου δαὶ 6 ἴονθ. οἔτνυοῦυ ψγεῦ σχαῖμε δῃηᾶ 

μᾶλλον: περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει 
Μιμος. 10 Ττὴῖν Ὀ6 δρουμπαάϊηρ ἰὼ δοσυσδίθ ποινν]οᾶρα 

καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς .. τὸ 
ΕΟ 811 ΒΕ 56 -ροσοθρίίΐοη, . ἰπίο [..0 

δοκιμάζειν. ὑμᾶς 
ἰο Ὀ6 τ ϑ Κη Ῥτοοῖ οὗ του 

διαφέροντα, “ἵνα 0] ἧἦτε εἰλικρινεῖς 
ἀξ σία, ἴᾺ ογᾶθν ἰμβαΐ σοῦ τὴδν 6 5 ΠΟΘΥΘ 

καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 
δὺἃ τοί βιχικίηρ ἰονναχα ἰπΐο ἅδν οὗ ΟΠ σῖβί, 

11 πεπληρωμένοι ᾿ καρπὸν δικαιοσύνης 
Βανίηβ θεθὴ 8116 τταϊὲ ὉΣ τ αἰ θοιβίθββ 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν 
του Ζ26β5ὰξ Ομ σὶϑὲ ἑηΐο ΣΊΟΥ͂Νν 

καὶ ἔπαινον θεοῦ. 
δ ἃ. τσϑῖβα οἵ οάᾶ. 

"12 Γινώσκειν 
ΤἼἸὸο ΡῈ Κπονΐηβ 

ἀδελφοί, ὅτι ᾿ 
Ὁσοίμουβ, 1μαὲ ἐδο (155) δοοογαϊΐϊηρ ἴο - ΤῺ 

μᾶλλον εἰς “προκοπὴν τοῦ ᾿ εὐαγγελίου 
τοῖο ἰπίο 5 σι ΚΠ 5 βηθααά οὗ ἴπ8 Βοοὰ ον 8 

ἐλήλυθεν, 13 ὥστε ᾿ τος δεσμούς μου 
1885 σοίθ, 8δ5- δηὰ {5.0} Ῥοπαᾶξ οὗ τὴ 6 

φανεροὺς. ἐν Χριστῷ ᾿ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ 
τοδηΐδεσὲ ἴω ΟὨχίθὲ ἰο βθβοοηβ ἱθπὀἠ ΨΈΏΟΙ6 {88 

πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 
Ῥγδαίοσ! τὰ δηᾶὰ ἰο ἰῇῆθ6 [Ιοέξξζονοεσ (ο1165) 811, 

14 καὶ τοὺς πλείονας -. τῶν ἀδελφῶν ἐν 
δὴ 6 τόσα (οη65) οξίμβεο Ὀχοίμοιβυ ἴῃ 

κυρίῳ -- πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς 
τοχὰ Βανίηρ ὑθθη οτοηδάρηξ ἴο 86 Ῥομᾶς 

μου περισσοτέρως . τολμᾷν ἀφόβως 
οὗ ἸὯὮΘΒ τΏοσα Δ αδη εν ἴο 6 ἀβιυῖηδ ΤαδΣ]οδΡΙν 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν. 
ἰδ ψοχὰά οξίμε ἀαοᾶ ἴο με βρϑακίαρ. 

8 μάρτυς 
ὙΝ1Όιο55 

τὰ. 
-ἴπ6 ({πὩ65) 

“ τὸν. 
ἰδ6 (ο;6) 

βούλομαι, 
Ὶ τὰ ΙΒ ΏΪΏΡ, 

κατ᾽ ἐμὲ 

ὑμᾶς 
τοῦ 

τὰ 

15 ΤινὲῚὶς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ 
Ξοὰθ ἰηᾶθοᾶ δἷϑο ἰβσοῦρῃ οὔνν πᾶ 

ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν 
βσε, δβοῖα. ΡΣ δηὰδ {Ὠχοῦ τνε]1-ἰἰηκίησ 

τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν. 16 οἷ 
ἴα ἡ εἰν ἘΠῚ πὸ 816 ὑυθϑ 1 η 8; τῆς (ο}.65). 

᾿Βδὰ δηα 8}} 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΝ 1: 8---16 

8:80. οὰ ἰξ τὰν 
ψἰθϑ5. οὗ ΟΝ 1 81} 
ϑοδυηρ ΤῸ 81: οἵ 
χοῦ ἰὰ βθσῃ ὑξησου 
αἰζοουίζουι ἃ5 ΟὨσίδι σ6- 
55 Ὠδ5. 9 Δηᾶ ὑπὶ5 ἰ5 
ἉΜΏΔΟΣΓΙΨ σοηὐϊηιθ ὉΓΔΥ- 
ἰὴ, δῦ στόῦβ ἴονα 
ΤΩΔΥ ΔΟΙΠα γοὺ ΠΊΟΤΘ 
Δα τῇοσγρ πὶ 86- 
οὐυταία Κηυον]θᾶσα δηα 
11 αἀϊδορογασιθαῦ; 
10 δῦ Ὑοῦ ΙΒ. τγ8 Κ6 
ΒΌΣΘ οὗἨ ὑμ6 πλοσο ἰτ- 
Ρογίβην ὑπῖηρδ, 50 ὑπδὺ 
ὙΟΤ Τὴ} Ὀ6 ΠΑΎΘΕ5 
δηα ποῦ ΡῈ εὑ] τὴν 
ΟΥ̓ΏΟΙΚ ὉΡ ἴο {86 ἀδνὺ 
οὗ Ομγίβὺ, 11 δῃὰ δῦ 
6. Πρ πιὰ τὶρῃ- 
ἰθοῖ ἔγυϊξ, ψΏΪσῺ 15 
Φῃτοιρσ σοδὰβ ΟἸτδὺ, 
ἴο σοῦ ΒΊΟΥ δῃὰ 
Ῥταῖβο. 

12 Νον Ι ἀθϑίτα γοῦ 
ἴο ΚΟ, χούΏ ΓΘ, ἐμαὺ 
ΤΡ αἴταῖτα Ὦδνθ ὑυτηρα 
ουὐ ἔΟΓ 6 δανδϑησο- 
θὰ οἵ 6 ροοῦ 
ΠΟ ΤΑΣ ὑλ88 
οὐ ΨΧΙΞΘ,: 13 50. ὑπμαῦ 
ΤᾺ Ὀτίσο Ῥομαθ. δῦ 
ὈθοοΘ ῬΌΡΙ1ῖ. ΚΩΘΤ)}- 
ράσο ἰῃ «ϑϑοοϊδύζοι 
νι ΟὨτίθῦ ἃπιοησ 
81 μα. ῥσχαδ' ἰΟΥ 8 

6 
τοοῦ; 14 δηὰ τηοβὲ οὗ 
ἐμ Ὀσούμουβ ἴὰ [[8.6] 
Τιοτά, ἔθοιϊηρ σοηΕ- 
ἄθῃοθ ΨΥ σϑϑϑο οὗ 
ΤΥ ὈΓΙΒΟΏ ὈΟΙΠΑ͂Β, ΓΟ 
5, Ωρ 811 ὑῃ6 ΠΊΟΓΘ 

1] σουῦσαρα ἰδ. β0ρεδκ {ῃ8 
ψοτγα οὐ οὐ ἔδβγ  βϑῖν. 

15 Ὑτ6, βοηῖθ. 816 
Ῥγοδοῃίησ ὑμῃ6 ΟἸχίβὺ 
ΏΓΟΌΡΩ ΘΏΥΥ πὰ 
Τἰναῖσν, Ὀπὺ οὐΘΓ5 
8138ὃ.50 τοῦ ρμοοῦᾶ 
Μ11. 16 ΤΏΘ6 [ἰαὐδοσ 



ῬΗΠΙΡΡΙΑΝΚ 1:1}.-.-8 

Βανί Καον {μπαὶί ἱπίο 

τεὐαγγελίου᾽ 
πάθεα οὐΐ οὗ 

᾿ ΟΣ ΘΠ ΟΌΒΏ 655 

᾿καταγγέλλουσιν, ᾿οὐχ- ἁγνῶς, 
μον δα Δ ΟΠ ΟΙπ  ἀοννη, 

“[ο ΡῈ ταϊβίηδ Ὁ 

 καταγγέλλεται, 
15 ἰόν ϑῃποιμοθά ἄονγει, δῃᾷ ἱπ΄᾿ 

χαρήσομαι, 
᾿ αἴτο Ι 5181} τοοῖος, 

ἀληθείᾳ, Χριοαὸς ς 

δ αὐτο το]οιςίπε;. 

ε Ἠδᾶνθ Κηουσς 

εἰς. "σωτηρίαν 
᾿ς ΒΘΙν ΔΘ, ἰὨσΟΌΘσῃ {πὸ Οὗ χοῦ 

ὶἱ ἐπιχορηγίας 

ἀποβήσεται ἡ 

ἐαριιλοαῦθρ δα 

., δοροχαϊαρ ἴο 

ἀποκαραδοκίαν 
ΘΕΔΒΘΥ εχρϑοϊδου.. 

αἰσχυνθήσομαι, 
1558. }06 βῃβιῃθᾶ,. 

οὐὐὐϑροκοίθ 55. ᾿ς 

μεγαλυνθήσεται . 
ὙΠ: ἰωὴ ὁ ταβηξβοά “ 

ὸ ἣν ἀποθανεῖν. κέρδος. 22 εἰ 

ἐν. σαρκί, ᾿ 

Ν Ι 56]βοῖ τοι 

ΤΖ ὅτ τδκὶηνρ πο η; 1 Ῥοὶπσ ΓΤ ἰοβοῖου 'ραξ 
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{τ μυΡΙλοϊσίησ ἔῃ 

ΟὨτίδῦ ουὐ οὐ Ἰονθ, ἴον 
008} “ΚΠΟΝ Ἐ δτη κοί 
ὮΘΙΘ ἴοσ ἴΠ6 ΔΘ ἴθηξα. δὲ 

ὃν [0886 βοοᾶ πον5;. 11 8 
[86 ζοσιοῦ ἀο ἐὖ οἱἰϊ οἱ 
οοπῃὐθαὐ! οΌ516585;,. Ὠοὲ 
ὙΠ ἃ Ῥυτδ᾽ "ταοεϊνα! 
ἔοτ ΠΟΥ 816 ΒΌΡΡοΙ- 
Ἰὴρ ὕο 5 ρ’ υϊρυῖᾶ- 
ἀίουι [ἴοσ 116] ἴῃ τὴν 

᾿ ὈΥΊβο ΟΠ, 18 ΜῈΒι 
[63 ΓΝΟΙΏΪΩρΡ,1 εχ- 
σοὺ ὑμαῦ ᾿ πὶ- ογὸνν 
Ψ6.,: ΜΏΘΙΒΟΡ. ἢ ᾿γθῶ 
ἔθηβθ. οὔἱὀ᾽ ἴῃ ὑτγαϊῃ, 
ΟἸσὶδὺ ἰβ. Ῥϑίῃρ θ0}5 
ΠοϊΖρά, δῃᾷ ἴῃ ἰηϊοῖ 

- [τ ]οΐοθ. Τὰ [δοῦ, Σ᾿ ΠῚ 
8150 ϑὸρ οἱ σϑ]οϊοίηρ, 

αι} 19 ΤῸ 1 ΚαονΝ [115 ΜΠ] 
ΧΘΒΟΙ ἴ ΤΩ βϑιψαιϊου 
ΤΟΙΡῺ Ὑτοῦᾷ. ΒΌΡΡΗΞ 

οαύϊου δπᾶ 8 ΒΌΡΡΙΥ οὗ 

δν [86. βριτῖθ ὍΣ. σδδυ 
ΟὨγτδῦ, 20 ἴὰ ἈΔΡΊΠΟΏΥ 

Ψ ΌΠ ΤΥ ΘΕΡΟΥΙ. Ἔχρδος 

ἴὰ 1 (αὐἴομ δηα πορο ὑπαὶ 

ἡ [1 58.811 ποῦ ΡῈ δϑῃδιηγδά 
ἼΔὮ ΩΡ τοϑρθοί; “Ὀὰΐ 

ὑπαῦ 1 811} ἔθ θ θ᾽ Ὃἑ 

ΡΟ ἢ ΟὨτίβα. 111)" ΕΤῚ 
ΐ ΘΟ 5. Ῥοζοσθ, 50 ΠΟΥ͂, 
Β6 ταδοτήῆοά ἜΥ ταθϑὴβ 

οὗ, ΙΏΥ ὈΟΔΥ, ψηρίδς 

τ [6Γ. [Ὠτοῦρ 116. οὕ 

1 Ῥ ΧΟΡ. ἀθαῦμ.  -ς 

ΠΩ ΒῸΓ ἰἢ ΤᾺ Οδϑδὸ 

ἴο. 1ὖνο 15. ΟὨ σι βὺ, δπᾷ 
ἴο αἴθ, βαίη 22 ΝΟΥ 
1. Δ Ἐὲ ἴο Ἢ 

οὔ ἴῃ, μ6 1]Θ 5 Ὦ, 

(5 15. ἃ τυ δρβ οὗ 

ἡ ΚΡ πουκατ-ϑηᾶ ποῦ 

ΓΟΝῊΝ ἐμϊῶρ. το βαίδοι 

Ὶ ἄο ποὺ Κῆον. 291 

Θὰ ὉΠΟΥ͂" ΓΘ ΒΒΌΤΘ 

838 “ῬΗΠΙΡΡΙΑ͂ΝΝ 1: 24---29 

ἔτοτῃ μθϑθ ὑπο ἰμίηρϑ; 
Ῥυῦ ΜΏΘΔΌΣΙ ἀο ἀδοίγα ἰδ 
0.6. τοιοδιϑῖηρ" δηᾶ [86 
Βοΐῃβ σι Ομτὶϑὺ, ον 
15, ἴο! 6. στε, 15. ζ8 

ἐκ “τῶν δύο, ΄. τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων" 
οὐνό ε :-ἴ86 ἔνο (1055), - 16 ἀοϑῖσθ πμδνΐῃρ 

εἰς . τὸ ᾿ ἀναλῦσαι κἀὶ ΄ σὺν: - Χριστῷ 
ἑπῖο 18 6΄ ἴα ΡῈ Ἰορβίηδ ἂρ 8) 4 ἰοροίμοσγ νὰ. (Ὠσὶβί 

εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον, 24 τὸ. 
0 Ῥε, ἰοτηομ .ὸΣ σϑίμοσ - εΐζεσ, - πα [ρούϊοσ. 24 όσονοσ, ἔοσ 
δὲ. ᾿ς ἐπιμένειν. ες πῇ τ . σαρκὶ ΤῺ ἴο: τοιπϑίη “ἰὰ ἐ88 
ρῬ»ι 69 ἰοΡατεγηδίηϊηρβ ροι ᾿ το ἴδ 6 Βεβη. [Π 65 15 ΤΏΟΤΘ: ΠΘΟΘΘΒΑΙν 
ἀναγκαιότερον - δι’ ὑμᾶς. 25 καὶ. τοῦύτοίϊοη σχοῦκ δοοουπηῃῦ, 
ΤΙΏΟΥΘ ὨΘΟΘΒΒΘΥ͂Ν - ὨΏΤΟΌΡΗ στοῦ. Αμὰ τμ15. [25 50, Ροϑίηρ. φομδασπξ 

Ν" πεποιθὼς μον ξονς οἶδα - .: εὐὖτι. οὗ 1815, 1 ΚΠΟΝ 1 518]]} 
μανία ῬΘΘᾺ οοὐββάρηΐ ἐπὶ χ μᾶνο Κατα : ᾿ἴμδι ἰχϑιηδίῃ δΠ6 5181} δρᾶ 

μενῶ “καὶ: παραμενῶ  , πᾶσιν ὙΠ. 81 οὗ νοῦ ἔοῦ 
Ὑοσκ. διανδηοοηηθηῦ 
δᾶ. ὑμ6 ΦΟΥ͂.. μαὺ Ρ6- 
Ἰοὴβρβ ἰο Τύουκ] Ζαϊδῃ, 
2650 δῦ τοῦκ 6χι]- 
ἰαύϊοη, Δ Ὺ Ονοτῆον ἰῺ 
ΟὨΒ τίσι. ΤΘΒΊΙΒ ὌΧ Τϑδβοῦ 
οὗ π16." ὉΤΟΙΘὮ. - ΤΩ 
Ῥτέβαμοθ, ρϑῖῃ.. ΥΙΡᾺ 
χοῦ.- ὡς 

21 ΟἿΥ ΒΡ Πᾶν ἴῃ 8 
ΤΩΒΏΤΘΥ ΜΟΥ͂ ῆν. ΟΥἩ [Π6 
δοοᾶ ὩΘῸΡ δρουῦ. [6 
᾿ΟὨτδύὺ, ἴ ογάοσ ὑῃδῦ, 
ΨΏΘΟΠΟΥ 1 ΘΟπΠ|6. δῃᾶ 

Ι ΠΩΣ ΣΝ ὅπ ἽὭ 58.811. Του ἢ αἰοαθϑίαᾶθ ἰο8}1}. 

ὑμῖν.-᾿ “εἰς: τὴν. ὑμῶν- προκοπὴν... ---καὶ 
ἰούοῦ.. ἱπῖο. 188 οὖτοῦσ βἰσκιλδ- δῇθδαά: πᾶ 

χαρᾶν᾽ τι τῆς’ πίστεως, 2... ἵνα τὸ 
ΟἼΟΥ. οξίδε,. Ζαϊα, ἰὴ ογᾶϑυ ἰδξ. οἰδθ 

καύχημα᾽ ὑμῶν ᾿ περισσεύῃ εὐὐτέν": Χριστῷ 
Ῥοββίξῃβ: οὗ τοῦ τΑΔΣ 6 δρουηάϊησ - π΄ -- (χὶθι. 

᾿Ιησοῦ. ἐν, ἐμοὶ διὰ τῆς. ἐμῆς παρουσίας 
“655. οἴη, -τὴ- ΒτούΒΒο; 186: ἢν - Ῥγέδαιςα 

πάλιν πρὸς: ὑμᾶς: Παρ τὸς Ὑ ον εν πσπρσι 
θὰ ἰονναζαὰ : σους . χτω ὐτι ἡ ᾿ ΣΝ 

27 Μόνον. ἀξίως. τοῦ: εὐαγγελίου τοῦ: 
-ΟΕἹν ΟΊ οὔ ἐπα “τ βΟΟΩ͂ αν ΟΕΊΠε: 

χριστοῦ. -:.-- πολιτεύεσθε, .--““ - ἵνα -" 
ΟὨσίβε. Ῥε χουν ῬΘΒδν 5 85 οἸεαζασιβ,. Ἴ 1 οχᾶον [μὲ [566 ΣΟΙ ΟΥ Ὀ6᾽ δρβθηῦ, 

᾿ εἴτε  Ξ τ ἐλθὼν - καὶ - ἰδὼν -- ὑμᾶς [1 287 ΠΘΆΣ δρουῦ ὑμθ 
ΠΟΤ ᾿μανίπξ οὔτηθ πᾶ νη βεεπ' τοῦ. ὑπῖιβϑ. ΜΕΪΟΝ δοθλεϊος ψεὶ 
" ων -ὙΟΤΙ, δῦ. τοῦ. 816 

εἴτε ἀπὼν ἀκούω : : - 

ὍΣ “Ῥεΐπδ δρδεμῖ. Ἵτλαν 6 πεατίὴρ ἐπ8 ζδίηρο). δύθπἀίαξ εἧστι Ϊ'ῃ ΔΝ 

περὶ.: ὑμῶν,. ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ [ϑΡπιῦ, θῇ ΟὯ6 808 
δροιῦ:.: χοῦ, οἐμδὲ , τοῦ δγδ βίδιιαϊπρ ἴχὰ οπς 5 νίηρ 5146- Ὁ; δἰάθ 

πνεύματι, :- μιᾷ ψυχῇ ᾿συναθλοῦντες -τῇ ἴοΧ ᾿ἴμα [αἰ ἢ οὐ -[Π6 
βρίχιι,. .ἴὸ οῃ8. 801 ᾿Βἰσίντηβ ἑοβαίμευ. ἴο ἴπ6 βοοά' ἤθνβ, 28 δῃὰ ἴῃ 

πίστει. τοῦ: εὐαγγελίου, 28: καὶ μὴ [πο τοβρϑοῦ. Ὀοΐπβ 
ΞαΊΤᾺ ΟΥ̓ 186 Βοοὰ ον", τ 8Π8Ω͂ ποῖ ἐτὶρ θη θά. ΚΡ τοῦᾳ 

πτυρόμενοι ἐν. : μηδενὶ ὑπὸ. τῶν ὈΡΡο;θηῦβ. ΤῊΐΒ. ὙΕΙΥ 
Ῥεΐηρ' ἐπι θιίθηθ ἃ. ᾿1π᾿ Ὡοϊμίπσ 5 ΡΣ  ἔμπε᾽ ΩΡ. 5 8 φσοοῦ οἵ 

᾿ς ἀντικειμένων. ἥτις - ἔσαν. αὐτοῖς ᾿|᾿ ἜΡΟΝ τ 
40}65) Ἰνίμε ἀϑαϊηξι ὙνΠΣΟὮ ᾿Τ5᾽ ΠΠ ᾿ἴο Πθτὰ ἀεβισαοιοῃ- [ΟΣ {6 Π|, 
“ἢ ἔυδειξ ἀπωλεία ὑμῶ “δὰ Ὀαὺ οἵ. βαϊναίοῃ.. ΤῸ Υ 

- ις ΩΝ μῶν τς Ἴγοστ; - δα το Π15 “-[ἢ- πμουσῖς τα ΣΟ ̓ ἀρϑίγαοιίοιι, οἔτου  Ρυΐ 

σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ, 29. “ ὅτι. : να 
οὗ ϑαΙ Θ ΙΟΣ. Ἀπὰ ᾿ἰδ5 Ἴτοχα., αοᾶ, Ῥεσδιιβθ 1 29 Ὀθόϑῦβα, ἴο Ὑοῦ 

ὑμῖν "- Το ἐχαρίσθη- τ τὸ ὑπὲρ “Χριστοῦ͵ [18 ῬτΙνΠΘρθ σαθ᾽ ὶν- 
ἰογοῦ. ε ΜΒ Ἐτϑοιουβὶν εἴνεα. 186. ονεσ Οβσίβί, [6 ἴῃ ῬΘΏΔΙ οὗ ΟὨτῖϑῦ, 

1 ἀἰϊοαῦ οι] 15 ἔτομι. αὐδά, 

ἀρ κνλμ το 231. 5866 Ἀρρεπάϊχ Ὁπᾶθῦ ῬΏΠΙΡΡίδηΣ 1:23...’ τὸ 



ῬΗΠΙΡΡΙΑΝΒ 1: 80--2: 8 

ποὺ ΟἿἹΚΥ ὁ Ῥυὺ τοῦκ 
ξανὰ ἴῃ Ὠἷπι, Ὀαΐ 
ο, ΒΆΡΟΣ ἰῇ Ὠΐδ Ἀ6- 
81. 309 ΕῸΣ χοῦ ἤδνυβ 
[86 βδὴῶθβ Β5 516. ἃς 
σοῦ 58. ἰῷ ΤΥ ὅδερ 
δια 35 χοῦ ΟἿ Ὦθδυ 
δρουὰῦ ἰῇ ΤΔΥ 6δ86:: 

1, ἴθι, ὕμοσθ ἰ5 
ΔῺΥ Θησουσαβοϑηθης 

ἰὰ Ομχίϑὺ, ἢ ΔΗΥ δόη- 
βοϊδιίίοῃ οὗ 
ΘῺΥ 5μδσίηρ οὗὁἨ δβριτὶ, 
Σ ΔῊ ὑδθῆᾶοσ αδθρο- 
ἀϊοηϑ δ}. σΟΥΩ ΒΘ ΒΒΙ ΟΠ, 
2ΊΆΘΚΘ ΙΏἿ 10} ΠῚ 
ἴὰ ὑμαὺ τοῦ 81 οἵ 

βϑῖῶθ τη δηὰ 
Πᾶν ὑῃθ ϑβϑχηλβ Ιονα, 
Ῥοίαρ 7οἰηθα. ὑοροίμεον 

αἴπρ. 
ὁδ86 ὑπουρμὺ ἱπὰ ταϊηά, 
3 ἀοϊη ποίῃίηρ ον 
ΟἹ σομύθ ΣΟ ΞΆΘΗΒ ΠΟΥ 
ουὗδ οὗ φρούδη "Ὁ 
αἰνὰ Ἰον 655 οἵἩ ταϊδὰ 
οοηβίαοσὴσς ἰῃαῦ- [Π8 
ΟἾΠΘΥ5 816 ΒΌΡΘΙΣΙΟΣ. ἰο 

4 Κοορίτῃσ 8 
ποῦ ἴῃ ῬΘΓβΟῦ- 

81 ᾿ἰπἰοσοϑὺ ὑροῦ: 705 
στόοῦα ΟὟ Ιαδύουδ, 
Ῥυϊ δαἷδὸο ἰῃὰ Ῥθύβοδὶ 
ἰαϊοσοαῦ ὉΡΟῺ ΓΏΟΞΒ 

οὐ μόνον τὸ 
ΟἿἿΥ ἰὰλ6 ἰηίο ἰο Ὀ6 με! ονὶ 5 

. 1ὸ Ὀ6 5 οσί δ, 

νΘΙΥ βίχυα 18 

ἐν ἐμοὶ. καὶ νῦν . 5 
ΕΝ ΔΩ Ὠον τοῦ 816 Ὠθδυηὴβξ 'Δ Ιηξ. 

ράκλησις ἐν Χ 
ΤῈ δῺΡ ἔδμοσρῆοσθ δηοουτδβοηθηξ ἃ Οἱ 

τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις - κοινωνία 

ΝᾺ , β 
τις σπλάγχνα ἱ πνεύματος, εἰ τις ὙΧ ἀκα. οοταρδβδίομδ, 

ἡσατέ τὴν χαρὰν. - ἵνα 
ὥστε μοῦ Τῇ Σ ἰὰ οχᾶδχ ἰμαῖ 

᾿αὐτὸ ᾿ Η 
νοῖν ((Ὠϊη 9) χοῦ ΓΔΒ. 6 Τα Πα] 5, 

- τοφοίδοσ 1 50], 

οῦ 8 δὲν ᾿ 
φρονοῦντες, νὰ δοοοσάξη ἴο 

κενοδοξίαν, 
δοοοσάϊηξβ ἰο 

ταπεινοφροσύνῃ 
1Τοννν -τοϊ θη 6 55 

ὑπερέχοντας ᾿ 
(ο}65) αν 5 ΟΝῸΣ 

σομίθα ουϑ6 55 

ἑαυτῶν, 4 μὴ 

σκοποῦντες, 

5 ΘοΡ ὑμῖ5. τὴ 
αὐλὰς ἰῇ τοῦ ὑδδὺ 
ψΔ5 8150. ἴῃ . ΟἸτίβὺ 
Φαβαβ, 6 ψο, ΔΕ ΠΟΌΡΕ 
Ὧ6 ψὰ8 οχιβύϊηρ .- ἢ 
αοῦ᾽5 Ιοσ, β8νθ 20 

σομδίἀογαύϊοι ἴο ἃ. 56: 
Ζυχα, Ὡϑιηδὶν, ὑπαὶ "ΒΘ 

5ῃουἃ Ὀ6 6081 ἰο 

οἕ αἰ δεζεμὶ (ΟΠ 65) 

ϑβοῦ (0165). 

. ΨΈΙΟΣ 8150 .ῊΌ 6 χοῦ χη ἴθ Υοὸ 

ἐν μορφῇ θεοῦ. ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς 

ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν 
ρῶν τοὶ ἀνδα Ὧ6 σοηϑίδοτοα ἔμ ἴο ὈῈ 

Ἵ ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν 
“Ῥαξ ἰγα5615 ΒΘ δχαρ θα 

δγυρίϊθά Πἰμηβοῖῦ “πὰ 
ἴοοῖκ 8. δίαγεβ᾽ ἴοστῃ 

Ϊ ἴο αοά, 
. 

μου νεν τὶ δηα ὄδηιθ ἰο θὲ 1π [86 

οὗ βἴῖανθ - βανηβ ΚΘ, 

,ι γενόμενος", 
Βανί; ὈΕοοτῆθ; 

ὡς ἄνθρωπος ἐτ 

ΒΜοτο ὑμδη. ὑμᾶὖ, 

ΜΏθη 86 1ουμὰ '᾿Βἰτα- 
561 ἴῃ 15ϑίοη. 88. 8 
τοϑη, μ6 Βυχηρῖθά Εἰππν 
5611 δᾶ Ῥϑοδιαθ ΡῈ" 

ὑπεποα αΡΔΠ ἀἰδηῦ 88 8 ἀϑ ἀδδ (δ, 
Βίτηβοὶ μανίηβ θεοοὰς ορραϊοηὶ ὍΔΕ 

88 ᾿ῬῬΗΠΥΙΡΡΙΑ͂ΝΝ 2: 9--.-16 

θανάτου δὲ σταυροῦ: 8 διὸ καὶ ὁ [γ65, ἀθδαίῃ οῃ 8. ὑοσξιτα 
οὐ ἀοδίῃ μα οἶϑίακε; Ἑβσουρ ννβίομ 8150 [868 } 5ίδ6." 9 ἘῸΓ {18 ΨΟΓΥ 
θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ΤρᾶΒου ἃἰδὸ αοά 6χ- 
σοὰ ὁ : Βΐτα Ρυΐ Πἰσἢ ὡρ ονέσ, δὰ θα πἴτὰ ἰοὸ 8 88- 

ῬΘΙΙΟΙ ροϑὲνίου πὰ 
ΚΕΙΛΑ σανθ. πὶ [6 
πδὴθ ἰμαῦὺ ἰ5 δῆονθ 

ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ 
δ6 Βτϑοίουξιν αν ἰο ῖσα ἰῇ6ς ἤϑίῦῶθ. ἰῇ 6 ονοσ. 

πᾶν ὄνομα, 1. ἵνα - ἐν. τῷ ὀνόματι [ ονογν ΟΕ Ὠδπιδ 
ΕΥΕΙΥ ὨδτηΘ, ἴὰ οχάθσ ἰμαὲ ἰπ δε. πδῖὴθ [1ρ50. ἐπβὲ ἴῃ ἐπ 

᾿[ησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων ΠΒΙᾺΘ Οὗ 765.5 ΘΥΘΙΥ 
οἱ εβὰβ Ἄνεῦν Καθ βΒῃουα ρεηα ΟΣ ἐμποβα ἰῃ βθανθα ᾿ ΚῆΘ66 5ΠΟ]α θ6ηᾶ οὗ 

καὶ - ἐπιγείων καὶ . καταχθονίων, ἔοξβ θὰ ἤθᾶνθῃ βηὰᾶ 
ἴο56 ὍΣ δασῃ δηᾶ 
ὑοϑ6 ὑῃ6Ὧ 6 6 
ΘΙΟΙΠΩ͂, 11 δα ΟΥ̓ΘΥΥ 
τοῦσιθ 5ῃοια ΟΡΘΩΙΥ 
δϑοκηῃονιβᾶρο. αὶ 96- 

ΔΩὩ οἶίῃοβο οἡ ϑαυίῃ δῃᾶᾷ οὗ ἔῆοβε ὑπϑδοσρτομῃηά, 

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται. ὅτι 
δρᾶ νοῦν ἰοῆσὰθ βῃουϊᾷ σοῃήθεβ οὐδ ἰῃδί 

Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς - εἰς. δόξαν θεοῦ 
τοτὰ “ἐδ Ἡτίδε. ἰπῖο "ΕΟ ΟΥ̓ αοά 55 ΟἸχίϑε ἰ5 Τιοσγά ἴὸ 

πατρός. ῃ6 Ρ͵ἹΟΙΥ οὗ αοά {π6 
Ἐδίβοσ. ΝΣ . ᾿ΕΔΙΏΘΥ, -- 

ον σα, ᾿ , Ἂ 12 ΘΟ ΘΟ ΘΏΝ 12. ὍὭστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς .- Ροϊονθα μαύνὴ ΤΣ, ὯΣ 
ἈΑδβ- πᾶ, Ἰονρα (0165) οἔπιθ, δοοοσασηῃρ 85 

πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ 
ΙΑ, 5... ὑοῦ ΟΡΕ ΘΩ͂, ἤοΐ 85 ἴᾳχ ἰῇᾷε ὑσχϑβθῆςα 

μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ 
οἔτῶθ ΟἿ υδ ΠΟ ἰο ποῦ ταῖθε ἴθ ἰῃ8 

ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ -. τρόμου τὴν 
ΔΌΒΘασΘ. οἔτηθ, νὰ ἔδθσ δηα ἐχετα!ηρ ἰπ6 

ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε, 13. θεὸς 
οὔ Ξεῖνθα βϑινδαίίο:υ Ὅς ἡγοῦ Ψουκίηξ ἀν, αοὰ 

ΨᾺΝ ὑμαὺ στοῦ Ὠδᾶνο 
αν ονουϑα, τοῦ 
ἀρ ΓῺ ὈΥΓΘΘΘΏΘΘ 
ΟὨΪγ, δ ΟΝ ΤΟ Ὡ 
ΙΏΟΥΘ χσοραϊν ἀὐυτὶηρ 
Ψ ϑϑΌδΘησΘΘ, ΚΟΘΡ 
νου κίηρ οὐὐ γοῦκ ΟῚ 
ΒοΙνοϊοη ψὶὺῃ ἔδαχ 
δια. ἐγοιθ]ηρ; 19 ἔοὸ 
Ααοὐα 15: ὑῃ6 οὔθ ἰμϑῦ, 

γάρ. ἐστν - ὁ ς. ἐνεργῶν... ἐν ὑμῖν καὶ |ἴονΥ ἐῃ8 586Κ6 οὗ .[} 15] 
ἼΟΓ. 85 {μπ6 (οπ6) ψοσκίηρ νὴ ίη π΄ ὑοῦ: Βοίῃ ἰ ρΡΟοΟΩαδ Ὀ]ΘΒϑΊΓΘ, 15. δοὺ- 

τὸ θέλειν καὶ τὸ. - ἐνεργεῖν. .. 9. ψιίη τοῦ ἴῃ 
ιδ΄ ἰο θα Πρ ἀηᾷ (δε ἰο θα Ψψογκίηρ τ μα ΟΥΟΕΣ ἴον χοῦ Ὀοΐα 
ἙΝ ραν , Ψ11 Ο᾽ ϑοῦ. 
ὑπὲρ της εὐδοκίας. 14 πάντα (14 δδρ ἀοϊηρ 811 
ΟΥΟΣ τς [86 6 11-Τ]ΚΊη 5; - 811 (81 Π 65) ᾿ΕἸΗΙΏΡΒ ὕγθθ ἔΡΌΥΩ τής 

οὐ ποιεῖτε χωρὶς͵ γογγυσμῶν ἡτλυτίηρ5 δᾶ δγρὰ- 
ῬῈ τοῦ ἀοΐῃε δραχέ ἔτοτι ᾿- ΤΑΌΣΤΩΌΙΤΙΠΙΡ5 [χηθηῦβ, δ μα τοῦ 

καὶ εὐ διαλογισμῶν: 15 ἵνα ΙΏΘΥ. ΟΟΙΏΘ ἴο 6 
ἃ. -ῦΘὖ ἀϊνίάεα τεοκοηίηδθ; ᾿-- ἴῃ οτᾶοσ ἐμαὶ ὈΙΒΠΊΘΙΘ55 δπᾶ ἴῃ ηο- 

. γένησθε. ἄμεμπτοι καὶ - ἀκέραιοι οοπΐ, ομΠάγεπ οὗ ὅοά 
ἴόυ τῦδν Ῥδοοαθ. ΒΙδηθ]655. δῃάᾶ ᾿ς παῃθοπαᾶρά, πργαψοδην ἐνντων ὧΣ ἀᾷ 

ἱτέκνας .. . θεοῦ: - - ἄμωμα - ᾿.. μέσον ἱ "β 
Πάσης οἔοα. ὑπρίοπίβμοα ὀ (ἋΠ) πιᾶδὲ Ἀ μ ΟΟΝΝ, μοι υλυῦνον 

γενεᾶς σκολιᾶς .καὶ διεστραμμένης, ἐν ᾿Ξ: ηῃρ' 45 ΠΙυχαϊμϑίοτβ 
οὗ βεποσγδίίου Ἵσοοκοᾶ ᾿δῃᾷὰ ἰασγηθὰ σοῦ, ἴπ [1 [86 ψοΟΙ]Ω͂, 16 Καϑθρ- 

οἷς φαίνεσθε ὡς φῶοτ ἢρες ἐν κόσμῳ [ἰπθ ἃ ἰδ ρτὶρ ᾿ ἢ 
ἩΠΟΙῺ Ὑοῦ ΔΙῸ ΒΆΣΙΝ 85 Πα ϑίουβ ἢ ΟΣ (6 ποτγαά οἵ ΗΟ, 

ἰᾶῦὺ 1 8. πᾶν 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ 
Οδθ56 ΤῸ οχιυχίθίοῃ ΝΟΣ ΟΥ̓ 6. βανίηβ υροῦ, πο ὈΟΔΘΌΩΝ ἴο τ 6 

ἦι 568 ΑΡΡΘΠΔΙΧ ὑπ Γ Μαϊέμον 10:38. 



ῬΗΙΓΙΡΡΙΑ͂ΝΒ. 2: 17---.-ὄ2ὅ 886 

"εἰ ἐραν 'Χρίστοῦ, ὅτι οὐκ εἰ “κενὸν [ἰπ ΟἾΓΙΒυ 5 ὅδ, ἐπεὶ 
ΠΟ ἡμέραν Ν Ομτίϑέ,, δαὶ τοὶ ἰπΐο δαρί (Π655) [1 αἱά ’ τοῦ ΩΝ ΕΝ 

ενὸν «ἐκοπίασα. , ϑϑίῃ οὐ ΨΟΙΚ Βδχά΄ ἴῃ 
ἔδραμον. ̓ οὐδὲ, ΓᾺ κενὸν κα) 1ἸΔΡοτϑά. : γα πρλω Νὰ ἐν ἢ 

11 ᾿Αλλὰ . εἰ καὶ - σπένδομαι Ἴ βοῖῃβ ροῦυσοαά ουξ ἯΚο 
Βυὰ ΣΦ. αἴδὸο. Τ δ ΒοΙηΒ Ῥουτοά 85 ἩθδεοΩ 1 κ᾽ ἀγτηῖς Οἴοσίηρ, ὉΡΟῊ 

ἐπὶ τῇ -Θυσίᾳ - καὶ λειτουῤγίᾳ ́. τῆς πίστεως Ἰ ὑμ8 5δουίῆςθ. δ) ῬΏῈΒ. 
ὍΡΟΣ τμ8 βϑουίᾶος ἀπά’ ΡΌΡΗς ὙσοΣΚ οξίδε- ξαϊϊα |116΄ Βουνίσο ἴο ΜΈΣΟΝ 

θά Ὧδ5. 1 τοῦ, ὑμῶν, αἴρω -᾿ καὶ 5: συνχαίρω 
οἕ γοῦ, 5 " χορ κρίσιος δηἃ -1Ταπὰ Το] οϊοίαρ: τ 81. σ]Δα “Δηα Το χα. 

ως 7οῖσα ψιϊζῃ 8} οὗ τοῦ, πᾶσιν ὑμῖν 18 τὸ δ αὐτὸ ᾿καὶ ὑμεῖς (18 Ἰγοτ. ἸΏ [86 κΞδχῆς 
ΜἘ1} ΩΝ εἶμε.: «Ῥα " δ ((1π5) - 8150" χοῦ ψαΥυ οὔ γουγβοῖναα Αἰ. 

᾿ς χαῇ ετε" οὐκαὶ «Ὁ -συνχαίρετέ᾽ μοι. [50 Ὅ6 ρ»᾽δᾶ δᾶ ΤΘ]οῖσΒ Ὀ 
8 τοῦ. τοὐοϊοίησ τϑπᾶι με γὸῦ τα οϊομησ ΣΝ ΙΩ6. ΜΠ 76. ᾿ 

᾿ Ἐλπίζω". ᾽δὲ ἐν κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Τιμόθεον. 519 ἘῸΓ ΤΩΡ ῬΑΙῸῚ Ῥὴ 
[δ] Βορίηε. Ὀαΐ ἿἋὮ Ιοϊά 92εθὺ8 Ὑπηοίων ἡ ΠΟΡΙΏΘ. 1 ἀδθ Τὐτὰ 

Ὡς [26585. 0 56} ἼΤΣΟ ταχέως πέμψαι. ὑμῖν, ἵνα καγῶ ἰξο γοῦ 5ὨΟσΗ δὰ 
ἀσ ἱ ἼΞΟΙ ν," δι ΤΡ .ἴο Βεῃά: : ἴ γοῦ, ὌΝΟΝ ΕἸ ἘῚ| ᾿ Ν ο ἸΏΒ ΒΘ Ά. ̓ εόμφας Ἠ 

τι εὐψυχῶ-. ἐς γνοὺς :}. 50]. ΨΏΘΩ εὐ; 
ΤΩΔΣ 6 Ψ 6} οὗ βουϊ . - βονίηῃσ Κηοννα ἴδε ([λιμξ8) Κηον δροιὲ Ἴδο ἡπιηὼς 

“περὶ -: ὑμῶν. 20. οὐδένα ". γὰρ ἰὴ ἔχω - -Ἰἰρδεδθιηρ ο Ὑὸ, 
ροαξ." . τοῦ τ ἾΝῸ Οἠ6 ΟΥΟΥΤ᾽ Ὶ δὰ πανίπρο] 509 ἙΌΓ 1 ὭδνΘ δ᾽ Ὅδα 
- τῶν 656 οὗ 8 -ΕἸΒΡοΟΒ θη ἰσόψυχον;. ὅστις “γνησίως "τὰς: πεῤὶ [8 
ἀξόυρ, ΠΟ ἐρπυμιον, ἐμ6᾽ ἰμίαβ5) αδοιὲ ἈΚ6 Εἷβ: ΨῈΟ ΜἘΠῚ σϑδῃ- 

ΟῚ νυ { ὍΣΏΘΙΥ οδῇα ἔοχ... 86 
ὑμῶν... “ τμεριμνήσεί,. οἷ . πάντες ὙΡ] ἐῃΐηρθ ᾿ρασιδι αἰ ὴρ ἰὸ 
τοῦ " ΥΣ εδχο, . ἴθ. 8 Π ἔρὺσ τοῦ, 21 ΕῸΓ 811 {πὸ 

᾿ τὰ οι ἑαυτῶν : ζητοῦσιν; ποῦ ξοΟὔΘΥΒ 816 βϑϑκίησ 
ἴὰ8 (ἰμάπρο). ὍΣ Τπουλβθινοβ {πον 816 Ξρεκῖπε," Ἀοΐ ΕΓ ΠΟΙΣ ΟῚ Ἰηὐογόσα, 

ποῦ ἰῆοβα οὗ" ̓ ΟΠχί δὲ 
ὥοδιαβ. 22 Βπῦ τοὺ 
Κηον μο.  Ῥχοοῦ Β6 
σανθ οὗ. Εἰχηβ6 1; ἰῃδὺ 
ἯΚΘΟ ἃ Ομ] σῖἢ..8 

. ἡ 1 Ὁ Χριστοῦ ε᾿[ησοῦ. 22 τῆν " δὲ 
1τμ6 (δίῃβο) - Ὁ Ομ γῖβε. τ΄ 7655. ἡ . δαξ 

δοκιμὴν αὐτοῦ γινῴσκετε, τ ὅτι ὡς πατρὶ 
τοσοῦ ΟΕ ἈΠῸ, τοῦ τό Κηονίηνρ, ἰμδὲ' 85 ἐὸ Σδέμου 

τέκνον --. σὺν -- - ἐμοὶ - :ἐδούλευσεν εἰς τὸ αίμου μ6 βἰανθα ὙΜΗ 
. ΤἈΠ6 -- ἰορκοίμον ἢ χα : Ἦδ 5ιανεα ἑπίο 6 6 ἴὰ μ ῥίανοῦ ὙΠῈ 

εὐαγγέλιον, 28. -Τοῦτον  ᾿ μὲν οὖν {16 βοοᾶ πον. 23. ΤῊΪ5, 
Βοοᾶ πϑνν8.. "ΤΗΪΒ. ΓΟ): -- ἰπδερᾶ ἐμογοίοσο [{ογοίοσθ, ἴθ ὑπ᾽ ΔῈ 

ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ᾿ἀφίδω Δι δὰν πορίηρ ἴο βϑπά 
Τ δχὰ ἘΝ τέρα - 85. ΠΟΙ͂. [τηϊρῃηξ 566 ΟἿ Ἰαδὺ 85, Βοῦῃι 85 1 ΠΒΥδ 

πὰ - ᾿ : περὶ . ἐμὲ ἐν. ἐξαυτῆς". 566 ἢ ΠΟΥ͂ ὑπ ρ5 δα 

με. (8 88] " ἄρααξ " τὴϑ Ὁ ΟΥἨ νΟΥν δουτῖ; ρα οτασε πιο ΖΑ τος 
24 εν ες πέποιθα, δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι... καὶ | ̓ἰῃ ΓΕ6Ὶ Τιοχταὰ ἐμπαὺτι 

. Ὁ ΕΣ Βᾶνθ Βθβῃ θα οι Βαὲ ἰὼ Ιοτὰ ἐμαὲ. αἴξο: ΤΑΥΒΘΙΕ 58.811 4150’ σοπίδ 

αὐτὸς: ταχέως. ἐλεύσομα. . το το μεν τ 0} Βα Ωγ, τονϑ 
ΜΈΣ . αὐτο ΕἸΣ 1 58} ςοτηθ, εν “25 Ηοίψανοσ, 1 0.5 

25. ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ἜἘπα ρρόδιτον. Β'άοσ 16 ὨΘΟΘΒΘΘΙΥ" [0 
: ΝΘ οαββασν. Ραξ 1 σοηδίἀαγεα. ΕΡδΡῃχοσιϊαβ [56 η6 ἰο τοῦ Ἐῤ' ἸΡΘΡὮν 

τὸν ᾿ ἀδελφὸν .- καὶ -.... συνεργὸν .΄. καὶ [10 ἀϊύα5, τὴν ῬΡΟΙΠΘΓ 
6... ὈὉχοίμεσ. δὃῃὰ  Ζβ]ον ὑγοσκασ. - δα] ἀηα ΤΘΙΙΟ ψοτκν 

συνστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον [Γ΄ ἃηᾷ ΖΕ1ΟΥ -β01- 
ἔοον βοιᾶϊοσ οἔπιθ, οἔτου μΡιὲ ΔΡΟΞΈΘ΄. [α]16Γ, Ῥαῦ τοῦ ΘΏΥΟΥ͂ 

881 ῬΗΠΕΡΡΙΑΝΝ 2:26.--8:8 

διὰ - Οχἰναία.. βοσγϑηῦ καὶ - ᾿ λειτουργὸν. τῆς χρείας Ἔ μου, 
ἔοΥ ΤῊ περᾶ,. 26 βίποθ διὰ. -ΡΌΡς ΟΣΚΟΡ ΟΥἴΏ6 .. ᾿ τη ΟἿ ΤΏ 6, 

26 πέμψαι πρὸς “ὑμᾶς, ἐπειδὴ ἐπιποθῶνς ἈΘ 15 Ἰοπείηρ. ἕο. 566 
ἴο βεπά ρὸν "μᾶς ον δας Ιοῃμσίηαρ αὐίοσ 8] οἵ. νὰν ΔηΩ͂, 5. 46- 

ἦν. πάντας ὑμᾶς ἰδεῖν, καὶ ἀδημονῶν ξραχα μὲ ἐὐδυξθ ζοῦ 
μ6 ῬὙὰΒ -- 81. ογουσ. ἴο 566, δια Ὀοίηρ ἰἰξξρεοκοθα - ΘᾺ : δ [510Κ. Φ2ΤΎΘ5, ἰπᾶθθά, 
διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.. Ω καὶ γὰρ [6 1611 5ἷοκ ὮὭΘΕΣΙΥ. το 

Ῥεοδῦβα σοῦ θασὰ ἰπαΐ Π ἔθ} 5ι0κ.. ΑΔ. ἔοσ. [6 Ῥοΐηῤ οἵ ἀδδίῃ; 

ἠσθένησεν. παραπλήσιον ᾿θονάτου- ἀλλὰ. οὖ [θὰ αοἅ πδᾶ ΙΏΘΤΟΥ 
Ἀ6.161} πος ες Βαβίαο- ραν. ᾿ἀεδβδία; Ρμαΐ. 6 1 οἡ Ὠΐτη, ἰπ ἔδοῦ, ποῦ 

ΟὨΪΥ οὐ δἰπι, Ρυΐ αὐτόν,. οὐκ. αὐτὸν -δὲ μόνον. 8150 δὰ. πιδ, πα 

ΘΗ ΟΘ]α ποῦ: δοῖ 
ἘΣ ΡΟΣ -οΎἹοῖ. 
.28 ΤΠδγοίοσο:: ψιδἢ“ ἐπ 
-ΘΥθαύοσ.. Ὠδοίθ 1 81 
ΒΘ ρ' μα, ἐμδὲ {09} 
ΒΘΘΙΏΡ ὨΪΤῚ ὙῸΠ 8. 
ΤΘ]οῖοθ᾽ ἀρϑῖη δᾶ Ἵ 
ΤΊΒΥ 6 6 τπῦγο ἔγόθ 
ἔγοσα -ὁυοῖ.. 29 ΤΏοτο- 
όσα “ρσῖνο Ὡἴων - 6 
σπδέοχηθ συ. ἸΨΘΙΟΟΙΏΘ. 1η 

ἘΡΓΒΒ1," ΤΥ ψἰἢ. ΩἹ 
ἴον; δῃᾷ Κϑὲρ Βοϊάϊηρ 

θεὸς -᾿ ἠλέησεν-͵ 
αοὰ .Βαδὰ ΤΑΘΓΟΥ͂ Ν ἈΠῸ, οἰ ποῦ. Βῖτα Ρμὰΐ ΟΠ, 

ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ." ἵνα... μὴ λύπην. ἐπὶ. 
ρα 8180. τῶθ, -ἶπ ογᾶον ἐμὲ πὸΐ βδάμῃεβϑ. ΠΡΟΣ 

λύπην :..-.- : «σχῶ. .28 σπουδαιοτέρως 
απτας ᾿ ΕῚ τβσαὶα βανθ: οτα βρεθεῖ 

᾿οὖν ᾿ ἔπεμψα, αὐτὸν ᾿ ἵνα « εἰδόντες 
ἱπεσεΐοτθ ᾿ 1 βθηῖι ᾿ αἴτια «1 ογᾶθχ {μδὶ βανίηβ ΕΠΞῚ 

αὐτὸν πάλιν ᾿χάρ τε κἀγὼ ἀλυπότερος 
ἙἈΙᾺ Αβδῖα. 'χοῦ ΖΤΩΪ; Ἐ τε]οΐσθ. ΔΠΑῚΙ. 1655 βαδάθηβα 

ὦ. .-: : 39 - προσδέχεσθε - οὖν. αὐτὸν 
ΕΤΆΒΣ; Ῥε. ΙΒ Θοαῖνα τοῦ ἰονν τά εἰπογθέοσε Βῆα 

ἐν κυρίῳ μετὰ - ᾿πάσης͵ χαρᾶς, καὶ... τοὺς 
π Το - ψ ΠΏ εὐ ἦον,. πᾷ ἐμ ΕΝ Οὗ [ῃ8ὲ 5βογὺ αθβϑσ, 

᾿ ᾿ ΄ ΘΟΒΌ58 ΟἹ ϑοσοιηῦ ποιούτοῦι ἐντίμους ἔχετε, .. 30 ὅτι ν 
50 ἢ ́ ὕτοὺς, 1 Πομοσ 6 γόὸῦ Βανίηβ, Ῥϑοδιβα ΟΥ 88. (ΠΟΤ ὙΤΟΥῚΚ. Π6 “ ἘΌΡΩΣ : Ἰσθῦθ αὐϊΐδ ΠΘᾺΣΥ ἴο 
διὰ πὸ: ἔργον... Κυρίου :μέχρι θανάτου ἀδαῦῃ, Ὄχροβίηρ 15 

ἑβχοῦ. ἰμ6:. ΨΟΚ ΟΕΤΙοχά ὯΠῚ1] - ἀβδίῃ , 

᾿ἤγγισεν, πον "παραβολευσάμενο, τῇ ψυχῇ, 
μὲ οαταα ἌΒΑΣ, Βανίηρ ἰΒσονν, 561. Ῥαξῖαο ἴο ἔμ 5011} 

ἵνα, " ἀνατελὴ ρώσῃ -. τὸ ὑμῶν. ὑστέρημα 
ἴῃ οΟΥ̓ΟΣ 8αῦ. Βα τοϊρῃΐ 511 Ρ ἰμ6. οἔχοῦσ. Ἴδοῖκ 

τῆς 'πρός “με λειτουργίας. 
οὔίπ λονατά τῇ8. Ῥυβρῆς Ψοσκ. 

ΒΟ]: το. αἀδηροσ, ὑμδὺ 
Β6.-πλϊρηῦ {ῸΠῊῪ τλδῖκα 

«ἘῸΡ ἔοσ σόσε. ποῦ Ῥαὶηρ' 
ὯδΓΘ ἴο στο ΠοΣ ᾿σῖναίο 
ΒΟΥΨΊΟΘ. ἔο. Ὠ16.. . 

3 ΕΖ ΆΔΙΙΥ, τὰν Ὀσγοίῃ- 
᾿ .ΟΥ͂Κ, οΟὨ 6. τοὸ- 
ΟΊ ἴῃ [{Π6]͵ Τιογὰ. εἰἀδελφοί βου, Τὸ λοιπόν; ; 

Βα: ᾿ς Ἰεξίονετ. (ἰπέηδ),. Ῥτοίδουβ “ ..--οἔτηρ, ΤΟ 6 - τι ρ 6 

χαίρετε τεῦ ἐν Κυρίῳ. τὰ -- αὐτὰ ’. [[5ᾶι6- ᾿ὑμπρβ ἰο; -τοῦ 
ἧς τὸν τοἠοϊοίξ. ἴχ. : Ἰιοχα, ἼΒ6-: νοῦν (165) } 15 ποὺ ὑγοῦθ]θβοῦιθ ἔῸΣ 
«γράφειν 5:5 ὑμῖν. ες ἐμοὶ Δ "μὲν το 5 οὐκ [π16, Ῥαΐῦ, 10 15. οὗ δα τοῖν, 
ἰα 86 ὐτίθπα τς ἴο τοῦ" οἿο σὴ . ἡ. 1παδδα -- “ ποί ἴο ὙΟΤ, 

ἘΖΏΟΟΪΚ. αὶ ἴον. ΕΝ 
ΤΉ] ἀορϑ, Ἰοοκ οαδ ἴοῦ τπ6 

ὝΧΟΓΚΟΙΣ οὗ 7 ΌΤΥ, ἸΟΟΚ 
οὔ ἔογ' ὕποϑθ ΨὯΟ τη1ι- 
186 {μ6. Π 65. 3 ΕῸΓ 
ψο: 816 ποκα. ἢ 

ἜΠ6᾽ ΟΥΒ4] υοἰτοπτηοῖ- 
βίοῃ,.: - ΨΏΟ "ἄ͵Θ΄. ΓΘ ἢ- 

᾿αουζηρ᾽ ᾿ΒϑοΙθα; ΒΘΥν 66 
Ὁν οὐκ ᾿Ιβρίσὶῦ δῃᾶ 

ὀκνηρόν,; εὐυδμῖν " τιἀσφαλές.: 
πουιήκονῖο ̓(ίδιπε)»: ΕΝ τοῦ δὲ. ̓ βαξθ (πρ)- 

Βλέπετε: “ποὺς κύνας, βλέπετε:.: τοὺς 
5. κέ ἕου. βθϑῖηρ 16 ἄορς,. ΡῈ γοῦ βεεῖιρ' {πὸ-- 

κακοὺς ἐργάτας, - βλέπετε -τὴν κατατομήν. 
- δα - ΜΟΣΈΘΥΒ, Ῥὲ χοῦ. βοοίῃρ ἐπ6 παὐτηα ἄονα. 

8 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ -":περιτομή, -.. "οἱ .: 
γε . .Ζοτ: τὸ ἃτα ΓΝ ̓οἰσοιτασι βίο, ἀπο. (σπι65): 

. λατρεύοντες "- : καὶ πνεύματι θεοῦ . 
τεπᾶδοῖδε βϑοχρα βόσνίςο: δηα. εἷἴο βρίσις.. -οξ οα.. 
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καυχώμενοι ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ 
Ῥοδβϑησ ἱπὰ ΟὨχίδί. 9653 δμᾶ ὠοΐὶ θὰ ἤθβῃ 

εὐ πτεπτοιθότες, 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων 
Βανὶηδ ῬΘΘὰ ςομβάρηξ, :ϑηἄ- Ἔν ἢ Ι . ὨΑΥΝΤΏΚ. 

πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. 
οοηῆαάδσηοα 4150 θὰ Β65ῇ. 

Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι - 
ΙΣ δὴν ἱμίηκβ οἷμεσ ἴο βᾶνε βεεὰχ σοηβάσῃς 

ἐν σαρκί, ΄ ἐγὼ ἄλλον. ὅ περιτομῇ 
Ϊῃ 65}, ᾿ Ὶ Ἀιμονς ἴο αν μν ΗΝ 

2 , Ν τ᾿ , : 3 ΄ ΟΣ 

ὀκταήμερος ἐκ γένους ᾿Ισραήλ, φυλῆς 
δἰ βία ἀν ίοπ6), ουδοξ Γαύα οξ Ἔγα ΘΕ ΤΙΣ 
Βενιαμείν,... Ἐβραῖος. ἐξ ᾿Εβραίων 

ΟΣ Βα αταΐα, ὦ ἘΡΡΩ τε οὐ δότε," 

κατὰ “νόμον Φὰρισάϊος, 6. κατὰ 
ϑοζοχαϊηξ ἴο ΟἸΔῪν ῬΒασῖβεο, δοςοσζαϊηξ ἴο 

ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ 
Ζ681 ρεσβοοις ἰδ6 ἐςο]εβί, δοςοζαϊηρ το 

δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ ενόμενος 
τὐβμϊθουβαθθβ [6 ἴῃ ᾿ς Ἰἰᾶὰνν μανίης φοτὴθ ἴοὸ 6 

ἄμεμπτος. 7 ᾿Αλλὰ. ἅτινα. ἦν μοι 
ὈΙΘΙΏ61655. Βα δὲ (55) ψψὰὸ ἰοτῃθ 

κέρδη, ταῦτα ᾿ ἥγημαι διὰ τὸν 
Ἑαϊΐϊῃϑ, π6β6 ({π|1|Π55} 1 Ὥδνθ σοῃβὶ ἀουρα ἐπ ο ΡῊ 186 

χριστὸν. ζημίαν. 8 ἀλλὰ μὲν οὖν γε 
[6 Ὁ 1} 1055. Βὰϊξ ἱπμάροα τμοσοζοσο 1π ἔδοῖ 

καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι 
8150 [τὴ σοι θυ ρ 811 (155) 10.055 ἴο 

διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 
Ὠχοῦ ἰᾷ6 5ΌΡΘΙΙΟΥ (Ώ6558) οὔίῃε Καπον]οᾶξει 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίυ μου δι᾽ ̓ 
οὗ Οδσιβὲ 655 81.1.} Τοτὰ οὔτηβς ἰδσοιρῃ 

ὃν τὰ “πάντα, ἐζημιώθην, καὶ 
ΨΜΏΟΠΙ [52:1 811 (165) 1 Βυβογεα 1055, ᾿ δῃά 

ἡγοῦμαι. σκύβαλα ἵνα 
1 Ἄγ σου δ᾽ ἀουηδ᾽ Ὁΐδοθβ οὗ γε ῖτιβο 1 οτᾶφν πὲ 

Χριστὸν κερδήσω 9 καὶ εὑρεθῶ ἐν. 
ΟὨχιθ.- Ιαϊρῃΐ βκαΐϊῃ δια ΙΓχαὶσΐ μα ξΣουπμα ἴῃ 

αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ 
Ὠΐτα, ποῖ Πδνὶηρ ΤῊ τισῃίθουβηαθ ἐῃ6 οὐϊΐθοῖ 

νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν 
ΔΜ ὈἊῃᾳαΐξ “ἴθ ἐβσουρθῃ ΖΦ 1ἢ οὗ ΟὨσιβί, 186 

ἐκ ᾿ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 
ουὐοῦ Οαοα τἱἰρῃίθουσδηθθβ Ὁρῶ ἴῃ 6 δαϊίῃ, 

10΄ τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς 
οΥἕῃββ ἴο πον ἢτ δῇ 86. ρονοσ οὔίμα 

ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθημάτων 
ΤΟΒΏΧΥΘΟΙΟΏ.. Οὗ δὰ βμδτίηρ ΟἿ 5 Υ ηΡ5 

αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 
ΟΥ̓ τοῦ, Ὀθίηβ σοῃξοστηθα ἴἰοῇῃα ἀδαῖΐβ οἶμίῃι, 

Ἰσαύϊοι; 
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Ὦδγθ ΟἿ Ὀοδϑίϊηρ “ἴῃ, 
ΟἸτὶδὺ “ε6β5. δηά : 0 
ποῦ. δῦ ΟἿἹἿΓ σοῃῆ.- 
ἄθθμοθ ἰἃὰ ἴθ ἤξββῃη: 
4ΑἸΠΟυΡῊ 1, 1 ΔΏγοΣο, 
ἀο δνθ ῥτοιυῃαβ ἴῸΣ 
σομΠάθηο8 8150 ἴῃ ἰὴςβ 
Ἠ65}. ΟΣ 
Ὁ ΘᾺ ΟΥ̓ΏΘΙ ΤΙήδη 
ΏΣΩΚΒ Ὠ6 ὯΔ5 ΤΟΙ 5 
ἴο᾽ σοηῆάθηοθ ἴῃ ἴὴ8 
ΒαβΏ, 1 [6 σῦοσα 80: 
δ οἰτουμηοἰδοὰ 88 
εἰρη δύ, ουὐ οὗ ἐμὰ 
ΤΆΤ βίοοϊς οὗ Ιϑυϑοῖ: 
οὗ ἰμ8 ἐστῖρθα οὔ Βθῃ͵δ- 
γαΐη, ἃ ΗἩΘΟΌΧΘΥ [ὈΟΓῺ] 
ἴτοτῃα ΕἸΘΌΣΘΒ; 8.5. 1θ-- 
δρθοὺβ Ιᾶνν, ἃ ῬΏΔΙΙΒΘΘ; 
6. 845 τεϑδρθοὺβ 268], Ῥόγ:- 
βεου ρ (ῃ6 οοῶρτο- 

8ἃ5. ΤΟορΘοίε 
Τρ θοῦθηθδα ὑπαὶ ἰς 
ὈΥ͂ ΤΏΘΔΙΒ ΟὗὁὨ ἰδ, 0ὴ6 
ΜῺΟ Ρτζονρα .ὨΪβοΙΣ 
ὈΙΒΙΏΘΙ6 55. 7 Ὑεῖ τῆ 
ἰμέηρβ χοῦ βϑίηβ ἰὸ 
ΙῺ6, ἴπδβθ 1 Ὦδνδ. δοη- 
βἰαογθα 1ο55 οὐ δοσουπηὲ 
οὗ με Ομ γὶβῦ. 8 ΨΉΣ; 
ἔογ ὑπαῦ τηδύϊοσ, 1 ἀὸ 

Ῥε| ἰμαθοα δ150 δοθϑῖο᾽ 
811 ὑηρδ ἴο Ὀ6 1055: ἢ 
ϑοσοιηῦ ΟΥὨ [6 - ΘΣΧΘοΙ- 
Πὴρ νϑ 186 οὗ ὑὴ8 Κηοτ]- 
ρᾶρθ οὐ Ομ χίδὶ ὕοϑι 
ΤῺ Τιογά. ΟἹ δοςοουὴΐ 
οὗ Ὠΐϊπι 1 Ὥδνο ὑβίθῃ 
ἴῃ 1055 ΟΥἨ 81] -ηρ8 
8 1 σοη συ ὑπ ΘΠ 8.5. 
8ἃ Ἰοὺ οὗ τοῖο, ὑπαὺ ἢ 
ΤῊ. δδαὶη Ὁ σγιϑ 9 δηῆ 
Ρ6 Τουπηὰ ἴῃ πηΐοη ΜΠ, 
Βῖσα, δνίην, τοῦ ΙΩ͂ 
ΟὟ τἰσ ΘΟ 5. 655, 
ΨΏΪΘΗ τοδὶ ἔγοπὶ 
Ια, Ὀπὺ ὑπαὺ ψὨοἢ 18 
ἐΤΟΌΡΉ [δἰ ἴὰ ΟὨ τί δι, 
{6 τὶρὨὐθοιϑη 655 ὑδδί 
ἰβϑιιθ 5 στο αοα οἱ 8 
Ῥαϑὶς οὗ ζαϊΐῃ, 1050 35 
ἴο Καονν Ὠΐπὶ δηα. [6 
ῬΟΝΟΙ οὗ Ὠὶπκ τοστοο- 
0 8Π 8 β8ῃ81:- 
πὰρ ἴῃ Ὧΐ5. ΒΌΡΘΓΙΏΡΒ, 
ΒΌΆΡΙΩΙ υυϊηρ ΤΩΥΒΘΙΣ 
ἴο ἃ ἀραΐῃ κα δ.8, 
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11 εἴ πως ᾿ καταντήσω εἰς τὴν 
1ξ ᾿ΒΟΙΩΘΒΟΙ͂Ν 271. αἰϊαίῃ ἄονη ἰπίο. ἴδ8 

ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 
ουἶ- τ ΞΟ 0 106 οὐδοῦ ἀδθεαᾶ (ομ 65). 

ἤδη, ἔλαβον ἢ ἤδη 12 οὐχ ὅτι. 
᾿ ΔἸσοδαν ἵχεϑοοίνεᾶα ΟΥ δδΊσχοδαν Νοῖ. ἰδδὲ 

τετελείωμαι, ὐ διώκω 5 δὲ εἰ καὶ 
1μᾶνῈ Ῥθθὴ ροσἝοοίβδα, 1 τὴ ρυτϑαΐπρ θυ ἰξ 8150 

. καταλάβω, ἐφ᾽ καὶ 
{υϊσὐ τοοςῖνο ἄοννῃ, ὌΡΟΣ, ΨΜΈΏΙΘΕ 8150 

-κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ ᾽ησοῦ. 
15 ῦ0ἃλ5 τεοεινεα ἄοννι Όν ΟὨσίδι Ζεβα5. 

13 ἀδελφοί, ἐγὼ. ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι ᾿ 
᾿ Βχοίῃοιβ, 1 ΤΑΣΒΘΙ͂ ποῖ νοὶ 1 δ᾽ ΓΟ ΚΟΙΪΠΡ 

“ κατειληφέναι" ἕν δέ, 'τὰ τ 
ἰὸ ᾶνε τεςοεϊνεα ἄοννῃ; οαθ (ἐπ 5) Ὀπὶ, ἔδ6 (55) 

«μὲν - ὀπίσω . ἐπιλανθανόμενος τοῖς 
λάβε Ῥεμὶηά . Σουβοιθπε ἴο {π6 (155) 

δὲ -. ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, 
ρμαυΐ ἴῃ Ζγοιῦ. ΒΊΓΟ ΟΠ  ΤΆΨ5ΕΙΕ οὐ ΌΡΟΏ, 

14 κατὰ διώκω εἰς τὸ 
Γ᾿ ΔΟΘΟΧχΑ͂ΪῺ ΡΣ ἴο 808]. : 1δὅτὴ Ῥυγβύζηρ ἰπίο ἐπα 

τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ 
οἔίῃο ρνναῖὰ οβιηρ. οὐίμο.. αοὰ 

᾿Ιησοῦ. 15 Ὅσοι οὖν. 
Ζεβ05. ΑΒ ΙΆΒΩΥ 85. ἐπμθσθέοσα 

φρονῶμεν᾽ καὶ εἴ 
Ἰοῦ τι8 Ὀ6 συϊπαϊ; δ ηαἃ ἰξ 

φρονεῖτε, καὶ 
χοῦ 816 τηϊπ ἢ 5, 8150 

ὑμῖν . ἀποκαλύψει" 

σκοπὸν 

βραβεῖον 
ῬΥΪΖΕῈ 

ἐν Χριστῷ 
ἴᾺ Ἡχὶδὶ 

τέλειοι, τοῦτο 
Ροσῖθοξ (0165), τη 15 

τι .᾿ ἑτέρως 
ΔΌΣ ΠΩ ΟἸΡΕΘΥΘΛΤΙν 

ς τοῦτο ὁ θεὸς ἷ 
[815 (πη 5) τὰ68 σοῦ ἰοτοῦ, ΨΏΙΤΧΕνΘΔΙ; 

16 πλὴν εἰς ὃ . ἐφθάσαμεν, τῷ 
μεβίάεβ ἰηΐο ψ σὴ Μὰ σᾶῖηα δμθδᾶ, ἴο ἴῃς 

αὐτῷ στοιχεῖν. 
ΔΕ ἴοε ψϑδικίηρ 'πὶ Ἰἰπθ. 

., 11 Συνμιμηταί μου ᾿ 
- Φοίπξ ἰσϊίδίουϑ ᾿ οἴ ταθ 6 τοῦ ὈΘΟΟΓΆΪΗῃ, 

ἀδελφοί, καὶ σκοτεῖτε τὸ τοὺς οὕτω 
Ῥγοΐμοσβ, δηᾷ δὍ6 χοῦ Ἰοοκίωβ δὲ ἐπε (0165) 

περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον 
ες ἈΜΒΙΚΙΩΡ βοςοζάϊῃβ 85 τοῦ 816 πδνΐηβ ἐν 

ἡμᾶς" 18 πολλοὺ γὰρ περιπατοῦσιν οὗς. 
μος ᾿ ΤΆΔ ἴοσ ἴδον ἂῖὸ νϑικίησ ΨΒΟΥΣ 

πολλάκις ἔλεγον - νῦν δὲ καὶ 
ΤΆΔΩΝ ἰἰἶχῶθβ 1 85 ΒΘ ΊΩ5 ΠΟ Ὀὰϊ 8150 

κλαίων . λέγω, τοὺς ἐχθροὺς. τοῦ σταυροῦ 
ΨΟΘΌΪΩΡ 1 8τὰ βδυίησ, 86 ΘΏΘΤΩΣῈ5 ΟὟ ἰηΠ6. βίδκθα 

γίνεσθε, 

ὑμῖν, - 
ἰο χοῦ, 

ἔδυ. 

ῬΗΠΕΙΡ̓ΡΙΑΝΝ 83:11--.8 

11 10 566 1 ᾷὋ1 ΙΔ} ὮΡ 
ΒῺΥ Ἰη68ὴ5 δἰΐδίη ἴα 
ἴὯ6. ΘΑΥΙΪΟΣ τοογθο- 
ὑοῦ Ἰτοχ ὑμα ἀθθΩ͂. 

12 Νού ὑπμαῦ 1 πδνα 
δίσοϑαν τϑοοινρα 1 ΟΣ 
81 διγθδαν χσηϑᾶβ ρῬετ- 
θοῦ, θὰ 1 8δπὶ ὈῈΓ- 
βΒυΐηρ ὕο 566 'ΖῚ δ ὺ) 
ΘΙ5Ὸ ΙΒῈῚ})] Ποιὰ οἡ ὑπδῦ 
ΤῸΓ ΨΏΪΟΙ 1 ἢᾶγθ 8150 
ὈθΘ. Ἰαϊᾷ. μοϊαὰ οὐ ΓΚ 
ΟὨγχ δὲ 658. 13 Βτοίῃ- 
ΕΥΒ, 1 ἀο οὶ γεῖ ὁο0- 
ΒΙΑ͂ΘΥ ὨΛΥΒΘΙ ἃ5 δὴ 
Ἰαϊᾶ ποία οὐ ἰδ; Ῥυΐ 
πογο ἴἰ Ὁη6 [ῃϊηρ 
ϑρουξ Ὁ: ἘΟτΤρουῦΣΩρ; 
.ὴ8 [Ὡΐηρα θα δηᾶ 
πὐχσουοῃίηρ -ξοσνασά ἰὸ 
086 ἐπίπδ5. ΘιΘϑίά, 

ἽΠΗΛΑΙ δὰ Ῥυϑηρ ἀο 
ἰοναχὰ ἰδ ρβοδ] ΙῸΓ 
16 τεῖζθ οὐ Ὅ:)8 Ὃρ- 
ΜΑΙ ΟἈ]} οὗ αοα Ὃν 
τϑθϑὴβ Οὗ ΟὨγδὺ σ96- 
5.5. 151.6 Ὁ 5, δ, 
85 ΤΏΒΩΥ Οὗ ΌὉ5 85 816 
ταϑίασο, 6 οὗ ἐδὶδ 
τηθα δὶ. αὐμαθ; δηᾶ 
1 τχτοὸοῦὺῦ δῖα στθηῦδ!ν 
10] εα οὐδ ἴὰ 
ΔῺΥ τοσρϑού, αοὰ ψὶ} 
ΥΈΥ͂Θ81 ὑμθ  δρονθ [δὺ- 
46] ἴο Ὑου. 16 Αὐ 
δὴν τὰΐο, ἰο ψηϑὺ οχ- 
ἰδὴὼῦὺ ψὀὸ δυο τϑαθ 
ὈΓΟΡΎΕΘΒ, ἰοῦ τι5 ΡῸ ΟἿ 
ψΘΙΚίηὴρ ὈΤΟΘΙΙΥ. 1 
ἶ. βϑχὴθ τ 116. 

11 τοϊύεαϊν ᾿ὈΘΟΟΣΩΘ 
ἰχηϊίαίοῦβ ΟΥ 26, 
ὈΓΟΙΏΘΥΒ, δᾶ: Κοορ 
ὙΟΕ ΕγΥ6 Οὐ ἴδοξθ 
ΜΏΟ ἃ ψϑικίησ ἴῃ 
ἃ ὍἍΔΥῚ ὑμπαῦ ϑδοοοσαξ 
αὶ. [26 --ΘΟΧΘΙΏΡ16 
χοῦ δύο ἴῃ τ. 
18 ἘῸΓΣ [8676 ΓΘ ΏΘΏΩΨ, 
1 υδοὰ ἴἰο΄- τιθηὐο 
[δ οὔύθῃ Ὀὰὺ ὩΟΥΣ 
τηϑηθίοη θαι 8150 
ἢ ϑϑυτηρ, ΚΟ 8516 
τϑικὶηρ 85 [6 ΘΙ Ώ165 
οὐ 6 ἰογίατο 5ίαϊκθι 

18. 566. Αρροῃᾶϊχ υὑπᾶοσς Μαίμον 10:38, 



ΡΗΠΙΡΡΙΊΙΑΝΝ. 8:19---4:: 890 

οἱ χριστοῦ, 1 οὗ ΜΡ ΟἿ 68 ΩΝ τέλος ΠΣ ἘΞ: 

ἀξεινιοθού, ΟΥ̓ κεν ς ὉΠ65 εἷς θεὸς εἷς κοιλία ἐμοῖς, Ῥϑῖνν διυν ὑαρῖς 

καὶ ἧς ιοῖν ἐν ἀᾷ οἰκῦισοῖι οὔ οποῦν, ιρο ὥδου ἐμασι, αἰὰ ἀμὸν δας 
Ὡς κωάτνει, .). ἐραύδάσε. τὴ δεῖς. ὯΡ αὐρες τὸς ὡς δ, 
ΔῸΣ κυ τ τ ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, οὐδε 1 ἐποιδῃὲρ δαϊδις π᾿ τς 
οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα. κύριον. ΕΣ ἐγ νον 
ΟΝ 4150 ϑνίοσ:.- ΜΘ ΔΓ ΕΒ ΣΙ ΡΥΕΤΕΗΤΙ Τογά 

ΘΓ ψαϊυϊηρ οΡ 21 ετασχηματίσει. τὸ. 8 ιβἃ 
᾿Ιηδοῦ " Χριστόν, ΡΝ μ ἘΠ χοἐλδμίσι, Ει.. ΒΆΨΊΟΥ, ἴπ| ΠΟΓά- ΔΙῚ 

Α εἰνώσεω ἡμῶν σύμμορφον ὉΒΠβῦ, 21 σῈο᾽ ΜΠ το. : Εἰ 
σῶμα : δ πο. ταπεινώσει ο΄ οὔ Πομξοιτηρᾶ Ταϑρΐο ΟἿ: - Βατη- 
ΌΝΝ ΝΕΡ δόξ αὐτοῦ. κατὰ ἰαϊθα Ῥοᾶν τὸ δὲ 

τοῦδε δ ΤῊΝ : οὔ ΒΘ ὄξης, ΟΥ̓́ δοσοτγάϊηρ ἰο Ϊ ὁοηζονσηθᾶ ὑδ᾽ Ηἰβ᾽ 'βΙὸ-. 
τους. Ῥοᾶγ᾽ ΘοοΟ αν ἔργειαν. τοῦ δύνασθαι. αὐτὸν καὶ 

ἴη6᾽ ν κρένέρχ ΠΣ ΛΩΝ οἔτμα. ἰο Βα 016. δῖπε 810] ἴ0 [86 ορδύϑύϊοῃ οὗ {πε 
᾿ πάντα. ἼΒοΟνΟΣ ὑπᾶῦ Ὧ6 ἢβδ8' 

ὑποτάξαι. αὑτῷ τὰ- 
ἴο βυρἼεοῖ. 1ο: Αἰπιβει μπθ. 1 Ὁ Βΐπ55). εὐθα -ἴο ΞΌΡ]ΘοΣ δ} 

ΠΪΏΡ5 ἰο ΑἰΤΉΒΟΙΣΟ, Ν 
4 “Ὥστε, . ἀδελφοί, ἀγαπητοὶ 4 ΟΟΠΒΘαΈΘΆΟΙΥ, ̓ - ταν 

.Δ5- δηᾶ, Ῥτοΐμεγβ ᾿ Ίονεα : . ὈγΟΙΏΘΓΒ Ῥαϊόνοα 
ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μόυ, - 

τὰ 

οὐ : καὶ 
᾿ - 8.6. οὔτ ὁ 

"οὕτως δηα ἸοηΒΘα ΖοΓ, ἸῺΥ 1οΥ 
Ἰοῃδοα ἔοσ, ον. δυά σγόννῖ οΥ ταθ, Ὁ ἘΠτ5 δια ΟΥΟΜΤΏ, βἰδηᾶ, δτῶ 

στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί." “  ᾿1ὴ [ῃ|85 ΨΆΥ ἴω ᾿ΠΩ͂ΙΟῚ 
Ἀδ τοῦ βίδπαϊῃρ θὰ Τιοτγά, Ἰονεάᾶ (0165). ᾿ ᾿ Ττιοσᾶ, Ῥεϊονθα. οὔδό 

“Π2. Εὐοδίαν᾽,, παρακαλῶ καὶ  ᾽Συντύχην 2Πππ αἰ 8 1 δχποτὶ 
Ἐποάΐδ.- 1 δτὰ ἘΠΟΟΌΤΆΡΤΩΕ ἡ 8ηᾶ᾽ ΠΙᾺ 2415 261 4:] ΔὨΩ ΒΥ: ΠΝ τ δ χ- 

'παρακαλῷ τὸ αὐτὸ φρονεῖν: . ἐνγ Βοσὺ το :6 οὗ {π᾿ 58 1Ὴ8 
1 ὅτὰ ἘποοΌΓΘΕΙΤΙΕ᾽ ἴδ. νΘΣῪ (1π8) ἴο 6 τλῖχι αἴας ἰὴ [θα ἴῃ [{π67΄.Τιοῥά, 

κυρίῳ... 3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ," :γνήσιε ὥγε5, 1 ̓ τααδεβα. γοῦ 
Ἵοτα. Ὑε5 ἼδτΩ πξαπεβετα δῖ5ὸ σόοι, δεδαίπα ἴοο, σέμαϊπδ γόΚο- 

σύνζυγε,  . οσυνλαμβάνου αὐταῖς, | ξεν, ΚααΡ. ἀϑϑιβυὶ 
ναίεις, ἐρο ττ 6 βοϊαίην, 561} 1 μαῖα, 1686 ΓΜΟΣΔΘΠῚ ΕἸ 

ον Ααὗτινες ... πεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ [Πᾶνα δὐγίνθῃ 5:46 Δ᾽ Υ 
ΜΙ ἢ Γνοτλθ}] Ϊπ ἔπε ΒοΟΩ͂ ΠΟΥ] οἷδθ. τὴ το "ἴΏ [88 

συνήθλησάν.. - μοι μετὰ καὶ “Κλήμεντος  ροοᾶ πον: δΙοηρ. ψπἢ 
ΠῚ βίζονο ἸΤοβε μεσ τὸ ΤᾺ ΩΝ 8150 ΟἸοταθηξ - Τ᾿ σοῦ 85 ΜΙ “Ἂξ 

καὶ “τῶν ̓  λοιπττῶν: -συνεργῶ μού, ὧν [88 τοϑῦ ΟὗὨἩ τὴν ΤΠ 
δά τ᾽ τῆς Ἰεξίονετ. ε ονν  τήκοσα. Οἕτηθ, Οὗ γμοσα ΜΟΓΚΟΙ͂Ξ, ΏΘΞΘ πδῖη65 

αὖ ἐν βλ ω ΠΣ 816 ἴῃ ὑπο ῬοοῖΚ ογ-ἢΖ76: ἀὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ. ζωῆς. ἴοι Προς Ὀξ ΗΕ : οτος 

4 “Χαίρετε. ἐν κυρίῳ. πάντοτε" πάλιν 'ἴὰᾷ [086] ΤΟΣ ἀν 
'Βδ. Ὑοῦ τϑ]οϊοϊηρ 1 - Τιογαᾶ ο΄ ΔΙΝΝΑΥΒ; δδαῖὰ [ΟΠ ΟΘ΄: ἸΤΩΌΤΘΟΤΙ 

'χαίρετε. --.ὅ: τὸ ἐπιεικὲς ι πεῖ 158., ΘΙ Θ ἐς 
"6 χοῦ σζοϊοϊοίωρ.  - ὙΠπα ϑΙ δ]: 5 (1655) {ΟΕ ΓΟΒΞΟΠΘΌ ΘΙ 658 ΠΡ Ν 

1,4. Τὴ Ιιογά, ΒΑΕ; Τεβόνδη, 71,8,18,14,16.ς τρτς τὸς ἈΠᾺ ΒΓ 

ΝΟ 

πιαλρνμαρδαφανβνβιμρν διμηρμυνηιμνμμβλνυ υ᾿ ὐνμρμμαραιασραθννεε ὑηρανλινοννιαδνδϑδεν. «ὐφμράδκϑαὶ μμμρμω ϑαύημα:δμμβαμοι μα ακμαναριμσυ, Αχαρ δυισ άνο αν τ μερμοκημα μρνανα μαα κίον 

κε πριαρομν, ρμημβμδιμουηνμιαβαθε αν φν ἀνημριμθμηριμαβάμνι ὐψβς νεῖν. 

891 ΟΠΡΗΙΕΙΡΡΙΑΝΝ 4: θ---1Ὸ 

ὑμῶν. “ Ὑγωσθήτω: πᾶσιν ἐνθρύσοις ᾿δὸ [ ὈΘοοχηθ. Κα ἐσ: 81] οὔ γοῦ - Ἰδὲ τ ΡῈ ΟΝ ̓ ἴο 811 τηβ. ΤῊΣ 8). Ὑὴ6 Τιοτᾶς. 5 
κύριος ἐγγύς: 6 μηδ Ὡμεριμνᾷτε, ΠΘᾶῦ. θ0)0ο ποῦ -Ὀ6 1ιοχᾶ- ὌὭΘΑΣ; ̓ . “" ποὶ ἴτ᾽ ϑοχοῦ Ῥαιτιβ αὐγχίουβ ονατ, δ χίο5 ΟΥ̓ 81Υ- 
ἀλλ᾽ ἐν. παντὶ τῇ - προσευχῇ καὶ τῇ  ἰμϊηρ," Βυΐ ἴῃ δνοῖν- Ῥαΐ ἴῃ δνεχγίμιπς ἰο ἰμθ΄. Ῥγδαυου “δηά᾽ ἴο π6| ἰὨΐηρ γ᾿ ῬΓΘΡΟΣ. δῃά 

᾿ δεήσει «μετ᾽ εὐχαριστίας τὰ : αἰτήματα [ΞΡ ΡΙ σα ὐίοι δἱοῖρ βαρ Ποδίϊους ΠΩ ἰμβηκορινιπε- 6.  βεε οι: ΜΙ ΘΚ σρίνίηρ 
ὑμῶν γνωριζέσθω -.. 9.9 πρὸς τὸν 1οὺ τχόσᾳ - ρϑίϊομβ οὗ τοῦ τῖθὲ ̓  ΠΣ Ὀείῃδ ταδᾶθ Καοννε " -: ἑονσατὰ “πὸ 86. ᾿τηϑᾶθ: Κη ἴἰὸ 
θεόν: 7 κἀὶ ᾿. ἡ ἡ. εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ 16οα; 7 8δηα [μ8 ρϑβϑόβ αοᾶ; ΔΩ ἰμ6 Ῥθβοβ8 ΟΣ ἴῃ 6 αοα- . π6] οἱ - Ὅοα ἀπ8ὺ φοχόρι 
ὑπερέχουσα-. πάντα νοῦν... φρουρήσει 811 ὑπουρῃῦ Μ111 δυδτά Βανίας, ονοσ. ᾿;:8}} τα" " Ὑ711] Κϑορ πᾶσυ νὰ ἰοῦσα Βρασγύς ̓  δ πᾷ 
τὰς ᾿καρδίας" ὑμῶν καὶ τὰ - “νοήματα... ᾿ ὙΟσΕ.. ΙΏΘηὖΔ] “ῬΟΎΧΟΙΒ μα ϑβείβ. οὐ γοῦ βηὰᾶ ἴδϑ τρεπί, Ῥοννθυδ. οἱ δ Ἐν ΤΏΘΘΩΒ: ΟΥ̓ ΟΘΉγχίσέ 
ἐν Χριστῷ "Ἰησοῦ. ᾿ . ὥθϑαδ. ἡ ᾿ 
Ἷὰ΄ Θμτίθξ,  ὅόσας, ᾿ΒΙΕΊΆΔΙ, ΒΤΟΌΏΕΓΒ, 
8 -Τὸ " Ν εἰχοιπόν, . - ἀδελφοί, Βαύθνοσ'. ἐηπρα ἃτ6 ΗΘ ᾿τιρεῖονες Ἰαίπρ), ᾿Ῥτοΐμευβ, [ὑππ|6, ᾿ ψδύθυοσ ὑῃἱηρϑ 

"Ν ὅσα ΝΣ ἐστὶν... ᾿ ἀληθῆ; ΓΘ. ΟΥἨἁ Χλ ϑΘΣΙΟ. σοῃ- 
85 ΤΑΒΕΥ,. (185) 85΄ τον δ 15 τς . χὰβ, [σογπ, νδῦονοι “Ιρ5 ὅσα: -σΊεμνά,, ον ἡ ὅσα, [816 χιρῃθοιβ,: πρδῦ- 
ὃ. ἸΩΘΆΥ, ̓(Βἰα85) 85: ϑϑχίοτιβ, Ὁ ἘΠ ἸΏΘΩΥ ([μἴπ55) 857 οὐδὲ Πΐαρο 816 ὁμεβῦδ, 
δίκαια, τος το ὅσα ἁγνά, | ΜΏΘίσνοσ ὑμίηρθ ἀ16 τἰεμίεθαδ, 88 ΤΑΘΏΥ ([81η85) 85 ομδβέε, ΙοΟνΦΌΙΕ, ΜῈ ΕἸΣΑΧΣ 

ὅσα 5 - τος προσφιλῆ, ὑμ1 855 818. Μἷ2λ1] 88 ΤΩΔΏΨ (υπ85) 85 ΝΙΝ ᾿ ᾿δβεοοι -ἰπάποιηθ, ΒΡΟΚΘπ,.. οἵ, π δϑδὺ- 
π ὅσα εὔφημα; ος εἴς τις ἀρετὴ: [δνὸῦ νἰχθπα. ἔβοῖε. 15 85 ΤΏΘΩΥ. ({Π11.95}. 8.5. γε ϊαβροιοῇ Ὁ, ἀξ . 81 νισίαα δρᾶ ψὩδίονεσ ὑσχαΐβθ- 

οὖς ἔπαινος;" τος ταῦτα... ποτίην ΡΤ ΤΣ: Ὥ; ἠδ Ἂ 5 9. ̓Ραβμοος Ν εΑλθβ8 ([Βἴη 55). 45, δοπεϊηθδ.᾽ δοηὶ 

οΥἱ εὖθε᾿ το δι Ὁ κοοος καὶ Θ᾽ συ ὕΠ658 ἜΔΙΏΡΒ: νὲ ὭΣ τϑοκοημια: : ῬΏΙΟΒ ἴωων ᾿ ΘΒ. ΠΕ ΤΝ : ἘΒιαρο:: ἐμ δὲ 
-ἐμάθετε καὶ 'παρελάβετε ̓  -καὶ : 
τοῦ ἸΘδΡ θα ᾿ τ δὴ σοῦ τεσαὶνθϑα δ ρβίαθ -- δραὰ Ὑοτ .18 τηθᾶ δ5΄ὙΘΗ ἠκούσ. ζαὶ-- εἴδετέ ἀρ πο τος τς τι8. ̓ δδοριθά πὰ ούὔσατε καὶ’ εἴδετε ἐν μοί, τ ταῦτα᾽ : τοῦ ἨΘΓΡά: δα ΟΥΟῦ '56νν. π τ τὰρ," ἢ ἢ Ἐμε6βε, (ΔΒ 565) Ὠθδχά. δρᾷ ΚΒ Τὰ 

:πράδσδετε" -- καὶ ὁ θεὸς τ ἧς “εἰρήνης οοήπϑοί!οις θα, τηο, υδ: Ὑοῦ Ῥουξουτηι 5; δᾶ ἔπ6. σα, οὗ τ ΌΘΔΟΘν σϑοίϊοθ - Ὀὗε5θ;,: δλᾷ ἔσται μεθ᾽. ὑμῶν. : ᾿ "- : {8 :Οοά - οὗ Ῥδθϑοβ 
ΨΠΠΡο: νι ἢ γοῦ; εὐ - «ἢ π{}}. Ὀ6 ΜΙ χοῦ. τ 
τ 10. Ἐχάρην- δὲ ̓ ἐν κυρίῳ. μεγάλως ὅτι, 191 ἀο΄ τϑ]οϊοθβ αἰ Δτ)οϊσεά, μὰξ ἴα" Τιογὰ Βτεδν ἰμπαῖ βΎΘΘΟΙν ἴῃ ΓΡΠ61 Ἴοχαν 
ἤδη τ ποτὰ ᾿ἀνεθάλετε. τὸ πῶῦ πόν αὖ 1δβὺ αἰσοδαν βοηθεῖ. τ γοὺ τπδᾶ8 ΒΟΌΓΙΞΗ αρϑίτ “μ6 [ χοῦ παν Τανίνϑάα: ὙΟΌΕ 

88 ΤΉ, Ἰμοτᾶ, ἌΒΑΨΕ; σεμόνδῃ, 4:8, 
ὅ7,8,18, 14. 

Ἱ0Ρ ΤὴΘ ὙὝογᾶ, ΒΑΕ; σϑμονδῃ; 



ῬΗΠΟΥΡΡΙΑΝΝ 4:1]---18 

ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ᾽ 
ονεΣ ΤΩΘ ἴο Ὀ6 τα Δα 5, ὌΡΟΣ 

ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε. 
ΜΏΪΘΆ ΔΙ150 τοῦ ννεσα ταϊησίηρ 

; ἠκαιρεῖσθε : δέ. 11 οὐχ 
τοῦ νγεσα Ῥοίπε νι μοιὶ ορροσίπη ἐν Ρμυΐ. Νοὶ 

ὅτι καϑ᾽ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ 
ἐμαΐὶ δοοοζαϊης ἰο δος Ι1 δὰ βαϑ δ, 1 

γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης 
2οῦ 1Ἰρασηθδᾶ ἴἢ τρδὲ ([Ἀ1Πη55) 1 τὰ 56815- 5 ηοϊοηξ 

εἶναι" , 12 οἷδα καὶ 
ἴο 6; 1 δνθ πόα δηᾶ 

:, ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ 
ἴο ΡῈ Ρεΐπδ τηβᾶα ΟΝ Ψ, ᾿ 1 πᾶν Καοννα 8150 

περισσεύειν' ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν 
ἕο Ὀ68 δρουηάϊησ; ἰῃ δνουν δίῃ δηᾶ ἐμ 811 ([Ὠ155) 

ἐμύημαι καὶ 
1 Πᾶν Βϑαπ ἔτ ταικα ἴαίο βοοσοίβ, διὰ 

ες χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ 
ἰο 6 Ῥοϑῖμῃδ βαϊραά ψΠὩ Τοοᾶ ἐπα ἰο 6 υηροσίηδ, δηᾶ 

περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι: 13 πάντα 
ἴο 6 Δρουηαϊπρ, δηαᾶ ἰὸ 6 Ἰδσκίηδ; 811 (155) 

. ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 
1 δὰ αν ὶη8 Βίγοη δ ἢ ἕο ἰὼ ἐμ (006) δἸρο ΠΕ 

με. 
ΤῊΘ, 

14 πλὴν 
Βεβίαθς 

συνκοινωνήσαντές 
Βλανίηρ βῃαγτεὰᾶ ν 

1ὅ οἴδατε 
ες Υοῦ ἢν Καοννὰ Ὀὰϊ 8150 σοῦ, 

ὅτι. ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, 
ἴδαῖ ἴθ ὈδετλμΙηε,. ΟΣ {π 6 εοοᾶ πεῖν, 

ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία ̓ 
Ἱ ψεπΐζοιδ ἥτοα. ΜαἼβαοῃΐβ, τοῦ οὔ 

ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον 
ΘοοΙοβίβ 5δδγεα ᾿ ἰκίο νοτγᾶ 

λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 16 
Δῃηὰ χϑραϊνιηβ 18 ποῖ στοῦ 8Ι0Ώ6, Ῥϑοβϑαβα 

καὶ: ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς. εἰς 
850 ἴθ -ΤὨ αβδιοηΐοα δηᾶὰ οὔσα δῃά ἐννίοα ἰηΐο 

ἐποιήσατε 
τοῦ α]α 

μου τῇ θλίψει. 
8 ἰοΐδθ  ἐγιθυϊδίίοη. 

δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, 
ΘΙ ΡΡΙΘ5, 

ὅτε 
ν.221:..} 

μοι 
ἴο 6 

δόσεως 
ΟΣ σίντβ 

ὅτι 

καλῶς 
ΒἜλΘΙν 

᾿] 

και 

τὴν χρείαν. μοι ἐπέμψατε. 11 οὐχ ὅτι 
ἴθ. περᾶὶ ἰσῖῶθ σοῦ βθηΐ. Νοὺ ἐμαὶ 

. ἐπτιζητῷ τὸ δόμα, ἀλλὰ 
1 8. βθβϑκίηρ ἀροα {πὸ ΕἸΣΙ, ρυΐϊ 

ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα 
Ι ἃτὰ ββεκίηρ ρον ἴῃε ἐγυϊίαθα ἐ86 Ὀεδοοχωϊηξ χρῦσα 

εἰς λόγον ὑμῶν. 1. ἀπέχω δὲ 
᾿αΐο ψννοτά οὗ γου. Ιἃτὰ ΠΑΝ ΩΡ ἔτοχα μαΐ 
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ἐμ ΚΙΏΡ' 1 ΤᾺΥ ὈΘΉΔΙ, 
ἴο ψΏϊση τοῦ ψϑτὰ 
ΤΟΔῚ οἰνίηρ ὑμοιυρηϊ, 
Ῥαὺ τοῦ ϑοκρα ορροχ- 
ὑαρλίγ. 11 Νού ἰδ 
δὰ βρϑακίηρ ψἱ χο. 
ϑϑτὰ ἴο Ρεΐῃρ ἰῃ τϑηΐ, 
0 1 δύ ἸΘδγηθα, 
χὰ τδδίονοσ οἰτοιμη- 
βίδῃοεας 1 τὰ, ἴο 6 
8611 --ϑυ  οἰθαῦ. 121 
κῆπον ἱπαθραᾶ ΟΝ ἕο 
Ό8 ἸΟΥ͂ [ΟῺ ὈΓΤΟΥΊΒΙΟΙ 5], 
Ὶ ΚΩΟΝ ἰηᾶθοα ἢον 
ἴο ϑνβ δὴ δρυηβησο: 
Τὴ δνουυ ῃΐηρ δΔηα ἴῃ 
811. οἰτουμλβύθ 665. 1 
ᾶνθ Ιϑϑυηθα {8 
βοοσοῦύ οἵὐ μοίΐῃ ον 
ἴο Ὀ6 {11 δῃὰ ον ἕο 
ὨΌΏΡΘΙ, θοῇ ον τὺ 
Ὥᾶῦθ δὴ ϑβϑρυπάβδησα 
8Δ0Δ ΠΟ ἰο 50 8 ̓ 
ψϑηΐ. 13 ΕΓ 811 ὑπίηρ 
ΙὯδνε ὑδ8 βίσθησίῃ Ὁ 
νσθθ οὗ ἢ ΨῈῺΟ 
ἐγαρασχβ ῬΡΟΙΨΟΣ ἴο χη6, 

14 ΝΟνογίεΙθ55, χοῦ 
δοίθαά ψ611 ἴῃ Ὀθδοοϊη- 
ἴῃρ' ΒΏΔΓΟΥΒ Ὑ Δ : Τὴ6 
ἰὴ ΤΡ ὑγὶρα!]δύζοῃ. 
151. ἰδοὺ, τοῦ Ῥηΐ- 
ΠΡΌΣ 8η5, 8150 ΚηοΝ 
ἐπα αὖ [{Π6] δἰδχέ 
οὗ ἀδθοϊδυίηρ [Ὧθ6 ρσοοά 
ΘΒ, ΨΏΘΩ 1 ἀδρατίθα 

σοτὰ Μδο- Θ᾽ ο΄ 1:8, 
δοὺ ἃ σοπρτδρσϑίίοῃ 
ἰοοϊκ ἃ βῆδτθ. πὰ 
τὴ6 ἰῇ 8 χηδύου οὗ 
εαἰνίῃρ δηα τσϑορίνίηρ, 
Θοχοδθρὺ στοῦ δ᾽]᾽0 6; 
160 Ῥδοδ88, δυβῇ, ἴῃ 
ὙἼΔ65:58. 101 08,. στοῦ 
δοῦ βοιιθίμίπρ ἰο, πιὸ 
Ρούῃᾳ οὔσθ δῃᾶ. ξὶ 566- 
ομα ὑἰπλ6 ἴῸΣ ἸῺ ΕΘ, 
11 Νοὺ ὑμαὺ 1 δ "δϑΓ: 
ἈΘΒΟΥ βθεκίηρ ὑμὲ 
αἰτὸ, Ῥᾶαξ πῃ: 1 
81 ΘΑΓΔΘΒΟΨ ΒΘ δ 
μ6 ἔτγαϊΐασο ὑπμδὺ 
ὈΣΙΏΡΒ ΤΟΥ͂Θ ογοά- 
ἴὸ ἰο τόῦκ ϑδοὐουμῦ, 
18 ονονοσ, 1 μᾶγθ 

ΠΝ 
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καὶ περισσεύω' πεπλήρωμαι, 
411 (1255) δῃᾶα 1 δῖ δρουηαΐησ; Κ ἤανα Ρθϑὴ ΕἸοαᾶ 

δεξάμενος παρὰ . Ἐπαφροδίτου ̓  τὰ - 
μανῖη8 τοςοοϊνϑα Ὀεϑδιᾶθ. οὗ ἘΡαρῃσχοαϊιι [86 (1055) 

παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν 
υοδάθ οἔγοῦ, οὐοσ οὗ βυγθοῖ-Ξι θη, βδοσίβου 

δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 :ὁ δὲ 
δοςερίδβϊβ, Ὑ}611- ]θδϑίης ἰο ἰῇ6 (οάα. ΤῊ6 νὲ 

πάντα 

θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν 
αοά οἶχτῃθ Ὑ}111 811 811 Ὥρα οἶτου 

κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν 
το 5 οὗ πη ΐἴπ ΚΟΥ ἴῃ 

Χριστῷ. ᾿ΙἸησοῦ. 2 τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ 
ΟὨσίδε “ε55. Τὸ ἰῇ Ρυῖ αοα δηᾶ ΒΒ δίδος 

ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν . αἰώνων: 
ΟΥ Ὁ με ΕἸοῖν ἰμΐο “ἴδ 6 5538 οὔίῃθ 8565; 

δος ΟΧΆΪΏ ἴο ἰῃ6 

ἀμήν. | 
ΔΙΏΘΙ. ΝΕ : " - 

21 ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ 
Οταεέτου δνοτν ΒΟΙν (056). ἴῃ ἰδὲ 

᾿ησοῦ. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν. . 
Φεβα8. ΤΟΝ ἅγὰ βυθοϊϊῃ στοῦ ἰμθ ἰοροίμοσ ἢ 

ἐμοὶ ἀδελφοί. Ζ2Ζ ἀσπάζονται. ὑμᾶς πάντες. 
τΏ8 ὈΣΟΐΠΟΓΒ. ὙΏΟν ἃΓ6 βσγοθθβ τοῦ 811 

οἱ ἅγιοι, μάλιστα - δὲ οἱ ἐκ. 
6 ΠΟΙ͂ (οη65), ΤΟ θα ἴδ (ο 65) ουίῖὶ οὗ 

τῆς Καίσαρος οἰκίας. : 
Μο οἵ ζβιθϑ δοιβοῃο!ά. . . 

2. Ἢ “Χάρις τοῦ κυρίου 
Ἰὴ6 πηάκεεχνοα Κἰπηθθθ ΟΣ ἴμ6 Τιοτᾶ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. 
σεβὰβ Ομσιθ νὴ ἰδ ΕἸ 50 1) οἵ γχου. 

18. αοα, ΒΑ ΕΞυΡ; σαμόναα, 78, 

ΡΗΠΙΡΡΊΙΑΝΝ 4: 19---28 

811 ΠΣ Ωρ5 ἢ ΕῸΠῚ δηᾶ 
ὮδνΘ 8ὴ βριηάβησθ 1 
8. ΠΠ1ΙΘᾶ, ον ἰδὲ 
1 δνΘ τϑοοϊνθα ἔσο 
ἘΠΡΘΡ το" αἰ [5 6 
Κρ ἴσχοπ ὑοῦ, ἃ 
δ) θοῦ - 5161} 10 ΟΟΟΥ͂, 
8... δοοδύαθϊθ. βϑοχὶ- 
ἤσθ, ψγ611-ῃΙϑαϑὶπρ ἴο 
Αοα." 1910 ἔΓΏ, ΓῺΥ 
αοα Ὑ11 ΕΠ ΞΌΡΌΙΡ 
811 Ὑοῦυκ περα ἴο 6 
αχίθηῦ οὗ ἢΐβ5. τσ 65 
ἴῃ ΒΊΟΥΥ ὉΡ πιδϑη5 οὗ 
Ομ γίδὺ σοθϑ5. 20 Νοὸν 
ἴο οὖν, αοα δηὰ 8- 
ΟΣ ὍὈ6 {π6 ΡΊΟΣΥ ἴ0Γ- 
ΘΥΟΥ 854 ονϑσ. ΑΠΊΘΏ, 

21 Οἴνα τὴν στείρα 
ὖο ἜΘΟΥ ΠΟΙ͂Υ ομδ᾽ ἰῃ 
αὐΐοι πὶ ΟὨτῖδὺ 96- 
55. ΤῺΘ Ὀγοίῃοσε 8Ο 
816 ἹΏ τὴ6 βοηὰ τοῦ 
θῖν στδοεϊσιρβ. 22 ΑἹ] 
[86 ΠΟΙΡ οὔθβ, Ὀπὺ 
ΟΠΌΘΟΙΔ ΠΝ μόδα οἵ ὑΠ8 
ΒΟΌΒΘΏΟΙΩ οὗ ΟΔΕΒΆΥ, 
ΒΟΒΩ, τοῦ. ὑμοῖσ ογθοῖ- 
1Ώρ65. ιν 

232. ΤΟ υπάοϑογνοα 
Κιπάηθες οὐ ὑμ6 -Τιοτὰ 
Ζοσὰ ΟὨχὶδὺ Ὅ6 νυν 
ἐμ6 βρὶγιν Ἔοῦ [5ΠΟΨ]. 



ΕΝ ἐτο δος ΠΡῸΣ, ΚΟΛΑΣΣΑΕῚΙΣ ΠΝ 

᾿Τονγλερ ΟΟΠΟΞΒΙΆΝΒ. 

τ δα ΘΡΟΞΙΪῈ στοῦ ᾿Ϊησοῦ διὰ᾽ | Ῥϑαυὶ,. 
Η Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ̓ [ησοῦ “τοῦθ Τὶ Ὀμσιδεος δ] Γεθ ὰ5 

θεος ὁ ἀδελφὸς | του ἢ 
θελήματος, «θεοῦ καὶ Τιμόθεος, ἴμε Ῥτοίβον. ᾿ϑῃά Τιπιοία᾽ [ΟΣ Ὶ 

᾿ ἀὶ πιστοῖς ᾿ ὑχούμοῦ 2 [σ΄ [ὍὯ6. ΠΟΙ͂Ὺ 

: ζοῖς. ἣν. Κραλααο. -ἀχίοις ἀπὰς, ξαΠηεα οπε5 ἀπά 281 ΈΈταὶ 
Χἕ " κλε Σος ἘΓ χούμοτβ ἰὼ ΠΟ ὙΠ 

ἀδελφοῖς ἐν ὀιστῷ᾽ - τππ τὰς ΄ ̓ Ε 1 Ομ τίσι: δῇ Το’ Ἰοϑ’ ΕΝ 

᾿ ς ὑμῖν" κἀὶ εἰρήνη" ἀπὸ 1 Μαν γόνυ. μανε υἷ- 

άφεχάρ ν ἀπαποοό, ΟΝ 8)  Ῥεδοθ ᾿ ἔτοζω ἀεβετυθᾶ: πὰ τὶ ΡΡῚ 

᾿" ᾿ το αοα ὁ 
θεοῦ πατρὸ ὦν. ῬΘ80Θ 

ρα, Ἔαρος ΕΝ 
᾿ Ἑδίῃοτῦ. Σ 

Ἐὐχαριστοῦ θεῷ πατρὶ. 6 {μδηκ. οά ἰμ8 

ἡγε Ὡς ἼΩΝ ἀπκ5 πὶ υ (μό οἱ αοὰ - Ἑδίμοσ- ΠΝ δ΄ Σ᾿ οἷς Γτὰ 

ΒΡ ΟὨτιδὺ ΔΙ ΥΒ. 

αἰ θ 6 ΓΔ ΤΟΥ ὙΌῦ, 

ἀδϑῖηοσθ. ψ͵6. ὨΘαζά. Κ. 

χοῦκ Ἃ810} ἰὼ ὉΟΠΠθο- 

οι τί ΟὨτὶδὺ 5 ΘΒῈ5 

᾿ϑι ἃ [86 τον σόα. μαννα 

ΟΣ 811 (18 ΒΟΙ͂Υ.. Κ1} 

5 Ῥϑοϑιβθ Ὀΐ ἼΘ᾽ Βορα 

ἐπαῦ 15. θοησ᾽ Ταβουυθα 

ἼΤον στοῦ ἴα τὰ πιόᾶγ- 
ρη5. ΤῊΐ [606] γου. 

μεαζὰ οὗ Ὀθίοτβ ὈΥ͂ Ὧδ8 

οι ὴρ οὐ μ6. “ἰδ. 

οἵ. δαῦ- βοοᾶ.-.. ὉΠΘβ 

6 ΨΙΟΩ δ 5 Ῥσϑϑθηϊθά 

ἀϊπ6 1} ἰο τοῦ, δϑθῇ 88 

15 ρα ἔτ 

δᾶ ἱποσοδβίηρ ἴῃ 81 

ἐδ μου ἴαδὺ 85 [ 

ἷ ἀοϊηρ 8150 διοηβ 

του, ἴσοι ὑμθ (δ7 

χοῦ μοατά δά 

ΔοσύγαοΙν ΚΙΗΘῪ [δ6 

υράρβουγοᾶ εἰμ 688 

οἵ αοά ἴῃ ὑχγαυίδ, 

Ἴτηαὺ ἴα ψρϑὺ τοῦ 

Ὧν Ἰοασηδα ἔγοιι ἘΡ΄- 

Δ ῬΏΤΑ5 ΟἿΓ Ῥεϊονγθά 

ἔρον 5ἴανθ, Ο 8 

“τοῦ᾽ . 

δὲ μ᾽ 
περὶ 
δροιῖ 

πίστιν ὑμῶν ἐν Χ 
αϊα οὔτου ἴῃ 

ἷ ππι ἔχετε, 
ὝΟΥΤ 816 Βανίπα : 

δ διὰ. 
τπτοῦθα 

ὑμῖν ἐν 

Κὺ ίου ὧν σοῦ “Χριστοῦ “πάντοτε 

ὑρίς ἧμον οἱ Πδσαν "ΟὨσιβὶ ..- ΘΙΝΨΘΣΒ 

ἡ προσευχόμενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν 

ὑμῶν ρ σξυχόμενι “" αν ΣΝ 
τὴ 8 

ιστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην 
Ἡχ δὲ 3εδὰβ δηα- -ἶθε ἴονθ: ΕΣ 

“ἣν τ. "εἰς πάντας “ποὺς 

ΕῸΝΝ ἰπίο Δὲ ἴδε 

ΐ τὴν ἁγίους. 
ΒΟΙΥ (0165) - 

16 

ἀποκείμένην᾽ ἐ 
᾿σῖμξ ΩΝ ἰοντοῦ }Ὰ 

προηκούσατε. ἐν τῷ 
τοῦ Ὠρασζὰ θθέοσε ἰπ [88 

τοῦ εὐαγγελίου 6 τοῦ παρόντος 

οὗ ἴῃ 6 ὑαγγες οὗ 16 (ομθ) Ῥείη δ] οηβ 5146 

- 
ῳ 

εἰς ὑμᾶ καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμ 

ΛΗ μον Δοσογά: 85 8150 1ἢ 81 τμ8 «νοτα 

ἐστὶ ὶ ανόμενον ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξ 

1015 Ῥϑδσίὴρ ἔγαϊξ δα δ εἴο τον ΠΣ ἘΦ ΞῚ 

καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 

δοοσκαάϊηβ 85 8150 ἰἴθποὀ ὑοῦ, ἔγογῃ ἍΏΙΟΘΗ Α 

ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε 

τοῦ ποοσά δῃά σοῦ δοουχδίειν ΚΠΕῚ 

άριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ" 

ἀπάδϑεῖνεα Κιπᾶάμποβα οείβο αοά ἴῃ {σατῃ; 

 καθὼ ἐμάθετε ἀπὸ ἘἘπαφρᾷ τοῦ 

δοκοτάϊοβ ἃ5 τοῦ Ἰρδτηρᾶ ἔτοιη ἘΡϑΡΏσα ἵμ6 

ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν 

ὙΠ νεΙ ΣΉ ονν αν ΟΥ̓ 5, “ΜΏΟ ἘΠῚ 
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τὴν ἐλπίδα 
1Ὲ 6 Βορε ᾿ 

τοῖς οὐρανοῖς, ᾿ ἣν 
τοῖς᾽ ὑρανοῖς, ἍΨΈΒΙΟΒ 

λόγῳ ἀληθείας 
ΔΑ. ὧς τυτὰ 

για αμΒΝΝΝΝΝμδδυνμουδυινωμιν» ἰμμφμριμμυδυμμ μων αι μονικ.. ἰϑμδάνδεοω, 

ΜΝ ΝΜ ΡΎ “  Σ ὙΠΟ ἮΝ ΡΝ 

89 ΟΟΓΟΒΞΙΑΝΕ 1: 8.-1ὅ 

πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τοῦ - Χριστοῦ͵ ἃ ΤΑΙ ΠΕ] τηληϊδίον οὗ 
1α1πῆπ1. ονετῦ 5.  βεύνϑαῦ οξίμα.. ΟἸσὶβὲέ, [{ῆ6 Ομ γτίδῦ ΟΣ ΟἿΣ Ὀ6- 

ὁ καὶ δηλώσας μῖν:. τὴν | 81ΐ,. 8 ψχοΟ 8150: αἷ5- 
. {π6᾽ (οΠ6) ἴδ8 [οἹοκθα ἴο τιι5 ὕόῦα Ιοὐα 8150 ᾿μβνίηβ ταδᾶρ ονζᾶρηξ Ν 5: 

ὑμῶν. ἀγάπην ἐν πνεύματι. Ἢ ἃ Βρί τ 8] αν. ἢ 
οὗζγου ἴονα - ἴπ βριτίξ,. Δι ΘΎΠαΣ ἰ5 8150 ΨΥ 

9. “Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ) ἵνα, ἔτι 
ΤΒτοῦσῃ 1815. δἰϑο. Μὲ, ζγοχα ΨΉΪΗ Βδαγᾶ οι ἐπ ὅαν 

ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα... ὑπὲρ ὑμῶν [πὸῤ οοαϑορα ρῥγδσίπβ ἔου 
“(Δ᾽ ΑΘ Θαχά, ποῦ γγῈ Θ.Θ σβββίῃβ. ονὸῦ Ὑὸῦ [τον 8 δοκίηρ ὑπδὲ 

προσευχόμενοι Ὁ καὶ. αἰτούμενοι ἵνα γοῦ Δ Ρ6 ἢΠεάῖ ψ] ἢ 
: ῬταϑΊη τς πὰ, ὈΘΏ ΠΟΙ ἰπ οτᾶοσ ἰδὲ [886 βοουγαΐα ΚηΟΜ]- 

ρωθῆτε τὴν ᾿ ἐπίγνωσιν. φάρα οὗ ἰδ ΨῈΠ ἴῃ 811 
δ 26.) τοῖοι θῶ ἈΠῸ τ τὰ [3201 δοουτδίθ Καονθᾶρο 

τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν. πάσῃ σοφίᾳ --καὶ 
οεἰδθ΄. ΨἽΠ ΟΕ ἶσα ἴῃ’ 41 τυ βάοϊῃ δῃᾶ 

συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι 
ΘΟΙΩΡΙ ΘΙ ΘΏΒΊΟΙ ᾿ς 5ΟΙΓΙ81, -: ἴο ψδῖκ' 

ἀξίως “". τοῦ κυρίου. εἰς πᾶσαν ἀρεσκίαν ἐν 
ΜΟΣΊΠΣν οείμα Ιοτὰ ἰηΐο 841 ὈΙΘα δὴ ἴα 

παντὶ ἔργῷ ἀγαθῷ οκαρποφόροῦντες καὶ 
νυ. ΝΟΥ :  -Βοοῦ το ὈΡΑΤΊΩΘ ἔστ. δδιῃᾶ 

αὐξανόμενοι τῇ. ἐπιγνώσει τοῦ ̓  
-ποτβαβίηρς ἰο τ6 δἼδουζαίε Κποιν]οᾶσα οὗ δ 

θεοῦ; 11.-ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι 
αοα, :---: ἰὰ. : 8411  ῬοΟΝΕΥ - Ὀοὶπρβ δαθ Ρουν ΚΓ ] 

κατὰ τὸ κῥάτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς 
δοοοταϊηςκ ἴο. ἴῃ 6. χαρῆ οὐΐμπο βίοσν οἱ Βίτῃ ἱπίο 

πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ . μακροθυμίαν μετὰ 
: 8}} τ ρῃηδαγδησο. δδᾶ᾿ Ἰοπβτιθ85 ὁ βΒρίτ. ὙΠ᾿ 

χαρᾶς, 12. εὐχαριστοῦντες ᾿τῷ πατρὶ 
ἴον, - 7 ὦ (0165) βὶνίηρ πὴ κ6 ἰοίβθ Ἐδίμοσ 

κΚανώσσντι.-. ὑμᾶς εἰς - τὴν 
αν ΤῈ 5 ταϑαθ᾽ Βα οί ιτσοὸῦ. ἰηΐο... 1π6 

κλήρου" τῶν: ἁγίων ἐν τῷ 
Ιοῦ -ἰ ΟΕ ἐπ ΒΟΙΚΡ᾽ (οη65) 1Ὲ} {πὸ 

ψίβαοσα δα ϑρίσιαδὶ 
᾿Ιἰβοβσηγηδηῦ, 10 πὶ ογ- 
ἄδγ ἴο ψΔΙΚ᾿ ΜΟΥΤΒΠΙΥ 
οἵ: σοδονδῃ". 6: {86 
ἐπ οἵ ΠΥ ὈΙθαβίοσ 

[Πΐ1 85. στοῦ. ρο. οἡ 
Ὀθαυΐηρ  ἔταϊῦ ᾿ππ ΘΥΘΙῪ 
"οοα ψΟΥΚ δῃᾶ .Ἰἢ- 
᾿γδαβίηρ ἴῃ 6. 8ὸ- 
ουσαῖθ Κηομιθᾶρο. οὗ 
Οαοῦ; Δ᾽ εὶη τηϑᾶθ 
Ῥοψ ΘΓ! .- σι } 5811 
Ῥονοσ ἰο {πο δχίδαῦ 
οἵ: 815. β]ογίουβ ταϊρὐῦ 
50. 85 ἴο δηδασο ΓΠΗΥ 
δια. 06. ἸΟΠσ 50 8 6 Υ- 
1ὰρ' ψΊ ον, 12 δ ῈΚ- 
ἀὴρ ἴ6. ΒΑΙΠΘΥ. τ Ο 
ὙΠ ἀογθα ὑοῦ 50 5.16 
ἴοῦ Ὕοῦυκ Ῥατ οἰραύοι 
ἴῃ ὑπ ἱπμουϊίαπμοῦ οὗ 
ΜΒ. ΒΟΙ͂Κ. ΟΠΘΕ ἴῃ 188 
Ἡρδῦ.  0ΟὈῦ395. 

᾿ 18 83ὸὲ ἀεϊνοτοᾶ Ὧδ 
18. ὃ ὲ ὑσατο τς ἃς ἐκ ο πῇ τοπι ἐπ ἀπι ΠΟΙ ΕΥ̓ ΟΣ 

τὴ ΩΝ ἄτενῃ σπε τ Βεῖξ δυὸ ΕΝ τ [88 ἀΑΥ ΚΠ 658 δ η 4 
τ : ΚΥΔΏΒΣΟΙΤΘα. 1.5. ᾿πὔο 

ἐξουσίας - τοῦ. σκότους καὶ μετέστησεν εἰ Κίῃ 
Δα μοτ ιν) αἰδ6.: ἀδτῖκθθβ δηα ἰγϑηϑέουτγθα ΠΥ ἐμ ο βάσπι, οὗ ἴδ 

τὴν βασιλείαν .: τοῦ -υἱοῦ τῆς ἀγάπης. αὐτοῦ 
ἴι6.. Κιμβάοτζη. Σ 8 Ξοπ ὍΣ ἴμ8 Ἰονθ.- -Σ Βΐτη, 14 Ὁ. ταθδῃβ οὗ. ὙΉΟΤΩ 

ΘΟ ὭδΥ6 ΟἿΣΓ Γ6- 
Ι ὲ ἔχομεν ν ἀπολύτρωσι 

ΗΜ οἶδα οοἶχο τὴ ᾿ Ρ 'ν, 108456 ὉΓΥ͂ ΤΒΏΒΟΩΙΙ, 
ἢ : 886: ΤΟΥ Θ 55. οὗ 

: ἱαν ἸΏΒ," ἴδε ΤΘΙΘΑΞ6 ὉΥ ΤΘΙΒΟΙΏ,: 

τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν: 1ὅ ὅς ἐστιν 
ἴδε Ιο μηδ᾽ 80 οδὲ οἔ ἕο βἰβ; τ ΨΠ0Ὸ “15 ΟἿΓ 5'λ 5... 15 δ 15 

105 σε πονδ, 278 (ο᾽ ΡΥ. ΜῈ 3 ᾿ΤΒΕΒΒΘΙοπί8η5. 2: 12}; (οά, γε; ἴῃ 
Τογσᾶ, ΒΔ. : π 

-τῷ- 

(86: (ὁπ6) ᾿ 

μερίδα τοῦ ̓  
νοχέϊοῃ; : ὉΕ ἴ86. 

φωτί. "ὁ . 
ρα. 1... ἐ’ ᾿ 



ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΚ 1:16--} 

θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος εἰκὼν τοῦ 
1μν 5116, Βιβίροσα δθο οὗὐμε Οοαὰ ἰδ8 

πά κτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ 
οὗ δἱ στϑδίζοῃ, Ῥδοβῦϑα Ε’ οἵ ᾿ “11... 

ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ἢ γὰβ οσραϊθα ἰμ6 811 (1555) ἰὰ ἰῃ6 ρανεχβ 

καὶ - ἐπὶ τῆς. γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ 
δᾶ ΡΟ ἔμπα δίῃ, 1ὴ6 (155) νϑῖθ]α δηά 

ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε 
ἐηνίϑὶθ]ο, ΒΟΟΣ ἰΏσΟΩΘ5 ΟΓ 

ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι" 
βονοσησιθηίβ ΟΥ δυϊμου 2685; 

δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
στοῦ Εἰχ δῃᾷ πο ἐτὰ 

11 καὶ αὐτὸς ἔστιν πρὸ 
δαᾶ Ὧ6 15 Ῥοῖοχθ 

τὰ πάντα ἐν 
6 5811 (158) 1Ὰ 

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ 
δηᾶ Β6 15 ἴημα 

ἣς ἐκκλησίας᾽ 
σΕ ἴδ ΘοοΙθβῖδ; 

πρωτότοκος ἐκ 

τὰ 
ἴδ6 (165) 

κυριότητες εἴτε 
Ἰογαβῃρ5 ΟΥ 

τὰ πάντα 
δ 6. 411 ((15855) 

ἔκτισται" 
ΣΕ 85 Ῥθθὰ οσρδίρα; 

πάντων καὶ. 
811 (ἱηρθ) 18 

τὸ πδος μέσ τΊκεν, ιμοτ, 

κερὰ τις μράτον 

ΨῈρ ὩΝ δ με τηΕ, - ἘΣΒΕΡΟΤῺ ουΐ οὗ 

τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν 
τὴ 6α ἀδδάᾶ (οὔθβϑ), ἰπ ογᾶοσ δαὶ σαὶ θεοοσὴθ ἰὰ 

πᾶσιν αὐτὸς. πρωτεύων, 
811 (8155). ὮΘ . Βοϊάιηδ' ἰῃς Βχβὶ ὈΙδ6α, 

1. ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ 
Ὀφδοδῦθβα 1 Ὠΐχα μ6 ἐβουρῃί 61] 841. ἴῃς 

πλήρωμα. κατοικῆσαι 20 καὶ δι αὐτοῦ 
Συ]λθ55 - ἴο ἄννγε 1} ἄοννα διὰ ἴσοι θη ἰμλ' 

ἀποκαταλλάξαι -- τὰ πάντα εἰς αὐτόν, 
ὡς Ὁ ΧΘΟΟΠΟΙΘ., ἰπ6. 8}} (ι’π 65) ἰπΐο ἷτα, 

εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ" 
Βανίαρ τϑαθ ρθαοθ ἐμσουρῃ. {π6 Βιοοᾶ  οξίδε 

σταυροῦ. αὐτοῦ, . δι᾽ αὐτοῦ εἴτε 
βίδκα ΟΥ̓ Ὠΐτη, ΕΣ Χο 1014] τὰ ὙΓΏΘΊΠΟΥ 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ. ἐν 
ἴμ8 (65) ἀροῦὺ ἴῃ6 θαῦίβθ. ΟΥ δε (155) ἴπ 

τοῖς οὐρανοῖς. ᾿ τς 
ἴε πϑάνϑηξ. ᾿ 

21 καὶ ὑμᾶς “ποτὲ ὦ ὄντας 
ΑὮ τοῦ ᾿ βοσχαθεσαθ 1919... 

ἀπηλλοτριωμένους καὶ.. ἐχθροὺς τῇ 
μανίπς θθ θα δ᾽ θηδίθα. δρᾶ, . ΘηΘΙΏΪῈ5 ἴο ἴπ6 

διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 
ταθηΐϑὶ ρου ΘΟ ἴῃ 16 ΟΥΚΒ {π6 
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ἐπ6 ϑρα οὗὐ ὑῃξ ἴῃ- 

ν 0} 16 αοα, τὴ)6 ἢγβύ- 

ῬΟΓῺ οὗ 811 οτϑδίοῃ; 
160 Ὀδοδϑθ ὈΥ̓͂ ΙὩΘΔῺ5 

οἱ πὰ 811] [οὐ 61] 
ἰηϊὴρθ ψοῖθ οτγϑδίθα 
χὰ ἰῇ6 ϑᾶνθὴβ 8ῃᾶ 
ὩΡΟΩ ὑπ δαγίῃ, ὑῃβ8 
ἀὨΐΩρ5 νἱ᾽ϑῖρ]6 δᾶ {πὸ 
{πΐηρβ ἴμν βῖ0 16, Ὧο 

ταδίϊοσ ψποίμοσ ὑδον 
Δ1΄ΙΘ ὑΏΤΌΏΘ5 οὐ ἰοσά- 

ΒΏΪΡΒ ΟΥ ρον τ θηὐα 
ΟΥἿ ϑϑυὐῃοῦῖῦῖϊθβ. ΑἹ] 

[οὐβευ] ἰπϊορε ἤδγα 

Ῥδθϑ οτραΐθα ὑγουρἢ 
πὰ 864 [ἋΟΓἿὙἽὗΧἦἉλΣἑΚῬὨΐτη, 
11 ΔΙσο, 6 ἰῷ Ὀδίογα 
811 Γ[οὐμθχ] ὑμῖορβ δᾶ 

ΡΥ τηθ8ὴ5 οὗ Ὠἰτὴ 8]] 
[οὔθ] ὑμΐηθθ Ψ6ΓΘ 
τϑαᾶθ ἰὼ οχὶϑὺ, 18 διά 
Ὧ6 ἰ5 {86 Βεϑδᾶ οἱ {μ8 

βοᾶν, ὑβθ σοῶρτορδ- 

το. Ἐκ ἰ5. [6 Ὀθρὶπ5 
Ὠἰησ, ἴμθ “ γδῦ-ῬΟΤΕ 

ἔτοα ἰὴ6 ἀρδα, τὺ 
86 χηἱρῦ Ῥϑοοὴθ [δ 

ὍΩ6 ΨὮὯΟ 15 Π͵βὺ ἴῃ 8]}1} 

τἰηρα; 19 Ὀδοδῦδβε 
[04] 58.) φσοοᾶ ἴον 
811 ΠΏ 6 55 ἴο αν 61} 1 

Ὠΐα, 20 δα ἰσχουρἢ 
 Ηἰχα ο ΣΘΟΟΟ116 αραΐῃ 

[ο ἰπΊ56 11 311 [οὐ 6 Γ] 

Τῆϊρ ὉΡ τλϑκῖηθ 

Ῥοδοθ ὑγοῦθ [8 
ΒΙοοάᾶ [86 5064] οἱ 

ἐδα ἰογίαχο βίβκθ," πο 

τηδὺίοσ ΨΏΘΙΏΘΥ ἸΠΘΥ 

δῖα. 868 ὑπίηρθ ὍΡΟΣ 
ὑπὸ ϑασίβ οὐ [886 

ἰπϊηρσδ ἰὰ 6 ὨΘΑΥΘΏΒ: 

2 Τααδθᾶ, τοῦ 0 

Ὁ Οὔσθ δ]θηδίθα 

δια δηθηλϊθς Ὀ6ΟΔΊδ8 

τόῦκ τος 66 ΟΕ 

6 ψΟΚ5 ὑμαῦ Μ6ΓΘ 
“--ρ.-.--θτθτττὉτὉῸὖῸὖΘῦῸΘῸθΘΦῸῦὖὅΦΖᾧΚὅΚ ὔφ ὖ Ἃ6Γ ι΄ 'Ἕ“ἕ“-.  - τ΄ -.---------------- τ τ 

2ρ5 ὅθθ Αρρουμάᾶϊχ ὑπᾶον Μαίζμπεν 10:88, 
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πονηροῖς, --- 22 γυν δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν 
Μιοκράᾶ, -- ον ΡΡυΐ ἢ σϑοοηοσρα 1ῃ 

τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ 
18 μΡοᾶὰν οἶδμα δ} οἵ χη ἰσοῦυσ ἐπα 

θανάτου, ---- παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 
ἀςρδίῃ, ἐν το 15} 1: 2915 τοῦ ΒΟΙν δῃρᾷ 

ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 
πηϑροίοα διὰ ὈΠΔΟΟΌΞΑΡΙΘ ἀονῃ ἢ βἰσ;) ΟΥ̓ Βίτη, 

28 εἴ .γε ἐπιμένετε τῇ πίστει 
1Ὲ ἴὰ 1δοῖ σοῦ δτὲ τοχηβίτηνρ ἀροῖ ἴο μα ζβὶτ 

τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ 
παν θθεη ἐουπᾶθαὰ δῃᾶ βοιι θα 888 ποΐ 

μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
Ῥφίηβ τχονϑᾶ βἰβοννοσθ ἔσο [86 ἈΟΡ6 ΟΥ̓ ἴδ 6 

εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ 
Βοοᾶ πον ΟΥ̓ ΨὨΪο. τοῦ θασχᾷ, οξίμαε (οτ6) 

κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ 
8411 ογοδίϊοα 86 ὑπμᾶον 

ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος 
Ι Ρ 

μανίηβ Ῥδοῶ ὑτοϑοῃρα ἴῃ 

τὸν οὐρανόν, οὗ 
ἐὸ ἤθανθῦ, οὗ νη Ὀδοϑιηα ΔῺῸ1 

διάκονος. 
βουνδῇΐ. . 

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν 
ΝΟΝ 11 8πὶ το]οϊοίηῃβ ἢ (μα ΞΌΕΘΓΙ ΒΒ 

ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναττληρῶ τὰ 
ον Σ του, δοᾶ 1 δὴ δι: σ᾿ ὸῸΉῸ ᾿ηϑἰθδα τε 

ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ 
Ἰδοκίῃρ (155) οὗ ἐῃα ὑπ δου οὗ 6 ΟὨἢχίβέ 

ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, 
ἰὰ ἴδ. θϑῃΒ. οὔθ ονϑὸσ δα. ῬΡοᾶν οὗ Ὠΐτῃ, 

ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25 ἧς 
ΜΈΏΙΟΒ 15 1141} Θοοϊοαία, οὗ ψ ὩϊΟΒ 

ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος τὴν 
ΠΑΜΈΡΗΝ 1 βοσνδηΐ τῆς 

οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν 
Βοῖιβα δα πλίτιἰϑίσϑ οι οὔ ἰμ6 οα ἴμ8 

δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν 
Βανίωρ Ὀθθ βίνθῃ ἴο τα ἰπίο ὑοῦ ἴο 115} {μα 

λόγον τοῦ θεοῦ, 26 τὸ μυστήριον τὸ 
νοτᾶ οὔ τὰ 6 σοά, {3.0 τη ϑίοσν 18 

ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ 
πανί θεθα ἰάθη ἀνγὰν ἔσο ἰδ 565 δηᾷᾶ 

ἀπὸ τῶν γενεῶν, --- νῦν δὲ ἐφανερώθη 
ἔγοσὰ ἴδ βσϑμοσδαιοηδ, ---- πον ῬὈαὲ τ νν85 τηδηϊξοβίρα 

τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 27 οἷς ἠθέλησεν 
ἴο [Ὧ6 ΠΟΙ͂ (οπ65) ΟΣ ὨΪῺ, ἴο ὩΟτα ψΠ 6 

ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς 
ἰὴο αοα ἴο τϑκο Κηονν δὲ 6 τοῆθθ ΟὟ πα 

δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
Βῖοῦσν οξίβῃεο σανϑίουν 1198. ἰὰ ἴῃ ΠΦΕΟΏΒ, 

κατὰ 
δοςοχαάξῃρ ἰο 

ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΕ 1: 22----2 

ψἱοκοα, 22 6 ΟΣ 85 
δθθὶσι τϑοοησο ὈΨΡ 
ΙΏΘΘΩ5 ΟΥἨ ὑμδὺ ΟἿἹΘ᾽᾿Ξ 
ΠΘΒΏΪΥ ὈοάΥ ὑμγουρῃ 
[15] ἀδαΐῃ, ἴῃ οχγάθυ 
ἴο τγοδοηῦ τοῦ ὮὯΟΪν 
δα ὈΠΟΙΘΙσμθα δά 
ΟΡΘῺ ἴο πο δοσιιϑδύϊοῃμ 
Ὀδίοσο Ὠΐμα, ῆῦργο- 
νἱαρά, οὗ σοῦχϑο, ὑμδῦ 
χοῦ σοηίϊηυθ πὰ {8 
ἔαϊ, οδῦβὈ θα οἱ 
{86 ξουπάδύυϊοη δῃηᾶ 
δύρδαξζαϑύ δῃᾶὰ ποῦ 
Ῥαΐηρ βῃ1 64 ΔὙΔΥ 
ἔτοτα 86 Πορδ οἱ ὑμπαῦ 
Βοοᾶ ποῖ ΜΏΪΟΩ τοῦ 
Ὠθαζᾶ, δῃηὰ ὙΏΪΟΩ 85 
ὈΣΟΔΟΏρΡα,ἕ ἴῃ 811 οτα- 
οἴου ὑμπαῦὺ 15 ὉΠΑ͂ΔΥ 
πϑᾶύθῃ. Οὐ ἰῃϊβ [σοοὰ 
ὨΘΨΒ] 1 ῬδὰΪ Ὀδοϑῖλθ 
8, ταϊηϊδίου. ϊ 

241 δγὰ ὩΟΥ͂ το] οἱο- 
ἴὰρ ἴῇ ΤῺ ΒΌΒΟΥΙΏΡΒ 
Ζοῦ ὑοῦ, δῃᾷ 1, ἴῃ ΤΥ 
ἔπγ, δ] ΔΙ ρ ὉΡ 
ψΏδὺ 5 ᾿δοκίηρ οὗ 
Ὅὴ6 ὑἹυ]δύϊοτκ Οὗ 86 
ΟἸὨχὶϑὺ ἴῃ τὴν Β6ϑ ἢ οὐ 
ὈΘΏΔ1 οὗ. ῃὶβ ὈΟΩ͂Υ, 
ΨΜΏΪΟΏ 15 ὑδθ σοῦ- 
δτορσδίίοῃ. 251 Ῥθοδ)θ 
8 ΤῊΣ ἰσίοῦ οὐ {15 
[σοηρτορϑύϊ οι} πὰ 860- 
σογάϑῃοθα Σύ {ῃ8 
δονατάβηῖρ ἔγοσα αοά 
ὙΏΪΟΩ Ψ85. σίνθῃ τῃ6 
ΪῺ στόῦκ ἰηΐογοϑὺ. τὸ 
ὌΓΘΘΟΒ ἰῇθ ψογὰ οὗ 
αοὐ ἔν, 26 6 58- 
Οοὐθα βροσοὺ ἰμαὺ ψὰ8 
Ὠϊαᾶρθῃ ἔγοσα μὴ Ῥαϑὺ 
δυδύθηιβ ΟΥὗἨ ὑῃΐηρβ δῃᾶ 
σου 6’ μαδὺ θη 6Γ8- 
οηβ. Βαῦ ὩΟΝ ἰδ μ885 
θὰ τϑδᾶὰθ τηδηϊξοϑῦ 
ἰὼ ἰδ ΠΟΙ͂ ΟΠ65, 
21 ἴο οὶ Οοα Ὧδ5 
Ῥθθῶ οἱθαϑθα ἴὸ ΤΏ8 ΚΘ 
Κη δῦ δῖ ἐμ 
ΒΙΟΥΙΟῸΒ ΤΊ 6 5. οὗ 
{15 βϑοτθαὰ δβϑογεὺ 
διλορ ὑμ6 πϑύϊοῃβ. 
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ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς 
δ λέτε 158 Ομ ἰῃ χοῦ, τὴς πορθ οἵ ΜᾺ 

δόξης: 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν 
ΕΊΟΥν;. δ, 126 00}6} 6 ὍΣΘ ΔΩΠΟΌΠΟΣΪΩΣ ἄονσαι 

νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ 
φΡυθηρ ταϊα ᾿πιίο νοῦν ΤΩΔῸ ἘΞ οΤοὶ 

διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, 
ΕΞ ΕΛ Ὁ ἐλ 82 5| Ὀυέϑ ΤΩΔᾺ Ὦ 811 ψὶβάοχαῃ, 

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον 
ἱὰ οτάδσ αὶ να τορι ῦ ρσεβεαὶ ὄνοῦν ΧΤΏΔΏ 

τέλειον ἐν Χριστῷ: 29 εἰς ὃ καὶ 
Ῥοσέθος ἴῃ ΟὨγτιϑί; ἰΐο δ 40) εἱ 8150: 

κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν 
1 δα ἸΔΌΟΣΙΠΩ Βίχ ΒΕ 5 δοςοσγάϊηξ ἴο δε 

ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν 
οροσγδίϊοῃι νυ οὐ τὰ ἐπ οροτγταθπξ ε ἴῃ 

ἐμοὶ ἐν δυνάμει. : 
χὰθ ἴῃ ῬΟΥΥΘΥ. 

2 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον 
1 τὰ πὸ ἴονρ. στοῦ ἰο αν Κποννὰ Ποῖν ργϑαΐ 

ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν 
Βίσυ ΡρΙο 1 τὰ παν ΟὟ τυοὸῦ δηάᾶ οἵ πε (οῃ 65) 

ἐν Λαοδικίᾳ. καὶ ὅσοι ὦὥοὐχ ἑόρακαν 
ἐλε Τιδοάϊοθα 8464 ΔΒΙΏΔΩΝ 85 πού πᾶνθβθεῃ 

τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, Ζ. ἵνα 
{1.0} ἦδος: Οὔταθ ἴὰ Β6βἢ, ἴῃ οσᾶεσ ἐμαί 

παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, 
χαϊσϊ 6 σοτηξοτίξα τὰ 6 Ὠρασίβ ΟΥ ἴχοτα, 

᾿συνβιβασθέντες. ἐν ἀγάπῃ καὶ 
μανίας 6 θη τηδᾶθδ ἴο βὸ ἰοσεῖΐμοσ ἱἷπ ον δαᾶ 

εἰς πᾶν πλοῦτος .. τῆς πληροφορίας τῆς 
Διο δὶ σῖσμεβ. οὔ ἴπα. Ζ0}1ν οί Ροσθ ΟΥ̓ ἴῃ 6 

συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ 
σοτηρσθμθηϑίοη, ἰαΐο δϑδοουγδαία Κοοννιθᾶσο ΟΥ̓ 6 

μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ, 8 ἐν ᾧ 
. ΤΆ ΒΊΟΥΣ οὐ. αἀοᾶ, οΥζςμσῖβὲ, ὰ ΨΏΟΣ 

εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας 
ΔΙΘ. 841 πὲ ἔπδεαϑῦσοβ. οξίῃα νυ βάοχῃ 

καὶ ᾿ γνώσεως ἀπόκρυφοι. 
απϑᾶ οὗ Κκπον]ρᾶρα μἰάᾶρῃ αὐνὰν (0165). 

4 Τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς 
- ΤΠ. 1 δτὰ Βα 5 ἴπ ογᾶφυ αὶ πὸ τοῦ 

παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. ὅ εἰ γὰρ 
ΤῊΔΝ Ὀ6 ἀφριπαϊπρ ἴθ Ὀογβδαδλδῖνο ΞΟ δ. ΙΕ ἴον 

καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ 
δνθῦ ἴο τα δε [ΞΕ 1 81: δβδοιῦ, μναῖ ἴο 186 

πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, 
βρ σιν ἰορσοίμεσ νὰ ὑοῦ [1δβ8τὰ, χοϑ]οϊοίηρ δπᾶ 
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10 ἰα ΟἸ τὺ ἴῃ ἀπίοῃ. 
ψὶ τοῦ, ὅμ6 Πορα οὗ 
[Ὠ]58] ρίοσν. 2586 ἰβ 
ἴῃ οὔθ ψὸ δἃῖθ θυῦ- 
1οἰζίηρ, δάση βηϊηρ 
ΘΥΘΓΥ δὴ δῃα [680ἢ- 
ἴῃ ΘΥΘΟΙΥ͂ πᾶ ἴῃ 
811 πτίὶιβάοχα, ἰπμαῦ ψ6 
ΙΏΔΥ Ὀτοδθηῦ ΘΥΘΙΥ 
Ιδη σολθϊθία ἴῃ ὉὩ-. 
ἴοῃ τὶ ΟὨσὶβῦ.. 29 Τὸ 
015 Θηα 1 8ῃηιὶ ἰπαθοαᾶ 
ψοΥκΚίηρ, ΒδΤά, Θχου τὴν 
ΤΑΥΒΘΙΙ͂ ἴῃ δοοοσάβῃοθ 
ἢ δ ορογαύϊζοι οἵ. 
μ ἃ ψΏΪΟΒ. ἰδ 
ϑοῦ ΜΟΙ ἴῃ 6 1 
ῬΟΜΘΓ. 

ἘΌῸΓ 1 πψδηῦ τοῦ. 
ο ΤΘΆ11Ζ25 πον: 

δτοϑῦ ἃ ΒίσυρΡΙΘ Σ 81 
Ὠανίηρ ἰῃ ὈΘΏΔΙΣ οὗ 
Ὑοὺ δῃᾶ οἵ ἔδοξα. δἱ 
18. ο΄ ἀξ ο6΄ἃ 8δηα οἵ 21} 
ἴβοβθ ψὯοὸο δύο τοί 
566 ὨἹΥ ἴδοθρ ἰπ 
06 ἤρβῃ, 2. μδὺ {μοῦ 
Ἀδδυβ ΤΔΘῪὺ Ὧ6. ὁ0ῃ1- 
ἔογτῦθα, ὑμαὺ ὑδὸν 
ΔΘ, Ὀ6 ὨΒΓΙΩΟΙΙΟΊΒΙΥ 
Ἰοϊηῃρὰ ὑορούδοχ -1η: 
Ἰογθ δῃᾷ ἢ ἃ νυἱοῖ 
ἴο 81 μα τἱσῆθα - οὗ; 
086 ὉΠ ἀβϑασϑησα οὗ 
Γ{|61Υ] υαπαοχείθμαίηρι 
πὶ 8 νίον ἰἴὸ δὴ 
δϑοσυγαίθ Κηονραᾶρδ᾽ οἵ! 
[88 βδογθᾶ ᾿" βϑοχϑῦ, οὗ 
αοά, δυοῖν, ΟἸ σέ. 
3 ΟΔΥΘΓΠΥ σομορϑιθᾶ 
ἴῃ Ὠἷἰπιὶ 8:6. 81 [88 
ὑγθαβατος.. οὐ τ βάοιλ 
δηα. οὗ Καονψρᾶρο. 
4 ΤῊΪΒ. 1 δὴ. βαϑίηρ. 
ὑμδαῦ ὯῸ 8) 8.) α6- 
1.6 τοῦ ψὶα Ρουβῖδν 

β5ῖνα δτρυχιθηΐβ. ὅ ΕΌΣ᾽ 
ὑπουρ 1 δὰ ϑβθηῦ [Δ 
ἐμ6 Βθϑἢ, 8411 [6 βϑῖθ 

χαίρων καὶ 1 81 ψΠῈῊ σοῦ ἴῃ ὑμ6 
ϑρὶσιῦ, το]οϊοῖπρ  δηάᾶ 
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βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα 
βεϑίηβ οὗνου ἴπ6 Ἡποτὰρ δῃᾶ. ἰῇ ΒΥΓΏΏΘΒ5 

τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. 
οὐἴῃο πο ΟὨΒχιδὲ ἔδιῖα οὗ σου. 

6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν 
Δ5 ἐμοσθῖοσθ τοῦ τϑοοὶνοα δἱοησβϑίαάς. τδᾳ 

χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ 
[9 εν κα τη 7655 ἰῃ8 Ττιοχᾶ, "9 "68 }..} 

περιπατεῖτε, 7Ζ ἐρριζωμένοι καὶ 
Ὀ6 τοῦ ννυδικίηρ, Βανίῃρ θδδ σοο ρα 8 

ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι 
θείης 11 προ ἃ πὰ πα Ὀεὶηθ βίδὈΠ1Ζρὰ 

τῇ πίστει καϑὼς ᾿ ἐδιδάχθητε,. 
ἴὰ ἰδ 8 ἔα. δοσοογαϊηδ, 85 χοῦ ΜΕ, ἰδυδῆΐ, 

περισσεύοντες . ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. 
δΔρομηαίης λὰ 1 ἴὰᾳκ ἰπδηκϑρθίν!ηδ. 

8 Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται 
Β6 χοῦ Ἰοοκίῃβ οὐ ποῖ δοσθθοῦθ τὸ ΨΗΠΡΘ 

διὰ 
ἙΏΧΟΌΒΕ 

“κατὰ 
δοςογάτηρ ἴο 

“κατὰ 
δοσοσαϊηρ ἰο 

ὁ : συλαγωγῶν 
(86 (ο6) Ἰεδαϊηρ 85 Ὀοοῖν 

φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης 
ῬἈΠΟΒΟΡΗν. δὴ ορίν βραποίοι 

τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 
{λ{] τὐδαῖϊ οι οἵ [28 ΤΏΘΩ, 

τὰ ᾿ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ 
ἴθ οἱθυαθηΐδγν ἑμρθ Οὗ (ῃ6 ΜΟΥ Α͂ δορὰ τοί 

κατὰ Χριστόν: 89 ὅτι .-ἐν αὐτῷ 
δοοοχαάϊξηρ ἴο Ομ σιβί; Ῥθοδβα ἴῃ Ὦϊχα 

κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος 
15 ἄνα τε; ἄοσσῃ 8Πὲ ὑπθ ἔμΠ|Ὲ655 οὗ ἴῃΠ6 Βοάβῃρ 

σωματικῷς, 10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ 
Ῥοάῃν, Πλετο! τοῦ 816 δε Βῖχα 

πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ 
(ΟΠ 65) ανλαρ θΘθὰ Ε11οα, 0 15 τε Ὠρδᾶ 

πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 11 ἐν ᾧ ᾿ 
οὗ 411} βονογωχηθαΐ δια οἱ δα πογῖν, ζχ ΆΟΤΑ 

καὶ περιετμήθητε περιτομῇ 
8150 σοῦ ΨΟΓΘ οἰτουταοϊβοα., ἴο οἰγοιλο βίου 

ἀχειροπτοιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ 
ῃοΐ ἄοπο Όν μαεθὰ ἴθ. 6 βυρρῖησ Οὐ οΟΥἕμα 

σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῆ 
Ῥοᾶν οἔ 6 ΒΘΞΉ, Ἷ ἴθ οἱγοιυπιοϊξδίοι 

τῆς 
τῆς 

τοῦ " χριστοῦ, 12 συνταφέντες τ΄ 
οὗ ἴῇες. ΟΕ σϊϑί, Βανίηρ Ὀ6ο οι εν ὈυΣοα 

αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ 
ἴο τὰ ἃ (6 Ῥδρβσω, χὰ ΜΏοα 8150 

συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως 
τοῦ ψΟΊΟ ΟΙΠΤΙν ταϊβδεα ῷ'. ἰσουρσῃ τὴ6 Ζαῖὰ 

ὉΟΙΟΒΒΙΑΝΒ 2: θ-.12 

ῬΘῃοΙαϊρ σόῦσα σοοά 
οΓάοΣ δηᾶ [ὴ6 ΕΥΤΩΏΘΕΒ 
οὗ Ὑοῦὰ ζαϊ ἰοναγάᾶ 
ΟὨγχιδῦ. . ᾿ 

6 ΤΏΘγοζοσο, 85 τοῦ 
Ὦδγνθ δοσαρύθα ΟὨσὶϑὺ 
ὥοσὺ ὑμ6 ΤἸιοτᾶ, ρὸ 
οχ ΜΘΙΚίηρ ἰπῃ ὉΠΐΟΣ 
ΜΙ] Ὠἰτα, ἢ τοοϊοα δηά 
Ῥϑίηρ Ρ.Πὺ ὉΡ ἰὰ Ὠἷτι 
8Δηα Ῥοίηρ βύδὈ ΠἰΖρα 1 
188 ξαϊῃ, 1πιϑῦ 8δ5. γὸῦ 
Ὅ6͵6. ὑδυρῶξ, οὐοσῆον- 
ἴρ νὰ [810}} ἰὰ 
ὑμϑακδρίνίηρ, 

8 ΤΟΟΙΚ. οαὐ!: ΟΙΏΘΌΒ 
[ΏΘΥΘ 8. Ὀ6 ΒΟΙΏΘΟΏΘ 
ΜΏΟ Μ1Π1 σδστν του οἴ 
Β5. ὨΪΒ ὍΤΟΥ ὑγουΡὮ 
[Π86 ῬΒΔΙΟΘΟΡΩΣ δαὰ 
διαρν αδοθρίϊοη 86- 
οογαϊηρ. ἴο ἢ. 6 ὑγϑδάϊ- 
[100 οὗ θη, δοσοσαϊχιρ' 

1 ο “6 ΘΙΘΙ ΘΔ ΥΥ 
τπΐηρα οὗ 8 πουῦᾶ 
8.06 ποῦ ϑοσοσγάϊηρ ἰὸ 
ΟὨσίδῦ; 9 Ὀδϑσϑϑα 1 15 
ἴῃ Ὠΐπι. ὑμαὺ 841 [86 
1] πθ85 οὗ δ ἀϊνὶπθ 
αὐοὺν ἄνθ 15 Ῥοάϊ]ν. 
10 Δηᾶ 50. τοῦ 816 
Ῥοϑϑοϑδθᾶ οὗ ἃ {ΠῚ 655 
ὉΥ͂ ΘΔ Οὗ τη, ΏΟ 
ϊβΞ ἴῇε Ὠρδὰ οὗ 84]}} 
πονοσησιθηῦ δηᾶ. δὺ- 
ὑμοχιύν, 11 ΒΥ τοϊαἰί οι - 
ΒΡ αὐ Ἀἰτὰ τοῦ 
ἍΕΥΘ δἰδὸ οἰχοιηοϊθοα 
ΜΠ ἃ ΟἰΓΟΌ ΠΟΙ ΒΊΟΣ 
[ὈΘ. σι 641 ψιυμουῦ 
Πδηᾶβ Ὁ᾽ [18 δύ ρρίηρσ 
ΟΥ̓ 6 Ὀοαν οὗ ῃ8 
Βοβἢ, Ὁν π6 οἰτουχμοῖ- 
βίου ὑμαῦ Ῥϑίοηρα ἰο 

[088 Ομ υίβῦ, 12 ἔὸσ τοὸτ 
ΜΈΓ Ὀατοα ψἱ ἢ Ὠΐτα 
ἴὰ [15]. Ὀθρύϊβτῃ, δηᾶ 
ΡΥ τοιαυϊοηδηὶρ ὙΠ 
Ἡ τοῦ ΜΈΓ αἷ5οὸ 
τοϊδοᾶ ὼὉΡ ὑορούοῦ 

ὑτουρ [χοῦ] ἔαϊα 



ΟΟΠΟΞΒΙΑΝΒ 2:18---18 

τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ 
οξίῃε οροσγδίϊοῃ νυ οξίῃβθ. αοὰἅὰ ἴδ6 (ο:6) 

ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
Βανι ταῖϊβεα Ρ μἰπ οὐδοῦ ἀρϑᾶ (οη 65). 

13 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας τοῖς 
Απᾶ γου ἀεβδα (ὁπ 65) Ῥελῃξ ἴο ἴδ 6 

παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς 
18115 Ῥθϑιᾶθ δια ἴο ἴῃ6 Ὁποϊγουχηοίϑοα ΟΥ̓ [88 

σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς 
Η65} οὗ χοῦ, Ὦς τλϑᾶρ αἰΐνο ἰοσοίμοσ τοῦ 

σὺν αὐτῷ" χαρισάμενος 
ἰοσοίμοσ τ Βΐτα; Ἀδνίηρ στδοϊοιδιν Σοσρίνοα 

ἡμῖν πάντα τὰ παραττώματα, 
ἴο 15 81 [121 18.115 Ὀθβϑιᾶρ, 

14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν 
Πδν]ὴβ ὶρϑα οὐἱἕ τῃ8 ἄοννῃῃ ΟἿ Ἴ5 

χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν 
Βδηάντῖηξ ἴο ἴδ 6 ἄφοτρος δ Ὁ οἷ νγὰ5 

ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν 
ἀπᾶοχ-ἰπ-δθαϊσιδσέ ἴο 15, δηᾶ τ ὨΒ6 85 δα υὉ 

ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ 
οὗἶοῦ ἰἴῇ6 τηϊᾶᾶ]ϊαο πδνίηξ ἡδιεα ἰονναγὰ 1 

τῷ σταυρῷ: 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς 
ἴο ἴῃ 6 βίδιζο; μδνὶηρ Εἰ ΣΙΡΡΌΘα ΟἿ ἴθ 

ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν 
Βονθσησηθηΐίβ δηὰ ἰδ διυίουι θα Π6 τηϑαθ 5δονν οὗ 

ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας αὐτοὺς 
ΪΏ οὔὐὐθροκοῆηθθθ αν] ρα ον {ποθὴ 

ἐν αὐτῷ. 
π 11. 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω 
Νοὶ ἐποσϑέοσο δ οῦΘ Ὑὑοῦ 16εἰ ἴχῃ 6 7υάαρίηξ 

ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει 
ΠῚ φδίσηρ 8:48 ἴθ αὐὐσηκίηρβ ΟΥ ἴῃ Ῥαχὲ 

ἑορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ σαββάτων, 
ΟΥ ξοβῦνα ΟΥ. οὔτπδν ΟΣ ΟΥ̓ ΟἿ Βα Ὀβίῃ5, 

1 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν 
ΘᾺ ([Ὠλη55) 15 βῇδαονν ΟΣ ἴῃς (1855) 

μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ χριστοῦ. 
Ῥοίηρ αροὰυίΐ ο, πὸ πὰς Ῥοᾶν οἕίδμα ΟὨ σι βί, 

18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω 
ΝΟ οὔδ χοῦ 1εἰ Εἴτα 6 ἀδρυινίηρ ΟἿ τίσ 

θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ 
ΜΠ 5 ἴῃ Ἰονν-τοϊπμ ἀσάμεβθ δηθὰ ΦΌΣτ ΟΕ γοσβῃΐρ 

τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν 
οΥ 6 ΔΏ615, ὙΝΏΪΟΏ ((Ὠἰ 65) Ὧθφ 85 56θῖι 

ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ 
βιθορίηρ ἰπΐο, ἰὰ νϑθ θη ρυξεᾶ ρ ΡΥ ἰῇ 
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ἴῃ {π6 ορογϑαίϊοῃ οἵ 
σοῦ, ψΟ ζταϊδθᾶ Ὠΐϊτη 
ὉΡ ἔγοσι [6 ἀθδᾷ. 
13 ἘΠ ΠΘΥΛΟΤΘ, 

ὑουρ τοῦ ψογα ἀοδὰ 
1 χοῦ ὑγϑραβθθ5 Βη6 
ἴῃ ὑῆ ὉποϊΓΟΙΠΙΟΪΞΘΩ͂ 
δΒίδίθ οἵὐ υὑόῦσκ ἢβθ53ῃ, 
[ἀαοἂ] λϑδᾶθ χοῦ δἰἶγα 
ἐοσούμοσ ψ]Ὸ τα. Ἠδ 
Κιηαῖν ἔογραγα Ὁ5 8Π 
ΟἿ ὕγδϑρδαϑδοα 14 δηᾶ 
δΙοί δα ουὐὖῦ 6 μϑηά- 
ντιύθ ἀοσαπιοηΐ 
ϑρδῖηδῦ 5, ΜΘ. σου- 
Βἰδίθα οὐ ἄδοσϑος πᾶ 
ΨΏΪΟΘΩ ψ͵δ5 ἴῃ ΤΟΡΡοϑὶ- 
ο ἴο 9; δῃὰ δ 
85 ὑδκρὴὰ ἰᾧ οὖὐδ οὗ 
ὑὸ ΨῸΥ ὈΥ̓͂ πϑιίησ 
ἰζῦ  ἴὸ ὑβ ἑογίυσο 
βύδκϑι" 15 5 σιρρίηρ 
ἴ86 φονογηχηθηΐβ δηᾶ 
(86 ϑδυμογιθίας Ῥδχα, 
Ὧ8 δχῃϊοι θα ἤθη ἴῃ 
ΟΌΘῚ ῬῈΌΘΙΠΟ 85. σοῃ- 
αποτρᾶ, Ιοϑδαϊηρ ἰξοθζη 
ἴῃ 8 ὑὐϊαμλρ 81 ὑτὸ- 
οοαβίοι ὈΥ͂ ΤΠΘΔῺ5 οἵὨ ἴ{. 

16 Τποσοίοσο Ἰοὺ ὯῸ 
ΙΏ8) ἱπᾶρο τοῦ ἱἰπ 
οδϊϊωρ ὃἃῃᾶά αὑἱηκίηρ 
ΟΥ ἴῃ τοϑρθοῦ οὗ ἃ 
ΤΟΙ οὐ οὗ δ οὉ- 
ϑούνϑῆοθ Οὗ [ὴ6 ΠΟΥ 
ΤΔΟΟῺΏ ΟΥ̓ Οὗ ἃ ΞΘΌΡαΙμ; 
1710 ἴποβθ ὑῃἰηδ9 
8.6. ἃ ΒΏΔαῸΝ οὗ {8 
ὑπησα ἰο οσοίηθ, Ὀεΐ 
{π6 τϑαι ιν Ῥοιοηρϑα ἴὸ 
ΟὨγιϑὺ. 18 Τοῦ Ὸ Τ8} 
ἀορτῖνα σὸν οὗ ὑπ 
ὈΥΠΪΖῈ ψῺΟ ἕδος ἀ6- 
Ἡρῃῦ ἴῃ 4 [πῸ0Κ] Βὺ- 
ΤΑΣ δηα ἃ ἴοσα οὗ 
ΨΟΓΒΏΪΌ ΟΥ̓ [26 ΔΏ09615, 
“(δ κίησ Ὠΐδ βίδῃα οὨἢ 
088 ὑπίηρβ Ὧ6 Ὧ85 
Β6θὴ, Ὀυ ρα ἃρ τὶν ῃ- 
οὐδ ὈΓΌΡΟΙ οδδα Ὁ 

14. Ξε Αρροπαὶχ πάρ Μαίίμονν 10:38. 
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νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 195 καὶ οὐ 
τοῖα ΟΣ ἴθ ΒΡ ΞΕ ΕΥ οὗ Ὠϊτα, δῃὰ οὶ 

κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν 
Βο]άϊη δ ἔλθ τῃ6 ᾿6ϑ8ᾷ, οὐδοῦ ψῇοσ 8]] 

τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ 
116 Ῥοᾶαν ΤὨσοι ἢ τι6 σοι θοῦ δηα 

συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ 
Ῥομῃάᾶϑ ἰοξεῖμον (1) Ῥοὶπῃδ βιιροΙθὰ δηᾶ 

συνβιβαζόμενον αὔξει τὴν 
(0) Ῥοία ταδᾶθ ἴο βὸ ἰοβείμοσ 15 στον δ 1τμ8 

αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 
στον οὐΐβε Οοα. 

σὺν Χριστῷ ἀπὸ 20 Εἰ ἀπεθάνετε 
ἰοφείμον ἢ ΟἾγιθε ἔτοτι 1 τοῦ αϊεα 

τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς 
186 οἰθσαθηίδυν ἰπϊηρθ οὐ ψουᾶ, ΨΥ 85 

ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε 
νὰ ἰὰ ΨΟΙΙΑ ἃτὸ γοῦ 5 7] ΟΊ 56Ὶν 65 ἴο ἄδοχϑοϑ 

21. Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ 
Νοῖ γψοῦ 5ῃου]ᾷ οι σ ἢ ποῖ-ὰ ὁ ψοῖ Βμοιμ]ᾶ αὶ 

δὲ θίγῃς 22 ἅ ἐστιν 
ερθραι ψουῦ 5μοια σομίαςο, ψῃίοι (πίη ρ5) ἰ5 
πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, 

8} (ἰαἴρ8) ἰἰο σούτυρίοη το ἰδ 6 ἰδίην ΘΕῈ, 

κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας 
δοοοτάϊηρ ίο 8 6 σοϊβηαβ ϑδῃᾶ 1 - ὦ ἘἘ} 6 Ὑ: 

τῶν ἀνθρώπων; 23 ἅτινά ἐστιν λόγον 
ΟΣ μ 6 ταθηῦ ἍΜΈΙΟΒ ([ 55) ἘΕ] ννοτά 

μὲν ἔχοντα σοφίας. ἐν 
ἰῃαοοαᾶ Ὠδνίηβ οὗ νιβάοχῃ 1ῃ 

ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ 
5612- 7116 ξοττὴ ΟΣ ψοσϑῆὶρ δῃᾶὰ [ἴον ]ν-τοϊπἀθάμθββ 

καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινὶ 
δὴ ὑπβρδυΐηξ οὗ Ὀοᾶν, Ὠοΐ ἴθ ΒΟΠΟΙ͂ ΔῺΥ 

πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 
ἰοννασχὰ ΦΌΠ 655 οὐ με Βαβῇ. 

ῷ Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ 
ΙΣ τοσεΐζοσο τοῦ ΨΟΧΘ ταὶβϑα υὕν Σὰ τμ6 

χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, 
ΟΕ χίβί, τὰς (155) υρϑνατά 6 τοῦ βθοκίῃρ, 

οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
ΜΕΤ ἴἢ6 ΟὨχὶβί 15 ἕπκ τἱσὰαῦ [8Πη4] ΟΥ̓ 6 

θεοῦ καθήμενος: 2 τὰ ἄνω 
αοά δἰταρ; {μ6 (ἐμ 55) πρννασζὰ 

ρονεῖτε μὴ τὰ , ἐπὶ τῆς γῆ 
1. φρ ταϊαδίηρ, Ὡοΐῦ ἐξ (1η55) ὑροὰ ἴδα εὐ, 

καὶ 
δηᾶ 

γάρ, ὑμῶν 
οὔ τοῦ ΤΟΥ, 

ὃ. ἀπεθάνετε ἡ ζωὴ 
τοῦ αϊοα 18 116 
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Ὠΐ ΘΒ ἔσϑθ οὗ 
Ιηϊηᾶ, 19 ψΏΘΣΟα Ὧδ 
5 ποῦ ποϊάϊηρ ζαϑὺ ἴο 
[886 Ὠοϑᾶ, ἴο ὑπθ οὔθ 
ἔσοσ ΜΉΠΩ, 811 δα 
Ῥοᾶν, Ῥεΐηρ ΒυρὈ!]Π θᾶ 
ΒΔ ΠΔΙΙΠΊΟΠΙΟΊΞΙΨ 
Ἰοϊηθα ἐορϑύῃου Ὀγ 
ΤΙΆΘΘΩΚ Οὐ 5 1οἱηΐδ 
δὴ ἃ Ἰραυηθηῦδ, ΡῸΘ5 
οὔ β»τονὴρ ΜὶΠ μ6 
στονίῃ ὑμϑὺ αοἂ ρἶνοϑ. 

201} τοῦ ἀϊθα ἰο- 
ϑοίμοσ στ ΟἸὨχτῖϑὺ ἴο- 
ψασα [6 δἹθιθηύδυν 
ἰηΐτῃρα οὗ. [ῃ86 σοι], 
ΨῺΥ ἄἀο γοόοῦ, 85 ἱἰξ 
Ἡνίηρ ἴθ [86 ψοΙ]ᾶ, 
Τασύμοῦ βαρ]θοῦ ψουγ- 
Βοῖνοϑ ἴο 8 ἀδούθοα: 
21.ο ποῦ ὨϑΠηαΙρ, 
ὯΟΓ ὑδϑδίθ, ΠΟΥ ΤοΌΟΘΙ," 
22 τοδρθοίίῃρ ὑὶπρ5 
δὲ. δῖ 811 ἀοϑίϊηρα 
ἤὍο ἀροδύσαοίίοη Ὁν 
Ῥοίὴρ δε τρ, ἰπ 
ϑδοοογάδηοθ ὙΠῸ ὑπ 
σοχῃτηϑη 5 8η6α ἰ680Ὲ}- 
ἰὴρ5 ΟΥ πιθὴ 23 ΤΏΟΘΘ 
ΜΟΥ ἰὨΐηρθ 816, ἰὰ- 
ἀδοα, ροββεϑεθα οὗ δὴ 
δΡΌΘΔΔσα οἵ τ ίιβαάοτμῃ 
1 8ἃ 56:1 -᾿ροβδοᾶ 
ΟΣ Οὗ ΨΜΟΓΒΗΪΡ δα 
[ἸὩΟΟΙΚῚ Βα, 8, 
ΒΟΥ ἰγοαϊχηθηῦ οὗ 
ἐῃρ Ῥοᾶγν; Ῥαΐ 6 ν᾽ δἃῖὲ 
Οὗ ὯῸ γψϑῖὰ6 1 6ο.- 
Ραϊϊῃς ἴῃ. δε βίγίησ 
οἵ ἴπ6 ΠΕ5ἢ. 

3 τί, Βονονοσ, σοῦ 
ἍὝΕΙΘ ταὶϊδρα ἋΡ 

ὙΏ ὑπ ΟὨτίβδὺ, ρὸ 
ΟἿ βϑδκίηρ ὑῃ8 ὑμβίηρβ 
δονΘ, ΨψΏΘσΟ 8 
ΟἸχ δ 16 βοαΐθρα δὐ 
π6 γστὶρῃῦ. Ὡδῃᾷ οἵ 
αοά. 2Κ ΟΡ τοῦ 
τὶς. Ἔχρα οἡ {6 
ἀρ δρονθ, θοῦ οἱ 
[18 Φῃπΐϊρα ὉΡΟῺῚ {μ8 
δαγΐῃ. ϑϑΕῸΣ τοῦ 
αἰθα, ἅμ σοῦ 116 
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κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ 
8.85 θῇ Ὠίδαάθῃ ἰοβοίμοεν νὰ ἰῇ ΟἸχίθ ἰη ἴμ6 

θεῷ" 4 ὅταν ὁ χριστὸς 
αοάᾶ; ΆΘΏΘΨΟΣ ἐμ ΟΠ σὶϑὲ 

- Ἄ ΓἾ “ ᾿ Ἂ 

φανερωθῇ ἡ ζωὴ ἡμῶν τότε καὶ 
Βιοι Πα θ6 νερωθῇ, καϊξοσε, 16 16 οὔτ ἴθι 8150 

ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε 
τοῦ ἰοσοίῃον ἢ πῶ {ΨἘΠπΠ}Ὸ6 τηϑᾶθ πιδαϊέθϑὲ 

ἐν δόξῃ. 
ἴῃ δΊουν. 

ὅ Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη τὰ 
:. ρδάρῃ τοῦ ἰπογοίοσθ (6 τθῦροβ [88 

ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, 
ὌΡροὴ ἴπ6 οδδσίῃ, ἐοσηϊοδίίοαι, τ οἸθδηθαβ, Ὀϑββίοῃ, 

ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις 
ἀεβίσθ Ῥδᾶ, δρᾶ ῆ8 οονοίουθηθθα ΏΪΟΒ 

ἐστὶν εἰδωλολατρία,. 6 δι᾽ ἃ 
15 ἰᾳοϊδίνν, ΄ σοῦ ΨΈΪΟΩ (165) 

ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ: 1 ἐν 
5 ΧΕ Ως 1ῃ8 ψυταίῃ οὗ ἰδ6 Οοά; λῃ 

οἷς ᾿ καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ 
ΜΆΘΟΙ (165) 8150 γχου δ Ἐς 

ποτε. ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις" 
βοχιρίαθ θη σοῦ νοσο νίορ 1π {π656 (ἐ 165) ; 

8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 
ὯΟ Ῥαὲ ρα χοῦ αὐνᾶν 81580 σοῦ {π6 81] (ἐβ 55), 

ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, 
τυχϑίῃ, ΒΌΆΒΞΟΘΥ, Ῥϑάμθϑδβ, ὈΙΔΒΡΈΏΘΙΩΥ,: 

αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν: 
ΟἸΒΟΎΔΟΘΣΑΙ (841 οὐὐ Οὐ [86 το ἢ οἴ γου; 

9 μὴ. ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους: 
ἐδὶ Ὀ6 χοῦ 1» 128 θΟὉ -. οὔ δῃοίδοῦ; 

ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
Πανὶ 8 βισὶρρϑᾶ ΟΕ" ᾿ ἐπα. οἱα ὭΛΘΙι 

σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 10 καὶ 
ἰοσοίρου ἢ 186 ᾿ δεΐβ ΟΣ ἴσα, δηᾶ 

τὸν ἐνδυσάμενοι νέον 
Βανί Ρ οἢ {188 ἈΘν 

ἀνακαινούμενον͵ 
6125 τηϑᾶθ ὕδνν δδδῖτι 

κατ εἰκόνα 
δοσοχαϊηρ ὁ ᾿ἰτγδϑθ 

αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ 
Ἀΐχα,. ΩΣ Ὡοΐ 

᾿Ιουδαῖος,Ἠ “- περιτομὺ καὶ ἀκροβυστία, 
ον, οἰσουτηοὶβίοι. δι ὈὌΠΟΣΤΟΌΣΩΟἰ βίο, 

βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ 
Ρδερασίθη, ον δ, δ|δνθ, ΕΥΘΟΤΏ5.), υΐ 

πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 
8} (55) δηᾶά ἐπ 81 Ομσιβῖ.. 

τὸν 
ἐπα (οτ6) 

ἐπίγνωσιν 
δοσυζαία Κπον]θαᾶρο 

κτίσαντος 
Ἀν] στοδίρα 

Ἕλλην καὶ 
ατοοκ δα 

εἰς 
᾿Δηΐο 

τοῦ 
ΟΥ ἴμ6 (οῃθ) 

ἔνι 
Τμοσθ 15 

902 

85 δοθῇ πίδαρῃ πίῃ 
{1π6 ΟἸυδῦ ἴἢ τυπΐοῃ 
πὶ αοἄ. 4 ΜΆΘΩ ἴῃ 
ΟΕ σιθῦ, ΟἹ ἸἸ1ἴ6, δ 
ταϑᾶθ τηϑυϊοβδῦ, ἔμθη 
χοῦ 8150 11 6 τηϑδᾶβ 
ται οϑὺ ΜΔ Ὠΐτ ἴῃ 
ΒΊΟΣ. 

5 Τοδάθῃ, ὑμογοζοσρ, 
ὙΟΚᾺ ὈΟΩ͂Υ ΣΩΘΙΌΘΙΕ 
ἰαῦ ὃἃἴθὸ ΡΟ [μα 
ΘΑΥ ὃἃ5 τορος ξογ- 
πἰσαίίοα, ἘΠΟΙΘΘΏΏΘΕΣ, 
ΒΟΧΊΘΔΙ αρρούϊο, Ἀυτχὺ- 
ξὰ} ἄδδῖσθ, 8ηα οον- 
οὐοΌΞη655, ΨΏΪΘΏ ἐβ 
Ἰαοϊαύσγ. 6 ΟὨ δοοοσῃξ 
οὗ ὕμοβθο ὑμίηρβ μα 
ψτϑίῃ οὗ αοᾶ [15 σοχλ- 
ἴῃρ. ΤῺ ἴμοβθ ΨΟΥΥ 
ΦηΡ5 ὙΟοῦ, ἴοο, Ομσ6 
ψΔΙΚοάα, σπἸρ γοτὶ δε 
ἕο νϑ ἴῃ ὑθθῃι. 8 Βυὲ 
ὩΟΝ ΤΟΙ ρα {ῃθ 
811 δὰ ἴτογα ὑοῦ, 
ταί, ΔΏΘΟΥ, 1}1- 
ΓΙΟΌΒΏΘ55, ΔΌυΒΙνΟ 
ΒΡΘΘΟΏ, 856 ΟὈΒΟΘΩΒ 
08ὶκ οὖ οὗ τοῦξ 
τηουίῃ. 9000 ποῦ. 6 
᾿γίῃρ ἴο οὔδ διῃούῃθυ. 
ΘΌΓΙΡ. ΟἿΣ ἐμ οἱὰ 
ῬΟΥΒΟΏΔΙν 1 ἐδ 
Ὀτϑούϊορϑ, 1θαπᾶ 
οἸοῦμα γουγβοῖνοῦ ψῖπ 
8 ποῖ ΓΡΕΓΒΟΠΔΗΤ, 
ΨΏΙΟΏ ὑτοσσ δοοι- 
τοῦθ Κηον]θᾶρθ 18 
Ὀοίηρ τηϑᾶθ Ὡθν 805: 
οοταϊῃρ ἴο {Π6 ἱπηδθθ 

Οὗ ἴῃ Ομ ΨἷπὴΟ ὁ16- 
δίδα 1, 11 ψ͵ΏΘΓΟ ὑῃ 6 γα 

5. ποῖον ΟΥ̓ΘΘΚ ὩΟΥ 

726, οἰγουσλοϊ βίο ὨΟΥ 

ὉΠΟΙΤΟΌΙΟΙ βίο, ΟΥ̓ τ 

οἸΡΏΘΥ, δον 182, 
ΒΙΘνΘ,. ἔσθοαβϑα, αὖ 

ΟὨτὶδῦ ἰα 811 ἰμίηρβ 

8η4α ἴῃ 8]]. : 

ΠΝ 

903 ΟΟΒΟΝΞΙΑΝΕ 8: 12.-.1}] 

12 τἘνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ Ῥαΐγοῦ οἡ βεῖνθϑ ἐμποσθίοχσχα 85. σμπόσθα (ο1 65) 
τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι οἴῃ αοά, Βοῖν (οπμθ8) δηᾶ Βανΐῃβ ΟΝ Ἰονεβα, 

σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ στότητα Ῥοννθ 5 οΣ ΘΟΙΩΡΘΒΒΙΟΏ, ΧΡ τη ’ 
ταπεινοφροσύνην, πραὔτητα,. μακροθυμίαν Ἰοννηθββ Οὗ ταϊπα,, τἄμ 6 55, ᾿ Ἰοασσρος ο βρίτίς, 
18 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ Βαντηρ᾽ 5ΒΘΙν 65 ΠΡ Οὗ οδ6 δποίμοσ δά 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός ἘΥΘΟΙΟΙΒΙΥ ξοσρΊν: 5 ἴο βεῖνοβ 1 Εν ΘΏγΟΩΘ ἰοννασᾷ 

12 Ασοογα! ΠΡῚν, 85 
αοαβ σἤοϑο ΟἿΘΒ, 
ΠΟΙΥ͂ δῃηὰ Ἰονθῆ, οἱοίῃθ 
ψοῦχΣΞαῖσα τ ἰῃ6 
ἐθῃᾷθσ δἴροϊδοῃ οἵ 
σομιρϑεδίοῃ, Κίηδηθδϑ5, 
Ιο]] 655 οὗ πιἰηᾶ, 
ΚΔΠ]ἸΔΏΘΘ5, δηᾶὰ Ἰοηρ- 
ΒΌΒοΥΙΩρ, 18 Οοηίηπ6 
Ραῤ΄ῇηρ θρ νὰ ομθ 
διιούμου δηᾶ ξοτρίγίησ 
ὉὍΠ6 8ιῃοίμοσ ἔγθοὶν 1 

τινα ἔχῃ μομφήν᾽" καθὼς. .. καὶ [ϑγΟΠΘ. μδ5 ἃ 681156 ΒΟΙΏΘΟΣΘ ΙΏΘΚ αν σοχγῃραϊηξ;, ϑοσογζάϊηρ αθ 8150 ΙῸΓ ΟομθΙδῖαῦ δραϊμδὺ 

ὡς “ἴδια κοῦ χα ισοτο νος ὑμῖν, οὕτως καὶ βδούποτ, Ἐναπ ἂς σοὶ 
ὑμεῖς, 14. ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἰάθαϊ, ἀοοϊδος αἱ 
ἄγονα οι ν΄ σύνδεσμος τῆς γοιττοῖνο “αΐα “ἴονς 
τελειότητος. ᾿ Ῥομᾷᾶ οὗ ἀδῖοα. Ῥοττθοῦ 

ΝΝ ., . . 15 ΑἸδο, 1δὲ ὑμ8 ὕῬθδᾶοβ 
15 καὶ ἡ ρβαια, είς χριστοῦ ο πὸ τ μεΙδίδ ΘΟΠτΟΙ . , -ς ΝΣ Α "Ὁ ιοὲ δε ποῦθε ἐς θορμο ἐν Ταῖς, Καρδίαις, ὑμῶν, πῖαρ ό ι ἰβοῦ, 

εἰς ΒΝ καὶ οὐ κλήθητε κι ἣν ἐνὶ σώματι" . ὈΡΩ͂Ν. Απὰ δῇοῦν ἐδτει 

ἐπα “ἰβαλκίαι, το τὸν δοῦσα, Ὁ’ το φὐκῦ ἐπ6 ψοτᾶ σῇ ζιὸ σῃησὶ 
οὗ τας Χριστοῦ ςε ἐ οι κείτο ς ἐν ὑμῖν τλρυσίως ἐα οια αι, «τ δα 
ΔΙ φιρδῆ; πρώ γκουπες, Καὶ ἸΞΏΪΩΒ ὁπ6 δποίμοι 

ΜΙ ΡΒ ΔΙΤη5, Ργ815- 
65 ἴἰο ἀοά, π5ρίγζυδι 
ΒΟΩΏΡΒ ΙΓ ργϑοίοιβ- 

νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, φδαῖς 
Ρυϊθπρ ταϊπα Ιῃ ΒΕ]νῈ 5. ἴο ὑββϑῖσηβ, ἰοὸ Ἀψτηὴϑ, ἰὸ ΒΟΏΖ5 

πνευματικαῖς ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν ταὶ ΜΌΝ ΒΡΙΤΙΌΔΙ ἴὰ Βιαοιοιβηθ85, ΦΠΡΣΤΕρ ἴῃ ἐπο᾽ ὯΘΞΒ, ΚΒ: ρΊηρ, ἴῃ τοῦκ καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ- 17 καὶ πᾶν |᾿ϑατίδ ἴο σομονβῃ. μραγίβ οΟἔχοῦυ ἰοίμπε - αοἄ; 8δηᾶ ὄνεῖν 1] Αμα ψηδίδνοσ [Ὁ 5 ὅτι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐμαὺ χοῦ ἄο ἰῃ ψοχὰ 
ΟΥ̓́ΪΏ ΟΙΚ, ἄο δνοῦγ- 
[ῃϊὴρ ἴθ 6 ὨβΠ16 
οὗ {86 Τιοχᾶ - σεδαδ, 

ν ἜτῸ οἱ ΓΗ Ἰξόνον τοῦ τδν Ὀ6 ἀοίῃρ ἱἰπ ψυοχὰ ΟΥ 

ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ᾿Ιησοῦ, 
Ὦ ὙνΟΧΚ, 81} ((Ὠ 595) 3 ἤϑῆθ ον Τιοτά 7655, 

185 “ΠΘμον δ᾿; ἴἰο σοπιραχα ψἱἢ ἘΡἢΘβίϑηβ 4:32; (οἄ, δὲ; {μ6- Τιοτᾶ ΒΑΌΡεψρ. 150 ΤῊΘ ΘΒ σὶβί, ῬΘΒΚΑΟΌνρϑνυρ: ομονδῃ, 51.8; (οὔ, Τοχίαβ ββοερξυς ἃπιὰ σηπιατεῖη, 166 ΤΘΠονΔΏ, {17,8,18,14,16,1τ. αοᾶ, ΒΑΟΌνΡ »ν; 6 Τογᾶ, Ῥώ0͵ 
᾿ 
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αὐτοῦ. [μδηκίηρσ αοα ἐμ8 Ε8- εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι ἐμ8Γ ἐΠΙΟῸΡῊ Ὠΐτη, εΕἰνίμ δ ἰἤϑηκα ἴο 26 σοῦ Ἐδίμον στουρ Βίἰπι. 

4 18 ζου νψίνβϑ, Ρ6 ἰὴ ἷ ἵ ὑποτάσσεσθε ὃ ΧΟ 18 ΚΝ γυναῖκες, Ῥ6 σοὺ 5) οὐ 5 βοῖνεβ δα φοΐοι ἴο ΓΣΟυΕ] 
᾿ ΐ 5.1 15 ἢ 4 Ν Ὦ ἐν κυρίῳ. ἈΞ ΌΘΩαΣΚ, Ὡ τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐ δ ἰρδοοιηίος ἰὰ [ἐπεὶ 

ἴο ἔπ6 τὰ 816 Ῥθυύξοῦϑ, 85 ἰΐνναβ Ὀδσογηϊηρ ἴῃ ΙΩΟΥ ΞΘ αὐσ ΠΩ 

ΑΖ Ὰ Ἶ ΠοΙΩ͂, ἷ ἄ ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας 
1 Ὡς πο δρες, , 6 β,τα ἸΙονίης 1πὸ ΜΟΙ η παρᾶς, ἘρῸΡ φὴ ἐονίοε 

καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. Γοσα Δ εν ἀπρεν 
δᾶ ποὲ 6 τοῦ δι Στ ΣΡ ον ἰοννασά {ῃοσα. ποῦ 6 γ 

τοῖς γονεῦσιν  α ὕμθιῃ, 20 Υου ὸ ἔ ὑπακούετε ἷ ν 
᾿ τὸ ἙΕΠπάκαα, μετοῦ ΟΡΟσ 5. ἴο 6 ρδγθηΐβ πε ον νὲ εὐὐοιμοτῦ 

» » γ᾿ 4 ὰ ἄντι τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ᾿ ς 
δοούκαϊης ἴο 811 (ΠΡ παπ6), ταὴβ ΩΡ τνο]]- ὈΙθαϑίτ δ᾽ νον τηπβ, ΝῊ ἊΣ ̓  
᾿ Σ ᾿΄ ς ΄ ΝΥ Ψ6 -Ὄ Θαδδὶ 

πρῶ δ πράσε,͵ μοὶ Τοτα, ἼΡΎου ἕοῦμοις, 
Ι τ ζ δχϑβρογαῦ- ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα ἀο ποὺ Ὀ6 Ὄ 

τὶ ὶ σ, ἰπ ογάοχ [μδὲ} ἰὩΡ ὙΟΕᾺ ΟἸΣΙάΤΘΩ, Ρ6 τοῦ δοχοϊίίηρ πῃ οΠ]Π στο οὗ τοῦ, 50. ἐπδὲ: ἐπεν᾿ ἀσ ποὶ 

ὴ ὰ ὥσιν. 22 Οἱ δοῦλοι, 
ἐπὶ μον πιο ρομῶσ αἀἰβρί νυ θα. ΤἸΏῺΘ 51δ6ν 65, ἐξ υνδ λνηε νον ως 

ὑ ύ κατὰ πάντα τοῖς |.22 ἐ ᾿ ἶ 
μὰ του, ορενίης ϑοςοχάϊηρ ο 811 (ἐπ 558) ἴο {πὸ δἰραΣ οι μλκηὶ σον 

᾿ ΧΑ 32 

ὸ σάρκα κυρίοις μὴ ἐν ᾿ 
ΒοΟΟΓΑΪΠΕ ἴο ΘΕΘΝ ἴο Ἰοσάβ, ποὲ ἴα Ξ[[χοῦἈ] πηδϑδίοιβ ἴῶ ἃ 

᾽ Σ 
1 

ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ΒΘΘΏΪΥ 5656, ῃοὺ ἢ 
85 Εν 6- ΘΙ αν  Υ1685, ΤΆΘΩ ὈΊΘδ5Θσ5, Ῥὰξ ἴα δοῖβ οἱ πολρναλνυον ὃ 

ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν κύριον. ΟΝ ἐρανυ αὐ οι 
ΒΙΧΩΡ ον ΟΥ Ὠρδσὶ, ΕΟ ΤΟ ΤΥ ΟΞ π6 Τοσά, πρατὶ ΠΕ ἐδῶρ ὲ 

ες ἐὰν ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ᾿ Ἁ : 
3 ΠΥΝΝ τόνος τοῦ τλαν μὲ ἀοίηρ, οὕξοῦ 50] [6 μονϑῃ." 28 μοῦ 

ἐργάζεσθε ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκίθνεῖ τοῦ 816 Ν "δ 
με υου Ψψοικίηρρ, δ8 ἰοίϊδο τοσὰ βδηά ποῖ ψχουκ αἱ δ ψο0 8- 
ἀνθρώποις, 24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου | Ξοι!6ἃ 85 ἴο σοῃονδῇῃ, 

ἴο τῆθῃ, ᾿ Βανίαρ Κποννὰ ἐπαὶ ἔγσγοζηω Τιοσᾶ δῃᾶὰ ποὺ ὅο τη6ῃ, 
3 ΄ ΕῚ 2 ᾽ Ἠδὶ ἀπολήμψεσθε τὴν , ἀνταπόδοσιν 241 στοῦ Κοον ἐ 

τοῦ Ψ1|1] ἰδ τα δος τῃ8 εἰεῖ ῬδοΚ ἰῇ ὀχοθβηρσο ἢ ἰβ ἤτοι σεμουδῆς 

ῇ νομίας᾽ τῷ ἰῳ Χριστῷ 1 τϑοθίνθ ἐπ τῆς κληρονομίας τῷ κυρίῳ τῷ ᾿νοῦ τἱ 
οὗ ἐπ πμουιζβησο; ἴο ἴδ 6 Ιτοχὰ ομτῖσὶ ἅμ86 τοασά οὐ ἐπὸ 

δουλεύετε: 25 ὙΑΡ] ηπονίναῃοθ, 5Ίανθ ἴῸΣ '5; τὰς (οῃ 6) ΤΟΥ͂ ᾿ 
Ῥϑύοῦ εἰδνίπβ; ; « [6 Μαβίεσ, Οσίβί. 

ἀδικῶν οὐ μμνὴ ἐλ τὸν Ο κα [25 Οουδίν [6 οπ6 ἷ ΐ ἶ ΤΟΥ͂ 561Ὲ δ 29} 0.}.] ᾿ ἀοίη 8 πητΊ ἢ ΘΟΌΒΙΨ ψ1Π οοΥτν ΟΥ̓ ἣν Μέδῃ ἐπί. ἰ5 ἄσϊηρ Ὑτοηρ 

ἦἠδί καὶ ὐ : ᾿ 
Ὦ αἰἀδίκησεν, ον δηᾶ ποῖ 5 {ὙὴΠ| τϑοοῖνα ῬδῸΚ 26} 
“ ΗΝ ὯὨ6 Ψ͵ΙΟΠΡΙΝ αἰά, δῃὰ 

προσωπολημψία, [ΏΘΥΘ ἰβ. Π0 Ῥδυ δ ν. τϑοοϊὶνὶῃρ Οὗ ἔδοσ. 

220 ΠΟ ῃονδῇ, 
Ν 4678 325 σομονδῃ, 518; [π6 Τιογᾶ, ΒΒΑΟΌΝΕβυν; αοα, Ῥι95, 8 Τιοχᾶ, ΨΤ8,11,18. 1ὴ6 Τοτγᾶ, ῬῬΟΝΒΑΝΕ. 245 Φεπόναῃ, 0178,18,14ώ,16-18. 

ΝΒΔΑΨΕ. 

ΡΝ 

90ὅ ΟΟΙΟΒΒΙΑ͂ΝΒ 4:1-.--9 

δίκαιον καὶ 
188 χἰθῃέθοιβ (5). δηᾶ 

ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, δαιυδῖν ἴο ἐδ Βίανθβ 6 τοῦ μεανίῃρσ μεϑίάς, 
εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ΒΑΝΙΩΕ Κποννῃ ἐμαὶ δἰσὺ τοῦ 816 πανίηῃβθ Τιοχὰ 

ἐν οὐρανῷ. 
ἱμ Ἀθάνρῃ. 

2 Τῇ προσευχῇ 
Το ἴῃς ῬΥΆΨΘΣ ΒΘ τοῦ ῬΘσβονουρ, 

γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, δία 5 ἀνακο ἴῃ λι Ε1 9] 1ἰβδηκϑρίνϊηρ, 
3. προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ Ῥσδσίησ δὲ ἐπθ βδίῃρ ἐτῶθ 8150 δροιὲ 
ἡμῶν͵ ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν Ἃ5, ᾿ ἴῃ οσᾶοσ ἱπαὲ ἴβῶο (οῦ Ταϊσὴθ!ξ οροα μὰν 
θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον ἄοοσΣ οξίμβε νοχᾶ, ᾿ ἴο 5ϑρθαὰῖς ἐδμ6 Ταγ βίου 
τοῦ χριστοῦ, δι᾽ ὃ καὶ ΟΥ ἴθ ΟὨγιδί, ἐπσουρὴ δ 240 0.} 8150 

δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώσω μάνα Βθθὴ Ρομηᾷ, ἴῃ οσάᾶεν [μ8ὲ Σ γηϊρῃξ τηδηϊξεοσὲ 
αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. ΠῚ 85 118 Ὀϊηα!ηρ τὴ6. ἰο βρθαῖς. 

ὅ Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε 
ΤᾺ νυ λδάοση 6 υοῦ νυν ΔΙΊ αροιὲ 

τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν [6 (ΟΠ. 65) ουΐβίαθ, 186 δρροϊηΐοα ἐΐτηρ 
ἐξαγοραζόμενοι. 6. ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε δυνίη οἂΐ ἔοΣ βεῖνϑβ. ΤῊ ψνογὰ οὗ του δῖναν 5 

ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, ἴὰ ΕΥϑΟΙουβΏθ 55, ἴο 5815 Βανίῃρ θθθὰ ΒΘΘΞΟΙΘΩ͂, 
εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστι ἴο Κπονν μον ἐξ 15 Βιμαίησ ὑοῦ ἴο οὔα ἰο βρῇ (06) 

κύριοι, τὸ τὴν Ἰοσᾶβ, 4 τὶ 
{δε 

4 Ὑοῦ τηϑϑίθγϑ, Κοορ 
ἀδαιηρ οαὐ τρϑὶ 

ἴθ. τἱσ δου δα πψῆδὲ 
ϊ5. ἔδῖτ ἴο [χοῦκ] 
51ανθθ, Κηοσίηρ ἰπδὲ 
ὙΟΤΙ 8150 δ 86 Μ85- 
[6 ἴῃ Ὥδδνυθῃ, 

2868 ῬΘΓΒΘν τ ὴρ ἴῃ 
ὈΥΔΥΘΥΙ, τοῃδίηίηρ 
ΘΚ ἰῃ ἰς ψΙῈ 
ἐμδηκβρίνίηρ, 3 αὐ [0 
58 6 ὑἱχτὴ6 ῬΥαυίηρ 
ΔΙδῸ ἴὸν 15, [αὶ αοά 
ΤΏΒΨ ΟΡΘῺ 8. ἄοοῖ οἵ 
εαὐΐοσδθιοθ. ἰο 5, ἴὸ 
ΒΡΘΔΙ ἐπ Ξϑοῖρα 56- 
ογαῦ δροιὰῦ ἴπ Οησίβί, 
Ὁ ψΏΙΟΏ, ἱπ ἐδοῦ, 
Ὶ δὴ ἴῃ ὈΓϑου Βοπμᾶϑ; 
480 ὑμβαὺ 1 5}8]] 
ΙΏΔΚ6 ἴδ τηϑηΐοθε 8.5 
1 οὐυρὴῤ ἰο βρϑβκ. 

ὅ ὅἄο οἢ ΔΙΚΊΏΡ ἰὴ 
ψιβάουλ ἰοναχαάᾶ ἰῆοβθ 
ΟὨ δ ουίδίάρ, Ῥαγίηρ 
οὐδ {886 ορροχύῃπηδ 
ἐπὴθ ΤῸ ψοῦγβοΙγας. 
ΘΙΘὺ σὑοῦκ αὐΐογϑῃοθ 
Ὀ6 δ'ναῦβ ὙΠ 8τ8- 
ΟἸΟ ΒΏΘ58, β5ϑαβοῃθα 
Υ] 5810, 5ὺὸ 85 ἕο 
ΚΩΟΝ ον τοῦ οἰρὴΐ 
ἴο οἴνθ 8 ΘΏΒΨΜΟΙ ἴἰο 
ΘΟ ΟὨΘ. 

πρροσκαρτερεῖτε, 

ἸΟΨΟΧᾺ 

ἀποκρίνεσθαι. 
: ἴο 6 δβννοσίη δ. 

το ἦα ΠΡΟΣ Ἐξ Ν ͵ Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα ᾿ ΤῊ6 (ἐλ1 65) δοοογαϊπρ ἴὸ ΤᾺΘ 81 τον εν ἐμοΣ βπὰ νωρίσει ὑμῖν Τύχικο ὁ ἀγαπητὸ : “αγμωρὶ Κηονῃ ἶγου τυ δήσας 1π6 Ἰονοὰ 5 ΠΟ] ἜΠΟΣ το εἶδ ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ᾿ κηοψῃ ἰο που, 8 ἘῸΡ Ῥχτοΐμβοσ. δῃηὰ ξβιτῃξαὶ Βεύνϑδηΐ δηα ἔδ!ονν 515νὸ 
ἰῆ8 ὙΕΟΙΥ Ῥυσροξα οὗ ἐν κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς [τ ἢ ἴῃ ταν ’ ΒΟ [βθπὶ ἰονασὰ τοῦ ἰηχῖο ἀππαο μανία ΝΗ αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε : ΝΕ {π|5 (1ΠπΠ1ὴ5) ἴῃ ογᾶεσν ἐπαᾶὲ σοῦ ΤΑΙΒῊ  Κονν Ὑ 5. δηὰ ὑμδὶ Ὧθ 

ὶ Ω ὶ ΄ ἢ ΟΟΙΏΤΟΥ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς [1385 σομλίοτε ὑοῦ τὰ 
ἴῃ ((Ὠ 55) δρουξ 8 δηῃὰ ΗΘ τηΙρΗΐ οοπιξόχε {πὸ ἈΘατίβ, 1 8ΙῺ ΒΘ αηρ καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν ᾿Ὀνησίμῳ τῷ | τα ἴο χοῦ 9 αἴοηρ Ἀρασίβ. ΟΕ γοῦ, ἰοσοίμον ἸΏ Οποβαμα ἐμ8 ψὮ Ο Ὠ65ΒΊΣΩΠ5, δεν 



ΟΟΓΟΝΒΙΑΝΚΒ 4: 10--1 δ 

πιστῷ καὶ ἀγι τητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ 
ΤΑΙΆΣᾺΙ δα Ἰον. ῬἩτοίδοσ, γο 5 ουοῖ 

ὑμῶν’ πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν 
χοῦ; 81 (ἰμρ5.) ἴἰογοῦυ ἔδοὸν Ψ1] δ κονν 

τὰ ὧδε. 
16 (:π|ρ5. δΒοτθ. 

10 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ 
15 στοοϊίῃες τοῦ ΑΑὐ᾿ϑίδσσμτιβ ἘΠ6 

ἱλάρκος ὁ 
Οὔ ταρ, δρᾶ Μδσκ 1527: 

ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε 
σουδῖπ ΟΥ̓ Βδχῆδραβ, δου σοσὰ τοῦ τεοοῖνοα 

ἐντολάς, ἐὰν... ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς 
σοχατηδηαβ, ἱἔονοσ μ6 τηϊσ!ϊ σοχθ ἰοννδχα ὙΟΥΙ 

δέξασθε αὐτόνν 11] καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ 
ϑοςαρί χοῦ ἤτω, δᾶ Φοβὰβ ἴδε (ὁπ 6) 

λεγόμενος ᾿ἰΙοῦστος, οἷ ὄντες ἐκ 
Ῥείπρ βαϊα Τακίαϑβ, 1.6 (ο65) Ῥεοίθβ οαΐ οὗ 

περιτομῆς, οὗτοι. μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν 
ἀεριτομῆς, ποθ ΟἿ ἔδθηον ψνόοσκοσβ πίο ἐπα 

βασιλείαν . τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν 
κιηράοτη. οξίμα (οά, Δ. 220] Ὀϑοδύθ 

μοι παρηγορία. 12 ἀσπάζεται ὑμᾶς 
ἴο 6 - σου, ο] 0. 15 ρυθοῖίπε τοῦ 

Ἔπαι ρᾶς ὁ - ἐξ ὑμῶν, δοῦλος 
ἜΡδΡ. {ὰς6 (οΠ6) οὔ ΟΕ χου, 5Ιῖδνθ 

Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ 
ΟΥ ΟἾσΙΒ 2655, δῖαν 5 ΕἸΣ ΥΤΕ Ξ9 61: ονεσ 

ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα 
οὗ γοῦ ἐΤοῚ ἐμ8 ὌΓΔΨΘΙΒ, ἴῃ οτάϑν ἰδὲ 

σταθῆτε τέλειοι καὶ πειτληροφορημένοι 
τοῦ χηϊρηΐῦ βίδπα ρεγέθδος δπα Ἀδνίηρ 6 θῃ 11ν Ροσ 6 

ἐν παντὶ θελήματι τοῦ. θεοῦ. 
ἐξ 81} Ὑ7111 ΟΥ̓ [86 σοά. 

1. - μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι 
1 ΔτῺ, ὈΘΑΣ ΙΧ νυ] 655 ἔοΥ ἴο ΐγὰ ἰμδὶ 

ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 
ἢ 15 ββϑινη ταῦοῃ Ῥϑὶπ ΟνΟΣ τοῦ διαᾶ 

τῶν ἐν Λαοδικίᾳ - καὶ τῶν ἐν 
186 (0165) ΕΤεῚ Ττιαοάϊοσο8 δ. ἰπ6 [ο65) 1Ὰ 

Ἵερᾷ Πόλει. 
ΠΟΤ ΡΟΙ5. 

14 ἀσπάζεται 
15 συθοίίηδ 

ὁ ἀγαπητὸς καὶ 
{86 Ἰονεᾶ ΕΥ̓ γε 

τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ 
Ε5ε1-} χΔ Τιδοάϊσοα 

καὶ τὴν κατ᾽ 
ΔΩ οἴῃ ᾿ϑδοοογαϊηβ ἴο 

συναιχμάλωτός μου, ᾿᾿ καὶ 
ἔθιμον οαρτνα 

ὑμᾶς. Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς 
υοῦ τὰκ ἴ6 ΘΘΙΟΥ 

Δημᾶς. 15 ᾿Ασπάσασθε 
Ὄθηλδϑβ. ατεοῖ τοῦ 

ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν 
Ῥτοίῃουβ 8ηΠ48 ΝΥΙΏΡΙΗ85 

οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. 
Ἀουδα ΟΥ̓ ΘΓ Θσο]αβίβ. 
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αι} πα Ῥαϊονθᾷ 
Ὀτγούμεσ, ΨΜΏΟ 15. ἴγοχῃ 
δΔιλοὴρ τοῦ. ΑΙ [8 
ὈΐΏΡρ5 Ὥδχο 0 ΜῈ 
ΤΆΘΚα Κηον ἴἰο τοῦ, 

10 ΑΥ 15- Ὁ. ὉΠ Τὰν 
ἔρον σαρύλνθ βαμαᾶκξ 
τοῦ Ὠἰκ ρυθοῦρδ, δϑηα 
80 ἅοθ5 ΜϑΥκ ὑῃᾳ 
σουδίαθ οἵ ΒΑγ Θ᾽ ὍΔΕ, 
(οοποογηΐῃρσ ΨΏοτα ὙῸὉ 
τοσοῖνϑα σομιϑηαβ ἴο 
ψΘΙσοΘ. Ὠἰτλ 17 ΘΟΥΘΥ 
Ὧ6 σοχῆθ ἰὼ τοῦ, 
11 δὰ 9655 ψΏΟ ἰ5 
οδ116ἃ σὕπϑύαβ, ῆθβα 
Ῥεοΐηρ οἵ ὑποβα οἰτοῦχη- 
οἰβοᾶ. ΟἿ᾽ ὕμοϑδθ 816 
ΩΡ ἢΟΘΙΙΟΝ ΨΜΟΓΚΟΥΣ 
Ζο 86 Κἰηράοιχὶ οὗ 
Οαοά, δῃὰ οεθ Ὁ ὺν 
ΟἿΘ5 ἤᾶνγθ Ὀθοοὴθ ἃ 
βυχοηρύοηΐηρ αἰᾶὰ ἴο 
Ιη6., 12ΈΠ0Ρ΄, 8 ῬΏΧΣΔΒ, 
ἍὍΏΟ ἰδ ἴσουῃθ δ ΟΩΡ 
τοῦ, 8 βίαν οὗ Οσῃσγίβι 
Φοβθιιϑ, βδηᾶκ ὙῸὺ Ὠΐδ 
ΘΎΘΟΌΏσΒ, αἰ 6χ- 
οΥὐϊηρ ΕΙΧΒΘΙΣ 1ἢ 
ὙΟΘῈ ὈΕΏΔΙΐ ἴῃ [15] 
ῬΥΆσΟΓΒ, ὑμαῦ τοτ ΤΠ 7 

ΒΏΔΠν πἰθημα οοπιρθία 
δὰ αἰ ἤσχηὶ οοη- 
νἱουύίΐοι ἴῃ 811 [86 μι} 
οἵ Οαοᾶ. 131 ἱἰπάσρᾶ 
ὈΘ68Γ ἰπὶ ψιθθοϑ ὑμδὺ 
Ὧ6 ρουΐβ Ὠἰ561 ἴο 
στοαὺ εοἴοντὺῦ ἴῃ ὈΘΏΔΙ 

οὗ τοῦ δῃᾶ οἵ ὑῇοϑα 
δοῦ Το αἰ οθ΄ δῃᾶ 
ΟἹ [56 αὖ ΕῚ 6’ τ ρ΄ - 
Ο᾽]15. 

141 Κ6 {6 μεϊονθά 
Ῥηνϑοίδη βοηᾶς σοῦ 
ὯΪϊ5 ρστϑοίϊηρθ, δηᾷά 50 
ἄοοθ5 ὈθΎαδ5. 15 αἴνα 
ΙῺ φδτθοῦϊηρβ τὸ ὑπ 
ὈγΟύΏΟΥΚ. δὖ Τιβ' ο΄ α1- 
σθοα δῃᾷὰ ἰοὸ ΝΥ 8 
ϑηᾷά ἰο ὑπ σοῦρτο- 
σοαϊίζοηῃ δὖὺῦ Ποῖ ὨΟΊΙΒ6. 
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19. καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ 
Αηά ΜΈΡΟΥΣ τηϊδΐ ΡῈ τοδὶ ὑοϑίᾶθ. στοῦ 

ἐπιστολή, ποιήσατε - ἵνα καὶ ἐν τῇ 
1οιου, ἄο τοῦ ἴὰ οσᾶθυ πὲ. δἴϑὸ πὰ τῃ6 

Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇῆ, καὶ 
οὗ Τιδοάϊ!οθδῃβ ΘοοΙϊοβία ἀξ Βῃοι!α ᾿ς τοϑδᾶ, δῃᾷ 

τὴν ἐκ - Λαοδικίας. ἵνα καὶ 
186 (06) οὐξοξ Τιδοάᾶϊοθα πὰ οχᾶοσ δα 8150 

ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17 καὶ εἴπατε ᾿Αρχίπτῳ 
τοῦ ταϊσῃΐ τοδά. Δηὰ 56. γῪὸῦυ ἴο ΑΥ̓ΟΒΪ 005 

Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν 
ΒΕ Ἰοοκίῃρ εἵ 1τ΄6 βοσνίοθ δ 2 λ 81.) ο 

παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα 
σοῦ τρορινοαᾶ διοηυββϑιάθ. ἴῃ Τιοτὰ, 1ὰ οτάᾶου ἰδδὶ 

αὐτὴν πληροῖς. 
τ σοὺ τᾶν 6 ΞΟΙΒΊΠπΕ. 

18 Ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 
Ἰὰ6 ρτεεοίρ ἰοΐίῃθ τῶν δὰ οΥ αι. 

μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ 
Β6 του Ὀεβδσῖμς πὶ τα πᾶ Οἔτὴθ οὔίβο Ῥομᾶβ. ἸΤπὰ 

χάρις. μεθ᾽ ὑμῶν. 
υᾶαοβουνεα ἘΠπλάπΘ58 ΜΙ του. 

ΟΟΠΟΒΒΊΙΑΝΝΑ 4:16-- ΤΗΒΙ5ΒΑΤΟΝΊΑΝΕ 1:8 

ὑμῖν ἦς 16 Αμα ψῃρὰ ἰμΐβ 1εἴ- 
ΤῈ Ὧδ5 “Ὅθοη χοϑᾶ 
ΔΙΏΟΙΡ; ὑοῦ, ΒΙΎΘΏσΘ 
ὑμεὺ Ὁ αἷ8οὸ 6 γϑϑδᾶ 
χὰ {πῃπ6 σοηρτορσϑύϊοι 
Οὗ ἴδε [1.8 0΄αὲ σΘ΄ 8:5 
ϑδηῃᾷ ἰμαὰὺ σοῦ 8150 
Τοϑά [δ οὔθ ἔτοῃι Τ.8- 
ΟΣ σοἃ. 17 Αἶδο, 1611 
ΔΙ ΘΒΙΡῬΊΌΒ5: “ΕδοΡ 
τιον 6 πλϊηἰδίτν 
ψΜὨΪΟ γοῖ δοσορίθα ἴῃ 

Γ[{}161] Τιοτᾷ, δὶ ψγοὰ 

ΤΌ1811 10.; 

18 ΓΞοτα 151] Ὁ 

δτοοηρ, 8118, ἰὰ ΤΥ 

ὍΜΏ δηᾶ. ΟΟμίϊηὰθ 
ΘΑΡΙΏΡ. ΤῺ [ΡυΙ50}1} 

Ῥοηακ ἐπ᾿ τηϊπα, ΤῊ 

ἀπᾶοϑοσνοα Κἰημπηθ55 

᾿ ῬὈ6 ψιτἢ του. 

-------.-- ..ο«“.»»ο».  .  . 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 

ΤΟΝΑΒΡ ΤῊΞΘΘΑΙΙΟΝΊΑΝΩ 1 

Τιμόθεος 1 Παῦλος καὶ 
᾿ ΤΙΤοΤΩν ἼδΩαΙ δᾶ 

Σιλουανὸς καὶ 
ΞΙΙν Θ᾽ δῃᾶ 

τῇ ἈΦἐἐκκλησίᾳ. Θεσσαλονικέξων ἐν θεῷ 
ἴοϊὰθ. δ Ἐροϊοβία ΟΥ ὙΠεϑβϑι οἶδ ἃ Οαοα 

πατρὶ καὶ κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ 
Ομ χίδί; 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 
-ὐπάξβεύνεα ΚΙπα655. ἴο χοῦ διά, Ρεδςβ.. .Ν 

ἘΔίμοσ δῃᾶ. ἰο Τιοτά σάκαυ 

2 Εὐχαριστοῦμεν ᾿ τῷ θεῷ.. πάντοτε 
γε ᾶτα βδἰντῃρ κα ἰοτῃ6 ἀοὰ ΔΙ 5 

περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν. ποιούμενοι ἐπὶ 
ἂρουΐ ΔῊ οἴνου ταρηϊίου .΄. τηβκίηρ . ὌΡΟΣ 

τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 3 ἀδιαλείπττως 
6. ῬΤΆΨΘΙΒ οὔθ, ᾿ς 1ΠΟΟΒΒΒΒΕΝ 

μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς 
ὈΘΑΥΪῺΡ ἴπ τσ οὗγοῦυ οὗ ΨΚ οὗ ἰᾷ6 

πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ 
ἔΆ11Ὲ δια οξίμβθο Ιδροῦ οὔίδε.: ᾿ ἴον δᾶ 

1 Ῥϑὰ] δηᾷά 511. να΄ - 
ὯῸΠ5 δῃηα ὙϊΆΘΟΏΨ. 

ἴο [86 σοηστορϑύίοι οἵ 
16. ὙἸΏ65-:58. 101" 8.5 
ἴῃ πηΐϊοθ ψ|ἢ- Οοά 
ὑπ -ἜΔΌΠΟΥ δηᾶ [{Ώ6] 
Τιοτά 9655 ΟΠ σῖδῦ: 
ΜδΥ τοῦ δυο υὰ- 

ἀρβοσνρα Κη δηθεα δηα' 
Ῥϑδοα. : 

2.΄,γα αἴπανε: πδπὶς 
αοα θη ψὸ τδκο 
ταθιύϊος ᾿σοΘσ ΐὴ Σ 
411 οὗ. τοῦ. ἴα 
ΟἿΤ ὈΥΒΨΘΕΒ, ΦΊΟΥ 
ψθ ὍΘΆΙ :πορθϑεϑηῦ- 
Ιν ἴἢΏ τη σχοῦκ 
ἐαϊ τὰ} που κ δᾶ 
γόοῦκ Ἰονϊηρ, ΙΘὍοΣ δυᾶ 
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κυρίου ἐλπίδος τοῦ 
Ττιοτὰ 

τῇ ὑπομονῆ τῆ Ὡς μονης ης πορα οξἕμα 
οΟΥἴῇΘ ομάυσδροθ οὗ ἱμθ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ 
Οὔ οὐ ὕεβι9ϑ ΟὨχίβδι 1ὰ ἔσοιΐ οὐ ἴῃς ἀοὰ 

καὶ πατρὸ ὧν, 4 εἰδότες ἀδελφοὶ 
δηᾶ Ἐρίθον, ἣμ Ὧ5, Βανί δ Καονν, Ῥχοίῃουβ 

ἠγαπημένοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν 
Βδνῖης Ῥθθ Ιονθσὰ ΡΨ ἰδα αοά, τὰς οσμοοβίμξ 

ὑμῶν, ὅ ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ 
οὔ χου, ἴϑί τμ6 Εοοᾷ ον 5 οὔιι5 οί 

ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ 
Ῥρσαιι αὶ ἰοΐὸ Ἰοῦ ἷἴὰ ψνοσάὰ ομῖὴν Ῥαΐ 15ὸ 

ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
Ε} 91 ῬΟΎΧΟΥ δᾶ [ἴῃ βοὶσις ὮΟΙΥ δια 

πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε 
71}} σϑΌσδησα το, βδοοοτγταάϊηβ δἃ5 τοῦ δνο Κῆοντι 

οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι᾿ ὑμᾶς: 
νυϑρϑδὶ βου οξ ογθξ νὰ Ῥδοϑδῖὴθ ἰο χοῦ ἰσουρ σοῦ; 

6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ 
διὰ νοῦ ἐπ ιοτς ἣμ 15 τοῦ Ὀδϑοβϑῖὴβ δηᾶ οἱ ἴδ8 

κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει 
Τοχᾶ, Βανίηρ δοσορίορα τῇς ψόοσχᾷ ἴπ ἐπ ρυϊὶδ οι 

πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, 7 ὥστε 
ταῦ ἢ ψ] ον οὗ βρί σιΐ ΒΟΙ͂Ρ, 85-δῃὰ 

γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς 
ἴο Ὀθοοσηθ τοῦ ἵγρϑ8 ἴο 81 ἔθ (οὔ 65) 

πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ 
Ῥαιονίη ἧΐπὀ ἰὼ Μεορᾶομῃία δϑδῃᾷ ἰὼ {δε 

᾿Αχαίᾳ. 
Δομδίξ. 

8 ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ 
ἙΎΥΟ τοῦ ῸΣ δ θθθὴ βουπᾶρα οὐδ ἴῃς 

λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 
ννοτὰ οὐίμο Τιοχὰ τοΐ οἷν ἴἷὰ ἐμῇ Μδαοεαομδ 

καὶ ᾿Αχαίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις 
ἃ Αςδίαβ, ας ἰὰ ὄνον Ὀ͵:8.66 ἰβξε ξβια 

ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, 
οἔγοῦυ {πε (ολ6) ἰονατά ἱἰὰοὸ οα 85 βοηδ ουΐ, 

ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν 
δ5-δηα τοῦ προ ἰο ῬῈ ανίηβ͵ μ;15 ἰο 6 βρϑακίηῃρ 

τι 9. αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν 
ΔΩΣΤΏΙΩ5; τον ΤΟΥ δροιΐ τΞ5 

ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον 
ἘΠΔΟΣ 81:6 σϑρροσίηϑβ Ό8 0} δὲ βοσέ οὗ νὰν ἰΐο 

ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε 
6 Δα ἰονδχαάᾶ στοῦ, δῃᾶ μὸν ὑοῦ {πτηφα ὌΡΟΣ 

πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν 
ἰοννασα ἰῇ6 αοὐ ἔγοχγη ἐπμπ6 18.015 ἴο Ὀ6 ΞΙΑν 1 
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[σχοῦσα] δπαυσϑῃσθ ἅμ 
ἴο [ΣΟὔᾺ] ὮΟΡ6 ἴῃ οἂς 
Τιογὰ “685 ΟἸὨγχ δῦ Ὀα.- 
ἔοσα οἷν  αοἄ δηά 8. 
μου. 4 80 ψα Κηον, 
Ῥτούμϑυ 5 Ἰονϑα ὉΚ Οοά, 
5. ΟΠοοβῖαρ, ΟΥὗἨ τοῦ, 
ὅ Ὀδσαῖιθθ 26. -σορὰ 
ΠΟῪ ὺ ὈΓΘΘΟΏ . ἀϊὰ 
ποῦ χὰ ῸΡ δθοηρ 
τοῦ ψἱῦ ἢ ΒΡΘΘΟΏ 810 ὴ0 
Ῥυῦ αἷἶθδο ψῖὰ ροόονχοῦ 
δι ἃ ἰῇ ὨΟΙΡ σρί στὶς 
δηα 5βίσοηρ σοι] οὐΐοῃ, 
7ιδὺ δ5 τοῦ Κῆον τ ῃδιὶ 
δοσὺ οἵ τη Ψὲ Ῥε- 
σϑ6 ἰο τοῦ ἔοσ σοῦκ 
ΒΆΚΟΒ; Θδηα τοῦ Ὅ6- 
οδῦλθ ἰπλιξαίουβ οὗ 5 
δὰ οἱ ὑὰθ Ἰιογᾶ, 
βοοϊῃρ ὑμαῦ στοῦ 40- 
σορίεδα 6 ψοτγὰᾶ ὩΠάῸΥ 
τὰ χρυ ύΐοη πῃ 
ΤΟΥ οὗ ὨΟΙΥ βροέγιῦ, 7 50 
ἰαῦὺ τοῦ οδῆθ ἴο 
6 δὴ ΘΟΧΔΙΆΡΙΘ ἴο 
81 ἰῃ6 Ὀο]ονοῖθ ἴῃ 
Μαο- 6: ἀο 8 δῃα ἴῇ 
ΔΑ: οὨδδ. 

8 ΤῺ6 ἔδοὺῦ 15, ποὺ 
ΟἿΪ 5ᾶὲ5 ὑβε μοζά 
Οὗ Φοῃονδῃ" βουπμῃάᾶρα 
Του ἴσοι σοῦ ἴῃ 
Μϑδο: δ: ἀο' αἱ ἃ δπὰ 
ΑἸ ΟΠδΔΊ8, Ὀαὺ ἰῇ δΥΟΣΥ 
ῬΙδοβ σὑοῦκ ζει ἴἰο- 
ψαχὰ Οαοα Ὧδ5 βργοδᾶ 

Δτοδᾶ, 50 ἰδ νὲ 

ἄο τοῦ προ ἴο 580 

Βηγυϊησ. 9 ἘῸΣ ὑΠΘΥ 

ὈουβοΙνο 9 ΚΟΟΡ τοὸ- 

ρογύϊηρ δοῦν ὑπ 

ΨΆΥ, ΜΟῚ ἔϊγϑῦ 6η- 

ὑρτρο ἰῇ δηλοηϑ 

ὍἼΟΠ 80Ἢ ΠΟ τοῦ 

ζὰὐτηθαὰ ἰο αοα ἔτοιι 

[σου] ἰἄοὶβ ἰο 81δνδ 

8: εοῃονδῃ, .1,8,1τ,18. {ὴ6 Τιοτᾶ, ΒΝ; ἀοᾶ, δ. 
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θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ [οτΣ Ἄοδι ᾿ 5ϑ 11 ἰο αοά , Ἀνὴρ ᾿ δᾶ ἔσθ, Δ 1 ἐτ8 Οὗ, ΕΥΡν 
ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν ψαὶδ ἔον Πἰα ΒΟὨ ἔτοσα ἴο Ἠ6 τοσηϑίλίησ ἃ ἐπα ϑοῃ ΟΕ ὨΠῊ οὐ τθ6 

3 -" « ΕἸ οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν βδανθῶβ, Δ ΒΟΤΩ 6 χσϑῖβεα ουΐοῦ ἐπὸ ἄδδα κω, 

88 ϑδύθῃβ, ΜΏΟΙΩ 
ὯΘ ταϊβθα Ὁρ ἔγομχ 
186 ἀδϑβᾶ, ὭΘΙΆΘΙν, 958- ᾿Ιησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς [515, Ὅῃηὴὸ δῖ: ΚΝ ἐμ8 (056) ἀσανγίηρ ἰο 5612 ὃς ὃ ουὲῖ οὗ ὯΣ Ττοζη [8 τοὶ πη Ν ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. ἱ ᾿ ὙΡΧΩΣ 141 ν᾽ ρχομενης "5 Οογαϊῃρ. 
2 Ἴὸ 6 βχθ, τοῦ 

 ΟΌΓΣΒΘΙνΟα. ΚΏΟΜ, οἴδατε, 
ὉΤΟύΒΘΙΒ, ΒΟΤ ΟἿΤ τοῦ δνθ ΚΩΟΥΨΩ, 

ἀδελφοί, 
Ῥσοΐῃϑυϑ, 

2 Αὐτοὶ γὰρ 
ΨΕΥΣ (ομ65), ἴον 

τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ἱϑὶὺ ἴο τοῦ μΒᾶβ ποῖ 6 νὰ ἰπίο οὔυβ [δε (016) εὐνακοὶ ἐνμὸς Ῥθθὰ τπἰμοιξ ΤΟΒΌΙΝ, ὅτι οὐ κενὴ ἔγονεν 2Ρυὺ Ποῦ, δὐΐζοσ τ ἐπδξ ποῖ διαρ ν᾽ τε μος ὀῦταα ἴ Βς, δά ξἰγβῦ βαυξέοσϑα 
2 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ [3πἃ ῬΘΘμ ξπβοϊθ ον Ῥαυὲ ᾿ς ΒΝ Ὲ5 βαβοσοα μϑέοσα δηα | σϑαῖϊθα (ἰδὺ 85 στοῦ Ι ὑβρισθέντες καθὼς ΚΩΟΜ) ἰῃ ῬἘΪ ΠΡΌ, 
ΒανὶΩδ 6 αι ΣὩΞΟΙΘΩΕΙν ἐσθαϊθα δοσοοχάϊων 85 Ἅἷ]Ξ ΤΠ ΘΥΘΩ͂ ΠΡ Ρο]ά- 

οἴδατε ἐν Φιλίπποις [ἢΦ55. ὈΥ τλθθῶβ οὗ τοῦ μᾶνϑ Κονα ἴῃ ῬΗΙΙρρΙ ΟἹ Οοά ἰο βρϑβαὰκ 
ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν[ 9 τοῦ ἐμ βορὰ ἍὙῈ γε͵ τηδᾶβ οὐΐβροκθοθη. ἡ 6 σοὰ οὔιυβ [ΠΟ Οὗ Οαοά νι 

λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ [8 δ5τθαῦ 68] οἵ κίχαρ- ἴο βρεὰκ ἰονγασᾶά ὑοῦ ἰῇ μβορᾶ ποῦ οὗ ἕμθ ΒΙηρ. 8 ἘῸΓ {μ6 οχ- 
θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 3. ἡ γὰρ [μοτύϑαύϊοθπ ψὸ ρῖνο σοὰ ΪᾺ ΤΩΊΟ βίσυρρη δ. ΤῊΘ ῸΥ 

παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ 
εποουταβεγηθδηξ οὔυβ ποὺ οὐδοῦ εὐτὺς πποί-Ραϊ 

ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ, 4 ἀλλὰ 
οὐΐοῦ ὈΠΟΙΘδσθεα ποί- ας ἴα ἀεςοῖ, Ῥυξ 

καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
ϑΟσοσά πρ’ 85. τνθ βᾶνθ Ῥθθὴ ργονεᾶ ὃν ἰδθὸ Οοα 

ἄοοθβ ποὺ δ.ίϑθ ἔγοχ 
ΟΥΧΟΥΓ ΟΥἉ το 1{11- 
ΟἸΘΔΏΏΘ55 ΟἹΥΓ ΜΙ Ὴ 
αἀδοοὶύ, ἀρυθ, 5ὲ 85 
ψ βᾶγθ Ῥθθῃ ὑτζονθᾶ 
ὉΡ αοά 85 Εὐ ἰο Ρ8 
οηὐσιδίθα τ ἐδμα πιστευθῆναι τὸ εὖὐ ἕλιον οὔ 

ἰο 6 ἐπέναβερα χὰ τὰΘ ΤΑ ἐγληὶ παλτὰ θορά ποῦβ, 580. Μὲ 
λαλοῦμεν οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντε ὅρθδΚ, 85. Ρ]Θδβίῃρ, 6 ὅτε βρεϑικίηρ, ποὶ ὡς ρῶσα 9 ἀτδα ΜΩ Ὅ[ποῦ ταθῃ, Ραΐ σοᾶ, 

ἀλλὰ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδία ὝΏΟ ΙΏΒΚα5 ῬΡΌΟΪ οὗἉ Ῥπξ ἰο αοα ἐπ (θη) Ῥχονὶηρ πὸ ρακί" ΟἿΣ Ἀθδτίρ. 
ἡμῶν. δΙΩ ἴδοί, δ τὸ 
Οξι5. ἔθ αν ψ ἐυγηρᾶ 

ὅ οὔτε γάρ. ποτε ἐν λόγῳ κολακίας | Ρ εἰμ τη ἢδὺ- ΝὸΣ ξὸγ δοτωηβίϊσωηςδ ἴθ ψοτὰ οἱ βδίξεσν ἰθύϊῃρ βΒρβθοῃ, (αδὺ 
ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε [38 τοῦ ΚΩΟΜ) οἵ 6 Ῥβϑοδῖηβ, ϑοροσάϊῃηβ δβ ὑοῦ δᾶνο Κῆοψψῃ, πὸρ ΜΙ 8. ξ8158 ἔτοηΐ 

οῦ σογοίοιβηθαβ, σοῦ προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, 6 οὔτε 
6 Νεϊίποῖ 

ἴο ὑχϑίθβῃβα οὗ οονείοίβπεεβ, αοα ὙῚΏ655, δος [ἰ5 ἘΪΣΏΘΕΒΙ 
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τοῦντες ἐξ 
ζητοῦντε ουἕΐ οὗ 

ΥΟΣ ΠΟΥ το οἰδοχβ, 

εἶναι ὡς Χριστοῦ 
ἴοῃΘ. 885 οὗ Ομ σίβδι 

ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν 
Ψ6 θθοϑὴθ ῬδῦὲῈὲ5β ἰῃ 

τροφὸς θάλπῃ 
ξεξέτας 

8 οὕτως 
ἴδ. 

ηὐδοκοῦμεν 
να σοσα ἐπ κίηρ νν6}} 

μόνον τὸ εὐαγγέλιον 
Οἱ ἰξθο βοοάᾶ πον 

τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, 
ἐδᾷε οὔϑξβεῖνεβ 5015, 

ἡμῖν ἐγενήθητε. 
ἴοι τυοῦ Ὀθόϑδαδ, 

9 “᾿ μνημονεύετε 
Υοῦ 816 θδύῖηρ ἴῃ τηϊπα 

μέσῳ ὑμῶν, ὡς 
ταϊᾶσξ. οἵ του, 

ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ 
6441: 4 

ὑμῶν οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων, δυνάμενοι ἐν 

ΤΟΥ ἔσο 

βάρει 
Ῥοίηρ 8016 ἴῃ πεᾶνυ [5 

ἀπόστολοι: 7 ἀλλὰ 
δροβέοϑ; ρ»αΐ 

ἐὰν 
85 1ξονοῦ 

τέκνα" 

ΕἸοΥν, 

τὰ ἑαυτῆς 
ΤὯΔΣ Ὀ6 σου ιβῃμίηρ ἰἢ6 ΟΥ ΒΟΙΒΟΙΕ σὨΠάσθΩ; 

ὀμειρόμενοι 
μανὶηρ δεθοϊομδία ἀθϑίσο 

μεταδοῦναι 
ἴἰο βὶνε 58ῆδσε 

ὑμῶν 
ΟΥ χοῦ 

ὑμῖν οὐ 
ἴο χοῦ ποΐ 

τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ 
οξίῃο: αοὰάὰ μυΐὺ 8150 

διότι ἀγαπητοὶ 
σοῦρῃ νο ἢ Ἰονθα (0065) 

γάρ, ἀδελφοί, τὸν 
ΓΝ Ῥτοίδουβ, τῇς 

κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον’ νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
ἸΔΡΟΙ Οὔ δῃάᾶ (86 

ἐργαζόμενοι πρὸς 
ὙΥΟΥΚΙΩΒ 

ΤΟ}]; 

τὸ μὴ β 
ἰονασὰ ἰμθ ποῖ ἕο ρυΐ ννεϊσηῦ προσ 

ΟΥ̓ πἰρῃΐ δηα Οὗ (8...) 

. ἐπιβαρῆσαί ᾿ 

τιαὰα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ 
δΔΏΣΟΩΘ οὗγνοσ ννὲ ρσθδοθϑα ἰηΐο τοῦ ἐπ6 

εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 10 ὑμεῖς μάρτυρες 
Ξοοᾶ ἢδνν8 οὗ π8 αοα. χου τυϊθϑϑοσ 

καὶ ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ 
δα ἰῇε Οοα, 85 

ἀμέμπτως ὑμῖν 
ἈΠΡΙΘΤΏΒΌΙΝ ἴο γοῦ 

ἐγενήθημεν, .11 
6 ῬΘΟΔΙΏΘ, 

οἴδατε ὡς 
τοῦ δινο ον 85 

πατὴρ τέκνα 
Σαΐμοσ 

καὶ 
δᾶ Ὁ ΟΟΒΟΠΣΕ 

12 εἰς τὸ 

τοῦ θεοῦ τοῦ 
οἔἴμες. ἀοα ἂς (ο6) 

ἑαυτοῦ 
ΟΣ ΕΙΤΏΒΟΙΣ Κἰηρᾶομι 

ἑαυτοῦ 
ΟὨΠ]Ιάσολ. ΟΣ ΒΙΤΏΒΟΙΕ 

παῤαμυθούμενοι 

περιπατεῖν 
ἰαΐο {βᾷ6 ἴοΡε νδικίηρ δἀροὺξ 

καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν 

ἸΟΥΘΗν δπα στρ θοιϑὶν δηᾶ 

τοῖς πιστεύουσιν 
ἴῃς (065) Ὀοθνίη δ 

καθάττερ 
δοςοχάϊηρ ἰοὸ νν ῖοῃ (155) ον θα 

ἕνα ἕκαστον 
ΟΩΘ 

ὑμῶν. ὡς 
[- Ἰὼ οἿ οὔγου 85 

παρακαλοῦντες ὑμᾶς 
ΘΟΟυΤΆΡΊΩΒ5 τοῦ 

καὶ μαρτυρόμενοι, 
δῃᾶά Ῥϑδυΐηβ τυϊίχιθϑε, 

ὑμᾶς ἀξίως 
χοῦ ψοχίδεν 

ἰὰίο ἐδμὸ {7:8} εἴτὰ γου 

βασιλείαν καὶ δόξαν. 
δα δἴουν. 
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βᾶαῦθ ψὈ᾿Ὲ6ὶ Ὀδ66Ὼ δδεῖ. 
ΪΏ9 ΒΊΟΥ ἔτγοπλ Ιηθη.: 
Ὧο, ΕἸΠῈ ἔτοσ στοῦ 
ΟΥΓ. ἔτσοιῃ οὐὔμϑχε; 
Ὁποῦ ψὸ οομῇᾶ. μᾳ 
δ ΘΧΌΘαδῖγθ Ὀαζάρῃ 
85 δροβδῦϊαα. οὐ ΟἸχβι. 
Το 86 οουγΑΥν,. τ 
Ὀθοϑῆα ρθη θ ἴῃ ἰδα 
ταϊαϑὺ οὗ χοῦ, 85 ΨΏΘΩ 
ἃ ἈΌΓΒΙΩΡ τλούδου 
ΟΠΟΥΒΏΘ65 ΘΓ οὐ 
οὨΠ]άγοη. 8.350, δγ- 
ἴὴρ ἃ ἰθῃᾶοσ δήθοϊιοιῃ. 
οὺΥ τοῦ, 6 Ἔ͵Ὶ6 ΜῈ] 
ὈΙραδθᾶ ἰο ἐπηρατὺ -ἰὸ 
χοῦ, ποὺ ον ἰδα 
Βοοάᾶ πο οὐ Οοῦ; 
ρα 8150 οὔγ. Ὁ 
ΒΟΌ15, ὈΘΟΘΊ56. τοῦ Ρ6- 
δῶρ Ὀοίονρα ἴο. 5. 

9 σου! τοῦ 68. 
ἴῃ πὐϊηᾶ; ὈτσούοΥϑι 
ΟἿἹΥ̓ ΙᾶροΓ δῃηα τοΐ] 
Τὸ 5 ὙΠ πογκίηρ 
ηἰρηῦ δηα ὅδ, 80. 85 
ποὺ ἴο ρυῦ δ ΘΧΌΘΗΞ 
δῖνθ Ὀυγᾶθῃ ὩΡΟῺ ΒΏΥ͂ 
ΟΩΘ οἵ του, ἰμδὺ ψὸ 
Ὀτθδο;θαᾶ- 6. μοοῦ 
ὩΘτΣ οὐ αοὐα ἴο τοῦ: 
10 Ὑοῦ δῖ συ ὶύθϑξοα, 
Αοα 15 8150, ΒοΟῪ ΙΟν8] 
δια τἰραῦθοι5 δα ὑἢ- 
ὈΙΒΙΆΘΌΙΘ ψα ὑσονθά ἰο 
6 ἴο γοῦ Ὀθιηθνογ. 
ἼΤΩ δον τῇ 
ὑμαὺ τοῦ ΨΜ61 ΚΙΟΥ͂ 
ΒΟΥ͂Σ, 85 ἃ ζδίμου 068, 
Ὠὶδ σὨΙΠ]άσθη, ψὸ Κορὺ 
Χμ ουύϊηρ ΘΟ ἢ. ὁπ οἵ 

χοῦ, δῃᾷ οοηβοϊηρ 

δια ϑασὶηρ τ ῦΘ55: ἴὸ 

τοῦ, 12 ἴο {Π6 6 ῃ ὑῃδὺ 

χοῦ 5Που ἃ ρῸ ἢ 
ΜΘΙΚὴρ σοσίῖν. οὗ 
αοᾶ ΨΜῺΟ 15. οδΠηρ 

χοῦ ἴο πἰβ Κιηράοτῃ 
δια ΡΊΟΣΥ. ΝΣ 

911 1 ΤΗΕΒΒΑΙΌΝΙΑΝΑΕ 2:13--1}7 

18 Καὶ διὰ 
ΔΑμαᾶ Ἰσουρῃ ἰμ15 8150 

εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, - ὅτι 
ΔΓ ΒΊΝΤΩΒ ἴϑηκβ ἰο ἰπ6 αὐ ἰποθϑβδαηαῖῖν, Ὀδοβθαβθ 

παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ 
ΒΑΝΔῺΒ τεςεῖνεαᾶ δοηρϑιαάθ τνοχὰ οἵ Ἀρασαρ Ὀφϑίᾶθ 

τοῦτο καὶ 13 Τηάθθᾶ, παν ἐδ 
ΜῊ ψὸ 8ἰ5ὸ ἘΠ8ῺΚ 
αοα ἱποθβϑανγ, 86- 
σϑῖιϑθ ψΏΘη τοῦ τε- 
οοἰνοα. Οαοα᾽5 ποχζᾷ, 
ΜΉΏΙΟΩ τοῦ ὨρΘΔΙ͵ά ἔσο 

ἡμεῖς 
4: 

ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ - λόγον[υ8, τοῦ δοοορίθα ξ0, οἷυδ οξίβεα αοὰ γοὺ δοοερίοςἃ ποέ ψοχάᾶ | ῃρὲ 85 ἰῃθ ψογὰά οἵ 
ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν [τῆϑῃ, Ὀαΐ, Ἰδὲ 85 Δὲ ΟΥ̓ ΤΏΡ Ῥυαΐ ϑοροσάίηβδβ ἐχαῖῃξα ν 1ξὶ5 ἰπαῦ ΠΥ ἴκ, 85 τ6 
λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν] Μοσὰάὰ οὐ αοά, ψῃϊοῃ Ψψοτὰα οξαοάᾶ, ΨΈΪΟΒ δἰθὸ 15 ψουκίηρ νυ. ἱπ 5. ΑἸ5Ὸ οὖ ᾿ουκ ἴῃ χοῦ 
ὑμῖν ΄ τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ ᾿ ὈεΙονοτα. 14 ἘῸΣ τοῦ χοῦ. ἰδ (οΠ65) Ῥειμανίησ, χοῦ . ἔοσ [δ σοδπιρ ἐπαϊ αι ύοῦ δ, 
μιμηταὶ. ἐγενήθητε, ἀδελφοί,. τῶν [Ὀγούῃοσβ, οἵ. ὑπ6 σοῃ- 
ἰταϊϊδίουβ Υοῦ Ῥεοϑηθ, ᾿Ὀτοΐηοσξ, ΟΣ ἴδε  στερδύϊοῃβ οὐ οά ἐπϑὲ 
ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ [8τὸ ἰῇ σα ἅθ8, ἰὰ ΘοοΙθβίαβ οξίπε αοά {μ8 (οπεῈ8) Ῥϑίωρ ἴῃ ἐπ] πο ΠΏ ΟὨστιδὲ σ6- 
᾿Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ. ᾿ΙΪησοῦ, ὅτι τὰ [515, ὈΘαδῖιδβα ὙῸ 8150 Ζαᾶρα 1 ἐ εἶν 15 ΓΘ5.5, Ῥβοϑβ ἔπε] ὈθρδῺ ΒΌ οτίπρ αὐ 6 

αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς. ὑπὸ τῶν ] μαηᾶθ οἵ ὑοῦ οὐ γεΥΣ (1655) Ὑοῦ Βυξξοτοαά δαἰδὸ ὑοῦ. ὉΡ {88 ΘΟ ΥΨΙΏΘΗ [ῆ6 βπδτηθδ 
ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ [μίηρα, 85. μπὲ 8150 
οὐ Ἐ6]1ΟΥ ἰσιρθϑτηθῃ δοσογάϊηρ 85 αἶθὸ “ἐμον Όν 

τῶν ᾿Ιουδαίων, 15 τῶν καὶ τὸν κύριον 
1ῃ8 Φενν8, ΟΥ με (οὩ 65) δἷδο ἰδὲ Ἰιοχά- 

ἀποκτεινάντων ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς προφήτας καὶ 

[8.7.6: ΞΕ ΓΙΩΡ1 δὲ 86 
Ῥμδαηᾶβ οἵ. 6 σεῦ, 
15 ψῃο ΚΙ]ρΩ͂ ἐσθ τη6 
Τοτά Φοβθὰβ 8ῃᾷ {6 

Βανίηρ ΚαΙρα σεβὰβ δηα ἐβεὲ Ῥχορῃρίβ δπᾶ ὈτΟρπμοίβ δηᾶ ῬΈΙΒ6- 
ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, ο καὶ θεῷ Οουὐθα ι|5. ἘΌΣ ΟσΤΆοσο, 
5 ΒΑν ΔΒ Ῥεσβεσαϊορα οὗυὐδ, ἃμὰ ἴἰο ασοά  ποὲ [88 δῖα Ὡοῦ ρ]θαβίησ 

ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις  ἀοά, Ῥαῦ δῇ δραϊηβὺ ῬΙραβίηρ, ΕΤΟΤΟῚ ἐο 31} τ ἀπθπ [[{Π0 ἰηἰθχοδίβ ΟἹ] 81} 
ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς [τπϑῃ, 1685 ἰθὺ 

οὗ (οΠ.65) σοπέγϑυν, Βίμάουιηρ 5 ἰοίβε᾽ ἴο Πϊπᾶῖθσ τ ἔγΟσα 
ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, ΒΡΘδεΙωρ ἴο ῬΘΟρΡΙῈ οἵ 

[π6 πϑίϊομιβ ὑμπὰξ ἐπθβθ 
τ]ρηῦ 6 ξανθά, σία 

ΠΔΉΟΩΒ ἴο 5ρ6 δὶς ἴῃ Ἤχάρχ ἰδὲ Ἐπὲν σηϊββὲ μ6 ϑανθᾶ, 
εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας 
ἰαῖο {πὸ ἴο Β1ΠΠ ὰΡ οὗ ἔβεω {δὲ βίῶβ [26 χϑϑυϊύὺ - (ποὺ ὑπὸν 
πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ [δἰνγᾶγβ ΕἸ] ἃρ (86 
ΔΙνσασβ. Οδιὴθ δηθὰ Ῥὰξ ὑροὸθ ἐπθπὶλ ἐπ νυσαίῃ [τηϑαβυγο ΟΥὨ ἐμοῦ βίῃβ. 
εἰς τέλος. Βευὺ ὨΪ5 τί 85 δὖ 
ἰηῖο: δα. - " Ιρηρσίῃ σοθ ὉὩΡΟῺ 

11 Ἡμεῖς. δέ,.. ἀδελφοί, ] ἔβθια.. ΝΞ νε΄. Ῥαΐ, ᾿ Βτσοίθοσε, 11 ΑΚ ἴον ΟΌΣΒΘΙΨΘΒ, 
ἀπορφανισθέντες ἀφ ὑμῶν πρὸς [ῬτούΠοΥβ, πὴ τθ᾽ 

Βανηβ Ῥεθῃ οσρβϑηδά ἽΕ ΤΥΌΧα χοῦ ἰονναχα 1 ΟΥΘ Ῥογρανθα ὁ τοῦ 
καιρὸν, ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, ] ἴοῦ “θα ἃ 5μοτὺ ὑϊπ|6, 

δρροϊηϊθα ἐτθ ΟὗὨ ΒΟῸΣ, ἰο ἔβοβ πο ἰο ξοασί, ἴὰ ὈΘΥΒΟΩ, πο ἱἰπ 

περισσοτέρως. ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον | ̓Θᾶτῦ, χα εηᾶθανογθᾶ ΙΏΟΓΘ δρυαδν ψὲ βρεοᾶβα ἢῷῇ ἰδ ξδοα ΤᾺ τόσα 8 15 5081 



1 ΤΗΕ5ΒΑΙΟΝΊΑΝΗ 3:18--ὃ: ὅ 

ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 
οἶὗχοῦ -. ἴοββεα ἴῃ ΤΑ ἢ ἄεξῖσθ. 

18 διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς 
ΤἘὨΧΟΌΒ. ΜὩΪΟΙ νο ΨΠη1εὰ ἴἰο σοῶθ ἰοννδζᾶ 

ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, 
γου, δτοζεῖ Ι εοὖῷὖ Ρδῷὰῦ1] πη οὔςα δμᾶ ἔνῖοθ, 

καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς. 19 τίς γὰρ 
δῃᾷ οὐαὐὐίποῦθ 5. {πα ϑαΐδῃ. ψνδι ἔοὸσ 

ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως --- 
Οὗ ΟΡ ΟΣ 1ῸῊγ7 ΟΓΙἿ Οοχον ΟΥ Ῥοβδϑίϊηβ -- 

ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ---- ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου 
ΟἹΙἹ ποὶ [['5ὸ. τοῦ ---:. ἴῃ ἔσοηΐ οὐαὶ 1Τοτγὰ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ ; 
οἔιιβ “655 ἴὰ. ἐπ ΟΣ ἶσα Ῥτθβθηςρ: 

20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ 
᾿ “Ὡς ὙῸΣ χουϑδῖο ἰῃθ βίον οὔυβ δῃὰ ἴῃ 

χαρά. 
Ἴον. 

2 Διὸ μηκέτι στέγοντες 
ΤὨΤΟΘΒΉ ΏΙΟΏ ποῖ νοῦ Ῥϑδσ δ᾽ ΠΡ 

ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθήναις 
το ἰδουρῃῦ ν 61} το Ὀ6 δε ἄονναι 1χ Αἴμθηβ 

όνοι 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν 
(ουξο) δός, δῃὰ τνὸ βεὴΐ τιγαοίην, [86 

ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ διάκονον τοῦ θεοῦ ἐν τῷ 
Ῥσχοίμεσ οι δηἃ δεσνδῃὲ οξίμε αοὰ ἴῃ ἴμε 

εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι 
ΟΟΝ ἀγόντει οὔθ ΟὨμγσιϑί, " ἀκίο ἐπὸ ἴο Βχ ΒΎΤΏΙν 

ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως 
χοῦ 8δῃὰ ο σοχηξοτῖ ΟΕ ἰδμ6 ΡΦ11ε} 

ὑμῶν 8 τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς 
οὗ χοῦ τε ὩΟ Οἠ6 ἰο Ὀ6 βνναυεῖά: ἰὼ δε 

θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ 
Ἐυιριδίϊοσ5 18.656. ΨΟΣΥΥ (Ομ 65) οτ 

οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα" 
σοῦ πᾶνε ποσὰ ἐμαὶ ἱπίο Ἐῖ5. (8155) Μὲ ἄχα 1116 

ά καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, 
δθᾶ Τοσ ΠΡ ἰονναζάᾶ χοῦ νον οσο, 

προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν 
“6 ἌΟΥΘ Βα Ὀοΐοσα ἰοχοῦυ ἴμδΐ ΨῈ ΣῈ δοουΐ 

θλίβεσθαι, καθὼς καὶ 
ο Β6 βυξογίηρ ἐσθ υ]δείϊοι, ΔοσΟΣαΣΩ 85 8150 

ἐγένετο καὶ οἴδατε. ὅ διὰ 
1 85 οοουχτρα 84 σοὺ δᾶνὸ Κῆοννῃ. ΤὨΣΟΌΡἢ 

τοῦτο. κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ 
[15 Β|ΞΟ1 ποΐϊγοὶ οδύίθσυρ [βοΐ ἰἴπίο {πὸ 

γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πῶς 
ἴο Κπὸνν 1τὴ6 δε οἔνοῦυ, ποῖ ϑβοϊλθμον 

19. Ξεα. Αρροῃάϊχ ὑπᾶρσ 1 Οογηὐηίδηβ 16:17, 
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ἴο 566 Υόῦκ ἴδοθϑ ἢ 
ατοοῦ ἄἀρδῖτθ. 18 ΕῸΣ 
{ἷ5 τθαβοῦ Μὰ ψδηΐοα 

ἴο οοηθ ἴο τοῦ, γ65, 
1 Ῥβ8ι], Ὀοΐῃ οὔσθ ϑηᾶ 

8ι, Βοοομά ὑζῆθ, Ὀΐ 

Ξεαῖδα οαὖδ ΒΟΙΌΘΣΒ ΟἿΣ 

Ῥδαίῃ. 19 ΕῸΓ ψῇδὺ [5 

ΟἿΣ ΠΟΡ6 οὐ ΟΥ̓ οὗ 

οὐόνῃ ΟΥὗἨ οχυϊϑίου--- 

ΨΥ, 15 ἰῦ ποῦ ἴῃ ἔδος 
του }---Ὀ ΙΌΥΘ ΟἿΌΣ Τιογὰ 

Ζώε5ι59 δὖ ἢΪ86 ὉΓ65- 

ρῇσϑϑε 20 γοῦ σογίδιῃ- 
ΙΥ 816 ΟἿΪΓ ΡΊΟΥΥ δηὰ 

20. | 

Ηδῃοο, ΏΘΩ τὲ 
σου ὕθασ 1 δὸ 

ἸοΏΡΟΥ, 6 58}. Βοοᾶ 

{(ὼ Ὀ6 [ἰεΐῤ δοῃθ ἴπ 

Αὐμθηϑ; 2 δῃα ψὰ βοῃΐ 

Τπηοίν, ΟἿΣ Ὀσοῦμοῦ 

δια αοα᾽5 πλ ἰδίου ἴῃ 

[86 ροοᾶ δ δοιαὶ 
{μπ6 Οἰχῖϊδῦ, ἴῃ οὐδ 

ζο ΙἴΏ83Κ6 τοῦ ἔσῃ 

δῃα οοχγηΐϊοσῦὺ γοὸῦ ἰπ 

ὈΘΏΔΙΣ οὐ στόοῦκ [Ἃ8]10ῃ, 

ϑίμαῦ Ὡὸ ΟἿΘ τηϊρῆΐ 

Ὅ6 5ναγθαὰ ΨΥ ὕμεϑα 

ἐσιρυϊαύίοηϑ. ἘῸΓ τοῦ 

γοῦγϑοῖνο πο ψῈ 

ΔΙῸ δῃροϊηὐθα ἰο ὑμὶβ 

ΜΟΥ ὑμίηρ. 41 ἔδϑοῖ, 

ἴοο, ΨΏΘΩ ψΜὸ. ψογα 

πῃ τοῦ, ἷὀΎὰ τι5οᾶ 

ἴο 0611 χοῦ Ὀοζοσθῃδηᾶ 

ἐμδὺ ψὰ χοῦ ἀδβυϊπρα. 

ἰο βιθοσ ὑὐἱρυϊαθίοι, 

ἡυδὺ 85 ἰῦ Ὠδ5. 8150 

ἨὨΔΡΡΡΩΡΩ͂ δπᾷ 85 τοῦ. 

Κηον. 5 Τα δὺ 15 ΨΜὮΨΥ, 

ἱπᾶθοα, ψΏρῃ 1 οοιμά 

ΘᾺ ἰὑ πὸ ΙΟὩρΟΣ, 1 

βοηὺ ἰο ΠΟῪ οὗ συόῦκ 

ἔα ΓΘ 55, 85 Ρεῖ- 

ὮδΡὺ5 ἰῃ ϑδοὴθ ὙΜῈᾺῸ 

ἐπείρασεν ὑμᾶς πειράζων καὶ 

: ὁ κόπος ἡμῶν. 
οταρ τὶ (η655) τηὶδ!ξ θθοοῖηθ ἰμ6 ΙϑΡοῦ 

᾿ Τιμοθέου πρὸς 
ἙΕϊσαΐ πον Ραὲ μανίηδ᾽ σοτὴθ οὗ Τίπποίην ἰοννδσα 

εὐαγγελισαμένου 
δηα πονίηρ βίνϑη βοοά 65 ΟΣ 

ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ 
ΟΥ χοῦ, δῃὰ 

ὧν ἀγα 
ἐμαί ὑοῦ δῖα βανίηρ ΤΟΙ ΘΙ σϑιισα ΓΜ μ θὴ 

ἐπιτοθοῦντες 

, ἅπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 
δοσογάϊηρ ἴο ΏΪΟΏ (ἐπ 1655) ονοὶ 8150 

παρεκλήθημεν, 
νγ8 Μότα σοχηϊζοσχίθα, 

τῆς ὑμῶν πίστεως, 
ἐἰρι]δίῖοαη οὔτ τόρ ἰῇ6 οἶ του 

6 ΔΙ ΠΝ 

κυρίῳ. 9 τίνα 
ἅΤΘ 5ίδ πα δ᾽ 

εὐχαριστίαν 
τιδηκβείνη δ᾽ 

ἀνταποδοῦναι 
τὸ δῖνα Ὅδοῖκ ᾿πδίθδα δρουὲ 

ἴο ψΨ ϊοη. ψὲ ἅτ στο]οϊοίησ 

θεοῦ ἡμῶν, 10 νυκτὸς καὶ 
ΟΣ αἰρης δηὰ 

ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ 
ΒΌΆΡΟΓΔ Πα ϑ 

τὸ πρόσωπον καὶ 

ΒΌΡΟΙΠ ΙΟΔΕ 

καταρτίσαι 
δηάᾶ. ἰοὸ δα]ιβέ ἄοννῃ 

τῆς πίστεως ὑμῶν; 
ἰοβθοα οἔὔυου ἐδ 

ὑστερήματα 
(55) Ιϑοκίηρ οΟὗἩ {Π6 

ὁ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν 
ΜΕΥ (οη6) Ρὰξ ἐπα ἀοα δῃᾶ Βδίμοσ οὔ τὰ 

τὴν ὁδὸν ἡμῶν 
δ᾽ ὨΘ βἰχαϊβρῃΐθῃ ἀοννῃ κε 

ὑμᾶς: 12 ὑμᾶς 

περισσεύσαι . 
ΤῺΔΚΥ᾽ σϑῖιδο ἴο ὈΘΟΟΣῺΘ ΙΆΟΥΟ ΤΑΣ ΤΏΒΙΚΘ Δρου Πα 

1 ΤΗΒΗΒΑΙΟΝΊΙΑΝΆ 8: 6--.2 

0π6 ἐδθιηρύο τϊρηῦ 
ἤδνθ ἐθιηρίθα τοῦ, 
ΒΗ ΟἿὮΚ ΙΔΡΟΥΓ χηϊρηῦ 
αν ἰυγησᾶ ουὐὐν το 
Ὧ86 ἴῃ νϑδίῃ. 

, ΘΒ Τιχοίην Ἠδ5 
1ιϑῦ ΠΟ σομλθ ἰὸ ιτ15 
ἴσοα στοῦ δῃηᾷά ρίνϑῃ 
5 ὑῇε ρμοοὰᾶ θὰ 5 
ϑρουῦ τόῦᾷ ἔαϊνξαϊ- 
ὯΘΘ5 8δηα ἴονθρ, δῃὰ 
0Ὡ8Ὃὃὸὺ γὙοῦ οσοῃύ 6 

ὨδνΙΏΡ βοοα τγϑηλθια- 
Ὀγθῶσθ οὗ τιὁῪ ΔΙ 88, 

ψϑαγηΐμρ ἴο 566 Ὁ5 
1ὰ 'ῃ8 ββϑηθ ΨᾺΥ, ἰπ- 
αἀορα, δ5 ψὸ 8150 ἄο 
χοῦ. ΤΤμαῦ ἰδ ΨὮΥ, 
ὈΤΟΙΏΘΙΣ, 6 δᾶνα 
Ῥθθὼ σογητογίθα ΟΥΟΣ 
τοῦ 1 811 οὐ π66θ5- 

ΒΒ: διὰ ὑγὶριΠαὐοι 
ΣΟ ἐπθ ἔαιθ ]- 
᾿ὭΘΗΒ ὙῸ 5ΠΟΨ, 8 06- 
Οϑδα ΠΟ 6 γα 1 
τοῦ 5ἰδαῃμαᾶ ἤσ ἰὴ 
[[26] Τιογᾶ. 9 ΕῸΣ ψΩδὺ 
μδϑηκϑρίνηρ σὴ ΜΘ 
Το ἴο Οαοα σοῃ- 
᾿σογηΐηρ χοῦ 10 ΤΟΣ 
ἴΟΥ 81 [ῃΠ6 ον ἢ 
ΜΟῚ χὰ ἅτ τϑ]οϊοξηρ 
οὐ Ὑοῦᾷκ δοσοιηῦ Ὀ6- 
Το οὖγ ἀοά, 10 ψῺ16 
Ὠἱρὴῦ θά αἷδν να 
ΙΏΔΚΟ ΤΏΟΣΟ ὑθϑη 6δχ- 
ὈΥΘΔΟΓΟΣΏΔΥΥ ΒΌΡΡΙΟδ- 
Ὁ1οὴ5 Ὁ 566 τόοῦξ 
ἴδοθ δὰ ἴο χῆϑκα 
Βοοά ὑμ8 (μίηρβ ὑμδὺ 
8.6 Ιδοκίηρ δροῦῦ τόοσκ 
Ταὶ 

ΠΝΟΝ ΙΔ ΟἿΓ 
αοα δῃᾶα Ἐδίμου Ὠϊπὶ- 
Β5ΟΙΣ δηα ΟἿΓ Το 
σοδθὰβ αϊτθοῦ ΟὐΓ 
ἍΕΥ ὈΓΟΒΡΟΓΟΙΒΙν ἴο 
τοῦ. 12 ΜΟΥΘΟΥΘΙ, ΒΥ 
ῃ6 Τιογὰ οϑδο τοῦ 

[ΓὉ ἴποζθϑῆθ, γ68, 
ϑκΚα τοῦ ϑδροιμμπᾶ, 
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ἢ, ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντος, οἴδοε ἀραὶ ὑν τ ἄτα 
ὍΕΝΝ ὶ ἡμεῖ ἰς [86 6 80 ἅο 

ΔΕσΟΓΑΙΠΕ πὴ ΡΝ ἔἐνεα ἴσο Νν ΩΣ χοῦ! δον ἰο ὧδε δρᾷ 

ὑμᾶς, 1 ΗΝ ΩΣ Ἢ τπρίοιν οέχου ἴπὸ τοῦ μϑᾶγίβ ἥξτη, απς 

καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἀγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τἰοδηεοὶς δ, μολιηοῦο 
εἶδος ἀοῷ τοὶ Ἰαῖρος ἡμῶν ἐν ἀῇ Τκοβοσσολ, σαοθε οἱ σας πτοαν 
εἷοῦ, κυρίου ἡμῶν ᾿ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν δας ἀπῦα 81 τὶς 

ἁγίων αὐτοῦ. ᾿ 4 Ξϊμδιν, Ὀτοῦμοτρ,; ΒΟΙν (οὔ 65) οἱ Ὠέίτη. τὸ τϑααδδὶ χοῦ 

ς ἃ ΐ ῶ ᾿ Γ σοῦ Ὁγ Λοιπόν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ἰδηά ὌΧΠΟΥ ᾿ 
4 Τιοξίονοῦ. (πε), Ῥεοίδεοτο, ψγὸ 416 σεαυθϑεε  [ὴ6 Τιοτά σοραϑ, 7ιϑὲ 

ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, [85 τοῦ τοοθίνθα [[Π6 
γοῦ πᾶ ννγὸ 816 ΘΒ ΟΟΌΣΒΡΊΩΡ ἴθ ΤΩΟΤῚ “655, 1 :ηϑύσοῦο}}]Ἱ ΤΥΟΠΣ τ 

ἵ ὰ ᾽ ον τοῦ οὐδὲ ἵνα καθὼ παρελάβετεῪ [οἢ ᾿θς 
ἴπ οσᾶϑυ ῃδὲ βοοοσάϊηβ 85. τοῦ χερεῖνϑα δοθββιάθ ἰὼ Ὑ8ΠΞ δῃᾶὰ Ὀ|6α86 

ΜΕ ΨΨΕ ᾿ δ Ω ἭΝ Ἰαδὲ 85. τοῦ 
πα ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς αοά, ] ὉὉ 
ΠΑΝ ΜΈΝ τ 6 ον 11 15 ὈΙ 5 του τὸ ἴῃ ἤϑοῦ ψαῖκι 

περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, ἴῃρ, ἐμαὺ σοὺ που 
ἴο Ὀ6 ψψδικίπρ ρου δή ἴοθε ῬΙθαβίῃξ Οὗ, Κρὸρ οὐ δοίηρ τ 

ὰ καὶ - περιπατεῖτε -- 
«εἰοθὼς 85 8150. τοῦ δῖ ψνδικίηβ δρουΐ, -- προεο ΤΣ, ὦ τον ἰδῶ 

΄ ΝΗ ΜΝ 
ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. ΟΥ̓ 

ἴῃ ογχᾶσυ ἐδδὲ χοῦ 8. ΘΡΟ ΠΩ ταῖμοσ, {σαν τοῦ ΓὨΓΟΙΡΏ ῃι 

2 οἴδατε γὰρ τίνας' παραγγελίας |Ιιοτά “6515. : 
Υοῦυ δνα Κῆοη ἴον ννδί - ΘΒΑΙΒΘ5 ᾿ ΞΕἘῸ {πὶβ ἰ5 σῆδὶ 

ἐδώκαμεν ὑμῖν “ διὰ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. | (πτοὰ 115, ὑπ βαᾶπο: 
γε αν  ἴοχοῦυ ἰπτοῦρῃ ἰμ6 ΙΤοτὰ 6588. Ενίηρ οἵ τοῦ, ι 

8 Τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ σοῦ δρϑίαϊῃ ἔγομι ἴου- 
ὙᾺϊ ἔοχ 15 Δ 200} οἵδε αοά, ἐδ πἰοθθίοι; - 4 [μὲ - ΘΔ. 

ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς οπη6 οἵ τοῦ 5ποαϊά 
ἷ ἷ 27}: 56Ι͂νθ5 ἔγοζα τοῦ Ν ΞΟ ΒΟΔΊΈΟΙ. κω χοῦ, ἴο 6 τας ς δεν Κποτ πον ἴο δοὲ ροσ- 

ἀπτὸ τ πορνεία : βΞ ΨῸΣ 
ἔτοτα ς ἐσαασδετοῖ,, ἴο βανθ Κῶοννῃ  βΟ5ϑο Οἱ Ὠϊΐθ ΟΥᾺ 

ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ΨΈ5Ε6Ι ἴῃ βθλοίβοα-. 
Θ80Ὰ (056) οὗ γοῦυ ἐμπε οὗ Πίταξθιε νε 5561 ἴο ΡΟοβββββ] [ἰοὺ 84 ὨΟΏΟΣ, ὅ ποῦ 

ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, ὅ μὴ ἐν πάθει [1ὰ σονοΐουϑ κοχῦδὶ 
π΄ βαρ ιβοδίίου δα ΒΟΟΣ, ηοῦ 1ὰ | Ῥϑββίοῃ δρροῦϊα ΒΌΘΗ 88, 

ἐπιθυμίας καθάπερ, ΚΟῚ [4150 ὕμποβθ ᾿ϑύϊοῃβ. 
ΟΕ ἄοβίσα ϑεοοογαάϊῃρ ἰο Ψ ΕΪσα , δόμεν ὐδὰ ϑ »ῃ μαγ σΉΙΘΗ ὅσ ποὶ 

τὰ ἔθ τὰ εἰδότα τὸν θεόν, : : 
[0] ΕΝ ἔῃ6 (οῃ65) ποῖ μανίῃρ πον 86 αοά, κοῦ ἃ ο ; δι ὑμαὲ 
6 τὸ ὴ εὑπερβαίνειν καὶ 80 ᾿ ἶ 
(ὰς ἐδὶ ἕο εὑπερβαίνε ΟΥΟΥ δηᾷᾶ 1 ροϊῃῦ οἵ Ὠδγγηΐησ δᾶ 

135 566 5:23, ζοοίϊηοῦρα, 
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πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν [ΘΔΟΙΟΘΟ ΡΟ [6 ἰο 08 ἰδκίῃρ' τόσα οὗ ἰὰ ἰῇ8θ χηδίίοσ ἐπ Ἀτοΐβευ. ἰχὶρηΐβ οὗἹἉ ἰδ ὈΧΟΙΙΟΥ αὐτοῦ͵: διότι ἔκδικος Κύριος περὶ [ἴῃ ἐῃϊ5 τηδύϊαγ, Ρ6- ΟΣ ἰτα, ἰπσοῦθῃ ΗΟ Ώ ΘΥΘΩΒΟΥ Ιιοτχὰ ρου [σϑ1156 σομονδῃλ ἷβ 18 
πάντων τούτων, καθὼς καὶ [Ὑἶ2ὴ0 δχϑοίβ ρῃῃίβῃ- 81 ἴδεβαε (ἰἰηρ5), ΔΟσΟΓΤΆΪΩ ΕΣ 85 150 ἰχῃϑηῦ Ὁ 841 [656 προείπαμεν ὑμῖν καὶ [ὑμίηρθ, αδῦ ἃ5. τὸ Ψ6 εξοχϑῃβῃηά βδα ἴο γοῦν 88 [ἰο]ά τοῦ ΒΟΓΟΣΘ8ηΩ͂ διεμαρτυράμεθα. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν [8δπηὰ 815. ραγα στοῦ ΜῈ ἱποχουρθην Ῥοσα τυϊίμθϑ. Νοὶ ἔοσγ {9 |6] 
ἡμᾶς. ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ’ ἐν 5 8 αοαὐ ὡροῦ ὈΠΟΙΘΘΏΏΘΕΒ μι. ἴῃ 
ἁγιασμῷ. 8 τοιγαροῦν 

88 Π ΟῚ βοδίϊου,, Τὸ γοι-ἔοχ-πουοζοσα 

ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον 
Ραϊίης αϑᾶθ. ποῖ ΤΑΔῚ 

ἀλλὰ τὸν θεὸν. τὸν 
Ὀᾳμξ ἐπ΄ αοα {π6 (οπ6) 
αὐτοῦ “τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς. 
ΟΕ ἴα. ἰᾷ6 Βοῖν ἰπίο ὑοῦ, . 

9 Περὶ “δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ΑΡουΐ Ῥαξ. [Π6΄ Ῥγχοΐποιὶν δἰδεοϊου ποὲ πδϑά 
ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γοῦ 8:6 βανίηβ ἴἰο Ρ6 ψυεϊπρ ἴο Υοῦ, νϑῪν (0165) 

8. ἱπβοσουρῃ πίϊῃθϑ. 
7 ἘῸς αοα οβιρᾶ 5, 
Ὠοῦ τἰὰ ΘΙ] ΘΒ ησ 6 

ὁ ἴῸΣ ὈΠΟΙΘΘΏΣΘΕΝ,. θα 
᾿ 88 (056) [ἴῃ σοπηροίίοῃ - ψ ΙΕ 

τς ἀθετεῖ ΒΒ ΔΟυ ΣΙσαύίος, 8. 50, 
ἈΘ 15 Ρυξεηε αϑίᾶθ [θη (6 ΤΙΆϑιι. μοῦ 

διδόντα τὸ πνεῦμα Βον5. αἰσσορασαά ἴα 
Εἰνίηὴ ἰὰᾷὰς ερὶσὶξ αἸδτορδγάϊΐηρ, ποῦ 

ἸΆϑ, Ὀπ Οοά, ψ8ο 
Ρυΐβ, ὨΪΒ. ΠΟΙΥ βρίγῖς 
ἴῃ τοῦ. ᾿ 

9 Πονονοσ, ΜΙ τοῖ- 
ΟΙΘΠΟΘ ἴο ὈΣΟΓΒΘΙΙν 
Ιονθ, χοῦ ἄο πο ποοὰ 

ε 

γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ [5 ἴο ΡῈ πτϊηρ τοῦ, ἴοσ ὑοῦ Νὰ τυ μον Ὧ 8:6 ἰπΐο᾿ [π6} 0γ γρῦ γουσβοῖψαα δα ἀγαπᾷν ήλους" καὶ γὰ » ἴο 6 Ἰονἱη ΟἿΘ 8ποίῃ .; δῃᾷᾶ ἌκΝ ἰϑυρμῦ ἮὮῪ αοά ἴο 5 ΜΝ ᾿ ᾿ ΜΝ ὍΘ. ὉὯ6. βϑηούμοτ; ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς 10 ἢ τοῦ δῖ ἀοίηῃρ:- ωἰἐ ἰπίο - 811 [8 ῬῬχγοΐξουβ ϑηά, ἴῃ ἔϑοῦ,. τοῦ 
τοὺς ἐν ὅλη ᾿ τῇ Μακεδονίᾳ. [318 ἀοίῃρ' 10 ἰο 811 [μ8 [ῆ6 (ΟΠ) 65) ἴπ τ ΒοΪα ἐμ8 Μαςοθάοῃία. ᾿ ὈΥΟΓΏΘΥΒ ἰὰ 81] οὗ Μ8δο- 
Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, Θ᾽ ἀο΄Ἴ1:8. Βαὺ χα 6χ- 8 8.6 ΘΟ ΓΘΕΊΠΝ Ῥυΐ του, ὈτοΐΏΘΙΒ, Βογχὲ σοῦ, Ὀγούμογθ, ἴο 
περισσεύειν μᾶλλον, 11 καὶ [ροὸ οὔ ἀοίῃπρ 16 ἴῃ ξ11- ἴο θ6 δρουῃμάίηρ τδίῃϑυ, δᾶ 

Ἢ ΕΥ̓͂ ΤηΘΘΒΌΓΕ, 11 δηὰ ἴο 
ΙΔ Κ6 Ὁ σοῦκ δἰπὶ ἴο 
1ν6 αυϊοῦν δηᾶ ἰο 

φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν. καὶ πράσσειν 
ἰο 6 ἔομᾶ οὗ ΒοθΟΣ ἴο Ρ6 αἰδὲ βηᾶ ἰο Β6 ῬΘΥοστοϊη 

τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ᾿ ταῖς χερσὶν [. ΜΝ ἴμο (μὲπῈ8) οντι διά ἐο 6 Ὑγοσικεῖπα. ἰο ἰδ μδηαα Πα Ὑοῦπ ΟὟ θαδὶ- 
ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν,  ᾿. 58 δπά. ΜΟΣῚς ἢ οἔγου, δοσοσάϊηθ 88 ἴο γοῦ Ὑ)6 ΙαΙὰ σβασρο, [σόῦα Πϑπαᾶβ, δῦ 85 12 ἵνα ᾿ περιπατῆτε ὸ. ΟΥ̓ΔΘΓΕΩ τοῦ; 12 50 

ὅπ ογσᾶου ἰμαὶ τοῦ τϑν Ὀ6 ψϑικίηρ ἀροαὶ ἰδαὺ σοῦ την. 6 
εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ γΘΙΕΙΏΡ ἀθοθη ΠΥ ὃ 5 ἀθοθηθν ἰοννασα [88 (οῃ85) ουΐδιάθ βπᾶ |ΤΟΡΘΤΑΩ͂Ν ῬΘΟΡΙΘ ουἐϑίαδ 
μηδενὸς χρείαν ἔχητε. διὰ ποῦ ΡῈ πρράϊῃρ 

οὗ ποίμτηρ Ὡδρᾶ ὑοῦ ααν ΡῈ μανίηρ. Θηγίϊηρ. 

θ᾽ Φαῃονδ, 01,8,11,18.. [86 ΙΤιογᾶ, ΒΑΝΡ. 90 (οᾶ, ΒΑΨΝ 185; ΤΖομόνδῃ, 5:1, 
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13 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, 
Νοὶ ψὸ δῖ ὙΠ ὈὰΣ ὑοῦ ἰο ἈῈ ἱξιπογδηΐ, 

ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, 
Ὀτοΐμουϑ, δρουξ 1886 (ΟΠ 65) 5, 

ἵνα λυπῆσθε καθὼς καὶ 
ἰὴ οχᾶοσ ἰδαὲ ποῖ στοῦ τὴ8. Ὀ6 58 ϑοσοσάϊπηε 8ἃ5. 8150 

οἱ λοιποὶ οἷ ἔχοντες ἐλπίδα. 
πο Ἰοξίονον (ομθϑ) {ἐμ (ομ65) ποῖ βδνίῃβθ ΒΟΡδ. 

14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανεν 
ΙΣ ἴοσ 6 το Βοϊϊονίηρ δ {7655 ἀϊεά 

καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς 
δᾶ 6 βίοοά ἄρ, 8 8150 ἐῆα αοά ἐδε (0865) 

κοιμηθένται διὰ τοῦ ᾿[ησοῦ ἄξει 
παύίης βήδεν τοῦθ ἰδ6 Φεθθβ΄ [6 1} Ι6δᾶ 

σὺν αὐτῷ. 15 Τοῦτο γὰρ ὑμῖν 
ἰοσοίμοσν τ ὨΣΤΩ. ΤῊΐ15 ΖῸΣ ἴο τοῦ 

λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ 
νὰ τς ἈΤΩΒ ἰὰ τσννοσχγὰ οἵ Τιοτά, τὰ ψΨψὲ [δ6 

ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς 
Ἰἱνίη 8 ἰδ6 (οτλ65) Ῥοίηρ 1οδΐ ατουθὰ ἰηῖο 

παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ 
Ῥσόβϑθῆςθ οὔ ἴῃ 6 Τιοτὰ ποῖ 

φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας" 
᾿νὸ 5ῃουᾶ σοχὴθ δῃμθβϑᾶ οὐδ ἰπμ6 (ομ65) δανίηρ βιθρῖ; 

16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, 
Ῥδοϑαξθ νοσν (οὔθ) μα Ιοτᾶ ἴθ ΟΘΟΓΩΙΩΔΙΩ͂, 

ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι 
ἴὰ νοϊοα Οὗ ἀσοῆδηῃβθεὶ δηᾶὰ ἴὰ ἰγυχαρεῖὶ 

καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, 
ὯΘ6 ΜΠ] οογὰβ ἄοψνῃ ΖΎΟΙΩ ΒὨφάνθῃ, 

νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 
ἀεδᾶ (ομοβ) ἴθ ΟἸὨγίβί ΨῚΠ δἰδηᾶ ὉΡ Βγϑὶ, 

17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ 
ἘπουσαροΣ νὰ τὰ8 Ἡνίηξ ἰῇ (Ομ 65) 

περιλειπόμενοι σὺν 

θεοῦ, 
οὗ αοᾶ, 

καὶ οἷ 
οᾶ τὰς 

ἅμα 
δὲ ἴμ6 βαπὶρ {ἰτὴδ Ῥρίῃρ 1εϊ δστουῃα ἰοφσοῖμοσ ἢ 

αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 
12 ὙΞ} 71 }111 6 βῃαίοῃθα 1π αἰουαβ ἱπἴο 

ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα: καὶ οὕτως 
ταθοϊϊρ οξίῃεο Τιοτὰ ἱπίο 8; διὰ ἰδὺβ 

πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα. 
ΔΙνν αν 8 ἰοροΐμον υὐτα Ιοτὰ να 5Π8}} ΡῈ. 

18 “ὩὯστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς 
᾿Αβιϑηᾶαᾶ 6 τοῦ ΘΟΙΆΖΟΥ ΒΚ ΟἿΘ δηοίμοῦ ἃ {π6 

λόγοις τούτοις. 
ννοσχαβ ἴμ68θ. 

916 

13 Μογϑονϑῦ, ὑτοίῃ- 
ΟΥ, Ὸ ἅἀο τοὺ ψϑηΐ 
τοῦ ἴο 6 ἱρῃογδηὶ 
σΟΠΘΟΥΪ ὑδοβα 
ὍῺΟ 8:6 βθορίηρ [ἰὴ 
ἀδαῦῃ]; ὑξδαύ στοῦ 

Δ Ἰοὺ ΒΟΙΤΟΝ {πὲ 

85 6 χεϑὺῦ 8150 ἀο 
ΜῺΟ πᾶνθ ὯῸ ὮΟΡρΘ, 
Ἰ4ῈΟΣ 1 οὐ ἴδιϊῃ 5 
ἰῃδὶ “655 αἀϊ]οα δηὰ 

ΤΙΌΒ6 ϑρδίῃ, 850, ἴοο, 
ῃοδο ὯΟ Ὠδγνα 9181]|6ὴ 
8516ῈΡ [[Κἃ ἀδδῃ] 
ἀσουρῺ 655 Οαοῦ 
Μ11 Ὀσὴρ στ Ὠΐτη; 
15 ἘΌΣ (15 15 ψαὺ τα 
[61 τοῦ ὮὉΚΥ σε ονδ ἢ Β" 
ψοκά, ὑμδὺ ψα ὑπ6 1ἰγ- 
ἰὴ ΨΧἘὈΟ βυτνίνα ἴο 6 
Ῥσθϑθῶσθ οὗ ἰδῆ Τιογά 

5181 ἴῃ 0 ΜΠΡΡ ττ- 

ορᾶθ ὕμοβθ ΨψὯΟ ἤδνθ 

Δ116 0) Δ851660) [ἰ1ἢ 

ἄρα]; 16 Ῥθοδϑιϑα 88 

Τιογαρ ὨΪΠΊΒΘΙΣ ΨΠ1ι ἀ6- 

βΒορῃάᾷ ἔτγοια ἤδᾶνθῃ 

ἢ 8. σοχηχηθηαϊηρ 
6811, πὶ 835. δ. ἢ- 

8Ώ6Ρ615 νοΐθοα δῃᾷὰ ἢ 

αοαβ ὑτυτηροῦ, δῃᾷ 

οϑβα ΨὴΟ 8416 αδϑδᾶ 

ἴὰ υηΐοῃ ἢ ΟἸγὶδὺ 

Ψ}1 τῖδα σγϑὺ. 17 Αἴ- 

[δα γα [86 ᾿ἰνίπρ 

ΨὴΟ ἃγο βυγνίνίηρ ψ11, 

τοσοῦ νι ὑμθσῃ, 

ὍὯ6 οσϑυρηῦ αὖδῦ ἰἢ 

οΙἸουας ἰο τηδοὺ [88 

Τοταρ ἰῃ {π6 δἷἱγ; δῃὰ 

ὑπι5 ΜΘ 5811 δίψαν 5. 

με ἢ [{16] Τιοτά. 

18 σου θαυ θην ΚΘΘΡ 

οομλζοτυϊηρ οὯ6 δϑηοίῃ- 

ο τ ὑῆθθα ψοσζάϑ. 
 “πΠΠΠΕ|ῆ  ΠπΠΦῆΦΦΦΦΦΦππλλλ π ͵ ͵ 6 -....-..---- 

155 Τομονδ 5, 91.8,11,.18.. [ῃ6 ΤιοΓᾶ᾽ 5, ΒΑΝΒ. 16,110 ΤῊΘ Τιοτγᾶ, ΒΑΚ ΕΘ; 

Φομονδῃ, 71.831... 17. σοῆονδῃ, 98. 

911] 

Β Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν 
Δρουί μυΐ 168 Ὄγαθϑ δρᾶ τὰὼ6 

καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν 
δρροϊηϊεα [ἴγηθ5, Ὀχοίῆθυξ, τοί ποραᾶ 

ἔχετε. ὑμῖν γράφεσθαι, 2 αὐτοὶ 
χοῦ δῖ βανίῃβ. ἰο χοῦ ἴο 6 τχιτίρῃ, ΝΘΥΥ (οΠ65) 

γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα 
ΤΟΣ δχϑδοῖν τοῦ δνθ Κη [10 ἂν 

Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 
ΟΣΤοΤὰ 85 Στ {πὸ ἴΪὰ ὩϊρηξΣ ἰδ [5 σογγίηρ. 

3 ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη καὶ 
οπονοσ ἐπαν τῆϑν "6 Βδ σὴ 5 Ῥϑδοθ ἃπα 

ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς 
βοοιυριῖν, [2 73} Βυάάοῃ ἴο ἔπθπλ 

ἐπίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν 
5 βίαι αϊσι ἀρο αἀσβίσιοϊίο ἀϑτονε ἰμ6 ἱχίῃ ὕδρ 

τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ 
ἰο [26 [ψνοσῶϑ}] ἴπ ὈΦΙΝ πδυΐηβρ, δῃηᾷα οΐ ἢοΐ 

ἐκφύγωσιν. 4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ 
ἴον 5ῃουα 866 ουΐ. Υχου Ῥαΐ, Ὀσχοΐουβ, ποῖ 

ἐστὲ. ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα 
τοῦ δῖ ἴθ ἀδυκῆθθβ, ἱποχάᾶεδσ αὶ {πα ἄδν 

ὑμᾶς ὡς κλέπτας καταλάβῃ, 
χοῦ 85 τον 5 5ὨοΙ Πα τεοοῖνα ἄονῃ, 

ὅ πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ 
5οὴ5 οΥ̓ Πρ στοῦ δῖ. δῃηᾶ 

ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ 
6 δ ΟΕ πἰρῃΐ ποί-ρυϊξ 

811 ῸΥΣ 

υἱοὶ ἡμέρας. 
ΒΟῺΒ Οὗ ἅδν. 

σκότους. 
οὗ ἀδΥΚῊ 655. 

τοῦ 

Οὐκ 
ΝΝοῖ 

6. ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς 
ἜΘΔΙ ἐποσχοίοσθ πο τὴδν ἵν6 Ὀ6 βθθρίηβ 85 

οἱ λοιποί, ἀλλὰ γὙρηγορῶμεν 
ἴπμθ6 Ἰϑξίονοσ (οπ65), θυ τὴϑν ΜῈ Ὀ6 βίδυ ηξ δύνα 

καὶ νήφωμεν. γ οἱ γὰρ 
δῃᾶ ΤῊΔΚ) ΜῈ Ὀ6 Ξοθοσ. ἘΠῸ (ο)65) ΤΟΣ 

καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ 
ΕἼ Ξ, ΟΣ οὗἉ αἰσδξ ἴμεν ἃ.’ Βιθθρίη ρ, δια 

οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς 
ΟΣ ἰσῃΐϊ ἴῃς (ο65) βειηρ Ἐπευάβοινοβ ἀσιιαῖκ 

μεθύουσιν’ 8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες 
ἴδ. 8: Ῥοΐϊὴρ ἀγηξ; “6 ουξ οὗαδν οὲῃρ 

θώρακα 
Ῥτσγϑαβίριαία 

περικεφαλαίαν 
ὨοΙπιθὲ 

ἐνδυσάμενοι 
Βανίῃδ Ρεΐ οα 

ἀγάπης καὶ 
οξονο δᾶ 

ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς 
Ὀθσοϑθθ ποῖὶ ρΡυΐ τι5 

νήφωμεν, 
ΤΩΔΚ᾽ ΜῈ ὍΘ ΒΟΡΕΥ͂, 

πίστεως καὶ 
ΟΥ ἔβὶτα δῃᾶ 

ἐλπίδα σωτηρίας" 
ἤορΘ οὐ βεαϊνίίοι; 

25. Τομονδ᾽ 5, σ17.8,18,14,16-18. {ῃ6. Τιογα᾽ 5, ΒΑΨΕ. 

1 ΤΗΕΒΕΒΑΤΟΝΙΑΝΕ ὅ: 1--- 

Η ΝΟ 8ὃ5 ἴΙ͂ῸὉ [ῃ8 
Οὐχηθβ δῃα [6 568- 

β0ῆ5, Ὀσοΐωθυβ, στοῦ 
Ὡθρα ποίηϊηρ ἰὸ 6 
τυὐγιϊῖοη ἰὼ τοῦ. 2 ΕῸΓ 
Ὑοῦ ψοΟΌΣΒΘΙνοα. Κῆον 
αὐἰϊδὸ 61 ἰδὲ σ68ο- 
γΔΠ 5 ΟδΥ ἰδ σοϊπίηρ 
ΘΧΘΟΟΙΥ 85 ἃ ὑμίοε ἰὴ 
{μ6 ἰρῃῦ. 3 ΜΝ ΉΘΠΘΥΘΥ 
10 15. ἑδὺ ὕον ἃ. 58γ0- 
ἴηρσ: “Ῥθδοθ δηᾶάὰ 86- 
οαγνν "Ὁ" (θη βυᾶάθρῃ 
αἀεϑιχυοίίοη 15 ἤο 6 
ἰπδίϑ ν προ ὑοτι 
δῦ 85 8 δὴ οὗ 
αἰδύσγοας ὈΡΘΟῚ ἃ ὈΓ6Ρ- 
πϑὴ ψο8; δηα μον 
Ψ11 ΡΥ ΩΟῸ ΠΊΘΘΙ5 65- 
σΟῶΡΘ6. 4Βιυ τοῦ, 
ΤΟΙ ΘΥΒ, γοῦ 816 ηοῦ 
ἴῃ αἀδυκηθοθ, 80. ὑμδῦ 
τπ8ὺ δ. ́ὺ') 5ῃο ἃ ονοῦ- 
ἴδκ6 τοῦ 85 ἴὖ ψοιυμᾶ 
ἰϊονοσ, ὅ ἴο τοῦ 816 
811 βοὴ οὗ ᾿ἰρῶῦ δηὰ 
ΒΟῺΒ Οὗ ἅδν. 7ὰ Ρ6- 
Ἰοὰρ Ὠριμοσ ἰο ηἰρηῦ 
ὯὭΟ ἴο ἀἀδικηθαβ. 

6 5ο, ἴμθῃ, ἰοῦ τ5 
Ὡοὺῦ 56 6β0}! ΟἹ 85 8 
τοῦ ἄο, πὸ ἰοῦ τι 
δίϑν θα δηᾶ Κοθρ 
ΟἿΣ 56 0565. 7 ΕἘῸΣ ὑοβα 

ΨΜΏΟ 5660 8δῖὸ ϑοοιβδ- 

ἰοηθἃὰ ἰὼ 5|6θρΡ βὖ 

ηἰρηῦ, δηα ἰῆοϑθθ Ο 

δοὺ αὐ ἃΥΘ ἀΘΌΘΙν 

ἀσαρκ οὖ ηἰσηῦ. 8 Βυΐ 

85 ῸΓ ὰἃ8 ΨΏΟ ὈΘΙΟΩσ 

ἰο ὑμ6 ἀδνὺ, 1οῦ 1Ὧ5 ΚΘορ 

ΟἿ 5θῆϑο. δθἃ Ὦδγα 

ΟἹ ἰδ Ῥσχγθδβύριδαίε οὗ 

ἔοι. πα ἴον δῃηᾶ 85 

ἃ ΒοΙγηθὺ [86 ὨΟΡ6 οἵ 

βεϊναύϊοη; 9 ὈΘοδΌξ6 

αοῦ ϑδεβίρηῃθα τ15, ποῦ 



1 ΤΗΒΝΒΑΧΟΝΊΙΑΝΝ ὅ: 10---ἰ 

ἀλλὰ εἰς περιποίησιν 
θα ἰηῖο ῬΓΙΤΟΟΘΏΌΣΙΩΣ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Ιοτχὰ ουβ. οὔδεβαβ 

ἀποθανόντος περὶ 
Ὠανίηρ ἀϊοα δροιὲ 

εἴτε 
δ. εττ λεγο ν 

καθεύδωμεν 

ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν 
16 σοῦ ἱἱπίο τχᾶ 

σωτηρίας διὰ 
οἵ ΜΝ ατννῖ Ἑσχουσῃ τδ6 

Χριστοῦ, 10. τοῦ 
Ομ σιβί, οἵ ἴμε. (οτθ) 

ὧν ἵνα 
ἡμῷ ἴὰ ογσᾶοχ μὲ 

Ὑρηγορῶμεν εἴτε ᾿ 
νΘ ΤΒΥ ὭΝ τιδνίμα δὐναῖζα ΟΥ τὸ ΓΔ. Ὀ6 5] ἑ 5 

- ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 
αἱ ἴδ βάῖὴρ ἐϊαθ ἰοροίμοσς νὰ δἰ χὰ ταϊδῆϊ 1ἶνϑ. 

ι. Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους 
ΤῊΉΤΟΌυΡΏ ΗΒ 6 τοῦ ςοταξογίϊηθ οἷξ δῃοίθμου 

καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς 
δηα 6 τοῦ ὈθΠαΐηρ ὰρ Οὴ6 ἴῃ6 οὔθ, δοςοχαϊδ 85 

καὶ ποιεῖτε. 
8150 τοῦ δὃτὸ ἀοίϊηρ. 

12 ᾿ἘἘρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
ἍΥε ἅτὸ στεαυοϑίη μὑῃΐ σου, Ῥχοΐμεουβ, 

εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ 
ἴο ανα οννῃῃ ἴδε (ΟΠ. 65) ΒΟΥ ἴῃ σοῦ βδῃᾶ 

προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ 
5 δ αηρ θϑέοσο οὗ τοῦ 1π Τοτὰ δῃὰ 

νουθετοῦντας ὑμᾶς, 18 καὶ ἡγεῖσθαι. 
Ρυϊιῃβ τοϊλα ἰπ χου, δηάα ἴο Ὀ6 σου δι αρτῖηθ 

αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ 
112 79} ΒΌΡΕσδυπδηῖν ἢ ἰἴονα χορ ἰμα 

ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 
ὙΝΟΥΚ οὗ ἔβοσα, ἘΒ6 τοῦ βϑδοθδθῖθ. ἴἷπἢ 5ΕΙν 65. 

14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, 
Ὗε 81:6. Θ πῃ ουγΔΡΙΩ Ῥαξ χου, Ῥτοΐῃοσβ, 

νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 
Ὅδ τοῦ μεἱεηϑ χα] ἰγ) 18 αἰβοσάοθσιν, 

παραμυθεῖσθε. τοὺς ὀλιγοψύχους, 
ὍὈ6 τοῦ σουϑο 5 188 ΟἿ 65 ΟΥ 11{{16 5οὺ], 

ἀντέχεσθε τ τῶν ἀσθενῶν, 
6 τοῦ Βοϊάϊηρ βεῖνοξ δβθαϊαϑέ τὰς 6 (0165), 

μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 
Ρ6 τοῦ Βανίῃβ ἸΟΏΡΊ655 Οὗ Ξοἰστὶΐ ἰοννατά ᾿ Δ}. 

1ὅ ὁρᾶτε μή τις κακὸν 
Β6 τοῦ βϑοίῃβ ποῖ ἘἸΡΑ 292 41:} Ῥ8α (15) 

- ἀντὶ κακοῦ τινὶ ᾿ ἀποδῷ, 
ἴῃ ΡΙᾶς8 Οὗ Ἀδὰ (1.5). ἴο δῆψοτσιθ 6 σηϊρῃξ σῖνο Ὀ80Κ, 

ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε. 
»υϊ ΔΙ) 5 ἰδ ρμοοῦᾶ ((Π 1 5) Ὀ6 τοῦ Ρυγβαΐηθ 

εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 
ἰηϊο ομϑ δηοΐμοσ δῃαᾶ [ἰηΐο 811. 

918 

ἰο ψιϑίρ, μα ξὰ 
05π6 δοαῖυτιηρ ΟΥ̓ .581- 
ψαύΐοη ΓΩΓΟΌΡῺ ΟἿΣ 
τοτὰ 6518 ΟὨΕγΥΙ δ. 
10}8|6 αἷεᾶα ἴοῦ τ, 
ἐμπαὺ, ψὨῃοΙΠΟΥΓ τ 

δίανΥ αν ᾶκθ ΟΥ 8Γ8 

85Ί660, ψὲ βϑῃουμα ᾿ἶνα 

ἰοσούμοσ. πὶ Βἴτη, 
11 Τοσοῖοσθ ΚΘΘΏ 
σοχηζογιηρ ΟὔΘ 81.- 

οὗ δῃά Ρυλαϊηῃρ, 
ΟὯ6 δποῦμεσ ὑρ, {πὶ 
85 ὙΟΥ 816 ἴῃ, ἴδοι 
ἀοϊηρ. ΝΞ 
ΠΣ ΝΟ ὅθ τοαπδβὲ 
χοῦ, Ὀσγούμοβ, ἴὸ 
Ὦδνα σοραχαὰ ἔῸΣ ἰδοξα 

ΔΟ δὲ ψοσκίῃρ 
Βατὰ δοῦρ Ὑοῦ 

δᾶ ρὑτοβϑιαϊησ ονὐοῦ 

γοῦ ἰῃὰ [{Π6] Τιογὰ 
δᾶ δαϊηοηδῃῖηρ χοῦ; 

1593 )ηἃ ἰο ρἷνθ [ἤθη 

ΟΣ ὕμϑῃ δχύσγϑοῦ- 
αἴπασν σοπδί θυ ύϊοι 

ἷὰ ἴογὸὶ. ῥθοϑᾷξα οὗ 

ὑμϑὶῦ ψοσκ. Β6 ρϑδοθ- 

8016 νι οὔθ. 8}- 

οὕδογ. 14 Οα δ οὐδοῦ 

Βδηᾶ, ψὀ δχδοτῦ 
γοῦυ, Ὀτγούροσϑ, δ6- 
ΤΊ Ο]5} ὑπ6 ἀϊξογᾶοι- 
1γ, 5068 Κ σοῃβο ΡΥ 
ἴο. ὑπ6 ἀδρυθϑϑεα βου 18, 

ΒΌΡΡογσῦ 6 ΨΚ, 

Ὀ6 Ἰοηρ-ΒΌ ον αρ ἰο- 

Ματαὰ 411. 15 566. μ8 

ὯΟ ΟἿ ΤοπάρΙα - ἴῃ - 

Υ [Ι͂ΟΓΎ ἰμγασγ το 
ΘΏΣΟΙΘ εἴθ, ὑαὺ 68]-- 
ΤΟΥ Ὀαγδθ τψμϑὺ 

18 βορὰ [ον οὔθ 

Θηοῦμοσ δῃᾷ ἴο 8" 
ΟὐΏΘΓ5. υ 

919 

16 Πάντοτε χαίρετε, 11 ἀδιαλείπτως 
ΑἸναυ5 6 γοῦ το]οϊοίηρ, 1πΟΟ 5 ΘΝ 

προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ 
Ρ6 τοῦ ῬΥδϑ ΩΡ, ἴὰ ὀνου 1:6 

εὐχαριστεῖτε: τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ 
ΡῈ τοῦ βίνϊηῃρ 8 Κ5; ἰδ 5 ΤΟΥ ν} οὗ ἀοᾶ 

ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ πνεῦμα 
ΐὰ Ομ γχῖβὲ Ζεθὰβ ἰηίο στοῦ. ΤῊΘ6 βρίσιΐ 

μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας μὴ 
ποῖ Ὀ6 τοῦ ὀχ πρυϊδῃίηρ, ῬΤΟΡΏΘΟΙΕ5 δοῖ 

ἐξουθενεῖτε: 21 πάντα δὲ 
Ὀ6 τοῦ ὑσϑδίϊῃ δ 5 ποῖ πΡ; 811 (155) 1151} 

δοκιμάζετε, τὸ καλὸν 
Ὀ6 τοῦ Ῥσον!ηϑ, ἰῃ8 τ Ἀῃ6 ([81π5} 

κατέχετε, 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους. 
Ρ6 τοῦ μοϊαΐϊηρ ἄοννῃ, ΤΌΤ ΘνΟΥ 566} (ξοστὰ) 

πονηροῦ ἀπέχεσθε. 
οὗ νυἱϊοκοά (655) θ σοῦ Βοϊάϊηρ γουτβοῖνοϑ ἔτγοσῃ.- 

23 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς. τῆς - εἰρήνης 
ΨοΥν (οη6) μὰ ἰῇ αἀοά. οὔἴπα.. ρϑϑᾶςθ 

ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, - καὶ 
ΤᾺΣ Κ᾽) ΒΘ ΟἿ Ἐν . τοῦ σοΙΆΡΙ ον  ὨΟΙΕ, δᾶ 

ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ 
ΨΜΜΏΟ]6 ἴὰ (Εν ΕΣ) ρατί οὔσχου (ἢὩ6. βρισὶς δπᾶ [6 

ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ 
5081] δπηα {ῃ6 Ροαν Ὀ]ΔΙΘΙ σον ἴὰ ἰπ6 Ῥγδβθῆσα 

τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οἔ τα Τιοσγᾶ οἕ 5 ΟΕ δ εϑὰ5 [8 εἴν 1} 

τηρηθείη. 24 πιστὸς ὁ. καλῶν ὑμᾶς, 
ΤΡ 1 6 Κορί. ἘΔΙΏΖ] ἴπ6 (οἢ6) Τοδπσ 

ὃς καὶ ποιήσει. 
ΨΏΟ δἷϑὸ ΜΠπ|ιΟλῶᾶο. 

25 ᾿Αδελφοί, προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡμῶν. 
Βτοΐίμοσβ, Ἠ6 χοῦ ὑγσϑϑίηρ δἷδὸ δροὰδ.͵. 8. 

26 ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας. ἐν 

τοῦ, 

ατοεῖ τοῦ {π Ὀχοΐίθουβ 81. ἰπ 

φιλήματι ἁγίῳ. 
ΚΙΒΞ ΒΟΙ͂ν. 

21 ᾿Ενορκίζω ὑμᾶς τὸν ᾿ κύριον 
Τ τὰ ρυὐξτιρ οἡ οδίῃ χοῦ 188 Τιοτὰ 

ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς 
ἴο Ὀ6 τοδᾶ 6 Ἰεἐΐεν ἴο 81] {δε 

ἀδελφοῖς. 
Ὀχοίμουβ. . . : 

28 Ἢ χάρις τοῦ κυρίου 
ΤῺ6 πυπηδοβοτνορα Κἰηοθα ΟἿ ἰδπ6 Τοχὰ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 
οὔιυβ ὅθβι5 σμχθ τυ. του. 

ΘΓΒ. 

1 ΤΗΒΕΒΑΤΟΝΊΑΝΝ ὅ: 16---.28 

16 ΑἸνψανϑ Ὀ6 το]οΐα- 
ἴῃ. 17 ῬΤᾺΥ ἰμοθϑϑϑηῦ- 
Ιγ. 1810 οσοπηροίϊου 
ἢ ονοσυίῃϊηρ οἰνα 
ὕδηκβ. ἘΌῸΓ ὑῃΐϊβ ἐδ 
ἴ6 Ψ11 οὗὐ αοα ἰὼ 
αηΐοη νι ΟὨτὶδὺ 
Ζοθ5. τοϑρθοῦύηρ στοῦ. 
190 0. ποῦ μα Ὁαπὶ 
[88 Ξτθ οὗ ὑπ βρϊγιῦ. 
20 ο ποῦ ἰχϑαῦ ὑσορῃ- 
ΘΟ ρθ ΙΗ σοη- 
ἐθιηρῦ. 21: ΜδΚθ βγ8 
ΟὗἨἠ 811 ἰῃΐηρβ; Βο]ᾶ 
ἔαδῦ. τὸ ψῆδῦ ἰ5. 16. 
22 Αὐεύδλ ΤΥΟΙ ΟΥΘΥΨ 
ξουτὰ οὗ ψ]ΟΚΘαΏΘ55. 

ΖΞ ΜΑΥ ἴῃ6. γΘΥΥ 
Οοα. οὗ Ῥδᾶοθ β58π6- 
ΕἸ σὙοὸῦ σομριοΐοιν. 
Αμά βουῃᾶ. ἰΏ Θνοαν 
ΤΟδοθοῦ ΚΔ. ῃ6 βροίσὶῦ 
ΘΑ 5011 δηᾶ “οᾶν 
Οὗ γόοῦ  [Ὀτγούῃου5] Ὁ6 
ὈΓΟσουνρα ἴῃ 8. ΒΙ8116- 
ΙΘ55 ΙΏΘΏΏΘΥ δὖ {π6 
ὈΓΘΟΒΘΊΘΘ" οὗ ΟἿΓ Τογὰ 
Φεθὰ5 ΟὨγιδῦ. 24 6 
ΨῺΟ ἰ6 Οα]ΐηρ τοῦ 
5 ἔα], ἃῃᾷὰ Ὧ6 
Ὑ711 8150. ἄο 10. : 

25 Βτούμευβ, οοηδίη- 
Θ ἴἢ ὈΓΒΨΟΙ ΤῸΓ 1.5. 

26 ατοοῦ. 8411 {6 
Ὀτούμουα ὙΠ ἃ ΠΟΙ 
ΚΙ55. . 

211 81 υύίηρ τοῦ 
πᾶσ π6 βοϊθὰπ οὁὉ- 
ἸἸραῦοη ὉΥ {πὸ Τιογὰρ 
ἔοῦ 815. Ἰούζασ.. ἴο 8 
Τοϑα ἴὸ 811 [ὴ6 Ὀτοίῃ- 

28 ΤῊΘ υπάδβουνθᾶ 
ΚΙηΏΘ55 οὗ οὐὖὐ Τιοτὰ 

ὅθϑδὰβ Ομ γδὺ Ὀ6. ΔῊ 

τοῦ. 

285 Ῥγαβθῃησθσςς-παρουσία (ΦΥ͂ «ΟΜ 86). ὅδθθ6 ΑΡΡϑηάϊχ ὑπᾶοσ 1 Οοχίπείδηβ 
1617. 270 ΤῺΘ Ιιοσᾶ, ΒΆΝ; σοπόνδῃ, {1,8,18,1.. 
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ΤΌΝΔΕ ΤῊΞΞΒΒΑΠΟΝΙΑΝΒ 2 

καὶ Τιμόθεος τῇ 1 Ῥϑαὶ δᾶ 511 ν΄. 
ῦ ὶ ουανὸ 

5 

1 Πρῦλος Ἀρὰ Σιλουανὸς δρᾷ τίγαοίην ἴο 88 5 δηᾶ ΤΙρροίαν 

ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ [ἰὸ ΝΣ οσηβτοβοι ἴο Γ ΟΣ 

ΘαοοΙοϑῖδ Ὁ Τμοσϑδιοηίδηθ ἰὰ ἀοά Ἐδίδεσ ἢ 6 65 3 

ἴῃ υπΐοῦ αἰ Οοά 

ΟἿΣ ΒΆΛΟΙ δηᾶ [86] 

ΙΤοχζὰ 9655 ΟὨγιδῦ: 

2.΄ ΜΔ γοῦ ΒᾶΥ6 τ}- 
ἀοεογνοα Εἰ Ὥ6 55 δηάᾶ 

Ῥδδοθ ἔγσγοῃῃᾳ Οὐοα ἴῃ8 
, 88 ῖδοσ δι [86] 

τῷ ἰτιοτὰ δοδβ ΟὨ δῦ. 

ἰο ἴπ6} φ  γ6 αγ οὐ] ραίθα 

᾿Ιησοῦ Χριστῷ" ἡμῶν καὶ κυριῷ σοῦ Δ ες 
Οὗ ἐμὰ ἰο Ττοσᾶ 

: πηδοσούνοα βιηάποδ5 ο 

ἐσὺ (οὰ Ἠαίμον απ Το 
8 Το Εὖ ΧΟΡ παηκα ὀφείλ οὐσία Ἶ 

ϑεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελδοί, χκὐστορις αο, τ Εις του, ὑτοῦν 
ἄξιόν ἐστιν, ἄτι ςς κι ὐ ηπα φαβοτεοννε, δας ας χοῦκ ται ἐς 

πίστις ὑμῶν καὶ ἐξ τογρε πιοτὸ το ἔτ ιμΘ τς οἱ οδον 

ἀγάπη ἀὸς ἐεῤςαν τοῖα οἶτον ἰδῶ δτοροος πο ἐοπατ 

ἀλλήλους, 4 ὥστε, ξντζουδο, ὡς ἰα τὰν πὸ οὐτθοῖνας δῖ 
ὑμῖν ἐγαυχᾶσθαι ἐν δὸς, αροίδειος στὸν απ ατοδαίμιοπα. οἱ 

ζοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ἀτομονος οὗγου ἀηᾶ αἰ στο, ἀπά ΓΑΙ 

ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
το τοῦ δηᾶ ΒΉ τ 16. 

᾿Ἰησοῦ Χριστου. 
“6505 Ομ τιϑί. 

τῃ8 

πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς δΩΥμΩοΣ, οὔχου τὰ ΑΝ το σε ΤΡ μέρα. 

μὰ τὰς θλίψεσιν,  ωρτπῆο ἰαδρις ἐδας τοῦ ΘΙ 
χοῦ εὐνέχεσθ ξξῖνδα ὌΡ, Ν αν ει , οξἴδο παν 80 ἀἰερίοσια 

δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, ας ἧς ἰορΑῖΝ οκιρα, ποτίὴν 
καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας οἱ ἐπ Κἰπβάοπι Οἵ 

κιἰιράογη Ἰᾳοά, ἴθ ΜΏΪΟΩ Υοῦ 
ὁ Βα οουπίεοα ἄοννῃ ου ) τοῦ οἵ μα 

: 

᾿ 
84ὸ ἰμαθεαᾶ ΒΒ ΓΒ. Ν ὃ, ὑπὲ καὶ πάσχετε., ὶ 

ὁ ἴμ6 θεοῦ, περ ΜΉΪΟΒ δ͵5οὸ σοῦ δῖ6 ΒΌΒΕσΣΊ ΠΕ. 6 ΤῊΐϊῈ ὕδκο5 ἰῃῖο 

ἢ δὲ ῶ οὐμὺ ἰμαὺ ἴὖ 
Ἶ. καιῖον παρὰ θεῷ 800 ᾿ 

6 ΤΕ ονέη πεηῶικα (ἱηρ) Ῥεδίάβ αοα τα θοὰβ ον νυ τ 

Α κα Ρ Ο ΤῸΡ - 
ἀνταποδοῦναι ιο πὸ (0π65) υαἱδοη ἰο ἔποβθ. γ10 

τὸ εἶν Ὁ86 1 ̓ηβίθϑα 
920 

- δου 

921 

θλίβουσιν 
ταδί ἐγ δ 10. ΟΣ 

ὑμῖν τοῖς 
ἰο Υοῦ 186 (οΠ 65) Ῥείη ρῖ υπᾶον ὑσϊα]δίϊοη 

ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει 
ΙοθσρΡ νυ] ἊΒ5 ἱὰ ἴδ δ. 25) ΠῚ 5 09} 

τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ μετ᾽ 
οὐ ἴ8 8 Ττιογὰ ἤεβιιβ ΥΟΤᾺ Βδανθ ἢ 

ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 8 ἐν πυρὶ φλογός, 
ΔΉ 5615 Οὔ βονο οἵ ΐτη χὰ ἔτεα οἔβϑδϑιωρ, 

διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς 
οὗ (οΠ6) δίνη νϑΏβθϑησο ἴο ἐᾷς. (ΟΠ. 65) 

εἰδόσι θεὸν καὶ τοῖς 
Βανί πονῇ αοὰ ΔΩ͂ ἴο [6 (ο.} 65) 

ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
οροσίη ἔο ’᾽΄Ώ65 μβοοῦ ἤθν5 οὗ ἐῃ6 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ, 9 οἵτινες δίκην τίσουσιν 
οὔυβ ΟΣ 965115, ΜΈΓ οὔθ 5 Πιβέϊσα 11 ῬδΚ 

ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ 
ἀοβίσαοιῖοη νου] δϑίϊηβ ἘΓΟΙῺ ἔδοα οΥ ἴμ6 

κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος 
Τιογχᾶά Δ ἔγστοη ἴ6 βξῖίοῦσν οὔποθ βίσθηρίῃ 

αὐτοῦ, 10 ὅταν ἔλθῃ 
οὗ Εἰπὶ, ΨΉΘΏΘνΟΣ δ6 5ῃομ]ᾶ σοσὴθ 

ἐνδοξασθῆναι ἐν ἁγίοις 
ἰο Ὀ6 ΒἸουίῆερα νυ ῖὰ 1ῃ {268 ΠΟΙ (ΟἸλ65) 

αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν 
οὗ εἴχα δῃηᾶ ἰο με ψοπᾶρσϑᾶ δὲ 'ἴΞθ.ὀ 481} 

ὅτι ἐπιστεύθη τὸ 
᾿Ξ ΣΉ νν85 ὈεΙονεα {3.0} 

32 3 - “- ἐ -“" ξ , 

ἐφ υμᾶς, ἕν τῇ ἡμερᾳ 
ὭΡΟΣ χοῦ, ἴθ 8 ἄδν 

θλίψιν 
ΤΙ ]α οι 

θλιβομένοις 

Ἴ καὶ 
ΒΩΩ͂ 

ὑμᾶς 
τοῦ 

μη 
ποῖ 

μὴ 
ποῖ 

κυρίου 
Τιοτὰ 

τοῖς 

τοῖς 
ἐδ (Ομ 65) 

πιστεύσασιν, 
Βανίῃβ Ὀορ!θνεοᾶ, 

μαρτύριον ἡμῶν 
ψΊ655 ΟΕ 5 

ἐκείνῃ. 
[λδὲ. 

11 Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε 
Ζη0Ο ψΏΪΟ 815 0 ΨΜἘΟῸύΧΘ σα. ΔΙ ΩΣ 5 

ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς 
τοῦ, πὰ οτᾶου ἰδὲ χοῦ 

ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ 
86 ταϊβξ οουπΐ Μψοσίην ΟΥ 86 [5 Ἐ  ΕΡΉγΞ 1ὴ6 

θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν 
σοά [1] δᾶ Ὧθ ταδὶ ΣᾺ 1811 ἜΝΘΟΥΣ 

ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως 
Ψ61}] 1 Κη οὗ βοοάηεεϑ δῃὴὰ ΨψΟΣΚ οὗ ἔαϊτῃ 

ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῆ τὸ 
ἷὰ ΡΟΙ͂ΨΟΙ, 850 δαὶ στϊρμΐ Ρ6 βΙοστ θᾶ {86 

ὄνομα τοῦ ᾿ησοῦ ἐν ὑμῖν, 
ΔΘ οὔίμα 65:15 'ἱ στοῦ, 

περὶ 

εὐδοκίαν 

κυρίου ἡμῶν 
Τιοτὰ ΣΦ 

2 ἘΗΕΒΜΒΔΙΟΝΙΑΝΒ 1: 7---12 

ΤΏΔΚ6 ὑσὶ θυ]δύΐοη ΙῸΓ 
χοῦ, Τρυῦ, ἴὸ τὸοὸοῦ 
ἍΏΟ ΒΌΣΓΟΣΥ ὑγ101Ὲ}18- 
ἔλοῃ, στ θοῦ 8]οὴρ τ ἢ 
5 δὖὺ 8 στϑυθὶδυϊοῃ 
Οὗ [88 Τιοὰ ὕθϑὰ5 
ἴσο θαυ Ὑ1Ὼ 
ἢ ῬΟΜΘΥΤᾺΙ ΔΏρΡΕΙΚ 
8ΪϊΪὴ 8. βαιηΐηρ το, 
8ὃἃ5 Ὧ6 ὑγΐρθ νϑη- 
θδῆοθ ΠΡΟ ῃοβ86 
ΝΟ ὧο ποῦ ΚΏΟΝ 
αοά δῃὰ ῇοξθ ψῈΟ 
ἄο ποῦ ΟὟΘΥ ὑῃ6 ροοᾶ 
ὨΘῪ5. δουῦ οὐ Τιοτὰ 
σθδι5. ΘΊΤΏΘΞΘ ΥΘΟΙΥ͂ 
ΟἿΟΝ ΜἘΠὶΙὶΙ πηᾶοῦροὸ [Π6 
)παϊοῖδ] Ραμ ΘὩὗ 
οἵ φνουϊδϑύληρ ἀρδύσιο- 
ἰοὴ το ὈΘΙΟΣΘ (8 
ΙΤΟογὰ δηά ἴτο {86 
ΊΟΥΝ ΟΥἹ Ὧἰβ5 βύσθηρίῃ, 
1θ8ε0ὺ πῇ ὑπ ὯθΘ 
ΟΟΙῺΘ5 ἴο 6 ρἱογίῆρα 
ἴῃ σοῃπηρούϊοηῃ ψ 8 
Ὠϊ ΠΟΙ οὔθ δηὰᾶ 

ἴο Ὀ6 τοραζαάρα ἴῃ 

ἰ8ὺ αδὺ πὶ ψοη- 

ὍΘ, ἴθ σοπῃρούϊοη 

μι 811 ἴμοθθ ψὯΟ 

ΘΧΘΙΟΙΒΘΩα, ζαϊῃ, Ρ6- 

οδ86 6 ὙΙΏΘ55 6 

δᾶνθ τοῦ νι ἔδιἢ 

δοηρ τυοῦ. 

1100Ὸο ἰῃϑὺ νεσν μα 

ἰηάθεᾶ ψ δἰ 8 785 

ὈΓΒΣ ΙὼΓ ὑοῦ, παῖ 
ΟἹ Οαοα ΖΔ οσοῃΐ 

γοῦ ΜΟΥΩΥ ΟΥἱἨ [ὨΪ5] 
σα ὴρ Δα ὈΘΥΪΟΤΤΩ 

σοΙΔΙΟύοΙν 811 ὯΒ6 

ὈΙΘΑΒ65 Οὗ βρβοοῦΏ655 

δηα [26 ψΟΥΚ οὗ ἔβη 

αἰ ροόνοῦ; 121 οΥἵ- 

ἄογ ἰμϑὺ ἐμ Ὥϑηιθ οὗ 

ΟἿ ΤιοΟΓαὰ 655 πιὰν 

Ὀ6 ρΡΙοδοα ἴῃ τοῦ, 



2 ΤΠΕΒΒΔΑΙΟΝΙΑ͂ΝΝ 2:1--6 922 

Ἷ ὄτῷ ὸ ὴ ἃ γοῦ ἰῃὰ πῃΐοῃ ϊΪ ὑ ν αὐτῷ κατὰ ν [8 ( ᾿ 
ὑρὰ Ἰεπ τος ἐν Βΐα, Βοοοχαίπρ ἴο {μ6 1 ΜΙ Ὠἰπι, Ἰὰ ϑαρσογᾷ 

χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ζίπσηεος οἱ οὖν Θὰ πυλάρβοσνεᾶ κΚἰμᾶτθ 55 οε τας αοᾶ οὔκ ΔΩΩ οὗ ] τη8 Γοτὰ ΤΩΣ 

κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 5815 ΟΠ τί βα. ν" 
ΟΥΤΙΟΤάΩ͂ Ζ6Ξ5 [δ ἘΣ ΠΙᾺ Βοτθνοτ, Βτοΐῃ- 

" δ ἡμπῶ 3 Γ ἐμτὲ ΘΥΒ, Γοϑρθούίζηρ [8 ᾿ τῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ » Ὶ 
2 ψε Ἐρωτῶμεν κα μυΐ ἐντὸς ῬΓΟΐΏΘΙΒ, ΟΥ̓́Γ ἘΟΑΡ Η οε ον ἰτὰ 

᾿ ἢ αι “ [Φ6 55 ὮΣ ἢ ΐ τοῦ κυρίου ὧν ᾿Ιησοῦ 
πὸ Νδττνεφνον οὗ ἔδο ΣΙ ἣμ 8 97εβὰ5 ὑοίῃξ βαίμεσοα τορδίῃ- 

" Σ ΔΩ 5 . ὑπ’ [6Ὁ ἴο Βίτη, 6 τϑαχαϑὶ καὶ ὧν ἐπισυναγωγῆς ἐπ ΤΘϑῦ 
Χριστοῦ ἀκα πμΝ Βοίῃρ 1εἃ ἐοσοίμου ἄροη ἀροὰ οὐ Ὑοὸὺ Ζηοῦ ἴο ᾿δὲ 

ὑμᾶς αὐἱοκῖν ΒΘ ἴτοϊῃ 3 ᾽ 3 Ἂ Ἃ ΄ ναι ᾿ 

αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθ μᾶς χοῦκ Γοᾶβο ποῖ ἰο μὲ 
Ὠΐτω, ίο δα ποῦ αὐἱοῖκὶν ἴο θῈ ΒΏ δ ΚΘ [ ᾿ ἕ : 

ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε | ΒΧοϊξοα οἰσαοτ Του ΡΝ 
ἔγοα ἐμᾷ χὐϊπμδ πὸ ἰοβε  οίηῃρ βοδυξαά:Ὺ: τοῦ [811 ΡΙΤΟΣ ϑδόνονε 

᾿ ᾿ Ὰ ᾿ ΟΥ ΤΟΌΡΩ ἃ. ψΟΥρα Χ- ύ τε διὰ λόγου μήτε ' 
εεδιὰ Δα πνεμον ος Ὁ τοῦθ ψοτά πο [ΠΘΒΒΘΡΘ ΟΥ̓ 122 }.06}}1:}.] 8 

δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι [δ 6 85 ἰβου θα ἔτοτλ 
ἘὨχΟΌΡΗ Ιϑτΐοσ 845 ἰπτοῦρ ι.5,, 85 δαί 5, ἴο ὑδ8 οπροῦ [δαὶ 

-, 7 Α. ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου. ὍΝ ἀαὺ οἵ σε ὐδοΣ 
ἢ885 βϑίοοα ῖ1ἴώΖ' ἐδπ6 ἀδν οὔθ ΙΤοχά. 5. ὮΘΥΘ. ἃ 

8 μή τὶς ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ 5. 16 ὯῸ ΟἿΘ βθάμποα. 
Νοῖ δῆσψοια ὑὕοῦυ. 5ῃουϊα βεάποθ δοοοχάϊηρ ἰο [ 00 ἴῃ ΘῊΡ ΙΩΘΏΠΘΥ, 

΄ 2 ὅ ἐὰν ὴ ἔχθ Ὀθοϑβθ ὁ ΨἘΜι’ οὶ να τρόπον. ὅτι ἐὰν “μὴ ἔλθῃ ὡ 
μηδ παν αρατον, Ῥϑοδβο ἱξονοσ ποΐ β5ῃοι]ᾶ σογὴθ  ΟΟΙΘ {1655 6 80 05- 

« , Α ᾿ ᾽ Ω ὕδϑυν οομλθ ἢσχσδὺ δρᾶ ᾽ καὶ ἀποκαλυφθῇ ᾿ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ποκα ον αἰϑα ἐπ βη ΟὗὨἨ Ἰαν]αβᾶ- 186 [ΞΕ Ὰ ὦ Ἐγβὶ 
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς [1685 βθύϑ τονοβιθά, ἐπ 

1Π6 ΤΏΔΕ. οἔίμπαε Ἰϑννιθβϑδηθθβ, π6 8505. οΟὔΠΘΊΙ5ΟῺ Οὗ ἀοϑῦσθο ἴοη. 
ΐ : ΐ 1{4 6 15. βοὺ 1ῃ ορροβϑὶ- ὰ 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ , ῬΡΟΒΙ 

«πωλείας, με (οτμ6) Ἰσἱπρ δραϊηβὲ δα | οι δηᾷ {8 ἈἰπΙδοῖ 

ὑπτι ὄ : ἐπὶ 4 δ ἋΡ ΟΥ̓ΟΙΓ ΘΥΘΥγΟΩΘ. ΜῈΟ ιρόμενο ἐπὶ πάντα λεγόμενον }ϊ " ᾿ 
πρεῖαα ΤΟΣ ἘΡΟΡΕΝ ΕΣ ὍΡΟΣ δνεύσοῦθ Ὀ6ηρ 5Ββἰα | 5. σδ θα “βοα᾽ ΟΥ̓ 8 

ὸ ἢ ἔ κ τὸ ἰς [ ορ͵θοῦ οὗ Υον Ύ 66, 80 ν σέβασμα ὥστε αὕτον εἰς ἢ ὩΣ 
θεοὶ ΜΙ ουοσέρασ μα, μος, 85- δα Ὠἰπὰ ἴηΐο  ἰ(δΔὺ Ὧ6 κ5ἰΐ5. ἀοντ. ἰη 

τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, [88 ἔδΙΩρ!8 οὗ ὙΠῸ Οοά, 
16 ἀϊνίηα δδριίϑίίοη οἷα ἀαοά ἰςὁ 5} ἀονῃ, ᾿ ΡΌΌΠΟΙΥ ΒΟ ΡΝ 

Ἶ ὸ ὅ ἔ ὃς --- ἹΣ ἴο ΡῈ ἃ ροᾶ, ὅ86 ᾽ ' τ ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός ---. 56. 
ἀποδεικνύντα Βῖτ56 15 ἰδ Ὠ6 15 ξοὰ --Ἰγοῦ τοὺ Υ͂ΟΙΘΙΌΘΥ 

ὅ Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὑμαὺ, ΜΏΣΠΘΙ, ψ885 γϑὺ 
Νού σοῦ 816 τϑιῃθιηροσίηθ ἰμαΐ ψεῖ Ῥεΐῃβ ἰουγασα αἱ σοῦ, Σ υδροᾶ ὁ 

ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; [611 χοῦ μεϑα ὑμὲηρ53 
γοὸῦ ἴμ6βε ({πίηρ5) 1 ννὰβ βασίηρ ἰο χοῦ θ Αμᾶ 50 ΝΑ ἴοῦ 

5 ᾿ Ἢ Κηον ὑμ6 ὑξμίπα ὶ ῦ τὸ κατέχον 5 
δ Ἀδὰ ΠΟΝ ἐῃς ((μ1π6) Βοϊάϊηρ ἄοννῃ [δῇ δοὺδβ ἐδ 8 τϑι ; 

ὃ ἢ τὸ ἰηῦ, Μὶ αι, ΨὶΘ ἴ ἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν | 5 γαϊαῦ, ᾿ 
οἴδατε, τῷ ὧν “ 6 ἐαμρα ρα Βίγα [ἰοὺ πἷ5 Ῥεΐῃρ τονθαϊθᾶ τοῦ ἤδνᾳ Καόνναι, ἱπίο ἰῃ6 

284 Το ονδῃ, 511,18. τ1ῃὴ6 Τιοχᾶ, ΒΑΔ. 

μμαμα τ ἀκ κα νον γος μον 

| 

928 3 ἘΗΒΕΒΒΑΤΟΝΙΑΝΑ͂ 23: }.---18 

ἐν τῷ αὐτοῦ καιρῷ: 7 τὸ γὰρ [1 δὲὶ5 οσῃ ἄπο ἐΐτηθ. ἰὰ. [86 ΟΥ Βίη δρροϊηϊθα ἐἰταθ; 1π6 ΤΟΥ ἼΤταθ, {86 ΤΑΥΞΙΟΥΥ μυστήριον ἤδη ᾿ς ἐνεργεῖται . τῆς [01] (115 δΊθαβπθθα 5 τον ϑίουν ΔΙσοδαν 15 ννουκίηρ νυ] 1 ΟΥ ἴῃ ΒΙΤΟΒάΩ͂ν δἱ νος; Ρυΐ 
ἀνομίας: μόνον ὁ κατέχων [ΟἿἹΡ {11 Ὧ86 Ὅ8Ὸ ἰ5 1ΔΌ  ΊΘΘΘΙΘΞΒ; ΟἿ {86 (ο6) ΒοΙαΙηρ' ἀοννῃ ΓΙΡῺΣ μὸν δοίϊηρ 85 ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. ἃ. τοδί σοί ἴὸ ΘΟ ὉΠῺ] οὐξοξ τϊαρὲ τηϊσαὶ ἀρίπα ἴο 6. 5 

πον ᾿ , Ὀ6 ουῤδ οἵ ἐπα. νᾶ. 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ 8 ΤΏΒΩη, ἱπάδθα, ἐῃ8 ; ἄνομος, Ψ11 6 τανϑδῖϑὰ ἐπα 1655 (ο6), μά ἴβθῃ ε ἁ ϑ ᾿ 5), [Ἰδιθ]θθ5 6 ὯΠῚΙ Ὀ6 ον Ο κύριος ᾿Ιησοῦς ἀνελεῖ τῷ Γι θᾶ, ΒΒ οσ ἐμ ψΒοα 6 Σιοχά 9 εθὰβ ψ{ΠῚ1Ί}8Κ6 ἂρ ἰο δα ΤΟΥ σεῦ ψ{ΠΟΕ» ἀο πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ [τὰν ψἰ ἢ ὉΥ [86 ΒΟΪΣΙς οὗ 6 ταῦτ ΟΣ ἶτλ ᾿ δηᾶ ΒΟΪΣΙ ΟΥ Ὠἷ5 τωουτῃ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς ᾿8η4 Ὀχΐηρ ἕο ποίμίη Μ0}1 τακα ἱποθθοῦνα ἰο ἐπ6. χηδηὶ {τ} δ: Κὴ 199] οὗ ἴδ ὈΥ {86 Ὲ αν ίαβ παρουσίας. αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστὶν ἡ Ιοὗ Ὠϊ5 Ῥγθβθῆοβ." 9 Βυΐ ῬΤΘΘΘσΘ. ΟΥ̓ Ὠΐγῃ, ΟΥ̓ ψΒΟΣΩ 15 14] ἐμ 1ϑ. 1685 ΟΠΘ5 Ὁτθε8- 
παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ ἰβρῇορ ἰβ δοοοταϊΐησ ἴο Ῥύξβθῆςθ δοσροχαάΐς ἰο τνοχϊκίησ τυ ΟΕ ἐπ ἐμ οροχδίίοῃ οὐ Ξδ- Σατανᾷ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ ἔθη ψιξμ ΘΥΟΙῪ Ῥον- ϑαΐίϑηῃ. ἴῃ 841: ΡΟ ὃ .ἴἰο ΒΙΒῺΒ. δᾶ ΘΥΓᾺΙ τοῦς δυὰ Ἰγὶαρ 
τέρασιν ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ βῖθτβ 8η8 ροχέθηξδβ ἴο Ῥογίθηἐβ ΟΕ Ἰ6 Θά 1 ὄνον βραποίίοι 10 δὴ νι ΘΥ̓ΘΥ͂Υ ΕΣ ’ 

- ἀδικίας τοις ἘΒΤΙΒ ὔθοι5 ἀδοθρίξοη οὗ ἸΏΣΙΡἪῊ θοιϑη 655 ἴο τ 6 (ὁ 65) ἔργ να προ Ῥεοη 
ἀπολλυμένοις ἀνθ’ ὧν- ΟΥ̓ ἢ ἰ- ἀεβίσου:ηρ ἘΒοιυβθῖναϑ, ἰπβίθδα οὐ Ὁ] οἢ (ΠΏ 655) ῬοεΙ δα δ ΡΟΝ ΑΝ μον 

τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο. [414 μοὶ δοσορῦ [88 6 ον ΟΥ ἴδὰ ἐσατῃ Ἀοΐ τδον χεοοίνϑΩ Ἰογὰ οὗ ἰδ ἐγυῖῃ {ῃδὲ εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς: 11 καὶ διὰ ἰαῖὶο ἴβε ἴο "6 βδνθᾶά ἴοχα; δια ἔχοι Ρη ΡΑ τ ΡΝ μέν δὴν 
τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν ἢ ἰμ1ὶ5 15 βεπάϊηρ ἴο ἐπθῆλ ἰῇ αοα του κίηθ, δυδιλ το ἰοΐδ δὰ ὀροσδίϊοῃ οἱ ΘΥΤΟΙ ΡῸ ἴο ἐβμοιῃ, ἐῃδὺ 

ΏΘΥ ΤΑΥ͂ σοὺ ἰο. 86- 
Ἰἰονίηρ μ6. ἢ, 12 ἰὴ 

πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ΟΥ̓ ΕΥΤΟΥ ἰπίο ἴπ6 ἴο Ῥεϊίθνθ ἐπα ἴο 86. 116, 
12 ἵνα κριθῶσιν πάντες ς: β ν ΟΥ̓ΘΣ ὑμαῦ θυ. 811 Ἢ : - μὰν μὰ 

ΑΤαΣΣ ὭΝ πιστεύσεντες ΕΝ ἂλ δεῖ ἸΏΒ 86. Πιᾶρεᾶ μ8- 
ἰ μ τευσαντ ΠΉΕΊ ΙοΘ56. μα αἰά ποῖ ς ΝΜ ἃς εὐδοκήσαν τες κῶν ο δίς ̓παΐα ΒδΙθνα ἐπ ἐσαΐῃ Ρὰξ 

Κ ῆ. ίᾳ. . - Ῥαδ ᾿ Βανίωῃρ ἱπουσῃμὲ 6 ἰο ἐδ 6 ΥΩ ΟΜΝ ἰοοῖς ΡΙβαϑατθ ἢ πῇ ε Μ ΜΕ Η Ν ΤἰΘὨΘΟΌΒΙΘα. 18 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν γε Ῥυξ ἃτθ οίηβ ἰο θὲ β, νΙΩΡ ἐπδη κα οἷ Ποτόγοτ, τ ἅτ “ - ΄ ΕΥ δε - 3 " Ἀ Εἢ Θ - ο- ΔῈ τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ [9118 ἰοΐδα αοά. αἴναυσβ αουξ ὑοῦ, δαοίαῦτα αοά αἰνᾶνβ ἴῸΣ τοῦ, 
ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι Ὀτούμουβ Ἰονθᾶ ὉΓ δανίηρ Ὀθθῃ Ἰονϑά ΓΝ Ιοτά, Ἔδοβαβε ᾿ ΦΘονδΒ,Ρ ὈΘοΟΔΌΞΘ 

8: 566. Αρροπάϊχ ἀπᾶορ 1 Οοσϊπίμίδης 16:17, 18" σοπονδῃ, 118,16. [ῃ60 ᾿ Ποσᾶ, ΒΑ; ἀοᾶ, νρὺ5, 
τὐσητν 



3 ΠΗΒΟΒΑΙΟΝΙΑΝΚ 2:14--ὃὉ: ὃ 

ς »͵ θ ΜῚ 2 ΕΣ ὰ ἧς 

ὑμῶς εὃ χημν ΟΝ ΟΜΝ 

«ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ 
Αγ κι οὗ βρίτὶϊ πᾶ 

εἵλατο 
Ὡς βεἸϊθοίθα 

εἰς σωτηρίαν ἐν ιασμι 
πο βδϊνδίοη ἰὼ βαῃο βοδίοι 

πίστει ἀληθείας, 14 εἰς ,ς δ᾽ 
ἰο ἑαττα οἰ σαία, Ἰηΐο νἈίοι (ἐϊη 6) 

ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, 
Ὧ6 ς81.ἃ τοῦ ἰδγουσ ἰῇὼ6 δβοοῦ πονν8 Οὔ, 

εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν 
ἕξ πα οὗ βἴῖουν οζίῃεςε τοτχτὰ ΟΣ 5 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 15 Αρα οὖν ἀδελφοί, 
οἔ ϑεδας μεσ ἘΘΔΕΙΣ τιοχεΐοσθ, Ῥτούμοσβ, 

στήκετε, κρατεῖτε τὰς 
[Ὁ1] τοῦ πδπατην, Ὅδ6 τοῦ ποιϊάϊηρ ξδβί {με 

παραδόσει ἃ ἐδιδάχθητε εἴτε 
ἄρα πίσσπ ΜΈΝΗ χοῦ όσα ἰδυθαΐ δ γε τχλ τον 

διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν. 
ἔσο ψοτζγὰ ΟΥ {χοῦ 1οῖϊοσ οὔ 5. 

16. Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿ἰησοῦς 
ΝΟΥΣ (οη6) μὰ ἰ6 Ιοσὰ οξὰβ ΒΆΣΕΙ 

Χριστὸς καὶ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ 
Ἔκτιε" ἀρὰ (ἢ σα πὸ ἘαίμΕΣ οἷ 5, ἐπ (0π6) 

ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν 
ΚΑΡΥΤΩΒ ἰοψοα 15 δια δνίηξ εἰν σςοταζοσὶ 

αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν 
δνοσιδϑίηϑ διὰ Βορε βοοῦ χὰ 

χάριτι, 11 παρακαλέσαι 
υηᾶοβοχνρα Κιηη655, ΤᾺΔΝ Ὠ6 σοτηξογί 

τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐ 
ὅι᾽ Ἐρατὲς 5 888 ΙὨΔΥ ΠΕ Η͂Χ ΕΤΥΩΣ ἰδ 

ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ. 
ΜΟΥ δρᾷ ψόοτστὰ δοοά. 

τὸ λοιπὸν 
Τῆς 1οξίονοσ (5) Ὀ6 τοῦ ΧΆ ΑΒ, 

περὶ ἡμῶν ἵνα ὁ λόγος 
ἀροαὶ ἯΩ κῃ οσᾶδσ ἰμαὲ ἰδα ψοσγὰ 

κυρίου. τρέχῃ καὶ δοξάζηται 
Τιοτὰ τὴϑν Ὀ6 τὐ δ 

- 

καὶ 
δά 

ὑμῶν 
οὗ χοῦ 

ἐν παντὶ 
νου 

προσεύχεσθε, ἀδελφοί, 
ὈΤΟΙΏΘΥΙΞ, 

τοῦ 
ΟΕ ἴδε 

δᾶ ἰξτδν ΡῈ Ῥεΐϊηρ βιουιῆϑρα 

καθὼ καὶ πρὸς ὑμᾶς, 2 καὶ ἵνα 
δοοοταϊοβ 85 8150 ἰοννασὰ χοῦ, δια ἴῃ ογάρσ [δὶ 

ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων 
6 τοϊσύ ΡῈ ἄγαν ΟΣ 5615 ἔγοα {π6 ουΐ-οὔ-Ιδος 

καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, οὐ γὰρ πάντων 
δα νυιὶοκροὰ ΤΆΘΩ, πο ΤῸ ΟἿ 81} (ΟΣ 65) 

πίστις. 8 Πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, 
1μ6 απμς Ἐδιίδξα Ῥὰΐ ἘΠῚ ἴζε Τιοχᾶ, 

ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει 
ΨΜΏΟ 1} ΒΧ ΕΥΙΥ γοῦ δαὰ 

15. Ζομονδῇ, 0711,8,18,14,16-8. 1ῃ6 ΤιοΓᾶ, ΚΒΑΨΕ. 
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Αοᾶ 5εΙθοίβα Υοτὶ ἔσοχῃ 
[[16] ὈΘρΊϊηρ ἴον 

βοϊναίοη ὉΥ ϑβϑῃηοίϊηγ- 
ἴῃ τοῦ ψἱἢ κβρ τὶς 

Δα Ὁ χοῦκ ζαϊῃ ἴῃ 
{πμ6 σαί. 14 ΤῸ ὑηΐβ 

ΨΟΙΥ ἀοϑην Ὧ6 Οοϑηθὰ 

τοῦ ὑσοῦρῃ ὑμ6 ροοὰ 

Ὡρ5 ΜῈ ἀθδοϊδσθ, ἴοῦ 

1ὴ6 ῬυΤΡΟΒΘ οἵ 8οαι γ- 

ἰὴσ ἴμρ φίοιν οὗ ου 

τοι ὅαθϑθὰβ ΟἾΥΙβ, 

15. 5ο, ὕμθῇ, Ὀσούῃρτρ, 
βίαῃᾶ ἔσῃ 8ηα χηϑίη- 

ἰαῖπ ἕόῦε ΠΟΙ οἱ ἴῃ8 

ὑγααϊιίοηβ ὑμδὺ τοῦ 

σ6γ6 ἰδυρῃῦ, ψὨθίμου 
δ νὰ ὑσουρ ἃ 

ΨΟΣὮΔ1 τθϑϑϑδθθ ΟΥ 

ΚὩὨΣΟΙΡῺ 8. δὐῦοσ οἵ 

οὔ 5. 16 ΜΟΥΘΟΥΘΓ, τλδΥ 
ΟἿ Τογὰ 9655 ΟὨγχ δὶ 
ΒΙ56}1 δᾶ Οαοᾶ οἷ 

ἘΔΙΏΟΥ, ψἘ0Ὸ Ἰογρὰ 
153 δῃηαὰ γᾶν δυο - 

Ιαϑύϊῃρ σοπιΐοτῦ δηᾶ 

δοοᾶ ΠΟΡΘ. ὉΥ ΤΘΔῺΒ 

οὗ υπᾶσϑθοσνθα κΚὶηᾶ- 

655, 17 οογηξοσῦ στόῦκ 

Ἡραχὺβ δῃηα τβκα τὸῦ 

Ἐσμὶ ἰῇ ΟΥΟΥ φβοοᾶ 

ἄρθοα ἂμὰ μψοζγᾶ. 

μὲ ἘΊΏΔΙΙν, Ῥσούο δ, 

ΟΔΙΥΣ ΟἹ ὈΓΔΥΟΣ 

ΤῸ 8, ὑμαῦ μ6 ποτὰ 

οὗ σοθονδ" ΙΩΒ.) ΚΘΘΡ 

ταονίηρ βρθθαῖν μὰ 

Ὀοίηρ φἰογιῆθα 7ι8ὺ ἃ5 

1 15 ἴῃ ἴδοῦ ψι γον; 

δοιὰ ἰμᾶῦὺ ψὰὺ ΧλΔῪ 

06 ἀειινοσθα ἔσο 

ΒΥ] δημα ψ]οϊκοᾶ 

Τ6, Ι͂ΟΣΥ ἔλθῃ ἰ8 

ποὺ 8ἃ ροβϑδϑβίοῃ οἱ 

811 Ῥϑορῖθ. 8 Βαὺ ἐμ 

Τιοσᾶ ἰ5 ἤδιξαι, ἀπά 
6 ΨΜΠ)|, ἴδκ τοῦ 

μ6 ΨΗ1 επασὰ  δτι δῃὰ Κθορ υὸῦ 
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πεποίθαμεν 
γε δνο Ὀθϑὴ ρεγϑυδαρφαᾷ 

ὑμᾶς, ὅτι ἃ 
χοῦ, ἰμδαὲ νῆδὶ (1555) 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 
“τοῖα ἰδῇ ψψἱορα (οπ6). 

δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ 
ρῃη δ ἴἃ ἸΤοχάὰ ὕροὴ 

παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε καὶ 
τα ἃ.6 βδυρίηρ δηᾶ χοῦ δ8Γ6 ἀοΐῃϑ 8δηα 

ποιήσετε. ὅ Ὁ δὲ κύριος κατευθύναι 
τοῦ ΜῈ] ἀο. 16 υῤ Τιοτα τὴϑδν βσϑι θη ἄοννι 

ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ 
οὗτοῦυ μα ᾿θασίβ 1λῖο 88 ἴον οὗ ἴ 6 

θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ. 
αοαά δα ἱπίο ἰῇὴ6 επάυγϑπσα ΟΣ [6 [ΘΕᾺ 

ἀδελφοί, 
Ὀχοίπουϑβ, 

Χριστοῦ 
[6. εὐ 

ἀδελφοῦ 
Ὁτοίμοσ 

κατὰ 
Δα τοὶ δοοοσάϊηρ ἴο 

παρελάβετε 
χοῦ τϑορὶνρα δου ρϑΙἅ6 

οἴδατε 
τοῦ ἢᾶνδ Καονν 

ἡμᾶς, ὅτι 
1τ15, Ῥϑοδῦβα 

« - 3 Ἄ 

ὑμῖν οὐδὲ 
τοῦ ΟΣ 

ὑμῖν, 
ἴο χοῦ, 

6 Παραγγέλλομεν δὲ 
Ὗε δῖ σδδυσίηθ αι 

ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ᾿[Ιησοῦ 
ἰὰ ὨδΙῺΘ οὗ [6 Τιοτᾶ “655 

στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς 
ἰο 6 νι αταννη δ νοῦ ἔσο ὄὌνοσν 

ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ 
ἀἰβοζάθυιν ΣῊ ἀρ 

τὴν παράδοσιν ἣν 
126 ἐγδαϊ ΨΏΙΘΟΙ 

αὐτοὶ γὰρ 
ΜΕΥ (ο65) ΖοΥ 

μιμεῖσθαι 
ἴο Ὀ6 ἱγιϊ τη δ 

παρ᾽ ἡμῶν. 7 
ρμΡεϑδιάθ οξιδ. 

δεῖ 
11 ἰ5 Ὀἰπάϊηδ 

ἠτακτήσαμεν ἐν 
8 Ῥεϑδανϑᾶ ἀϊβοσάθεν ἴὰ 

δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά 
Ζτϑα εἰσὶ Ὀχοϑαᾶ 6 δία Ὀεβιᾶδ 

8 ἀλλ᾽ ἐν νυκτὸς 
ριΐζ [ἴἰὰ οΥ ηἰρσῃξ 

ἡμέρας 
ΟΥ ὅδ. 

πῶς 
ον 

οὐκ 
ποῖ 

τινος, 
Οὗ ΔΏΣΟΠΘ, 

μόχθῳ 
10} 

πρὸς τὸ 
ἰοννατὰ 16 

ὑμῶν: 9 οὐχ 
οἴ νου; ποῖ 

ἵνα 
πὰ οχᾶϑσυ ἰδὲ 

καὶ κόπῳ 
δηά ἸΔΡΟΣΥ 

ἐργαζόμενοι 
νου Κὶὴρ 

τινα 
ΘΏΨΟΩΘ 

ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ 
ΠΣ.» 1 

« -“ 

ὑμῖν 

ἐπιβαρῆσαί 
ἴο Ρυῦ νει ΡΟΣ 

οὐκ ἔχομεν 
ποΐ ΨΜΠῸῚΓΘ πανὶ δι ποσυῖίν, 

ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν εἰς τὸ 
5ΘΙν 6 5 ἴγρο συ οτηϊρῃΐ εἶνε ἴογοῦυ ἱπίο [πμ6 

μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν 
ἴο Ὀ6 ἱσχωϊέβ 5 ι15. Αμᾶ οῦ ΨΈΏΘΩ ννὸ νου 

πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, 
ἰονναγα του, [815 νγῈ ΕΧΘ ΤΠ σὴ ἰο τοῦ, 

ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι 
ἴα 1 δνοῦθ ποὺ ἰ5 ΠΡ ἴἰο Ὀ6 ψοτκὶηρσ 

μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν γάρ 
ὨΘΙΟΣ 16 Εϊπὶ Ὀ6 οδιϊηβ. ὟϑΘ δτὸ δαί ΤὸῸΣ 

2 ΤΗΒΝΒΑΤΟΝΙΑΝΝ 8: 4---ξ.1 

ἔτοπλ ὑῃ6 ψίοϊκοα Ομ. 
4 Μογδθονθσ, γα Πᾶγθ 
σΟπάθησθ ἰῇ [86] 
ποσὰ τστοραγάϊηῃρ τοῦ, 
ὑμαὺ τοῦ 8ῖ6 ἀοίηρσ 
Θλα Ψ}]1 ρσὸ οὐ ἀοϊηρ 
ἴμθ πῆρα ψ6 ογᾶσγ. 
ὅ Μδαν [86 Τιοσα σοη- 
ὑπ αἰτοοῦύϊηρς τοῦὰκ 
ΘΓ ΒΘΟΘΘΘΓΌΙν ἴῃ - 
ἴο ῃ6 ἴονγθὸ οὐ αοᾶ 
δοᾶὰ ἰηΐο 6 δηθουτ- 
ΒΘΏΘΘ [ΟὉΓ 86 ΟὨχιὶϑῦ. 

ΟΝον Ψψὸ 816 ρσἷν- 
ἴῃρ χοῦ ογάρσβ, Ὀτονἢ- 
ΟΥ̓, ἰῇ {6 Ὡδη16 οὗ 
ὑπμ6 Τιοτὰ σεϑὰβ ΟἸστϑῦ, 
ἴο: ψιᾶγαν ἔτοπιὶ 
ΘΟΥΟΥῪ Ὀτσούμοσ. ψϑικίηρ 
ΑἸΒοΟΓ ΘΙ δηᾶα ποῦ 
δοσογάϊηρ ἴο μα ἰγ8- 
αἰϊΐλοη σὑόὸῦ τγχϑοοινθα 
ἔτοα τ. ΤΒῈΌΣ τοῦ 

γΟΌΓΒΘΙνΟΣ ΚΩΟΝ [88 
ψᾺΡ τοῦ οὐρῃὺ ἰο ᾿πλῖ- 
ἰᾶΐϊθΘ 18, Ὀδσϑῦδθ 6 
αἰὰ ποὺ Ῥθῆδγα αἰβου- 
ΟΟΥΙΥ οηρ τοῦ 8 ΠΟΙῖ 
αϊα μὰ οαὺ τοοᾶ ἔγοχῃ 
ΒΏΨΟΣΘ ἔγθθ, ἸῸ ὑΐῃ8 
ΟΟὨΕΓΔΥ͂Ψ, ΨΚ ἸΔΡΟΥ δῃᾶ 
[ΟΣ] πἰρῃῦ 8δηα ὅδὺ 6 
ἍΕΙΘ ποχκίηῃρ 850. 85 
ποὺ ἴο ροβα 8 δχ- 

Ῥϑηβίνγθ Ῥυσᾶθ ὈΡΟῺ 
ΒῺΝ ΟἿΘ οὗ τοῦ. 9 Νοὺ 
ὑμαὺ ψὰ ἄο ποῦ δνθ 
διαϊπογιν, θα ἴῃ οΥ- 
ἄθσσ ὑμαὺ ψ χἱρηῦ 
ΟΙΓΟΙ ΟὈΓΒΘΙΥΟΚΞ ἃ5 
8 ΘΧΘΙΏΏΙΪΒ ἴο τοῦ 
ἴο ἰχτϊϊαΐα 5. 1010 
ἴβιοῦ, 8180, θη ψ6 

ψογΟ πὶ τοῦ, να 

υιϑϑοα ἰο σῖνε σοῦ δ 5 

οτᾶρτ: “ἼΣ ΘΏγΟΩΘ 

ἄοθ5 ἢοῦὺ ψνψϑηῦύ ἴο 

ΟΣ, ἡσίῦοΣ Ἰοὺ τα 

οαὺ. 11 ἘῸΓ ψὲ θᾶ 
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τινας περιττατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, 

βοὴ (ΟΠ 685) ΔΙ ΚΙΩ 5 ἴῃ τοῦ ἀαἰβογάουι!ν, 

ἀλλὰ περιεργαζομένους" μηδὲν ἐργαζομένους χὰ Ἰροσκῦρα διουπᾷ; ὩΟΥΒΙΩ5᾽ ΟΣ ΚΙΏΒ 

12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν 
ἴο ἐῃ6 Ῥυΐ ΒΏΌΘΩ (0165) ἯΤΟ ΔΣΘ ΟΒΒΡΡΊΩΝ 

καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ᾿Ι[ησοῦ Χριστῷ 
δηα νγὰ δῖ βιροουχδ με; ἴχ Τιοτὰ 268805 [. τς ΕἸὴ 

ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν 
πὰ οτᾶου ἰδὲ τι αὐυἱοίμοϑβ “ΟΣ ΙΩΒ ΠῚ 

ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
οὗ μουλβοῖνθβ Ὀχεϑαᾶ {πδν ΓΊΔΥ 6 δδίϊῃρ, 

1 Ὑμεῖ δέ ἀδελφοί μὴ 
του 9 Ραξι ἀδελφοί, ῃοΐ 

ἐνκακήσητε ᾿. καλοποιοῦντες. 14. εἰ 
τοῦ 5ῃομιὰ Ῥθμανο Ῥϑά!ν ἴχ ἀοίηῃρ Ηη6. 1Ὲ 

δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν 
Ῥὰξ ϑδῶσψομῃθ ποῖ ἰβ οροσίπρ ἰοἷβῃοὸ ψοσα Ὁ 

διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον. 
ἐβγουρῇ ἐπὸ Ἰοίίΐοσ, ᾿ τμῖ5. (ΟΠ 6) 

σημειοῦσθε, συναναμίγνυσθαι 
Ὀ6 τοῦ ρυϊπηρ' 516}. ΟἹ, πος ἴο τοΐκ ἊΡ 56 ῖν 65 νυ 

αὐτῷ, ἵνα ἐντρατῇ" 15 καὶ 
Βῖτα, ἴῃ οτάᾶθσχ ἰμαΐ μ6 ταϊθμὶ Ὀς τυτηθα 1; διά 

ἡ “ὦ ἐχθρὸν ἡγεῖσθε ἀλλὰ 
ἐπὶ ὡς ἔχθρδι Ῥετχοῦυ οομβιεσίηθ, αΐ 

νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 
Ὁ τοῦ μνυζίηρ τηϊμαᾶ ἢ 85 Ῥγχοίῃοσ. 

1... Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης 
ον ίομ6) Ῥὰὲ 6 Ιοτὰ οἔίμβθ ΡῬεβϑοβ 

δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς 
ΤΩΔΡ ἯΙ πῖνε ἴο του ἰὴ ρέϑδοα. ἑσουρῃ 81} [{{Πὴ͵7Ὶ6] 

ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριός μετὰ πάντων 
ἴπ Εν Ιὐϑῆηοσ, Ὑπὸ Τιοτάᾶ ψ Ἱ 81 

ὑμῶν. 
ΟΥ̓ του. 

1 Ὃ ἀσπασμὸς ἐμῇ χειρὶ Παύλου, 
Ἰὴ6 γρτοοῦηρ ἴο Ὧε ΤῺ) ὮὨδηᾶ ΟΕΡΔΕΙ, 

ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ" 
δ δεν) 15 565 'χῺ ΟΥΕΙΥ Ιϑίετ; 

οὕτως γράφω. 
105 181 ψυυὶ τη. 

18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου 
τς υμᾶδοδεσνεᾶ Κἰπάηθθθ ΟΥ̓ ἴΠ68 ΒΕ ον τοὶ 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 
ΟΥυ οὔϑεθβὺβ ΟἸσΙδι τὶ 811 οὗ γου. 
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οογίϑί ΟΘ5 816 ὙΔΙΚ- 
ἰῃρ ἀἰβογϑθυν δηχοὴρ 
χοῦ, ποὺ ψοσκίηρ δἱ 
811 Ὀαὺ τραράσηρ πῃ 

Μηδ αἀοο5 ποῦ δοῃ.- 

σοῦ μοα. 12 ΤῸ βοῇ 
ῬΟΥΞΟΩΒ Μὰ οἷν ἐμ 
ΟΓΩ͂ΘΙ δῃᾶ οχῃογίβΐοῃ 
ἴῃ [{16] Τιοτὰ ὅ8β5 
Ομ χδ ὑμαῦ Ὁ ψοχκ- 
ἴῃ ΜΙ απἰθύμϑες 
ΦΏΘΥ βου οαὺ ἔοοᾶ 
μον ὑμοιλβοῖνεβ. θᾶση, 

18 ἘῸΣ τόυξ. ρᾶϑτί, 
ὑγούῃουβ, ὧ(ὡο ποῦ σίγα 

ὉΡ ἴπ ἀοῖϊῃρ τίρηί, 
14Βι [ἰἔ δῆγοῃμαδ. ἰα 
ποῦ ορϑαϊθαῦ ἴο. 
ΜΟΓΙΩ, ΥΟΌΡ [15 16ἰ- 
ἰθῦ, Κορ ἰμΐϊδ.. ὁπὰ 
ΤΑΙ ΘΩ͂, βορ βιϑβοοίϑυς 
ἰὴ ψἱτ Πίπι, ὑμαῇ δθ 
ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΙΏΒ, ΞΘ, 

15 Αῃᾶ γεὺ ἀο ποῦ Ρ8 
σοηδίἀογίηρ ὨΪΠῚ 88 

8. ΘΠΘΥ, θα σοῃεϊης 

16 ϑαμπιοηϊβῃΐηρ Ὠΐπη 

85 8ἃ Ῥχούῃοσ. Β-" 

16 Νο ΙΠΔΥ ᾿ {88 

Ττοτὰ Οὗ ρθᾶσθ ἢΪπι- 

561 ρἷνα τόὸῦ ἤθϑύδ. 

σοῃδῦδη ον} ἴῃ ΘΟΥΘΙΥ 

ΨΆΥ. ΤῺ Το 6 

πὰ 811 οὗ τοῦ. -- 
117 [ἘΟΥΘ ἰ51 ΤΥ 

᾿στθοίϊπιρ, Ῥδα]᾽ 5, ἿΩ 
ΤΥ ΟὟ Ὠδηᾷᾶ, ψ ΒΙῸΣ 

5. 8 516 ἴῃ ΘΨΘΙΥ͂ 

Ἰοίίοσ; 15 ἰ5 μ 

ΨᾺΣ 1 συῖϊθ. 

18 6 πηδοβοσνθά 

κίμᾶηθεβ οὔ οὐὐ Τιοτᾷ 

ὔοσθὰβ ΟἸγὶδῦ 8 γῆ 

811 οἵ τοῦ. 

γμκν ομμμυυνμνμδμμηι μα μκιμν᾽Ἀδ  εἰκὲ υρλρ ἀλη μετ τον 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 
ΤΌΝΔΕ. ΤῚΜΟΊΤΗΥ 1 

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ϊησοῦ 1 Ῥϑι, δ δροϑὺὶθ οὗ 
Ῥααὶ ΔΡοβἕ]6 οὗ Ομ τῖσὲ 7655 ΟἸὨ σι σο5 5. ὉΠ ΑΟΥ 

κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ [οΙαΙηθα οὗ ΟΟΑ ΟἿΣ 
δοοοσάληβ ἰο δη]οΐμᾶοσ οὗ αοα ὡτῆρος ΣῊΝ βπὰ ϑδΟΣ ϑηᾶ ΟΣ ΟὈΣΙδὶ 

Α ΘΘΌΚ, ΟἿΣ ΒΟΌΘ Ὁ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἐλπίδο ὧν [τ Ὠσϊΐη 
οὗ βρτιδὲ 7655 τς βορο. ἡμῶν ἩῬχαοῦΩΣ, ἃ ΒΘΏ 6 

2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει" 
ἰὸ ποίην βοησίμθ οὶ ἰπ ΖΑ; 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
ππάοβοσνεα Καθ οθ, ΤΘΟν, ἤθᾶςα ἔσοχῃ σοά 

πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
ΒΔΊΏΟΙ δᾶ οἵ ΟὨσίδὶ 1653 οΥἰμ6 Ἐοχά. οὔ τ5. 

8 Καθὼς παρεκάλεσά σε 
Αρουσάτος 88 Ι Θῃροουταβοα ψου 

προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμενος εἷς 
ἰο τοσϑῖῃ ἰουνασαὰ 1Π ἡένονν [1] Βοϊῃδ οχ ΨᾺΣ :ηΐο 

Μακεδονίαν, παάραγγείλῃς 
Μασεαομῖδ, ἱπ νάδε ἐμαΐὲ ψοιῦ τσὴ ματα 

τισὶν μ -ἑτεροδιδασκαλεῖν 
ἰο Βοὰθ (ο165) ποῖ ἰο Ὀ68 ἐδϑοῃῖηβ αἰ σθη τιν 

4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ 
ποΐ-αλ ἰο θ6 Πανίωρ [τ]Π6] ἐοννδχᾶ δὰ των 5. δηᾶ 

γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες 
ἴο Βοπθδ]οσίθα Ὁ ροπηαοα, ΨΜΈΪΟΏ 

ἐκζητήσεις παῤέχουσι μᾶλλον ἢ 
ΒΟ Κη 5 οὐδ. 816 Ἀανῖὴ δ ΘοΒ 516 ταῖΐμοσ ΕἸΣ 

οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει, 
Βοι56-δαχηϊηδίχδ οι ΟΣ Οοα ἴδ6 (06) ἰθπ Φδιίῃ, 

ὅ τὸ δὲ τέλος. τῆς παραγγελίας ἐστὶν 
-- τῃ68 Ῥαΐ͵ Θῃμαὰ οξίμα ΟΠΔΥΡΊΏΡ 

ἀγάπη “ἐκ καθαρᾶς καρδίας ; "καὶ 
Ιονβ ουΐ Οὗ ΟἸΘ Δ διιλᾶ. 

συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως. ἀνυποκρίτου, 
Οὗ σοπδβοίθῃηοθ ξοοά δια οἵ ξαμ ἘΠ ΡΟΟΣΙΏσΔΙ, 

: ὧν . τινὲς, ἕἀστοχήσαντες 
ΟΥ̓ ὨΙΘᾺ (( 55) βοὴ (οΏ 68) Ὠδνίηρβ ἀσνίδίδα 

ἐξετράπησαν εἰς τ ματαῖολο ίαν, 
ἴδον νεσο ἱγθα οὐδ ζαΐο. νδΐίῃ 81} 

Ἴ θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, ᾿μὴ 
ὙΠῸ ἰο 6 ΔΝ ἰβϑοῦθυβ, μοΐ 

νοοῦντες ήτε ἃ λέγουσιν 
ΤΆΘΩΓΔΙ]Ν ΒΘΟΙῺΡ οι ΠΣ ψμαὶ (1185) {ον 816 Βα υ 5 
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ΟΕ 1π ὑπ ἔβα: 
ΜδΥ. ἴὕθσαεα Ρὲ υπ- 

ἀρβοσνρα Εἰπᾶάηθ55, 
ΓΘΙΌν, Ῥθϑθὸθ ἔτΟΙ 
οὐ [{Π6] Βδίο δηᾶ 
ΟἸσὶβὺ σ6 85 ΟἿ Τιοτά, 

 συδῦ 8ἃ5. 1 δῃοοῦγ- 
ἀθθᾶ ψγοι ἴο οἰδὺ ἴῃ 
ἘΡΠ Θ᾽ 505 ΨΏΘΩ 1 885 
δου ἴο ΡῸ ἸῺ ΜΆ 
ἰηῖο- Μδο᾿ Θ᾽ ἀοϊ 8, 50 
Ὶ ἀο πον, δῦ. γοι 
ταϊσῦ οι 16. 66Γ- 
ἰδ Οὔδ5. ποὺ ἴο ὑβϑοῖ 
ΑἸΓΓογοηῦ ἀοσύχίπαο, 
4 ΠΟΙ ἴ0Ὸ ΤΑΥ͂ αὐ ϊοῃ 
ἴο ἴαϊδα 5ἰοσίθ δῃὰ 
ἴο βἝΠΘΔΙΟΡΊΘΞ, ΏΣΟΩ 
Θἃ Ὁ ἴθ ποίῃϊηρ, 
Ῥαῦ ψὨϊσῆ ΓΙ 5ἢ 
αὐσοδύϊοηκ. ἔοσ. τθ- 
ΒΘΑΓΟῚ ταῦτ ὑπ8ὴ 
8, αἰδροηβίηρ,. οἵ δὴν- 
ὑμῖηρ ὉνῪ αοᾶ ἰὰ σου- 

Ὠρούΐζοη ΜΙ ἤἔαϊί. 
ὅ ἘΘΆΠῪ ὑμ6 ομ᾽θούνα 
οὗ τη τηϑδηᾶαίΐθ 15 
Ἰονγα. οαὖὐ οὗ 8. οἴδβδῃ 
μρατῦ δῃᾶ ουὺ οὗ 8 
δορά σομϑοίθησθ πᾶ 
ουῦ οὗ ἐαϊΐῃ νἰϊμουῦ 
Ὠγροοσίδυ..- 6 ΒΥ ἀδν]- 
αὐΐϊηὴρ ἔγοιι ὑμ6568 
Δσ5 οογύδία. ΟΠΘ5 
μδιν Ὀ6θὴ ὑππηθα δβίᾶθ 
ἰαΐο 1416 ὑδῖκ, 7 ψϑιῦ- 
ἴα ἴο Ρ6.. ὑθδοῦθυβ 
ΟἹ ἴᾶὼΐχ, θα ποῦ 
Ῥογοθένίησ οἰὐοσ ἐπ 
ΤΏΪΩΡΒ ὕΠΘΥ ΔΙῸ βϑ σὴ 



1 ΤΙΜΟΤΗΨΪ 1: ὃ--Ἰ4 

τίνων περὶ 
δὶ (155) δρουΐ 

διαβεβαιοῦνται. 
ἴδ. αύὲ ἐπογοῦσῃιν βιθἱ Ζί ἢ δ. 

8 οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος 
γε δνα πον πὸ ἰα ὅῃηε ἴθ τὰν 

ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 
18 ὄνὲν ΒΘΏΧΨΟΠΘ το ἐξ ἸΌΝ [15 υδϑίπρ, 

ϑ εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ 
Βανίπθ ΚΟ ΓΈ] ἑμαξ ἴἰο γἰβμίεουβ (916) 

νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ 
ἸΔῈ ποῖ 15] 5 ἄοννῃ, ἴο ΙΔν7 1655 (065) πὶ δηὰ 

ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι 
ΠΟΙ.-561-5αθ]φοϊπσ (οπ|65), ἴο ἰσυονογθηί81 (ο65) 

καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ 
δᾶ ἴο ΒΙΏΘΥΞ, ἴο ὉΏΪΟΥ ΔΙ (ΟἿλ65) δοᾶ 

βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ 
το ρὲοΐδης (ΟΣ. 65), ἴο βυλλίευβ ΟἹ δίῃ 5 δὰ 

μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 
ἴο ΒΙΓΔΊΟΥΒ Οὗ τηοΐμοσβ, ἴο Χυ ἄθσοὺβ οὗ Τ8]16 ΡΕΓΞΟΏΒ, 

10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, 
ἰὸ Τοτηϊσαδίουϑ, ἕο ΤΆΘ; Ἰνίτρ Μ᾿ τῇ 8165, 

ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, 
ἰο σδίςσοΥΒβ ΟΣ ὕΔΔ16 ῬΟΥΒΟᾺ5 ὉΚ ἐδμα Ζοοί, ἴο αΧ5, 

ἐπιόρκοις͵, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ 
ἴο οδϑῇϊι Ὀγθαῖοσβ, δά Σὲ δηνίηΐϊηρ αἰξέοσοϊ ἴο 6 

ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 
Ῥοΐηρ ἈΘαΙπξὰ] {3 ΤΩ ΔΉΟΤΕΣ 15 Ἰσ ἰὴ δϑδιηβί, 

11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης 
δοςοχαάϊην ὦ ἴῃ6 Βοοᾶ πονν οὔθ ΕἸΟΥΥ 

μήτε 
ΟΡ 

τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην 
ΟΥ̓ τὴ 6 ἈΘΡΌΟΥΣ αοᾶ, ψῃϊοῆ ψὯ88 οαἰτιβίεα τ 

ἐγώ. 
1, 

12 Χάριν ἔχω τῷ 
Μν Ὁ Ἐ}2}. 4} Τα Βδνὶηδ ο ἐπ (ο56) 

ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ 
ΒΑν]ῺΒ οαροννοχεᾶ τὴ ἴο Οχιθέ 9655 ἰῇ Ιογὰ 

ἡμῶν, ὅτι πιστόν μὲ ἡγήσατο θέμενος 
ΟΥ̓ 5, Ῥϑοδυβο ζδ ἔπ] τὰς Β6 σοπδίοσρα ΒΑΜΝΗΣ φαΐ 

εἰς διακονίαν, 18 τὸ πρότερον ὄντα 
ἀπο πβοσνίσο, 16 Σουτῆοσ [{ὴπῚ6}] (006) δεν 

βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὕὑβριστή 
ὈἸΑΘΡΏΘΙΩΘΥ ηᾶ Ῥεχβοοιῖοῦ δηᾶ ἐπδοϊοξ κα ἀκα); 

ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν 
Ῥιηξ νὴ 8β ΒΟ ΤΘΤΟν, Ὀρθοδῦθο Ῥοίηρ ἱβηιοτγατιχέ 

ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 14 ὑπερεπλεόνασεν 
1 ἀϊὰ δ1Ὶ ἘΠΌΘΦΙΙΘΣ, Ῥϑοδσὰθ Ρενομα τοσα 

δὲ ἡ άρι τοῦ κυρίου ἡμῶν χάρις 
με ἴθ υπδοδουνοᾶ κΚίηδηρεβ οὐίῃε Ιοτὰ οἷῃβ 
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ΟΥ ἴη8 ὑῃϊηρδ δρουὲ 
ΨΜΏΪΙΟΩ ὑμ8ν} 8ῖ6. σγ8Κ- 
ἴῺΡ βίσοῃρ δδϑουύϊοην. 

ΒΝΟΥ Ὧϑὰὸ Κῆον 
ὑμαὺ ἰὴθ Γι ἰ5 Βὴ6 
Ρτονι θά οὔθ ϑμηᾶϊθα 
Δὺ ΘΓ 91 ἰᾳ 
Κηομ]θᾶρο οὐ {πὶς 
ἔδοῖ, ὑμαῦ δὰ 15. ὕχο- 
χησἹραίθα, ποῦ ΤῸ 
τσ θοῦ τϑ, θα 
ἔοῦ Ὀθύβοὴκ ΔΎ 1658 
ϑιᾶ ἀγα, πηροάῖν 
ΒΩ Β᾽ΔΏΘΥΒ, δοίην 
Ἰονίηρ -ΚΙπη 655, πὰ 
ῬΥΟΪ8η6, ΣΔΌΓΤΟΘΤΘΙΣ οἵ 
ΤαϊΏΘΥΚ Θηα ΤΌ ΓΟΘΓΟΥΣ 
οἵ Ἰλού 5, 8η- 
ΒΙΆΥΘΙΒ, 10 Τογυϊοδίογα, 
θη) ΨΜΏΟ 16 ψᾺ 
τλϑῖ65, ΕΙ ΠΆΡΘΟΙ, 1875, 
δ 156. ΞΘ ΘΆΧΟΥΒ, δηᾶ 
ΜΏΔίασυοσ Οὔμοσ ἰρΐηρς 

Ϊ5. ἴἃ ορροϑβι οη ἴἰὸ 
[6 ὨΘΘΙΡΏΓΌΙ ὑβϑομίηρ 
11 δΔοσοταϊηρ ἴο ἐδ 
ΒΊΟΥΣΟῸΒ βοοᾶ πδν οἱ 
ἴθ ΔΌΡΥ Οαοὐά, νι 
ΨΏΪΟΒ Σ Ψὰ5 δι γιιϑίθα, 

121 δὶ ργδύθζαιὶ ἰὸ 
ΟὨγιδὺ σεδὰβ ΟἿἿ Τιοχᾶ, 
ΨὯΟ ᾿τηραγίοθα ὨΟΤΤΟΥ 
0 πιθ6, Ῥδσϑῖῖδθ Ἢ 
οομδίαθτρα ἴθ ἔδίῃ- 
71 Ὁ εϑϑιρΐηρ ΤῺ 
ἴο ὃ τοϊηϊδίσν, 13 4]- 
ὑοῦ ΤΟΓΙΏΘΥΙΨΡ 1 85 
8 ὈΙΔΕΡΏΘΙο βδῃά κ 
Ῥουβθουΐοσ δα 8ὴ ἰπ- 

βοϊθηῦ τδῃ, Νανοσίμδ- 
1655, 17 85 5800 7} 
ΤΏΘΓΟΨ, Ὀθοδιϑα 1 88 
ἱρῃοχαῦ δηᾷ δοίβα. 
σὰ ἃ ΙδῈκ οὗ ξαΐξῃ. 
14 Βυῤ [ὴ6 τηἀοβογνοᾶ 
Κιηδηθος οὗ ΟἿΣ Τιοτα 

δροιυηαθα ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ 
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ετὰ πίστεως καὶ ἀγάπη τῆς ἐν Χριστῷ 
βτα Ζαϊῃ 5 Θά ἴονα ὃ ἐμ 6 5) ἐῚ ὄρος 

᾿Ι[ησοῦ. 15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης 
2655. ἘΔΙΙΕαΣ 6 νοῖὰ δῃὰ ΟΣ 41} 

ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
τοοϑρίίοι δος ψοτίῦν, ἐμαὶ [Φ. Ἐ 2 } Τ65 5 

ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι" 
οὔθ ἱπίο [6 νοχὶά ΒΙΠΠΘΙΒ ἴο 8βᾶνε; 

ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ, 16. ἀλλὰ διὰ 
ΟΥ ἍὮΏΟΤΩ Ἐχϑὶ 8: Ῥυξ ἕπτουρῃ 

τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ 
{15 ΙὍὉ͵8ἃ5 5ΠΟΥΙΙ ΤΟ, ἰπ ογᾶοσ ἰαξ ἱπὀ [Ἷ56 

πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς ᾿Ιησοῦς τὴν 
Ἐτνβὲ ταὶϊσθ μον ἴῃ ΟἸὨσίϑὲ ὥεϑϑ 

ἄπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν 
81} ἸΟΏΘΤΙΘ5Ξ μ᾽ βρί σε, τοννατὰ ΕἸΡΕν1..25..} 

τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐττ᾽ 
ΟΥ̓ἴΏ6 (ο165) Ῥϑῖὴρ αροὰ ἴο 6 Ῥε]ονίηβ ὍΡΟΣ 

αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
μΐπλ ἰπΐο 1436. Ἔνογιαβείηρ. 

1 Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν 
το ἴδ 6 Ῥυΐ ΚΙ οΥ {Ὡς 

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ 
το Σαβομαβ τ ξΊο, Ἰην βίοδι ΟΣΪΥ αοἄ, Βοποσ απὰ 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. 

αἰώνων, 
8565, 

Βοχν ἰτΐο ἰᾷς 8565 οὗ ἴδ 8865; ΔΙΆΘΙ. 

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν 
ΤΗΪ5 1μ8 [γ Ὑ Ξ2 841 

παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, 
Τὰ ρυὐτἱπρ απ σοίδο ίο νοῦ, ΟὨΔΠα Τποίῃν, 

κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ 
δοοογάϊΐηρ ἴο τὴ8 ΕοὶμΒ Ῥοξοσθ ὌΡΟΣ σου 

προφητείας ἵνα 
Ῥτορῃθοΐθϑ, ΄ 1 ογάου ἰδὲ 

στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν 
ϑοὺ ΔΚ ἀρ ταπείαιν βευνίος 9 ἔμοχῃ Βπθ 

στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν 
ΤΑ λῖδυν δευνῖςα, Βανί ξζαϊὰ μά ξΞοοὰ 

συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι 
ςοηβοίθησο, ψΏΙΟᾺ βόας (0565) Βανῖηρ Ὀυ5ῃ6α δ5146 

ἐναυάγησαν᾽ περὶ ᾿ ν πίστιν 
περὶ τὴν Και χροσίοτιορα βίον σοοῖ; 

2. ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, 
οὗ ο ἰ5 ἘΨΤΩΘΩΒΘΊ5 δὴ ΑἸΘΧΘΠΔΑΟΤΥ, 

οὗἷς παρέδωκα τῷ Σαταᾷξ ἵνα 
ἘΣ Ν Ι τὴν ΟΝ ἴο ἐπ 5αῖδῃ ἴὰ οτᾶοσ ἰδδὲ 

παιδευθῶσι βλασφημεῖν. 
188» ταϊρθς θὲ ἀϊβο πο ποῦ ἴο 86 Ιδβρδοσηίῃρ. 

1 ΤΙΜΟΊΤΗΥ 1: 1δ---20 

ϑίοηρ ψ ἢ ΖΑ δηᾶᾷ 
Ιοῦγ ὑμπαὺ ἰ5 ἴῃ σοπ- 
πϑούΐοι ψὶ ΟὨγίϑῦ 
Ζοσα5. 15 ἘΔΙΓΏ1ῸΙ δηᾶ 
αἀοβογνίαρ οὗ 1] δο- 
σορΐδῃσο ἴα [Ὧ6 Βα ϑΩρ 
ὑμαῦ ΟἾὨσιδῦ σ65Ὲ5 
σϑῖὴθ ἰηΐο [6 ψοσϊα 
ἴο 5ᾶῦὺ0ε δἰθηογα. ΟΣ 
0656 1 δ ζοσγϑηλοβῦ, 
16 Νονούύθῖθθθ, [16 
ΤΌΞΟ ΨΜΏΥ 1 Ὅ85 
ΒΏΟΜΩ ΤΔΘΙΟΥ͂ ΜΔ 
τῆϑὺ ὮΨΥ Τηθϑῦν οὗὨ ζῇ 8 
85 πὸ ζοτοπιοβῦ οδδ 
ΟὨχιδὺ Φοθ5 ταϊρῦ 
ἀοιλοηβύσχαυθ 811 ὨὩἱδ 
Ἰοῃρ -ΞΠουρ ΤῸ 8 

ΒΒΙΏΘΪΘ οἵ ἴοβθ ψὯΟ 
816 ρβοίῃρ ο γταϑὺ 
ἐμοῦ ἔαϊῃ οἡ Ὠΐπὶ 
Τοῦ ονθγαϑύηρ 1176, 

11 ΝῸΝ ἴο ἰπ6 Κίηῃρ 
οὗ οἰογαϊΐν, ᾿ῃσοττοαρὺ- 
1016, ἱωνιβίθιο, [06] 
ΟἿΪΥ ΟὙαοά, ὍὈ6 ὨΟΠΟΥ 
8ηα οἽΟΥν ἴσον  δηᾶ 
οΥοῦ. ΔιΆθῃ. 

18 ΤῊΐϊθ τδηδδαίθ 1 
σοχηχηϊξ ἴο ψοὰ, ΟὨ1]1α, 
Τιμλούῃν, πὰ ϑδοοοτά 
νὰ ὉὯ6 τσχραϊοοῦβ 
ἰμαῦὺ Ἰεᾶὰ αἰτοῦ οἢ 
ἴο γοὰ, ὑμαῦὺ Ὁν ὑΐζδϑθ 
γοιὶ ΤΙΔΥ ρὺ οἡ Ψψ8ρ- 
ἴὴσ με πο ψαγζασο; 
19 Ὠοϊάϊηρ αἱ θὰ 
8 οοῦ σομβοίθῃσξ, 
ΨΏΪΟΘΩ 506 δΥ6 

ὑπταϑὺ δϑἰάθ δῃὰ 
γα ΟΧρου θη σϑά βῃΐ - 
ἌΓΘΟΚ ΟΟἸΟΟΓΙΩΚ 
[1617] 181. 20 ΒΥν- 
ΤΟ ΒΘ πα ΑἸοχ- 
δηᾶον Ὀοοὴρ το {11656, 
8ΔηΩ ΣΦ βᾶγθ πδηάρᾶ 

πο ΟΥ̓ ἰὼ ϑ'ϑύβ 
μαὺ ὑμδν ΖΔ Ὀ6 
ἰδαρηῦ ΨΥ ἀαἰϊβοὶρηηθ 
ποῦ ἰο ὈΙΘΞΌΏΘΠΙΘ. 



1 ὙΣΜΟΤΗΥ 2:1--9 

πρῶτον 
Βγβὶ ([Ὠ1Ὡ5) 

δεήσεις, 
ΒΆΡΟΣ ΔΏΟΙΒ, 

ὑπὲρ 

οὖν 
ἘΒΟΥΘΌσα 

ποιεῖσθαι 
ἴο Ρ6 Ῥεϑίῃβ ζηϑᾶδ 

ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, 
Σαἰοχοθϑϑίοηυβ, ἐμπβ ϑρίνηθδ, ΟΥ̓ΟΣ 

ἀνθρώπων, ΖΦ ὑπὲρ - βασιλέων καὶ 
ΟΥΘΣ Κίηρβ δρᾶ 

ὑπεροχῇ ὄντων, 
ΒΌΡοΥϊοσιν (Ομ 65) ὈΘΙΩΕ, 

καὶ ἡσύχιον βίον 
ἴῃ οσᾶδν ἐμαὶ 5.111 δηᾶ απϊοῖ Ἰνὴ 5 

διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ 
76 δ ν Ὀ6 Ἰϑδάϊηρ ἱπσοῦϑσ ἰπ 811 ΤΟΥΘΥΪΏΒ Μ6Ὲ 

καὶ σεμνότητι. 8. τοῦτο καὶ 
8δηα ΒΟΙΙΟΊ5Ώ655. . ΤῊ δηὰᾶ 

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος . ἡμῶν 
τοσρίνϑθιθ 80 Κ. 1 Β’ρῃξς ΟΕ [68 ΞΑΝΊΟΣ οἔυβ 

θεοῦ 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει 
οὗ αοὰ ἍΏΟ Δ δ ογ- το 5 ὙΠ ῺΝ 

σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἴο ΡῈ ϑανβρὰ δμᾶ ἰῃπΐο δοοῦυζαϊς Καον]οαᾶσα ΟΥ̓ σαί 

ἐλθεῖν. ὅ Εἴς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης 
ἴο οοχῇθ. Οὔ. ἴὸὼΣ Οαοᾶ, οὔθ δἱἷϑοὸ σχωβαϊδίοχ 

θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς 
οὗ αοὰ κδυὰ ΟὟ ΤΩΘᾺ ΖΏΔΩ ᾿ Ομσίβι 

᾿Ιησοῦς, 6 ὁ 
εις, 16 (οπ6) 

ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ 
ΟΟΥΣΟΒΡΟΙΑΙΩΡ̓ ΓΔΏΒΟΤΩ, ΟΥΘΣ 811 (ΟΠ 65), τε 

μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις" 7 εἰς 
νυ] θ 55 ἴο δρροϊῃίθα ἰΐμθ5 Οὐ; ἰκῖο 

ες ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ 
ΜΏΪΟΒ (15) ννΔ5 μα Ι ὌΓΣΘΘΟΠΟΓ 

ἀπόστολος, ---- ἀλήθειαν λέγω, οὐ 
ΔΌΟΞΈΕΙΘ, -- Ὀ ἐσυίὰ Τ Ἀγ 5 ΙΏΕ, 

ψεύδομαι, --- διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν 
1 δῦλ Ἰγίπϑ, -- ἰδβϑοδοσ ΟΥ πδίίου [πὶ 

καὶ ἀληθείᾳ. 
8Δη8 ἐγαί. 

νὴ Παρακαλῶ 
Τ δὰ ΘΠΟΟΌΣΑΒΙΠΕ 

πάντων 
ΟΥ̓Δ (1.55). 

προσευχάς, 
ῬΥΆΨΟΥΒ, 

πάντων - 
811 ΤΆΘΩ, 

πάντων τῶν ἐν 
811} 1) (ο65), [ἷἴὰ 

ἵνα ἤρεμον 

καλὸν 
βῃς 

ἑαυτὸν δοὺς 
ἈΪΓΆ56ΙΕ Ὠδνῖὴβ εἰνεα 

πίστει 
Ζα 

8 Βούλομαι οὖν 
᾿ 1 δὴ ΜΊΒΆΙΣΒ ἰδϑσεξοσα 

" ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, 
ΤΆΒΙΘ Ῥοσβοὴβ ἷπ ΕΥΘΥΥ ΡΙδοΘ, 

ὁσίους χεῖρας χωρὶς 
ον] - 8Πα6,5 δρϑτί ἔγοσα 

διαλογισμῶν. 9 Ὡσαύτως 
αἰνταδα τϑοκορίηρϑβ. Α5-ἴδυ 

προσεύχεσθαι τοὺς 
ἰο ὮΤΑΚ {6 

ἐπαΐροντας 
ἩΣΠΏΡ υΡ ὉἸΡΟᾺ 

ὀργῆς καὶ 
τυταῖ δηά 

γυναῖκας ἐν 
δ 62 2ε1- ποῖ ξεεῖ 

980 

2 ΑΙ Ὁμογαΐοσα οχδοσῦ, 
Ἐγϑδὺ οἵ 811, ἰδὲ 

ΒΌΡΡΟΙΟΘ ΟΙ5,. ὈΥΒΥΘΓᾺ; 
ΤΑ ΟΓΟΘΘΒΙΟΏΞ, ΟΥΘΥΪΏΡΕ 
Οὗ ὑϑηκβ, 6 τχϑᾶβ 
σΟΠσογσ 811 βοτὺξ 
οὗ θῇ, 2 σοῃσοχηΐηδ 
Κρ δὴ 841} ζοξο 
ΨῈῺΟ 816 ἴῃ ὨϊρΏ 508- 
οι; ἴῃ οὐοσ ὑῃαῦ 
ΧΩ 9Ὸ ΟἿ ᾿Θϑαϊῃρ' 8, 
δὶ δῃὰ αὐἱοῦ 118 
αλὺ 11] σοάϊν ἅἄδνγο- 
ο" 84 ΒΞΟΥΪΟΌΞΏΘΒΒ. 
3 ΤῊ 15 ηθ δῃᾶ δο- 
οορύβοθθ ἴῃ (Ὧ6 αἰρῶς 
οὗ οὐ ϑανίοσ, ἀοᾶ, 
4 ΏοθΘ ΜἘΠῚΙ ἰβ τὺ 
81) Ββοῦΐβ οὗ 6} 
5ΠΟΏΙΑ. 6 βϑανϑᾶ δῃᾷᾶ 
σοθ ἴο δὴ ϑδοσιζαίθ 
Καονιθᾶραο οὐ ὑσγαίῃ. 
δΕΌΓ ξοσθ ἰ5. ΟἿΘ 
Οαοά, δπἃ ομδ χηρᾶϊ- 
ϑοσ Ὀθούνψεο Οοα δῃηᾷᾶ 
θη, ἃ 8 ΟἸἾτ ϑὺ 
ὕοδαβ,  ὯΟ βμῶγα 
ὨΪΤΏΞΘΙΣ 8. οοστοπθοηᾶ- 
ἴῃ ΤϑΒΟΙ ΤῸΣ 81}-- 
[05 15] Μηδὲ ἰ5 ἴο 
ΡῈ ψιίιθηρϑεθα ἴο δὖ 18 
οὐ ὈδΣύϊουαΣ ὑ1Π165. 
ΤΈΟΥ πῃ Ῥρυγροϑα οὗ 
{πὶ ἰῶθο 1 ψ͵ὲ85 
ΔΡΟοϊη θα ἃ ὈΥΘΘΟΠΟΣ 
8 8 ΔΡΟΒ(16---Ἰ 81Ὶ 
6 ΠΠ|πρ [6 ὑχαϊῃ, 1 811 
ποὺ ἱγίηρ---8, ἰθϑο τ, 
οὗ πδύϊουβ ἐπ 86 χηϑῦ- 
ἰο. οἵ ἔα! ἢ δηᾷᾶ ὑσαῦῃ. 

8 ΤΏΘΓΘΙΟΥΘ 1 ἀοϑίσα 
δῦ 1 ΟΥΘΙΥ ὉΙδο8 
[8 ΙΏΘΩ ΟΕ ΟΣ 
ῬΓΆΥΟΥ, ἰὴ ρ ἂν 
Ιογὰ] Ἀϑηᾶβ, δρᾶσὺ 

ἔσο νι πα 

ἄοραΐεβ. θ:άκουθα 1 
ἄρδῖίτα 6 μοι ἴο 

2. ὙΥ1Ὲ 11] βοάν ἀρδνοίίοα, ἘΒΑΝΕ; νὰ 7.1} ἔραν οὗἨ σομοναῃ, 01,8. 

--ως 

981 

καταστολῇ κοσμίἢΝν μετὰ αἰδοῦς καὶ 
[δ ΞΟ τ δΔάοσαηβ᾽ ν..215ε τοῦθ ὃπά 

σωφροσύνης ᾿ κοσμεῖν - ἑαυτάς, μὴ 
ΒΟ 655 Οὗ τη ἰο θ6 δαοχῃίηρ ἰπϑίάβθινεβ, Ὡοΐ 

ἐν.. πλέγμασιν. καὶ χῥυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἂ 
ΠΝ Ὀχϑιαϊπβ Δ 4 μοῖϊᾶὰ οσ ῬΘΑΣΙ5 

ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει 
ΞΔΙῸ ΟΥ̓ τ ἢ οσοβί, ρυξὲ ψῇῆδὶ ἰ5 βΡεβδιίηξ 

γυναιξὶν “. ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, 
ἰο ΟΙΏΘΏ, ῬΙοτη βίη Τονεσθῆςο οὗ σοῦ, 

δι᾿ ᾿ ἔργων ἀγαθῶν. 
[ὰσοῦβῃ ΜΟΥ ΚΒ Ξοοᾶ, 

11 Γυνὴ οὐσυχίᾳ ᾿Ῥμανθανέτω ἐν 
ες ΟἸΝΌΤΆΔΕ,. ἂν ̓ᾳααϊοίμοσϑ 16 ΔΟΣ 6 Ἰδαχηΐῃῇ ἰὼ 

διδάσκειν δὲ - γυναικὶ πάσῃ. ὑποταγῇ 12 
ἴο ΡῈ ἰθϑοδίπα ῬΡαΐξ ἴο οϊΏϑΣι 8 ΒΒ] ὕοι; 

οὐκ ἐπιτρέπω, . οὐδὲ : αὐθεντεῖν 
ποῖ. δὰ ὑϑυτα ]π5,: ΠΟΥ͂ ἰο Ὀ6 Ια Ρ τλϑϑίου 

ἀνδρός, -.: ἀλλ᾽. εἶναι. ἐν ἡσυχίᾳ. 18 ᾿Αδὰμ 
οἵ τα ϑ]θ Ῥδβοι; Ραΐ .-ἴο ΡῈ ἴῃ αὐυἱδίῃθ85. Αἄδια 

γὰρ πρῶτος ᾿ἐπλάσθη, - εἶτα Εὔα: 
ΤΟΥ Βγχϑὲ τ.ᾶϑ το] θα, -ἐποτα (01) Ἐνε; 

14 καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ 
δὰ Αἄδιὴὺὰ ποῖ νν8β βεάμοράα, ἰββ καὶ Ψψοχῆδαι 

- ἐξαπτατηθεῖσα ἐν παραβάσει 
Βανί Ὀθθὴ βεαμποθᾶ οιξ 1ῃ ἐσδϑϑσθϑβίοιι 

γέγονεν. 15 σωθήσεται “᾿ .- δὲ 
586 885 οοζὴβδ ἴο θ6. 58 ὙΠ 6 βανϑά. ναὶ 

διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν 
{52} χ6λ 1 7Ξ 9} ἴδ8 Παρ θδυῖηθ, 1 ὄνοσ ἴμεν σαῖσξ γοσηδῖῃ 

ἐν πίστει καὶ ἀγάτῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ 

ΐπὰ ς ζαϊί ᾿ δᾶ ἴονα. δῃᾶ Βα βοδίοα, δ 11} 

σωφροσύνης. 
ΒΟ ἢ 655 ΟΥ τ. 

3 ᾿ατιστὸς ὁ "λόγος. 
ἘΔΒξα ἰλ6 ψοτά. 

Εἴ τις. ἐπισκοπῆς, 
ΙΣ δΔΏσουΘ, οὗ ὀνϑύβθοσβῃΐρ 

καλοῦ ἔργου. - ἐπιθυμεῖ... 2. -δεῖ 
ἔτ}: γγοτκ Ὧ6 15 ἀθϑι ΙΕ. ΤΕ 15 19.116 δπεγτὰ 

-οὖν.. τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημτπτον εἶναι, 
ααῥεξοῖθ οἾΒ6. . ΠΟ ΣΣΟΣ ᾿στθρτε τ 5ῖ 018 ἴο Ῥ6, 

μιᾶς. ᾿γυναικὸς., ἄνδρα; -- 
οὗ ομβ ὙΜΟΧΏΘΏ ΤΆΒΙΘ Ῥθσβοι, 

σώφρονα, κόσμιον, -: . 
βοιδα [τὶ τά, ΔΙΤΒΩΒΘΩ͂, 

διδακτικόν, 3. μὴ 
αυληβεά ἰο βοΐ, ποῖ: 

εἰ ὀρέγεται;:- 
15 ΤΡ οτὧῇ αξίοσγ, 

ΒΒ θσ, 

φιλόξενον, 
ομα οἵ ΒίΓΘΏΒΕΣΒ, 

πάροινον, , μὴ 
εἶνθιπ ἴο νυνί, . ποῖ 

ἅλιον; 
εὑ" ἴῃ ὨΔΌΪΐ5, 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ .2:10---: 8 

ϑάοσ ὑμοιβοῖνος ἰῇ 
Ὑ7611-ΔΥΥΘΩΡΘα ΟΥΘΒ5, 
ὙΜΙΓῺ Ἰχοασδὺν δπὰ 
Βουπάηδδϑ ΟΥ τλτηᾶ, 
ποὺ ὙΠῸ δὑσ]θς οὗ Ἠδὴσ 
ῥὈγϑίαϊηρ δὴ ρμοϊὰ οὐ 

ΤΙ ΡΘΟΙΙΒ ΟΥ̓ ΥΘΙῪ ΘΧΡΘΙ- 
Ββὶνθ βᾶσρ, 1θρυῦ 18 
ἴμ6. ΨᾺΥ ὑμαὺ Ῥδδὺξ 
ΜΟΙΊΘῺ Ῥτοξθββιηρ; ἴο 
ΤΟΥ ΘΥΘΏσΘ οὐ," ϑι6- 
1γ, ΒΤ  ΡΉ. ξοοά 
ψοτΚΕ. 

111τ|6ὐὺ 864 ΨψΟΙΘΩ 
ΙθᾶσῺ ἰῃ 5:16 ηὴσθ ἰῇ 
11 5ΌΡΙΙ ϑ ΘΙ 6 55, 
121] ἄο. ποὺ φουγηϊ 
ἃιἪ΄ Μοδη 0 ἕδδοῦ, 
ΟΥο Θχϑγοῖθο δυῦμοΥ- 
ἰὺνγ οὐ 8 χτῆϑῃ, Ὀαὺ 
[ο 6 ἴὩ 5,6 σ6, 18 ἙΌῸΣ 
Αἄδιὰ ψὰϑβ ζουγθᾶ 
Ἐγϑὺ, ὑθῃ Εἶνο. 14 ΑἹ- 
80, Αἄδτῃ . ψὰϑ - ποῦ 
ἀδσοοιὶναα, Ὀκὺ ὑδ6 
ψοχϑ 5 ὑΠποΟΥ ΟΡ - 
Ιν ἀδορινοα δηα οδιθ 
ἴο Ὀ6 ἴῃ ὑΥθΘΡΥΘΕΒΊΟΏ, 
15 ἩἨονονοσ, 56. ΜῈ] 
6 Κορὺ β5δέθ ἐ:ΓΟΙΡῊ 
ὉΒΙΙαΡοατσ, Ὀγον ρα 
6 ̓ σου 6 πὶ -Φαῖ 

ΒΘ Ἰοῦὸ δῃηᾶ βδῃοῦ!- 
Ἐιοούΐοη 8] τ τ ῦ 
ΒΟΌΠΘΏΘΕΒ Οὗ ταϊηά. 

Ὑτμϑῖ. ̓ οἰαϊοιαθαῦ 5 
ΣΤΕΝῊΝ ΄ : 
Τῇ ΔΩ τῶϑῃ 15 ΤΟΔΟῺ- 

πὰρ οὗὐ -ΟΥ δ ΟΒΊΟΘΘ 
ΟΥ ΟΥ̓́ΓΒΘΟΙ, 86 ἰ5 ἅ6- 
ΒΙΤΟΙ5. οὗ ἃ πθ ὍΌΥΚ. 
2 6 Οοσβθοσ δου ϊα 
ὑμεγεῦοσο Ὧ6. γσορχα- 
ὨΘΠΒΙΡΙ6, ἃ Βυβρϑηαᾶ 
ὋΣ ομβ ψἱΐο, ᾿'χηοάσγαΐθ 

Βουδᾷ. ἴ 
ταϊ πα," οτάθειν, μοϑ- 
Ρἰ8 016, αὐδιειθά 
ἴο᾿ ὑδαομ, 3 ποῦ 8 
᾿ἀγαηκΚϑη  Ὀγᾶσοσ, ποῦ 

10Ὀ1 ΡΥὀϊοββίηρ [0 σονούθησε - αὐά, ΒΑ; Ρῥγο θβϑι β ἔθαν οὐ Ζεμονδῆ, 01:8, 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ 8: 4--1 

πλήκτην ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, 
ΕΗ Ῥϊοΐνο, ΡΡυΐ νψὶο]αϊηξ, τοῦ Βρῃιιαρ, 

ἀφιλάργυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς 
νον δ, ρχα, οὔθ ονῇ Βουβθο]ά ΒΏΘΙΥ 

᾿΄ 4 32 [ αἱ 

προϊστάμενονν τέκνα ἔχοντα ἔν ὑποταγῇ 

βἰδηδίηρ ρεΐῖοσα, Ἵομᾶτεθ μανίηξ χὰ Βαρ]οοϊίου 

ετὰ πάσ σεμνότητος: ὅ εἰ δέ τις 
Κπε ΠῚ τ οθξπαβα ; 1 ου βδῴϑομε 

τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ 
οΕ ἰῃ6 ον ΒουΞΟΠΟΙά ἰο βίβηῃ Ὀθέοσα ποὲ 

οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ. 
Β6 Β85 ΚῇΟΨΏ, ΒΟΥ οὗ Θεοιθϑὶδ ΟΥ αο 

ἐπιμελήσεται; 6. μὴ νεόφυτον, 
ψῚΠΒ6 ἰνατὰ ΟἝΣΘ ὌΡΟΩ Ὡοΐ ὨΘορσίο, 

ἵγα ὴ τυφωθεὶς εἰς 

ἐπ οτάδσ ἰδδὲ ἐν Βανίηδβ Ῥ6 θα χδᾶθ ἴο βῆ ἰῃΐο 

κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 

πεάρίβοης Ἐφ ταϊὶρην 7811 ἴα ΟΣ Ίμ6 νυ. 

1 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν 
11 15 ἱμάϊησ Ῥυΐ 8150 τυϊῖλο55 Βη6 

ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα 
ἰο μὲ ανίηρ ἔτοσα. ἐπα (065) οὔίβὶαᾶθ, ἴῃ ογᾶον ἐμαὶ 

μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα 
ποΐ ἰπίΐο σϑρύόδοῃ 86 ταδί 58} 1 8) Δ 5ΒΠ876 

τοῦ διαβόλου. 
οξ μα ον]. 

8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ 
ϑοσνδηὶβ 85-.:85 βοσίουβ, ποῖ 

διλόγου μὴ οἴνῳ πολλῷ 

ἀουμὶς χοϊκῖηρ, ποῦ ἰο ΨΊ6 ΤΑΌΓΕ 

προσέχοντας μὴ 
μανίπα [πη|6α] ἰοϑίατά, οὶ 

. αἰσχροκερδεῖς, 9 ἔχοντας τὸ 
[στϑϑᾶν] ΚΓ ἀισαταοθῖμ Βεῖα, Βδνΐηϑ {με 

υστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 
ἀλλ αν οὔ ἶῆε Ζαϊ ἴθ οἸθδὴ σοχιβοίθοθ. 

10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν 
Αὐὰ ἔδεβα. Ῥαξ 1εὲ ἔμοζω ΡῈ Ῥεΐπϑ ρσχονεᾶ 

πρῶτον͵ εἶτα διακονείτωσαν 
ΠΝ ΄ ἔδεσε (ὩΡο}) 161 ἰβϑῖλ 6 5Βούν! ὴβ 

ἀνέγκλητοι ὄντες. 
ππδοσιϑ8.} 16 αίῃρ. 

11 γυναῖκας ὡσαύτως ι 
Ν᾽ ,,ζ92.21:.0} 835-88 ΒΟΣΙΟΌΒ, ποΐ 

διαβόλου αλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 
' ἰβόλοι “ γηδ αι Ω ΕΞ ἢ εἱὰὸ ἰῃ 81} (1165). 

ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς 
16εὲ ἴθχα 6 οὗ οὔ ΜΟΧΆ 1. 

τέκνων καλῶς προϊστάμενοι 
οὗ ομλΙάσθοθ ΒΏΘΙΣ βίδμαϊηνρβ ὈΘΕΟσΘ 

σεμνάς, μὴ 

12 διάκονοι 
ϑοχνδηὶβ 

ἄνδρες, 
ΖΩ816 ΡΟΣΒΟΏΒ, 
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ἃ ϑιίίοσ, ὈὰὉ ΓΘΘΞΟῺ.- 
8016, ποῦ ὈΘΙΠρογθηΐ, 
ποὺ ἃ ἸΟΥ͂ΘΙ ΟὗἨ ΙΏΟΠΕν, 
4 8. 8 ὈΓΟΒΙ ἸῺ ΟΥ̓ΘΡ 
ἢἷ5 ΟὟ ὨΟυΒΘὨΟΙα ἴῃ 
ἃ' ἘΠ ΙΒΏΏΘΥ, Ὠδυ]ὴρ 
ΟΠ] γθῃ ἴἰὰ Βα] οὐ οῃ 
ψὶ 811 ΒΘ] ΟΌΒΏΘΒΣ; 
δ ΑΥ ᾿Ἰηάδρα ΔῊ τάδ 
ἄοθα ποὺ Κῆοῦ ΒΟῸΣ 
ἰο ὑσγεϑίαθ οὐ ἢἰς 
ΟὟ ΠΟΙΒΘΠΟΙΑ, ον 
ἍΨ11 Ὧ6 δίκα οσϑῖθ οἱ 
αοαβ σοπρταρδίοι) 
Θ μοῦ 8 ὩΟΝΪΥ ὁοη- 
νογίθα τῇβ8, ῖῸΓ ἴθϑδγ 
(ᾳὺ Ὧ6 ταἰρηῦ ργροὶ 
Ῥυ δα ἂρ [ἢ Ῥγϊα 6] 
δηα [81 ᾿ηἴο [86 Ἰπᾶρ- 
χαϑηΐ ρϑϑϑθα ὉὩΡΟῺ ἴῃ 
Ὁ ον]. Μοθονοσ, ἢ6 
5ῃοι ἃ 8150 ἤᾶγα 8 
ἤηθ ἰοϑυϊ ΠΟ  ἔσΌΓᾺ 
Ῥθορῖθ οἱ (86 οίϑβίαθ, 
ἴῃ ογᾶδν ὑμαῦ 6 χηϊρὴῦ 
ποὺ [8411 το ΤΟΡΤΌΘΟΣ 
80 ἃ 8 βῆθῖθ οὐ δ 
Του]. 

8 Μιηϊδίοσῖα᾽ 56.- 
νδηΐβ 5ῃου ἃ Ἡκονίβα 
Ῥ6 5ουϊοῦβ, ποὺ ἀοΌ16- 
τοπραρᾶ, ποὺ δἰνὶὴρ 
ἐμούάβοινοα ἴο ἃ Ιοῦ οὗ 

ψίρθ, ποὺ ρτθοαν οἵ 

αἰβῃοηοδὺ σβϑὶῃ, 9 Πο]α- 
ἴῃς ὅπ βϑδογβᾶ βϑοσχεῦ 

οἵ ἴ86 ξἔαϊῃ ἢ. 8 

οἴθδῃ σοηβοίθῃσθ. 
10 ΑΙ5ο, ἰθὺ ὑμμ686 Ὀ8 

ἰοϑίθα δα ἰο Βίλιθαβ 

Ἐχβί, ἴθ Ἰοὺ ὑμοιῖ 

Β6Ὶν6 8ἃ5 Δ] Ιου β,: ἃ5 

πῃ }7ὺ δῖὸ ἴσγεα ἔτομὰ 

δοοιπαίίουι,. 

11 οθη 5μου]ὰ 

ΚΟ 586. Ὀ6 ΒΘΙΊΟΙΙΒ, 
ποὺ 5ἰδηάογουϑ, τιοᾶ- 

ουϑδίθ ἴῃ δοὶβ, {αι - 

1 ἰῃ 811 (ῃίηρ5. 

12τιοὐ τοαϊηϊδίοσί δὶ 

βουνϑδηΐ Ὀ6 ὨΒΌΘΠΒ 

οὗ οὔθ νι ιῖθ, Ἀτθ- 

5ἰάαϊηρ ἴῃ 84 ἔϊπθ 

ΤΩΔΏΘΘΙ ΟΥ̓ΣΡ ΟὨΠάΓΘΩ 

νον μι μααρλραιυθμαπεριμα ἡ συλδνα»...- μοττο τ πκαροτηνυαμάν θα κ.α ο πριν δωρ, ἀνανναιδήα. υνδαυν μαρ νῶς ας ἐμοιισαασίσνν κὰκ ον 

983 

καὶ τῶν ἰδίων οἴκων' 
8150 οὔἴβο οὐἮὰὺ Βουβοῃο]αᾶδβ; 

καλῷς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς 
ΠΏΘΙΥ Βανΐῃδ βεοτνϑα βίθρ ἴο ἔθσαβαῖνθ5 

καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν 
ἤπθ {δὲν ἃσγθ ὑσοσισίηθ δηα το ᾿ΟὨ ΒΡΟΪΚΘΏΙ655 

18 οἱ ὸ 
Ἐ86 (οΏ 65) ὯΡ 

ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
Ὰ Ζῇ ἰδ ἰπ ρασεν έσαα, 

14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων 
ΤὮΘθα (155) ἕο γοὰ Στὰ υυϊησ, ΠοΡίῺρ 

15 ἐὰν δὲ ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει, 
ἱξενοῦ Ὀυΐ ἴο Θογῇβ ἰονδζαά ψόοῖ ἴθ απΐοῖκη 655, 

βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς. 
ΓΥΩΆΡ Ἠ6 βῖονν, ἴῃ οτᾶφυ ἰμῆὶ γχγόοὺ χῆϑν Κῆον ΠΟΥ͂ 

᾿ δεῖ ᾿ς ἐν οἴκῳ θεοῦ 
1 ἰδ Ὁ: αῖτι σ᾽ ἴῃ ΒΟΙΒΘΠΒΟΙΩ͂ οΥ ασοὰ 

ἀναστρέφεσθαι, ἥἧτις ἐστὶν ἐκκλησία 
ἴο 6 ἔπ 15 56} ΠΡ, ΨΨΏΪΟΙ 15 ΘΟΟοΙΘ σα 

θεοῦ. ζῶντος, στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς 
οὗ Οσοἅ Ἰϊνΐηρ, ΄ ῬΙΙΑΣ Δα ΒαρΡοτί οὐτῆε 

ἀληθείας: 16 καὶ ὁμολογουμένω, ἔγα ἐστὶν 
ἐχυίΐ; διὰ σου θϑεθαι!ν ὡ μεΥςς 15 

τὸ ῆς Ὃς 
{8 ΟΕ ἰη6 ᾿ Ὗ8ο 

εὐσεβείας μυστήριον" 
ΧΟΥΘΥΪΏΒ ὙὙ611} τανβίεσυ; ὁ 

ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν 
νν85 ταϑηοβϑιρα ἴῃ Β65Ὴ, τ 885 150 1Π 66 ΕΝ} 

πνεύματι, ὥφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν 
ΒΌΙΪΓΙΐ, ΄ τνᾶ5 βθβῦ ἴο ΔΏΒΘΙΞ., αν 85 ὈΣΟΒΟΒραᾶ, 3 

ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμφ, ἀνελήμφθη 
ὩΔΊΙΟΩΞ, ΜΜῈ5 Ὀο]ἰθσνεαῦ ἴθ τνοσᾶ, νν85 ἰβίκθαῃ ὮὉΡ 

ἐν δόξῃ. ᾿ 
ἴπ δῖον. 

4 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶξ λέγει ὅτι ἐν 
Ἰὰ6 ΡὰῈς βριῦῖδ ΞΡΟΚΘΏΙΝ ἰ5 βασψὶρ ἐπα [π 

ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες 
δε τ ἢ δρροϊαιρα ἔσθ ὙὙ11 βίϑῃα αὐνὰν ΒΟΙῺΘ 

τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι 
οὗ ἴὴ6 δι, Βανὶὴδ [τ] 4] ἑοννδταά ἴο βρίσιῖβ 

πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων 
Εὐσδηΐβ δα ἰο εδομῖη 55 οὗ ἀδιοῃβ 

2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, 
. ἴῃ ὮΥΡΟΟΣΙΕΚ ΟΥἩ ΞΆΣΘΥΒ ΟΕ 1165, 

κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν 
Οὗ (Ομ 65) μανίην θθθὰ Ὀσδησθα Ὁν} ἢ Βοῖ ἴσο 6. οννὰ 

συνείδησιν, κωλυόντων ᾿ γαμεῖν, 
σοηβοίδῃσρ, οὗ (οὔ 65) Σου Ὁ: αἸη . ἴο 6 ΤῊ Υσ Υ Ὁ, 

16. Ξαοσρᾶ βεοσοῖ οὐ ἰη9 βοᾶϊν ἀδνοίο, 
Ψομόνϑῃ, 91,8, ᾿ 
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δηα πϑὶν οὐ ὨΟΙ56- 
ΠΟΙά5. 18 ἘῸΣ π6 τιθῇ 
ἍΏΟ τ Ἰδίου ἴῃ 8. ΠΏ 
ΓΑΒΏΘΙ ΔΙῸ δοαιίσηρ 
ογ ὑπθηλβοινοθ 85 Ἐπ6 
βδηαϊηρ δὴ στοαῦ 
ΡΘΘΏΘΘΞ Οὗ Βρϑθοῦ ἰῃ 
ἐὴ6 ἐαϊίῃ ἴθ σομηθο- 
ἰΐοηῃ χὰ ΟὨσ δῦ σ650.8. 

141 δὴ τυϊτηρ γοὰ 
656 [ῃΐτρϑ, πΠΟΌΡΗ 1 
ϑχ Ἠορίῃρ ἴο σομχα ἴο 
γοὰ βΒῃβογῶν, 15 θαὺ ἴὰ 
ΟΕδ6 Σ 81 ἀαοιδυθᾶ, 
ἰδαὺ γο] Δ} ΚΩΟΝ 
ον γοὰ ουρῃὺ ἴο οο- 
ποῦ ψΟΌΓΞΘΙΣ ἴῃ αοαΞ 
ΒΟΌΒΟΒΟΙα, ΠΏ [15 
[6 σοῃπρτοραιύζοηῃ οἵ 
[{06] νην Οαοῦ, 8 
ὈΣΠΔΥ δπα βυρροτὲ οὗ 
186 ἐταϊῃ. 16 Τηδορᾶ, 
{86 5ϑοῖϑα βϑοσοῦ οὗ 
ἰδ βΟΟΙν ἀδνούζοῃ ἰδ 
δατηξ σαν ρσγοαῦ: Ἢ 6 
ψγ85 τηδᾶρ σηϑη τοϑὺ ἴἢ 
{65 ἢ, ψ85 ἀδοϊαγρᾶ 
τὶρὔθοιϑ ἴῃ σοὶ σύ, ἃ0- 
ῬΘΑαχρα, ἰο δῆρθὶβ, χὰ 8 
ὉΓΣΘΔΟΠρᾶ, ἀρουΐ ϑιηοηρ 
ὨΘΟΟΏ5, 5 Ὀθηθνρᾶ 
ὍΡΟΣ ἴῃ [ς{Π6] νου, 
85 τοοθὶνοα ΠΡ ἐπ 

ΒΊοσν. 
4 Ἡονονοῦ, [6 ἰἴῃ- 

Βρῖσοα εὐὔούϑῆσα 
58. 05 ἀοπηέίοὶν ὑδαὺ ἴἢ 
Ἰαῖοσ Ῥοσϊοᾶβ οὗ {ΐτηδ 
ΒΟ ΜΠῚῚ1 [8411 δι΄ 
ἔτοῦὰ ὑμθ ἔβδίζῃ, Ρὰγ- 
ἱὴρ αὐνοηθίο ἴο 
ταϊβιθδαϊηρ ἰπϑρίτοα 
αὐἰασϑσοα δηα ἰθ8οῃ- 
55 ΟΥἨ ἀοηλοηθ, 2 ὉΥ͂ 
ῃὴ86 ὨΥΡΟΟΣΙΒΥ ΟΥἨὨ πιθἢ 
ἍΏΟ 5ΡΘΒΚ 1165, ΔΙ: ΘΩ͂ 
ἰὰ 6 7 σΟΙΒΟΙΘΏ66. 85 
ψἱ 8. Ὀσϑηδίηρ ἸΤΟΩ; 
3 Γοσ ἀαϊηρ ἰο ΤΘΙΎΥ, 

ΒΑΝΕ; βθοσοὶ οὐ ἔθανε οἵ 
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ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς 
ἴο Ὀ6 Βοάϊτε 56 ῖν 685 ἔγτοιι 1οοᾶξ νυ σ ἢ {86 αοα 

ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας ᾿ τοῖς 
ογϑϑίθα πο ρμαγίακιηρ ὑυἱΐὰ ἐμδακϑσίνίηρ ἰο (88 

πιστοῖς καὶ οῬθϑ᾽ς .ἐπεγνωκόσι 
ΚΑΊ} ομθ5 δηαᾶ ἴο (ο.65) μανὶη Θοσι ϑίοΙν Καοννα 

τὴν ἀλήθειαν. 4. ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ 
{8 ἰσιἢ. τ Βθοϑαθα νον ογϑδίϊοῃ οἱ αοά 

καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον - μετὰ 
Εη6, δ πα, ᾿ποίμίηε ἰἴο Ὀ6 ΓΟ αν ὙΜ1Ὼ 

εὐχαριστίας λαμβανόμενον, ὅ ἁγιάζεται. 
τδηκβρίνίηρ ὈθΙηρ τοςεϊναᾶ, 1115 Ῥοίηξ βαμποίῆθα 

γὰρ διὰ. λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 
ὸῦ Σ “ἴσχουρῃ ψοτᾶ. οὔ αοα 8μα ἰπίοσσθϑείοι. 

6. Τοῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς 
ΤΏ656 (155) ΡΟΣ ὑῃαοΥ ἴο 6 ὈγΟΐΏΟΣ5 

καλὸς ἔσῃ διάκονος . Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 
Βης8 σοὺ ΨΗΠΡ6Ὲ δον οὔ ΟΠ γχὶθέ {0265885, 

ἐντρεφόμενος - τοῖς λόγοις τῆς πίστεως 
5 7:8ε134 ποατίεμοα οὐ ἰοΐῃε ννόοσὰβ οὔίῃμθο  ζϑιτἢ 

καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας 
δῃηᾶ οξίμο. Ββπα : {ΞΕ ΤΟ 98} 21:2 

ἶ παρηκολούθηκας, 7: τοὺς δὲ 
ἴο ΏΪΟΒ σοὺ Βάνθ Το]οννεα διοηβϑίᾶθ, {ἰἴἰ »υῖ 

βεβήλους . καὶ γραώδεις μύθους 
ῬΤΣΟΥ͂ΔΘ διά οἸα--ὑὕγοταβϊξῃ ᾿ ΤᾺ 5 

παραιτοῦ. γύμναζε 
ὍΘ 55 ΟΕ οσ ψοιτϑοῖ,, Β6 ἐγαίηϊηρ (85 στ Δ 51) 

δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 8 ἡ γὰρ 
Ῥὰξ ψόουγβοιξ ἰἴἰονασα τστονοηρ 61; ΤῊ: ὉΤ 

σωματικὴ ᾿ γυμνασία πρὸς ὀλίγον 
ροᾶϊν ἐἐτδαϊπῖῃρ (65 συτθαϑ) ἰοννδχζᾶ 1106 

ἐστὶν ὠφέλιμος, ἧ. δὲ εὐσέβεια πρὸς 
- ὧξ ῬΘΏΘΗΟΙΑΙ, ἰπ6. Ραξ τονοσῖπε νν 8611 ἰονασάᾶ 

πάντα ᾿ ὠφέλιμός ἐστιν, ἐταγγελίαν ἔχουσα 
811 (55) ὈΘΏΘΒΟΙΑῚ "15, ῬΤΌΤΩΪΒΘ δνὶηρ 

, καὶ νῦν ᾿ 
. 8 Πα 

. τῇ 
ΠΟΥ οὗ 1868 ζοπε) 

8 πιστὸς ΄ ὁ.. λόγος καὶ 
᾿ ἙΔΙΆΣᾺΙ ἴ6 Ψοτά δῃά 

ἄξιος, 10 εἰς τοῦτο γὰρ 

ωῆ τῆς 
ζ Ἰπὰ .'ΟΣ (ἂς ἴϑπο) 

μελλούσης. 
θοΐηρ ἀροιαΐ (ο σοχθ). 

πάσης ἀποδοχῆς 
ΟΥ 81 τϑοθορύϊοῃ δος ννοσίων, ἰηῖο ἐπῖϑ Ζοὸσ 

κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι 
Ἅ6 8ΓῸ ἸΒΌΟΣΪΩΒ. δηθὰ Μὲ 8716 ΒΡ Ρ, Ὀθοβϑβα 

᾿ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ 
Ἅ6 αν Βορϑα Ὡροὰ αοά ᾿νίηρ, ῇΟο ἰ5 ΘΑΨΙΟΥ 

πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Ι 
. ΟἿ 81} ΤΆΘΩ, εὐ ΧΔΟΒΌΙΧΣ, οὗ ΤΑΊ ΤῸ] (ο1|65). 
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σοιῃτηϑησίηρ ἰὼ 80- 
δύῃ ἴχοῖλ ζοοαξ, 
ψΕΙΟΩ Οαοΐ ογϑϑίθα. ἰο 
Ρ6 ρμᾶῦίδβκθῃ οἵ ἰῇ 
ἐδ κορίνίηρ Ὁ ἰῇοσα 
ΨΜΏΟ δνθ [9Ἃδἰ ἢ δηα ᾿ 
ϑιοσυγδύοὶ νυ ΚΩΟΝ ἴδ 
ἐτχαϊῆ, 4 ὴ6 ὙΘδϑοῃ: 
ον ἐπὶ 15. ὑμδῦ. θνουν. 
ογοαϊύΐοῃ οὗ Ααοᾷ ἰδ 
Ηπ6, δηαᾷ ποίῃϊηρ 5 ἰὸ 
Ὅ6 τοϊθοίρα 1 1 ἰδ το- 
οοἰνθα πὶ ὑρϑῃκῆ- 
οσἰνίρ, δ})71ΤΟΙ [ἴὑ.-:ἰκ 
Βα ρα. ὨΣΟΌΡΗ 
οὐ 5 ψογτὰ δηᾶ Ὀσϑνθυ- 
ΟΥ̓ΘΥ [10]. " ᾿ 

ΟᾺΕΒΥ κἱνίηρ ὕδθβα 
ϑάνιοθς ἴο ὑπ Ὀσοίῃ- 
ΟΥ5 γοὰ 1 Ὀ6 ἃ ἥδε 
τ ϊ ἰδίου οὐ ΟὨγχὶδύ 56- 
5.5, ΟἿΘ ΠΟΌΣΙ δα 
πὰ ὑπ σψογαάβ οὗ ἴῃ 6 
Τοῦ δῃα οὐ ἴμ8 ἔμπα 
ἰοδοηΐϊηρ ψὩΪΟη ψοὰ 
ἤδνθ [τΟΙ]ο θα οΟἸοβοΙν. 
1Ἐ8Βπῦὸ  ἀον ἰὯ8 
[8156 βἰογῖος ΨΏΪΟΘΙ νἱὸ- 
1αἴα ψδὺ ἰ5. ΠΟΙΥ δῃηᾶ 
ΨΏΪΟΘΗ οἹα ψοιάθῃ {6]]. 
Οπ [86 οὔμεν Ὠβηά, 6. 
ἰχσθλῖσιρ γουτϑοὶ πὶ ἢ 
ΒοαῚν ἀσδνούϊοη" 85 
γΟΙΪΓ δἰσα. 8 ΒῸΣ ῬΟΩΙΣΙν 
ἰτωϊηΐηρ ἰβ ὈΘΆΘδοΙδὶ 
ἔοῦ ἃ τὐ16; Ῥαῦ φοάϊν. 
ἀσνούϊνοην ἰ ὈΘΩΘΗΟΘΙΔ1: 
ΤΟΥ͂ 811 ὑπίηρβ, 85 ἴ 
ὨΟΙᾶΚ. Ὁγοχηΐδο οὗ" ὑῃὴ8 
Π16.:: ΠΟ δδῃηᾶ. - [δῦ 
ΜΏΪΟΏ ἰ5 ἴο ΟΟΠΊ6. 

.[9 ἘΔΙΆΣΩΙ δηὰ ἀδβόγν-. 
ἴπρ' οὗὐἨ [11 δοσορίᾶποθ 
ϊ5. ὑμαῦ βὐδίθιηθῃς. 
10Ἐύ΄ΠῪΠῃ ἴο ἰῃϊ5 δηᾶ 
6 816 ψογκίηρ μδσὰ 
Δηα ἜΧΟΥ Ὡρ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 
Ῥδσϑίιθα. 6 δνθ τοϑίβα 
ΟἹ ΒοΟῦθ6. οὐ 8 ἢἶν- 
ἴῃς αοᾶ, ψῇῆο 5 8 
ΘΑΥΙΟΥ οΟὗὨἨ 411 βογίβ' οὗ 
ΔΘ, ΘϑΘοΟΐϑν οὗ. 

Τα 1} ΟἿΘ5. τοῦ 

1 ΜΙ. βοάϊν ἀοσνοίίζου, ΒΑΨΝΡ;. ψ ἢ ΤρᾶΥ. Οὗ Φομονδῃ, {1.8, 
ἀονοίϊομι, ΑΝ  ; θασ οὗ Φοῃονδῇ, 01:8, 

πε κο πνυμονιιν 
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11 Παράγγελλε ᾽ταῦτα καὶ 
Ἐς γοὰ ΠΥΡΊ 5 ἰῆθϑα (1155) δ ηα 

τῆς νεότητος 12 μηδείς σου 
ψγουίὰ. ΝΟ οὔδ οἔ οι οὔ ἴδε 

, καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος 
1οῖ Εἴτα Ρ6 ἐμ κίηρ ἄοννῃ ο, μαξ ἴγρε᾽ 

γίνυ. τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν 
ΡῈ Ῥεοογασισ οὐίμα ἔδεε. (ο 65) ἴθ ψοχα, ἴῃ 

ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν΄. ἁγνίᾳ. 
σοπάμποέ, 1ὰ Ἰονθ, ἴῃ δξαϊδ, ἰὼ ομαβίρηθϑε. 

18 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε 
Ὁμπέ1 1 δὰ σομιίπρ 6 γοὺ ανίηρ [14] ἰοταγὰ 

τῇ ἀναγνῶσει, τῇ ᾿. παρακλήσει, τῇ 
ἰοΐϊὰθα τϑβαΐϊθσ, εἰοΐῃβο δῃσουγδϑίηθ,: ἰο ἴδ6 

διδασκαλίᾳ. 14 μὴ. ἀμέλει οὐ τοῦ 
ἐδδοβίηρ. Νοῖ - 6 ψοῖ ΒΕΩΡ ΠΣ 6 1655. οὗ ἴῃ 6 

ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη. σοι. 
πῃ γψόοὰ - στυδοῖοιιβ βί εἴ, ὩΣ ψ8Ξ ίνε ) ἰο γοῖὰ 

διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν 
[13 ψολν  Ξ}9] Ῥτορῆθον. ψΠΠ νυϊη ροὰ οὗ [Π6 

χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15. - ταῦτα. 
Βαηᾶβ. οὗ [8 Ῥγδβουίθσν. ΤἼΏαβο (1155) 

᾿μελέτα, ἡ ἐν τούτοις ἴσθι, 
Ὀ6 τηϑαϊ βϑέληρ᾽ ΟΣ, ἷπ ἐμ6β8 ([πΐ55) δ γοῖ, 

ἵνα σου προκοπὴ φανερὰ 
ἰὰ οτᾶσγ αὶ οἔνοι ἰδ βἰσικίηρ ἤοσυνατα ταδηλέθϑί 

ἢ ᾿Ξ πᾶσιν. 16 ἔπεχε 
ΤῊΣΨ 6 ἰο 811 (ο}65); 6 ψοὺ Βανιὴρ [πιϊη 4] θροῦς 

σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ" 
ἕο γΟΌΧΞΘΙΕ δὰ ᾿ ἕο ἴδ 6 τοδοβίησ;.. 

ἐπίμενε αὐτοῖς: τοῦτο γὰρ ποιῶν 
Ὅ6 γοὰ γϑυηδίῃῖηρ ἀΡροὰ ἰο ματα; πὶ ἔογῦσ ἀοίΐῃρ 

καὶ - “σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς 
δῇ γνόοῦσβε σοῦ θαυ πα -ἶδμα (0η65) 

ἀκούοντάς. σου. 
ΝΞ Εν δ41: οἔ νου. 

5 Πρεσβυτέρῳ μὴ 
ΤΟ οἸἹᾶθχυ σϑ ὯΟ σοι 5Βῃου]α 4684] Οἷον ἌΡοΙ, 

ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους 
Ῥᾳξ Ῥὲ γοὺ βῃἰγθαίϊηβ 85 ἔβίμθυ, σψόοῦηρβαις (0565) 

δίδασκε. 
ΡῈ γοόιχι ἰϑδοβίηξ, 

ἐπιπλήξης, : 

ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς ᾿ μητέρας, 
85 ᾿" “Ὁχοίβουβ, ες ΟἹΩ͂ΘΥ [νΟΙΏ ΘῈ] 88 τηοίμΥ8, 

᾿ μεωτέρας ὡἃς ἀδελφὰς. ἐν πάσῃ 
σοῦηβεν [ψοσΏ 6 }} 85. ᾿ βἰβίθτβ ἴα 81 

ἁγνίᾳ. Ν ᾿ 
σμδβίθῃθϑβ. 

3 Χήρας τίμα τὰς ὄντω 
γιαο5 δ Βοποχίπρ {πμ6 (ομ65) δϑϑϑη δ} 

χήρας. 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ 
ψιάονβ. 1 -ρὰς δὴν ΙΟ ΟὨΠάτρ ΟΣ 

5 Ὅο᾿ ποῦ βδυσθῖν 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 4:1]--ὅ: 4 

11 Κορ οὐ οἰνίηρ 
ἴπθϑθθ δοχζησϑηᾶ 8π8 
τοϑοιίηρ ἴμθμ. 1216 
ὯΟ ΙΔ ΟΥ̓ΘΥ ἸοΟΙς ἀν 
ΟἿ γΟῸΣ γουίῃ. ΟἹ ἐμ6 
ΘΟΕ, Ὀδοοσθ 80 
ΘΧΘΙΏΡΙΘ ἴο (8 ζαἰνῃ- 
11 Οὔδ5 ἰῷ ϑρθδκίηρ, 
1 σομαμποῦ, [1 Ἰονθ, 1 
ζαϊῦῃ,. ἴΏ ομδούθιθεσ. 
13 16 1 δὺὰ σομλΐηρ, 
σομύϊζῃηθ δρρισίηρ 
ΙΣΟΌΓΒΘΙΣ ὅο ὈΌΡΙΪο 
τϑϑαΐῃρσ, ἴο.. ὀχῃοτῖίδ- 
ὑοῦ, ἰο ὑθϑορληρ. 
1400. ποὺ 6 ποῤ]ϑοὺ: 
ἵὰρ [86 οὐδ ἰῇ γοὰ 
ὑμδῦ. τψὰβ. αίνθῃ. ψοὰ 
[τοῦ . ἃ ῥγραϊοθοα 
δια. ΘῈ ὑῃ8 Ροάγ οὗ 
ΟἸάΘΙ χτῃθὴ δὰ ὑμοὶσ 
δὴ Ὁρορ: ψοὰ. 
15 ῬΟΒΩ͂ΘΥ ΟΥ̓́Τ 658 
ὑπῖϊηρβ; 6 -Θ ΟΣ α 
ἴῃ ἰῆσθαι, ὑξμδὺ γοῦγ 
διανδησοθηγθηῦ τὰϑν ὯΘ 
ταϑηϊξοοὺ ἰο 811 [ῃΡ6.- 
ΒΟΏΒΊ. 16 ῬΔΥ οοπμβίδης 
αὐξοηϊίοη ᾿ο ΨΟΌΓΣΕΘΙΣ 
ϑιῃα ἴο. ΣΟῸΣΓ ὑθδοηϊῃρ. 
ΞΔΥ Ὁ [θϑθ. ὑμίηρ5, 
ΤΟΥ ΨΥ ἀοϊῃρ ὑμῖ5. γοὰ 
Ψ{11 βανθ Ροίῃ γουσβοιῖ 
διά μοβθ: ψηῸὸ βίθῃ 
ἰο γοῦ. ὁ ᾿ 

ΟΥΙ οἶσθ 8ὴ ΟἹ ῈΓ 

{τϑ. Τὸ ὑμ6 σου γδυν, 
αῃὐγοαὺ Ὠἷἶπὶ ἃ5. 8. ἴ8- 
ὑμδσ, γοαρ ῦ ἸΏΩΘΙῚ 85 
Ὀγούμοβ, 2 οἱᾶθσ. Ψψομι- 

ΘῺ. 85 ἀποίμοσβ, ϑουαρ- 
ΕΣ ὙΨΟΙΏΘΩ͵ 8.35 δἰβύθσβ 
Ὑ108. 8}. ομδϑίθῃββε. 

2. ἩοηοΥ ψἝάονα ὑμαὺ 
8ΔΙΘ6 δοίυδ!ν ψιάονϑ. 

4Βυῦὺ 17 δὴν σἱὰᾶ- 
ΟἿ - δ 5 ΟὨΠΥΘ ΟΥ̓ 



1 ἩΓΜΟΤΗΣ ὅ: ὅ--Ἰῦ 

μανθανέτωσαν 
15 αν. 5, 1οὺ ἴβλεσα 6 ἸΘΔΥΏΪΩ 5 

ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν 
Ὁ ΒοΟυΞΟΒΟΙΑΩ͂ ἰο 6 σανϑσΐηξ ν6Ὲ1} 

ἀποδιδόναι τοῖς 
δράα ΤΘΟΟΙΏΆΡΘΙΒΘ5 ἰο Ὀ6 αἰνὶπϑ Ῥδοὶς το [86 

προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον 
μὐμολ οναεν {πὶ5 ον 15 τοοοίνδο]6 801 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ" ὅ δὲ ὄντως χήρα 
ἴῃ β'ίσῃίύ οξίμε αοῦ; ἐμ Ραΐξ δϑβθηῦθν ψιᾶονν 

καὶ ἐμονωμέν ἤλπικεν ἐπὶ τὸν 
διά μον δα βοοα ἔκξν ποπο [85 βορεᾶ ροὴ ἰδα 

θεὸν καὶ προσμένει ταῖς 
αοάᾶ δᾶ ΒἮ6 15 τουλδί την ἰοννδσζαά ἴο 188 

δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ 
ΒΌΡΡΙ σαί δηᾶ ἴο ἴδ 8 ῬΤΆΨΣΘΙΒ ΟΥ πἰσῃὶξ δηᾶ 

ἡμέρας: 6 ἡ δὲ σπαταλῶσα 
Οὔ δν; . δ (956) ὑῬὰξ Ρεμβανίῃρ νοϊυρίοΟΌ 51. 

ζῶσα τέθνηκεν. 7 καὶ ταῦτα 
Ἡνὶὴθ 586 85 αἰϊδᾶ. Απὰᾶ {8656 (165) 

παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημτττοι 
6 ψγοῖ ομδυ ΙΚ, ἰπ οτᾶου ἰδδῖ ἰσυ σ Θ μ 5016 

ὦσιν’ 8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων 
ον ΤΥ Ρ6; Ἡ Βυλ δῇσγομε οὔίῃθβ ΟὟ (0068) 

καὶ μάλιστα οἰκείων 
δῃάᾶ τ ΒῚ ΟΥ̓ Βουβοδο]α [ΤΩΘΙΏΘΙ5] 

προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται. 
Ὧ6 15 ὑχγονϊαΐηρ, δα ΣΑΙΐῃ ἨὯΘ 85 ἀφηϊοᾶ 

ἔστιν ἀπίστου χείρων. 
μ6 15 οδυπροιίθνεσ νοσβΘ (Ο0Π6). 

9 Χήρα καταλεγέσθω. 
ὝΝιαονν Ιοὲ ΡῈ Ῥοίπε ρΐ οἡ 1ῖ5σλτ ῃοΐ 

ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυΐα, 
ΟΣ γΕΟΔΥΒ ΒΙκΙν Βδντὴ ὈΘΟΟΖΏΘ, 

ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν ἔργοις 
δ 29: Ε{- Σ 6..- ΣΕ ΣΟ ΜΟΤΆΒΏ, 1Ὰ ὙΟΣΚΒΞ 

μαρτυρουμένη εἰ 
μεῖῃβ νυϊεποββθα δρουὶ, ξ 

ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων 
586 τϑοοίνϑα βίσϑδηοσβ, [ξ ΟΕ ὨΟΙΝν (Ο0Ώ65) 

ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ᾿ 
506 ϑναβῃθά, 1Ὲ ἴο (Ομ 65) δοίη ραΐ ὑπᾶοχ ἐσ ριΠδίίοι 

ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 
886 νν8ὲ5 βιυ  δοίοηξ ὩΡΟᾺ, 15 ἴο ἐανεσν ψνΟΥΚ ξἕοοὰ 

ἐπηκολούθησεν. 
586 Ζο!]Ποννοα Ὡροΐ. 

ἔκγονα ἔχει, 
ΒΥ ἀσΠ]άσοῺ 

πρῶτον τὸν 
Ἐτγβὶ ἴδ6 

καὶ ἀμοιβὰς 

μὴ ἔλαττον 
1655 

ἑνὸς 
οὗ οὔδ 

καλοῖς 
ἘΠΕ 

σεν, εἰ 
ἰάσοα, ἷἰξ 

πόδας 
Ζθεέ 

ἐτεκνοτρό 
586 τοατεᾶ 
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ΑΘ Π]άγθῃ, Ἰοὺ 
ἴπθϑθ τ βγϑὺ ἴο 
φγϑούΐοθα ρβοαϊν ἄδνο- 
ἐϊοη ἰῃὰ μοὶ οὐ 
ΒοΙΒοοΙᾷ δηα ἴο Κορ 
Ῥδσίηρ 8 ἀχδ ΘΟ Θ.- 
βούϊοι ὑο ὑμοὶσ Ῥδυϑθηΐβ 
ΒΩ ρστδηαρδγθηΐβ, ἴῸΓ 
{5 ἰ5 δοοθρύβθιθ ἴῃ 
(οὐ βίσῃῦ. ὃ Νὸν [8 
ΜΟΙ ΜῺΟ 15. Δούι 8] ν 
8, ΜιαοΟΝ 8μηὰ Ἰοὺ ἀ65- 
ἀἀϊταὶθ 85 ρὰαῦ δΣ 
ΒΟΡΘ ἴῃ αἀοά δῃά Ὀ6Γ- 
αἰδίβ ἴθ ΒΌΡΟΙ  σϑίουΣ 
8 ὈΥΆΥΘΙΒ Ὠἰρὐ δὰ 
δ. Θ6Βυῦ 6 Ομ 
(ῃ8ὺ βΌΘΚ ἴῃ Ι͂ῸΓ 560- 
5.81 ρτδαυϊβοδίίου [18 
ἀρδᾶᾷ ὑπουρ 506 ἰδ 
νίηρ. 150 Κοορ οἡ 
οἰνῖασ ὕπο56 σοχὰ- 
τηϑηᾶϑ, ὑπαὺ ὑΠῸΡ πᾶν 
6 ἰΣΓΙΘΟΣΘΏΘΩΒΙΌΪΕ. 
8 Οουδίην 15 ΘΏΨΟΏΘ 
ἄοθα ποὺ γον ἄθβ ὸσ 

ποθ ΜῺΟ 81.606 ἰδ 
ΟὟ, 8η4 δϑρθο ϑ}ν 
ἔοῦ ὕῆοθθ ὯΟ 8186 
ΤᾺΘΙΒΘΙ5 οὗ 5 ὨΟ56- 
Ὠοϊά, Β8 Ὧδ5 αἀἰδονχῃρᾶ 
{86 ἔαϊΐῃ δηῃηᾶ 15 ΤΟΥ͂Θ 
ἐμὰ 8 ρούβοῃ ψἱ- 
ουαὺ αὶ.» 

θΙοὺ 84 ψὶᾶον [8 
φυῦ οὰ ἰδ [ἰἰδὺ ψὯΟ 

ὯΔ5 Ὀδοοὴθ ποὺ 655 ́ 

ἰδ: δἰχὶν γϑδΥ5 ΟΙά, 
8 || οἵ οὔθ ΒυΞΌΒΩΩ, 
10 βαυϊὴῶρ ἃ ὑΏΘ5 
ῬΟΓΩΘ ἴ0 ΠΟΙ [ΟΣ πὸ 
ὍΟΣΚΕ, 11 506 γτϑαγρᾶ 

ΟὨΣΙάσθη, 11 5ὴ6 φηΐογ- 

ἑδιηθα δ υδροσθ, 11 
5:6 ψαβηθα (μ6 ζΖδοῦ 

ΟΥὗἨ ΠΟΙ ΟἾ65, 1 518 
τοι ανοα μόδα ἴῃ ἰὑσὶρ- 
υἱαύίου, ἰζ 8ῃ6 ἀ11}- 
ΒΘΏΌΥ ΤΟΠ]ονοα ἜΘΟΥ 

δοοῦ νοῦ. 

45 Οοά!ν ἀονοίΐϊοῃ, ΒΑ; νίβάοτη ἃπᾶ ἴδ οὗ Ψϑποόνδῃ, 58. 80 Α Ῥϑῦξοῃ 
ψιπουῦ αι, ΒΑ ϑνρῦστ; ἃ ῬΟύβοὴ ΨἘΠῸ π85 ἀϊβονπεᾶᾷ σομονδῆ, 4:5, 
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11 δὲ 
θυ 

ὅταν 

νεωτέρας 
ὙΟΌΏΘΟΥ (065) 

παραιτοῦ: 
Ρ6 δϑκίηξ ΟἹ Ζὸσ 56}; δ 26 λοϊ- ρον 

καταστρηνιάσωσιν τοῦ χριστοῦ, 
18. πιϊδσὴῃϊ 2661] ΒΘΧΌΔΙΝ τα ρ ]ϑῖνθ ΟΥ̓ ἰῃ6 (ῃσίδί, 

γαμεῖν. θέλουσιν, 12 ἔχουσαι 
1ο ὍΘ ΓΟ ΥΥ δ ἘΠΟΥ δ:ὸ ΙΠΙΗΩ, Βανίης 

κρίμα τὴν πρώτην πίστιν 
Ἰυάστηαθῃξ Ἐπ 6 ξ: 1:11 ξαϊῖῃ 

ἠθέτησαν᾽ ἅμα δὲ καὶ 
{88 Ραΐ αιβίᾶθ; δὲ ἐπ βϑιὴδ ἔπλθ Ῥμεαΐ δἷ5δο 

ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς 
᾿ἰποβξδοῦνθ ἘΠῸΥ 816 ἸΘΑΧΏΪΙΡ̓, Βοΐϊὴξ δρουΐ 16 

ἀργαὶ ἀλλὰ οἰκίας, οὐ μόνον δὲ καὶ 
ποῖϊσθβ, ποῦ ΟἿ Ὀυξ ἱποξοοξίἤνα Ῥὰξ 8150 

φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι 
ΘΟΒΒΙΌΘΙΞ δῃᾷ ὙΨΟΙΚΟΥΙΒ Δτουηά, ΒΌΘΘΚΙΩΡ 

δέοντα. 14 βούλομαι 
Ὀιησΐης, Ι1 8 ψν]ϑϊησ 

νεωτέρας γαμεῖν, 
σψουῃϑοσ [ἸνΟΠΊΘᾺ] ἴο 6 ταϑυυνίηξ, 

οἰκοδεσποτεῖν, 
ἴο 6 ιϑηδρίηρ ΒΟΙΒΘΠΒΟΙΩ͂, 

μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ 
ποῦ ΟἿ ΟὨ ΣΤ 5ἢ ΟἹ ἴο Ὀ6 δίνη 5 ἴο ἐδδ 

ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν’ 156 ἤδη 
(ο6) Ἰνὶὴδ δϑαίπβὶ οἵ τον ηρ ἐδ Κδ; δίσοδαν 

γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. 
ΤΟΥ βοῦῶθ ΨΕέ͵Ὲ ἰυτηξα οὧὖὐ ΘΒ ἐπα βϑϑαΐβῃ. 

χήρας 
νυ λᾶοννβ 

ὰ 
ὯΡ 

ὅτι 
Ῥδοδῦπα 

13 

τὰ 
186 (165) ποῖ 

οὖν 
Ἰμοσοζοσα 

τεκνογονεῖν, 
ἰο Ὀ6 Ὀοασηρ ΟΠ] άσϑη, 

16 εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας 
ΤΣ δασοσθ Φδ ΩΓ] Γνγοτωϑῃ] ἰ5 βανίπρ δον, 
ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ 

1οῖ Ποὺ 6 βυποῖηρ ΠΡΟΣ ἴο ἐμλοχω, δᾶ Ὡοΐ 

βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα 
1εῖ Ὀ6 νγεϊβ θα ἄονῃ ἴῃ6 δοοῖεβῖα, [31ὴ οχᾶδφσχ ἰδὲ 

ταῖς ὄντως χήραις 
ἴο π6 (0165) 6 ϑϑθη δν τυϊάοννβ 

ἐπαρκέσῃ. 
1 ταλρηξ ΒΌΞΗΟΘ Ὄρο!. 

11 Οἱ καλῶς προεστῶτε 
ΤῺ (0065) ΕΠΟῚν δανὶὴβ βίοοα Ῥοΐζοχο 

πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆ 
ΟἸΔΟΣ ΤΘᾺ ΟΣ ἀοι 16 πομπὰς 

ἀξιούσθωσαν, μάλιστα 
1οῖ μπόζὰ Ὀ6 θη σοοκοπρα ὑνοσίην, ΤΑΟΒΌΏΧΨ 

οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ" 
[88 (οθ5) Ἰδοῦ ἰὰ ΨΜοτὰ δῃηὴδ ἰθδοῆϊηδ; 

ΤΙΜΟΤΗΥ δ: 11---ἢ 

11 Οὴ ἐμ οὐχ 
Ἠϑηᾶ, ἔσσῃ ον 
ΨΟΠΏΡΘΟΙ συἱάογγϑ, ΙῸΣ 
ΜΏΘΩ ἰΠΘΙσ ΒΟΧΌΔΙ χη - 
ῬΌΪ565 ἤδνθ σοχὴθ 6- 
ὑνθθ πο) 824 8 
ΟὨγ δῦ, ὑπὸ} ψϑηὺ ἴο 
ΤΏΒΥΥΨ, 12 δυΐηρ 8 
ἡιάρταθηΐ Ὀθοδῦβο [ον 
Ὦδνυα αἰστεσαγαᾶρα ἐμοὶ Υ 
Ἐγχϑὺ [ΓΟΧργϑοδίοη ΟἿ] 
Το. 13 αὐ 86 βϑδῃιθ 
ὕχηθ μεν δἷϑὸ θα 
ἴο Ὅ6 πποσοιρίθα, 
ϑασαϊηρ δρουδ ο ὑπ 

ΒοΙ565; γα65, Ὡοῦ ΟἿ 
Ὁποσουρἰδα, Ῥυδ 8150 
ΒΟΞΒΙΌΘΣΒ Δηα χη Θά] Σ5 
ἴῃ ΟΥΘΡ ῬὈΘΟΌΙΘ᾽ 5 δἷ- 
ἔϑῖστϑ, ὑδικίὴν οἵ 

ὉΠΙΏΡ5 ὑΏ6Υ οὐρῃῦ ποῦ. 
14 ΤὨΏΘΓΘΙΟΣΥΘ Τ αδδῖτα 

{886 γουηροῦ σίᾶάοννα ἴο 

ΤΆΔΙΎΥΥ, ἴο ὈΘΔΥ Οἢ]}}- 

αγθ, ἴο τῆϑῆδρα ἃ 

ΒΟΙΒΘΏΟΙΩΑ͂, ἕο σίγθ τὸ 

ἀῃαπορηιθηῦ ἴο ἐμ οἢ - 

ῬΟΒΟΙ ἴο ΤΟΥ͂Θ. 15 Α1- 

Τρδᾶν, ἴῃ ἔδοῖ, βουγθ 
βᾶνθ ὈδθῺ ὑυγηθαᾶ 
δι5136 ἴο ζοῖον ϑϑύβϑῃ. 

161 δὴ ὈοΙονίησ 
ΨΥ) Ὧδ5 ψἱάοτϑ, 1δῦ 
ὯΙ Τοϊονο ὑμθ, δηᾶ 
Ἰοὺ 86 οοηῃστοσαύίϊοῃ 
Ὡοῦ 6 υπᾶοσ {ῃ)6 ὈπΓ- 

ἄδθῃ. ΤΏΘΩ ἐδ σδ χϑ- 

ον ὕποϑθβα ὯΟ 8:86 
δοῦν τ άον. 

17 1τιοὐ [Π6 οἸδΣΥ ΣΊΘ 

ΨὮΏΟ Ὀχοαῖᾶθ ἴῃ ἃ ἢπὸ 

ΨΆΨ Ὀδ6 τϑοκοηθᾶ ψοσ- 

ΤΥ οἵ ἀοιθ]θ ΒΟΙΟΥ, 
ΘΘΌΘΟΐθν ἔμοβα ψἘὯῸ 
ἍΟΙΚ Πα ἰῇ βρϑδκ- 

Ϊὴ5 δῃηᾶ ὑθϑδοβίηρ. 



1 ΤΙΜΟΤΗΥ ὅ: 18---.Ὁὃὅ 

18 λέγει γὰι αφή Βοῦν ἀλοῶντα 
15 ΞΕ Ὑ ἐς ΒΕΛΩΝ Β.Π1 ἐρσόβῃληδ οοὔἱ 

οὐ φιμώσεις" καί ἼἌξιος ὁ ἐργάτης 
διὰ ΟΣ {μα ΝΟΥ ΚΙΆΘῺ 

κατὰ πρεσβυτέρου 
ον Οἢ ΟἹαΘΣ τϑ 

παραδέχου, ἐκτὸς 
μὲ ψοῖ τγϑοοίνσῃβ διοηβϑίαθ, αὄχοθρὺ 

δύο ἢ τριῶν μαρτυρῶν’ 
ἵἴνο ΟΣ 132}... ὙΝΊΏΘΒΞΕΒ; 

209 τοὺς δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον 
τς 186 (0868) ρ»ιΐΓ ΒΩ ἴῃ βίδσμΐ 

πάντων - ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ 
ΟΥ̓ 811 μενοῖὰ ΤΟΡΤΟνΙΏΒ, πὰ οσᾶοσ ἰῃαὶξ δἷδὸ ἐπα 

λοιποὶ “φόβον ᾿ς ἔχωσιν. 
Ἰρξζονου (Ομ 65) "ΘΓ ΤΩΣΣ Ὀ6 αν ηρ. 

21 Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον. τοῦ 
Ι δτὰ Ἐδασῖ μα νγ 655 ΣΟ ΒΉ ἐπ βἰσξ οἵ ἴδ 6 

θεοῦ καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν 
αοᾶ εαμᾶ οὔσῃσίδι ὅεβθὰβ δῃᾶ οὔίῃε σδόβαα 

ἀγγέλων ᾿ ἵνα ταῦτα 
ΡΛ “ ἴῃ οσάδυ ἰμδὲ ἴμθβα (8165) 

υλάξης χωρὶς προκρίματος, μηδὲν 
νου υλάξης πα δΔρδτΐ ἔΥΌΤα Ῥεϑ]υσρταθηῖ, αἰοίαῖπα 

ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν.᾿ 
ἀοΐηρ ϑδοοοχάϊισ ἰο ἰποϊλλδίοι ἑοιναγά. . 

22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, 
Ἐαραε᾽ αὐΐοκὶν ἰο πο μα μ6 σοῦ ρα ΣᾺ ΡΟΣ, 

μοὶ χοῦ 5811 ΧΩΏΖΖΙΘ;. 

τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 19 
οὗ ννϑδέθβ ΟΣ Εἴτω. 

κατηγορίαν. μὴ 
δοουβαίίου τοΐ 

εἰ “μὴ ἐπὶ 
1 ΟΣ ὌΡΟΣ 

μηδὲ κοινώνει͵ ἁμαρτίαις 
ΠΘΙΏΘΥ 6 γοῖ βμδτίτ - ἴο 55 

ἀλλοτρίαις: σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 
Ῥειοιϑίπε ἰο οἴμοσβ; σψουσβαιε ομαβίθ ἢ ψγοὰὺ ᾿θοθὩ , 

23 Μηκέτι - ὑδροπότει, ἀλλὰ 
Νοῖ γεῖ 6 ψοόοι ἀνιηκιτρ Ψδίοσ, Βαϊ 

οἴνῳ ὀλίγῳ. χρῶ διὰ ᾿τὸν στόμαχον 
ἰὸ νίμθ 1116 Ῥ6 σοὺ υδίηρ ἐροῦσι [86 δἴοσωβοι 

καὶ τὰς πυκνάς σου. ἀσθενείας. 
απ δε. τεαυςηῖ οὗ γοῖΣ 8. ΚΠ 65568. 

24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι 
: ΟΥ̓ βοζῶβ ΖΩΘΠ 168 ΕἸ] 

πρόδηλοί εἶσιν, προάγουσαι εἰς 
Βοϑξοσθ [811] ονίᾶθηῦ - ἃζϑ, Εοϊμξ Ῥεξοσα ἰπίο 

κρίσιν, εὐ τισὶν Ὁ: 1 δὲ καὶ 
Ταάρταρηΐ, ἰοὸ βϑοχῃθ (0265)  Ὀαΐ 8150 

: 25. ὡσαύτως καὶ “τὰ 
δ δ» δζὰ ξοπουν δ᾽ ὌΡΟΣ; - - 85-ἰ|δ5 8150 - -[86 

ἔῤγα᾽ τὰ καλὰ ςἠἙ πρόδηλα, καὶ τὰ 
ΟΣκ5 ἐμ Βπὸ.Ῥθἔοσθ [811] ον ἀοηΐ, απᾶ 86 (0165) 

ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι. οὐ. δύνανται: 
οἰβουννῖθα - Ββανίηδ. ἰο Ὧ6 δ: πο ἴδον 816 8016. 

ἐπακολουθοῦσιν" 

988 

18 ἘῸΣ μ6 βοῦρύσσα 
5805: “Ὑοὰ. τασϑῦὺ τοὺ 

ΤΊΣ] 6 8 ὈᾺ81 ΨΏΘΩ 
1 ὑωχοθμοα οὐ [μ8 

Υϑὶ "ἢ; 650: “δ 
ΨΟΥΚΙηδη 15 ψοσ Ων οὗ 

5 ψαρ65." 1912 0 το 
δαταϊν δὴ βδοουβδύϊοῃ 
δρϑϊδῦ δὴ ΟἹἍΘΣ Τ18}, 
χοῦ ΟἿἹΡ ΟἹ [8 
ονυϊάθηος οὗ ὑψνὸ ΟΥ 

ἴΏχοα ψίθθϑβαβ. 20 Εδ- 

Ῥτοῦθ Ῥϑίοσε 811 οἱ- 
Ἰοοκοῖβ Ῥϑύϑοῦβ ΜῸΟ 
Ῥχϑδοίζοα βίῃ, ὑμαῦ ῃ6 
Τοδὺ 8150 ὯΔ) ἤδνδ 
ἔξββϑυ. 211. δΒΟΙΘΙΏΏΙΥ 
οδτρο γοῦ Ὀθέοσα αοᾶ 
δῃᾶ. ΟὨγιδὺ σ6515. δηᾶ 
μ6 σμόϑθ δηρθὶβ ἴὸ 
ΚΟΟΡ ῆθ86. ὑμ1ὴΡ8 
απουῦ Ρῥσοϊααρτηθηΐ, 
ἀοϊῃρ ποὐῃμϊηρ δοοοτχᾶ- 
ἴὰρ ἴο 8 Ὀἰαϑθᾶ 1ϑδῃ- 
ἴηρ. . 

22 ΝΕΥΕΥ ΙΔ γοὺ 
Ὠδηαβ Πδδῦν ὌΡΟᾺ 
ΘῺΝ τῆϑ;. ὨΘΙΠΘΓ. 6 
8. ΒΏΔΙΟΥ ἴῃ [Π6. 51]η5 
ΟΥ οὐ ΥΒ;. ὈΥΘΒΘΙ͂ΨΘ 
ΨΟΌΓΣΞΘΙΕ ομδδίθ. 

23 )0 ποὺ αγὶῃκ 
ὍΣ 81} ΙΟΏΡΘΓ, αὐ 

156. ἃ Ἰ᾿100|6 ψίηβ ἔοτ 
[6 58. οὗ γΟῸΪΣ βίοϊῃ - 
ΒΟ δηᾶ γουχ ἔγϑαπρηΐ 
Οδ565 ΟΥ̓ 5655... : 

24 ΤΘ 5105 Οὗ Βο16 
ΠΟΘ 816 ΡΌΘΠΟΙΝ πλδη- 
1ξεβῦ, 1ϑδάίηρ αἰ σθοῦῦ 
ἴο ἡπᾶρτασην, Ὀυὺ. 85 
ἔοὸσ οὔμου τὩθ [ὑπ 6] 
5᾽Ὰ51 8180 ὈΘΟΟΙΔΒ 
ΕΏΒΏΪ οοῦ Ἰᾶΐοσ, 2518 
ἴῃ 6 5816. ΤΑΥ͂ 8150 

16 ἔῃ ὑΟΥΚΒ 8186 

ῬΌΡΙΟΙν ταϑηϊξοϑῦ δπά 

[,οβο δῦ δ: οὐμοσ- 

αῖδ6. οδμμοὺ ΡῈ Κορὺ 
δὰ. τον νὰ 

939 

“Ὅσοι ᾿ - εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς 
ἈἊΒΞΤΩΔῊΥ 85. 86 ὉΠΟΟΣΥ γΌΚΘ ᾿ 5ἴανεϑ, ἐπ 

ἰδίους . δεσπότας πάσης: τιμῆς ἀξίους 
ΟΝ Ταδβίουβ ΟΥ 81 ΒΟΒΟΡ ψνοσίν 

ἡγείσθωσαν, ἵνα " ὴ τὸ 
161 ἔβθσα 6 οοῃβι ἀουίηρ, ἴὰ οτάδσ ἱπδὲ ποῖ ἐμ6 

ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία 
ΠΥ 661: ΟΥ̓ τὴ6 σοάᾶ 84 {δ ἐθδοηῃΐη 

βλασφημῆται. 2 οἱ δὲ “πιστοὺς 
τᾶν Ὀ6 ὈΙΔΒΡΠοτι θα. ΤΏ (Ομ 65) Ρυξ᾽: ΖΑ ξὰ] 

ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, 
Βανῖηβ ΤῊΒΒίΟΥΒ ποῖ οὐ ποῖ Ὧ6 ἐπι Κίηρ ἄοννῃ, 

ὅτι ἀδελφοί εἰσιν᾽ ἀλλὰ μᾶλλον 
Ῥεοδϑβθα Ῥχοίδοῦβ ἔμεν ὅτο; Ῥυξ. χϑίθϑυ 

δουλευέτωσαν, “ ὅτι πιστοί εἶσιν κἀὶ 
16ὲ τ θυὰ Ρ6 βιανίηδ, Ῥϑοδβο αι] παν τα δᾶ 

ἀγαπητοὶ οἱ τῆς, εὐεργεσίας 
Ἰονοα 1ὴ6 (οτ 65) ΟΣ [86 ΨΟΣΚΙΩΡ ΘΗ 

ἀντιλαμβανόμενοι. ετὴ ᾿ 
τΘοθν]η 1 τοίτη. 

Ταῦτα δίδασκε: καὶ 
ΤΏ6δ6 ({Π 1165) Ῥὸ ψγοῖὺ ἐδδομίπρ ᾿: Δηᾶ ἰᾧ 

παρακάλει: 8 εἴ τις 
6 γοὰ δῃησουσαρίης, ΝΝ 1 ΘΏΣΟΠΘ 

ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται. "- 
ἰβ ἐβϑαομῃὶπρ αἰ σον δηα ποΐ ἢθ 15 οογχλίηρ ον χα 

λόγοις, τοῖ ὑγιαίνουσι τς 
τνοτᾶξ, ἴο ἔπ6 (ΟΠ 65) ἰο (01Π65) Ῥδίηπϑ ἩΘΑΙΗΖΩΙ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ 
οξίμβε Ιοχὰ οἔυβ. εβσὺθ ΟἸμγίβὶ, δῃηᾶ ἰο ἐδ 

κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 
δοοοχάϊηρ ἰο ΤΟνΘΣΙῺΒ 61} - Το ἴθδοῇηᾷ, 

τετύφωται, . μηδὲν ἐπιστάμενος, 
Ὧδ 85 Ῥ6θῇ χτῇϑαθ ἴο βίο, ποίη Καοννίηρ ΝΕ], 

ἀλλὰ- - νοσῶν ζητήσεις 
μα Ῥοίηρ ἀἰϊἰδοαβο δϑοκίπθβ 

λογομαχίας, ἐξ ᾿ς γίνεται 
ψοχά Ηρ ΐβ, οὐδοῦ ΠΟΥΩ65 ἴο Β6 

φθόνος, ὁ ἔρις, 
ξνν, ᾿ ᾿ ΒΕ χίξα, 

ὑπόνοιαι ᾿ πονηραί, ὅ διάπαρατριβαὶ 
5: ΟΙΟῺΒ ᾿πνὶοῖκοᾶ, ΤΟΙ Ρ5 δοηρβϑῖᾶθ σου 

ΠΝ διεφθαρμένων ΠΝ ᾿ 
οὗ (ομ65) μανίπς Ῥθθς ΟΓΟΌΞΕΙΝ οοχτυρίοα . -- 

ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ -- ἀπεστερημένων͵ 
ε ΧΆΡΙ 18 ταϊμᾶ δηα δδνῖηε θΘΘὴ ἀθϑρο ρα 

καὶ 
δηᾶ'᾽ 

περὶ 
δροιμὲ 

ει ὧν 
τυ ἢ (π᾿ η 55) 

βλασφημίαι, 
Ὀ]ΒΡΘΙΠΐ65, 

ὍΩ π. Ραστὺ 

ἽἼ ΤΙΜΟΤΗΣ. 6:1--.-ὃ 

θ ΙΘὺ 85. ΠΊΒΏΥ 885 
ΒΓΘ ΒΒ 65 ὈΠΩ͂ΟΣ 8 

γοΟΚΟ Κρορ ο΄ οομ- 
Β᾽αουίηρ ὑῃοὶγ: ΟΨΏΘΤΙΗ 
ὍΟΣΟΝΨ. ΟΥἨ 01] ΠΟΙΟΥ͂, 
τὲ 86 πϑῖθ οὗ 
αοᾶ 8δηὰ (δ6 ἰδδοῃΐησ 
ΓΒΥ ὭΘΥΟΙΓ 6 ΒΡΟΚΘΩ 
ΟΥ 1] ΣΙ ΟΌΒΙν, 2 Μοσα- 
ΟΥ̓́ΘΣ, Ιοὺ ὑῆοδϑο Ὡδυὶηρ' 
ὈΘΙθυηρ ΟὝΟ5 Ὡοῦ 
Ιοοκ ἄοψῃ ΟἹ ΓΘ, 
ὈΘοδῖι56  ΥΘΥ͂ δτ6 
Ῥτούμοσβ. ΟἿ [886 σου- 
ὑγᾶχῦ, Ιοῦὺ μθ [μ6 
ΤΏΟΓΤΘ ΓΘ 6 5Ίανθ 5, 
Ῥδοϑιδα ὑμόοϑδα σϑοοὶν- 
ἴπῃρ ἴἊἢἢὩ6 ῬϑηδῆῤΨ. οἵ 

ΓΡΏΘΙΙ β5οοᾶ βοσνίοθῦ 
ἜΛΘ ΘΙον σα δηα Ρ6- 
Ιογϑᾷ. 

Κοορ οἡ ἰδδομίησ 
1 6886 Ὁ ηρ5. δᾶ οἷν- 
ἴὴρ' ἔπ 656. Ἐχ;ογύδ 0}5: 
Φ1Ὶ ΔΩΥ τὰδὴ ἰθϑοῦθ5 
ΟΥ̓ΏΘΣ ἀοοσύχίηθ δῃηὰᾶ 
ἄοθβ ποῖ. αϑϑθῶὼῦ ἰο 
ὨΘΘΙ ΓΙ ψογαᾶβ, ὑποϑα 
οὗ οὔῦ. Τιοχὰ ὕθθὰβ 
ΟἸγσ δῦ, ΠΟΥ .(ἴο. [86 
ἰοδορίηρ ὑμαῦ ϑοοοζαβ 
ΜΙ. ροῦν ἀδνοίίοι,» 
4)ηθ6 ἰ5Β Ρυῖεα ἂρ 
ΓἸῸ Ρυϊα61, ποῦ τπ- 
ἀοιβίθηαίηρ δηνύίηρ, 
ας Ῥοίΐῃρ τ ϑαῦθιν 
αϊδοαϑϑα νου απ65- 
οι 5 δηᾷᾶ ᾿ἀδθρδίθξ 
δου ψοτᾶβ. ἘΤΟΤΆ 
8658. 55. ΒΌΤΙΠσ 
Θῆνν, δ07116,. δουδῖνθ 

ΒΡΘΘΟΏΘΘ, Ὑ]ΟΚοα 585- 
Ῥἱοίοῃϑ, ὅ νοις αἷ5- 

ῬΡαΐοβ δρουῦ ὑγῖῖϊδ5 

οὗ 

6 ὀογταρύδα τἋΤῺῊ 
ταϊηᾶ ᾿δη ἃ ἀθβροϊοαᾶ 

25 Βροδῖιβθ ἔβοβθ ραγίακίπρ οὐ 86 ροοᾶ οὗ δοπόνδῃ. οὐ θαγίῃ, 08, 
8» ΜΓ βοάν ἀσνοίζοη, ΒΑΒΝΕ;. ἢ ρα οὗ σοπονδῆ, 11:8, ον 



1 ΤΙΜΟΤΉΗΥΪ 6: 6--12 

πορισμὸν εἶναι 
δοαυϊδίτίοη ἴο Ἀ6 

πορισμὸς μέγας 

τῆς ἀληθείας, νομιζόντων 
ΟΣ ἴλ 6 ἰσυΐ, 1 ΣΟΥ 

τὴν εὐσέβειαν. 6 ἔστιν δὲ 
6 γτονοσΐηδβ νν6]]. Ὑξὶ5 μαξ δοαυϊδιίίοθ στοαὶ 

ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας" 
16 ΤΟΥΣ 611 δ 21] 501 9 ΕΠ οἴ ηον; 

εἰς τὸν κόσμον, 
ἴηῖϊο ἐμβθὸ ψνοσά, 

τι δυνάμεθα" 
δον 5 νγ 6 816 8016; 

καὶ 
διά 

οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν 
ποίπίηθ ΤΟΥ Ψ6Όοχο ἱτῖὰ 

ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν 
Ῥδόοϑδα ποίῖμοσ ἰοὸ 6 δχσ ουὖΐ 

8 ἔχοντε δὲ διατροφὰς 
ἘΚΟΝΜΕ μαϊ πουσιϑσχαθῃ 5 ἰὩΤΟΌΡὮ 

σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 
ἐν νον γ νὴ ΄ ἰο ἐπε86 (ἐπί ρ8) νὰ 5881} 6 βαιιβαρά. 

9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν 
Τὸ (0065) Ῥὰϊ Ὁ ΙΒΏΪΩ 5 ἐο Ὀ6 τ οὮ 

ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ 
816 δ Πτὴ5 ἢ ἰπίο ἰοιηρίδιουη δῃᾶᾷ 5816 δῃᾶ 

ΕῚ [ἡ ἌἍ ᾽ ᾿ ᾿ ’ 

ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, 
ἀεσίτοα ς ταβηνο 5ΘΏ561655 δῃηᾶ Δυσίξα], 

αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους 
Ὁ Βϊοη 81 ἀτασδὶπρ ἰο Ροϊζουα ἰπ6 ΤΙΏΘΕΩ 

εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν" 10 ῥίζα γὰρ 
ἰηΐο ἀοβίσποίίου δηᾶ τολα; τοοῦ 1ῸΣ 

πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ 
οὔ δὴ τὰϑ Ῥϑᾶ (155) 15 τὴ6 

ιλαργυρία τινὲς ὀρεγόμενοι 
τον άναον οἵ βῆνοσ, ΒΟΙᾺΘ τϑδοβίηρ οὧὐἱ 

ἀπετιλανήθησαν τῆς πίστεως καὶ 
ὕνοτο 16 ΟΕ ᾿πἴο ΕΥΤΟΥ τὴ 8 Ξα 18 δηᾶ 

ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 
ἐμεχηβοῖνεβ δον υἱοσοθᾶ δοιὰ ἴο ὑϑὴ5 ΤΑΒᾺΨ. 

Σὺ δέ, ὦ θεοῦ, 
Χου μαΐ, Οο οΟΥ αοᾶ, 

ταῦτα φεῦγε: δίωκε. δὲ 
ἐμθϑθ (ἐμ 55) ΄. ΡῈ θείη; Ὅρ γοῖ ρυτϑαϊηβ δὈυΐ 

δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, 
τἰθαϊθοῦξηθθθ, στανοσίηδ ΜΕ]]1, ξϑιία, ἸΙονϑ, 

ὑπομονήν, πραῦὔπαθίαν. ἀγωνίζου͵ 
ἐπάῤταπος, ΤᾺ] 655 ΟἿ ἸΘΙΏΡΟΣ. 6 γοῖῦ βἰ συ Β 

καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, 
"Βη6΄. 5ίΧΌΒΕΙ6 οὗ ἰῇς Σαϊίῃ, 

ἐπιλαβοῦ ᾿ τῆς αἰωνίου ζωῆς, 
ἰδῖκο γοὺ ἔοσ βε! ροῦ οὔθ δνουῖδϑῦπρ Ἠΐς, 

εἰς. ἣν ή καὶ ὡμολόγησας τὴν 
ἰαῖο ψΒΙΟΘΩ ψγοὰ ὕνοτα σα Πθα δηᾶ ὑψοῦ σο,ξαββα τε 

οὗ ΜὨϊοΒ 

ἀπὸ 
ἔτΟΤᾺ 

ἄνθρωττε 
ΤΆΔΕ 

12 

τὸν 
τ6 
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ΟΥ̓ ἐπ6 ὑγαΐῃ, ΤΙ ηΚίηρ 

ἰμδ8ὲ βοᾶϊν ἀονούίου ἰς 
ἃ ταθϑῃ8 οὗ δίῃ. 6 Τὸ 
6 βδ16, 1 15. ἃ ΣΏΘΒΔΏΚ 

οὗ στοαῦ δῖ, [{}15] 

βοάν ἀονοίίοι" 8 ον 

νιν 5611- 5 ΒΒ] οἰ πον, 
ΤΈΟΓ χα ᾶνθ ὑὈγουρσηὶ 

ποίΐμὶης ἰαῦο ῆβ 

ΜΟΥ, δᾶ πϑὶῦῃοσ 

8) ὋΣ ΟΔΣΙῪ ϑδῃγ- 

ἰαίηρ ουἱ. 8 50, Βανίηρ 
βαδύθηδϑησθ δῃᾶᾷ οογ- 

ογίωρ, 8 5181] Ρ6 σοη- 
ἰεΐ τι ἰ,θβα ἐμ Ώρ5. 

ΟΘΉΟΜΟΥΘΥΙ͂, ὑθοβα 

ἍῸ ἃῖὸ ἀδίογι θα ἴο 

6 ΤΊ ἢ 1811 ἰαΐο ὑθιηρ- 

ἰαίΐοη 8)ῃηὰ 8. βῆϑχε 

8Δ)Δ ΤΩ ΒΘΏΞΘΙΘΒ5 

δὰ Ὠυγῦξα! ἀθδῖγθδ, 

ΜῈΪΘΟῺ Ρϊυρο 6 ἰῃ- 

ἰ9ὼὸ ἀεοδύχασίίϊοη πᾶ 

ταῖη. 10 ἘῸΓ δ Ἰογβ 
Οὗ ΠΙΟΏΘΥ ἰ5 8 τοοῦ οἵ 

811 βοσὶβ οὗ 1Δ͵]ΌΓΙΟΙ 5 

ἐΐησδ, δηα ὉΚ Το ἢ- 

ἴὴσ οὖ ἴογ (815 ΙονῈ 
βΒοὴθ ἤᾶνθ Ὅδθὴ [16 

δα ἴτοῖλ 6 ἴδιίῃ 

δηῃδ ἴδᾶν βδὐδορϑᾶ 

βου ῖνο 5 811 ΟΥΟΙ 

ΜΠ ΙΔ ὈδίΏ5. 

11 ποσψόνοσ, γοῦ, Ὁ 

τάδ οὗ οί, 66 ΤῸΠῚ 

{μ656 ἰῃΐηρ5. Βυὺ Ρὺῦ- 

5.16 τἱσ ΘΟ 6585, 

βΟαΙν ἀσνούίοη," 24: ἢ, 

Ἰονθ, δρπσγαῃσθ, τα - 

ὯΘ655 ΟΥ ἐδ θ Γ. 

12 ἘἸ1|6ῦὺ ὑπ {188 

Βρδ οὗ ἐδ ξαϊία, βεοὶ 

8ἃ ἤτση ΠΟΙ οὐ [88 

ανοσιαϑυύϊησ 116 Το 

ψΏΪΟῺ γοὰ 6 ΓΘ οδ] θὰ 

ϑῃηᾷ τοι οβεγρᾶ. [6 

πῆ ΠΠῤΠππῆπ“΄ΠΠΠΠῤῤῤῸ΄ῤ’᾿᾿᾿᾿᾿᾿.-.-.... ὁ  .ὄ--- -.-- 

8. ΤῊΐΪβ βοάν ἀσδνοίίοα, ἔβαν; ἴθαῦ οὗ Φομονδη, 517,8. 1105 ΟΟαΙν ἀθ6- 

νοϊϊου, ΒΑνρῦνρ; ἔθασ οἵ 7“ θῇονδῃ, 1.8, 

τ ακοκνυωνεαιβᾳ 

νῶν. δμαδιθεδαμω νι μήκων. ΒΈσναν κν ον δεν ἀα νμς μον 

παν 

ΘΝ 
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καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 
Επα ΠΟΙ Θϑϑίου ἰὴ ΒΙ5ῃξς οὔχδον 6 5565. 

13 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ 
1 δΙᾺ ΒΩ σμᾶσσα ἴἰο γοῦΣ ἴῃ 5'σῃς οἵδ 6 

θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα 
αοάὰ ἴδμ6 (οθ) βθθοσδηρ ανα ἴῃ 81 (65) 

καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος 
δρᾷ ΟΥ (χιδέ 926515 {δ (06) Βανίηρ θοσὰθ ἢ 1655 

ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 
ΡΟΒ Ῥοπίζιϑ Ῥιδίδ ἴτ6 ὅηθ. σοι Ἔββίοῃ, 

14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον 
ἴο οὔβοσνθ. ψγνοὺ ἴ26 σοχασηϑηστηθυὶ δβροῖϊοεβ 

ἀνεπίλημττον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ 
ΠΥΘΡΙΕΘΩΒΙΌΙΘ. ὉΠ 16 χηδηϊξεσίδ ο οἱ ἐδ6 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 15 ἣν 
Ιοτὰ οἔτβ οἵ 765ι1.5 ΓΟ στιδβέ, δ 27 

καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος 
ἰο δρροϊηϊοα ἐἶγηθοσ οὐὰ ΨΠ15ῆπονν πα ΒΔΡΌΝ. 

καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν 
8 ἃ ΟἿΪἹΡ ῬῬοϊίφῃξαίθ, 1π6 ΕἸ ΦΕΤΕΣ ΟΥ̓ ἴῃς6 (ΟΠ 65) 

βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν 
ΤΌΠΠΕ 85 Καθ 8 Τιοτὰ οὗ ἴμε (ὁπ 65) 

κυριευόντων, 168 ὁ μόνος ἔχων 
ΤΌΠΠΕ 85 Ἰογάϑ, (140: ΟὨ]Ρ (06) ϑνίησ 

ἀθανασίαν, οἰκῶν ἀπρόσιτον, 
᾿ταταουίδηϊν, ἀν οἶδ ἢ ᾿ΒΡΌΣΟΘΒΟΏΒΌΙΘ, 

ὃν εἶδεν οὐδὲ ἰδεῖν 
δ 2419}. 58} ὯΟ οὔθ ᾿ΟΕΙΏΘΕ ὯΟΙ ἴο 566 

δύνατα' ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον" 
ὮΘ ἰ5 8Ό16;. ἰο Ὠίτη Ποῆοῦ 854 τχηϊρῃΐ Ὄνου αϑί; 

ῶ ἡρὶὴ 
οὐδεὶς ἀνθρώπων 

ἀμήν. 
ΔΙΏΘΩ. 

11 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῶν αἰῶνι 
Το 6 τίσ (οη65.) ἃ ἴδ86 τον δθθ 

παράγγελλε ὑψηλοφρονεν μηδὲ 
6 ΑΝ Ο ἴο δὲ ἈΩ πα τπάκα πδλίμας 

ἠλπικέναι ἐπὶ . πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ 
ἰο βᾶνθ ρα ΒΟΡΘ ΠΡΟΣ ΟΥ ΓΟ 5 πομ- ον] ἄθηςα, νυΐ 

ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν 
ὭΡΟΩ αοὦὐ ἐδ6 (οῃ6) Ἀδν Ὼ ΔΙ σ 5:66 ἴο ὰ5 

πάντα. πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, 
811 ([ϊ55) ΣΊΟΩΙΝ ἰαΐίο φ]οστηθαΐῖ, 

18 αθοεργεῖν πλουτεῖν ἐν ἔργοι 
ἰο να αθο ΡΥ βοοᾶ, ἴἰο 6 τίοβθ. ἴὩ ἐβάως 

καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, 
Εη6, τνο11- ἰδίην (0565) ἕο Ὀδ6, 

κοινωνικούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς 
Σϑδαν ἴο 5ΒΏξσθ, ἐγ θΘΌΣΣΩΒ ΟΕΕ ἴο ἱμοιβονο5 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ 6: 13---19 

Ἔπηδ ῬΏΡΙΠΟ ἀροϊασϑύοῃ 
ἴῃ ἔτοηῦ οὔ ΒΩ 
τλδηθϑβθα. 

131ὴ ἰῃ6 5ἱρῃξ οἵ 
αοά, ΏΟ ὈΓΈΒΘΥΥΨΟΣ 811 
ἰῖησα αἰἶνγα, δηᾶ οἵ 
ΟὨτῖδὺ Φ 658, ΤΟ 85 ἃ 
ΊΘ55 ταϑαθ [ὴ6 δη6 
ΡΟ ο ἀδοϊαγϑίζοῃ Ὀ6- 
ἴοσθ Ῥοιίι5 ῬΠαθ, Σ 
δῖνθ γοῦ οὔᾶοσβ 14 ἰμδῖ 
σοῖΣ οὐδοῦ (6 σομλ- 
Ταδησστηθηΐ ἴῃ 8. βροῦ- 
1689 δῃηᾷά Ἰ᾿γγορσθῃθῃ- 
ΒΡῈ. ΜᾺ ὉΠΠῚ [μ6 
πιϑιϊοαιαϊίοη. οὐὗ ΟἿἹἿἹΓ 
ποτὰ σόσὰ ΟὨσιϑὺ, 
15 ΤΙ [πλϑη]θ5ὕδ- 
001 ἔμ ὩΔΡΟΥ ϑδῃᾶ 
ΟἿΪΥ Ῥοίθῃξαϊα ψ11]} 
ΒΏΟΥΝ ἴῃ 105. Οὐ 80- 
Ροϊῃηίεὰ ἰΐπιθθ, [6] 
[26 Κίηρ οὗ ἔοβθ ψῆο 
ΤῸ]6 85 ΚΙΏΡΕ δῃᾷ ΓΟΤ 
Οὗ ἰοϑβο ψὯΟ Τὰ16 δ8 
Ιοσᾶβ, 16 ἔπ οσδ 8108 
Βδυΐὴρ ἐπαχηογύδῦν, 
ἍΏΟ ἀν 6 }5 ἰὼ ὑ880- 
ῬΙΤΟΘΟΏΔΌΙΘ Τρ ῦ, 
ΨΜΏΟΠΙ ποὺ ΟἿ6 Οὗ 6 
Ἦδ5 5660 ΟΥ̓ ΟδῺ - 566, 
ὙἼο δίῃ 6 Ποῦοσ δῃᾶ 
ταὶ νου δϑύϊηρ. 
ἈΑΙΏΘΏ. 

11 αἰἷν οτγτάθυβ ὑὸο 
οβο ΏΟ 816 τσ ἰῇ 
[86 Ῥσθϑϑθηΐ βυϑίϑθῃι οὗ 
ΡΒ ποὺ ἴο 6 ὶρἢ- 
ταϊ θᾶ, δα ἰο ζτοϑὺ 
ὑπθ 1 Ὠορθ, ποῦ ΟἹ 
ἀὐροοχίδζῃ αἱσῆθα, Ὀπαὺ 
ΟἹ οὔ, ψῇο ἔυτ- 
ὨΙΒΏΘ5 5 8} ἰπΐηρ5 
ΤΊΟΩΙΨ Ὁ ΟΣ 6ῃ- 
ἠογνιηθηῦ; 180 ψΟΣΚ 
δαὖὺ δοοᾶ, ἰἴο Ὀ6 τῇοδ 
ἴῃ ἢμπθ ψοχυῖϑ, ἴο 6 
ΠΡΘΤΑῚΙ, τον ἴο 5,87, 
19 5 ΤΟΙ ὑΥΘΑΒΌ Σὴθ 
Ρ οΙ7 ὑπο ο 8 



1 ΤΙΜΟΤΗ͂Υ 6: 20---ἢ ΤΊΜΟΤΗΥ 1:8 

θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ 
Τουπάδιϊοι, Επθ ἰηΐο 186 (1π8) 

μέλλον, ἵνα 
Ῥοίΐηρ αρουΐ (ἴο σοπιθ)ς ἴῃ οτάᾶϑσ δὶ 

ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως 
μον τηϊσμξ ἰδῖκο ἔον [λθυάβθῖνεβ ΡΟ ΟΣ [26 ΘΘΒΟΒ ΔῊΝ 

ζωῆς. 
Ἠξο. 

20 Ὦ Τιμόθεε, ἣν παραθήκην 
τ Ὁ τέ κοιαν, Ἂς τμαι συ 65:86 

φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους 
Βυαδτᾶ νου, - ἕαταϊαρ 5618 οἱ οὗ ἐμ Ῥτοῦδϑηθ 

κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου 
οὐαοῖν νοϊοϊηρβ᾽ δπα δα θδεθ Οὗ ἴπ6 8159 1Ὶν πδτπθα 

γνώσεως, 2: ἦν τινες ἐπαγγελλόμενοι 
Κηονιραᾶρο, ΜΏΪΟΩ ΒΟΙῺΘ φχογωβίηϑ 

περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. ΕΝ 
δροὰαΐξ ἔμ ξαϊῃ πον ἀρναίεα. 

Ἢ τ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 
ΤἸμ6 υπάρϑεσνϑά Κἰπάμαββ πὰ τοῦ. 
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α' η6 ἔοπηαδίοη ἴοι 
{86 ἔαΐ6, ἢ οτάᾶδν 
ὑμαὺ ὑμεῦ ΙΔ σοὶ 
α'Ἕ τα ὨοΙά ᾿οπ᾽ ἴῃ 
ΤΟ Δ] 1ἴῖξ6. 

20 τίμπιοίην, συδτὰ 
πψδὺ 5. Ιαἰᾶ ρ΄ ἰὴ 
ἐχυδὺ πὶ γοι, ὕσχῃς 
5 δῦϑν ἴσοι. ἰδῆ 

Θηιοὺν βρΘΘοθ5. μὲ 
νἱοιαΐβ ψῇϑὺ 15. ὨΟΙΚ 
δα ἔτοσα ὕπ᾽ σοηύτα- 
αἰούίομϑ οὗ [88 ξδϊβϑὶν 
σοιιοὰ “Κηομνιθᾶρο." 
21 ἘῸΣ τ ΚΙΡ 8. 5ηὺν 
οὗ βσῃ {κΚηομψ]βάρθ) 
ΒΟΏΘ πᾶν αδνίαϊθα 
ἔγοσὶ ὑμ6 ζαϑϊίῃ. - 
"ΜΑΣ [δ απ δοβουνρᾶ 
κιηάηθδϑ. 6 ΠΣ τοῦ 
ῬΘΟΌΙΘ.᾿ αἐτο τς ΠΤ 

ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕῸΝ Β 

ΤΌΝΔΕ ἸῚΜΟΤΗΥ 2 

1. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿᾽] ἡσοῦ διὰ 
Ῥδαϊ ΔΡΟβίΙα οἵ Ομσίβ 2695 τοῦ 

θελήματος ᾿θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
Μ}111 οξαοᾶ:- κεἼἪςοοτχάϊπε ἴο ῬΙΟΙΏΆΪΒ6 

ζωῆς. τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 2 Τιμοθέῳ 
οΣ ἸπΣ τὩ6 ἴῃ Ομχῖβὲ.. Ζ76βὰβ , ἴο Τμπαοΐν 

ἀγαπητῷ. τέκνῳ". ΝΝ 
ἢ Ὑπονοὰ σα; . 

χάρις, ᾿ ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
- αλάρθοσνϑα Κιηάηθββ, ΤΏΘΡΟν, ρεθὸβ ἔγοτα αοὰ 

πατρὸς καὶ -- Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ.. τοῦ κυρίου 
Ἐδίδεσ. δὰ οὐ ζμγὶεὶ ὁ Τεβαβ᾽ ΟΕ [86 Ττιοτγά 

ἡμῶν. 
ΟΥυ5. ᾿ “Ν 

ὥ Χάριν ἔω τῷ θεῷ, ῷ 
τς ΏΒΩΚΒ [τὼ δανίηβ ἰοίμε Ὑαοα, ἴον ΟΓᾺ 

᾿λατρεύω ἐς τεἰ ἀπὸ προγόνων 
ΙὍπὰ στο ἀθύῖηρ Βαοσϑα βεσνὶσθ.: - ἔγΌσα ῬτΙοσο Σ ΟΥ5 

ἐν΄: καθαρᾷ συνειδήσει, - ὡς ἀδιάλειπτον. 
1... οἴρδῃ.: οοπβαοίθησθ,. .:85. - πσϑαϑίασ. 

ῬϑαΪ, 8Ππ᾿ ΒΡΟΞΙΪ8 
οὗ Ομχιθῦ ὅ6θ5 

ξῃγοῦσῃ οὐ 5 ΨἘῈΠΜ86- 
, σογαϊηρ ἰο 8 Ῥτοτι- 

ἴδ οἵ {π6΄ Πίθ ὑμδὲ 
15 'ἴὰ ἀηΐοη ]ῦ ἢ ΟὨ τ βὺ 
Φθθ5, 210 : ΤΊΡΊΟΤΗΨ, 
εν Ῥεϊονεᾶ ομπΠά: ἡ 
ΜΑΥ ὑμεῖδ Ῥ6 ὑη- 

ἀοβογτνεα Κι 685, 
ΙΠΘΙΟΥ͂, Ῥθδοὸ ἔσο 
αοά [{Π6] ΕΘ Υ ἀπά 
ΟὨτῖδὺ σοβαϑ οὐ Τιογᾶ, 
ΠΦΙῚ δ τά θα 

ἰο - αοά,-ἴο ὙΏΟΙΩ 
Ἵ δὰ -τοἄουῖην "58- 
οΙθα ϑουνίσθ 8.85. [Ὁ 
ξογοίδίμοι αἱά δηά 
ΜΗ 8 οἴθα. οοτ 
 βοίθῃσθ, ὑπαῦ 1 ὥθγοῦ 
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ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν 
1 τὼ ἈΔΥΪΔΕ ἰῃ6 δροὰξ γοὰ χεοιθι Ὀσϑσα ἴθ (μ8 

δεήσεσίν μου, νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
ΒΌΡΡ σι 5 ΟΕ τὴ, ΟΥ ἰρὴξ δᾶ ΟἹ (δὙ 

4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος -- 
Ἰοησῖοθ᾽ σοι ἴοϑθθ, αν ὈΘΘ σοι ρα 

σοῦ τῶν δακρύων, ., ἵνα χαρᾶς 
οὗνγο οξίμα ἴδθασβ,. ἷπ οτᾶοσ ἱμαὶ οὔον 

πληρωθῷῶῷ ὅ ὑπόμνησιν λαβὼν 
1 ταϊβϊ ΡῈ ΒΠ1οα ὑπᾶοτ- ὙΠ 667} Ῥανίηβ βίοι 

τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις 
Οὐἴδα ἴῃ σψγόοῦ ὉΠ Ρροου 581 ἔαϊίδ, δ} στο οἵ 

ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ .- σου 
ἀν ϑῖ ἴα ΒΥ - 1ἴῷ 6 γριϑπασηοίποσ οἔγοιυ 

Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, 
1ιοἱ5 τοῖο οἶνοιυ Ἑταπΐςθ, δπὰ ἰἴο!τ86 

πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 
1 δνα θβε σοῃϑάφαξ μὰ ἰμαὲ δἷδὸ ἰῃὰ σοῦ. 

6 δι’ ἣν... αἰτίαν ἀναμιμνήσκω 
ἘΒΧΟΒ ψΏΪσ. σαθθ [81 σου λα ηρ Ὁ 

σε ἀναζωπυρεῖν , πὸ: χάρισμα 
ψοῦ ἰο 6 το ϑκίηδ να (45) ἔσο δϑδῖτν 88 βυϑοίουιβ βΊ ες 

τοῦ -θεοῦ, ὅ᾽ ἐστιν ἐν σοὺ διὰ τῆς 
οὐίῃβε οα, ΜΈ 15. ἴῃ χγόοὰ ἰῷσοῦθῃ ἰμ8 

ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου 7 οὐ γὰρ 
ρυτηβ υρο . οἴ. δηᾶβ οὔ πια; ποῤ ἴον 

ἔδωκεν ἡμν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, 
8δανϑ ἰο5 [86 Οοα δρῖσιδ - οὗ οονψεζάϊοεο, 

ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ 
μαΐ ΟΕ ΡΟΣ 8Δη6 ΄" οὔ ονα . δΠΩ͂ 

σωφρονισμοῦ. 8 μὴ... οὖν 
οὗ Βου Πα 655 Οὗ τΑϊπΠΩ, Νοῖ᾿ . Ἰθσγεζοσο 

ἐπαισχυνθῇς ᾿ τὸ μαρτύριον 
5μουα γοῦὺ Ὀ6 τηϑᾶβ δβββτηθαᾶ ὑροὸὰ ἱβξα γΙη6885 

τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον 
οὐίῃε. Τοτάὰ οὖυβ ὕὸθσ 8  ἵμε Ῥοιπᾶομθ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ 
οὗ ἴτω, Ὀσὺὶ ΒΌοΣ δᾶ νι ἴἰο 6 βοοῦ θυ 

κατὰ " δύναμιν θεοῦ, 9 τοῦ 
ϑοοοτάϊληρ ἴο Ῥονερ. οΥ αοά, ΟΥ [86 (0:6) 

σώσαντος ἡμᾶς. καὶ καλέσαντος . κλήσει. 
μανία βανεὰ 15. “δηᾷά πανί σ81166 ἰο σΔΙΠ ΠΕ 

ἁγίᾳ, οὐ. κατὰ τὰ - ἔργα - ἡμῶν 
ΠΟΙν, ποῖ δοσοσαάϊηᾷ ἴο : 86 ἍΟΥΚΒ ΟΥ̓ 5 

ἀλλὰ καὰ «ἰδίαν πρόθεσιν καὶ 
Ῥυξ ϑοοοσάϊηϑ ἴο ονπ ῬΌσΣΡοΒα δηᾷᾶ 

χάριν, ᾿ τὴν δοθεῖσαν 
Ὀηάδοβοσνεα Κἰηἄηθθθ, ἔμ (016) ἢδνίηβ θθεδ είν 

ἐν ταῖς 

3 ΠΊΜΟΤΗΣ 1: 4---9 

1Ιθᾶνθ... ΟΥ̓͂ τοι] 6: - 
Ϊὰ 5 γοχ ἰῃ ΙῺΡ 50- 
ΡΠ οαὐϊοηϑ, ἡἰσηῦ δρᾶ 
αν Δ4]οηρίηρ ἴο. βΞ66 
γοὰ, 85...1Σ ζΤϑθη- 
ΘΓ γΟῸΓ ὕββϑυβ, ὑδδὺ 
1 ΤΩΔΥ σοὺ ΕΠ τἱΐὰ 
Ἴ0γ.. δ ΕΌΣ 1Τ Τ600]- 
Ιδοὰ δα ἔαϊῃ νοῦ 
Ϊ. 'ἴὰ γοὰ. σὶϊμουῦ 
ΒῺΝ ΡΟΣ, δῃᾶ 
ΜΏΙΟΣ ἀσοὶὺ. ἢγδὺ ἴἢ 
ϑψΟῸΣ δυϑ απο 6 Υ Το - 
ἰβ δηα -γΟῸΣ τοῦτ 
ΒλΤὨΐοθ, ρα ΨΏΪΘΗ 1 
δῖιν σομῆαρηῦ 5 8150 
ὰ γψοι. 

6 ΕῸΓΣ (815 ὙΟΣΥ͂ Οϑ0158 
Ὶ τοι ψόοῦ ἴο 
δ ἃρ {κὸ - ἃ ἢσβθ 
πο οἰ οἵ αοὐ ψΒΪΟΗ 
ἶΐΞ ἰἴἃ γοὰὺὰ ἰῃγουρἢ 
086 Ἰαγίὴρ οὗ [1Ωΐ 

δ α5. ὍΡΟΙ τοῦ. 7 ἘῸΣ 

αοᾶ ρᾷᾶνθ :Ὁ5 ποῦ ἃ 
ΒοϊῚ οἵ οσονδσαϊοο, 

ῬΡαῦὺ ὑμαῦ οὗ ροῖῦχοσ 

δὴ οὐ ἴογαὰ δμᾶὰ 
οὗ Βοσῃηθε8. οὗ τηϊηά. 
8 ἸΒδσθῖοσθ ἀὸ ποῦ 
Ὀθοοσθ διϑμδιηθὰ οὗ 
16 τλῦμθθ5 δρουῦῦ 
οὐ Τιοχά,. ποὶμοσ οὗ 

ΙΏ6. ἃ ὈΓΙΒΟΏΘΥ ἤὸγ 

ἈΪ 5616, δ ἕδξκθ 
γου ρα ἰἴἢ κϊ- 

ἔουϊηρ, οΥἹ ΤΟΥ [86 
δοοῦ ΘΒ. ΘΟσοΙ 

ἰὁ6 π8 «ΡΟΝΕΥ͂ οἵ 
αοᾶ, 981 βεγβᾶ ι15 
δὴ οδ]6ἃ 8 ὙΠ 
8. ὯΟΙΥ σδῆϊηρ, ποῦ 
ὉΡ τοᾶβοῦ οὗ οὔ 
σου, μα ὉΚ ΣΘΌΒΟΣ 
οὗ δἷὶβ οὐ ῬὈυΡΟΞΘ 

δα υπαοθογυθα Κὶηα- 

Ὧ655. ΤὩΐϊ 85 δἴνθῃ 
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ἢ ῶ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων [5 ἰῃ οοπηθοίίοι. φῇ 
ἡμῖν ὃ Χριστῷ σέδας μαΐοτο Ἔτηθ5. ᾿ΟὨχδῦ Φοθὰθ Ὀδίοτο 

ἰωνί 10 ανερωθεῖσαν δὲ νῦν [ἰἰπλδ5 ἸΟῺΡ ἸΔβθϊηρ, 
ἀϑεειασίνς, [1] μαντδα ΡΟκα που ϊξεβίδα μα πον 10 μας ΠΟ Ἢ 1.85. 

ὸ ῆ ἐπιφανείαι τοῦ σωτῆρος [ἱῬθΘΩ τηϑᾶθ ΟἸΘδυν 
ευδιὰ κα ἴῃς ΒΟ ΑΝ οΥ (6 ϑανίοσ | ϑνυϊάθηῦ ὑσουρ τὴ 

’, ἡ Ε ΟἿΣ καταργήσαντος. τα ΔἸ οδύθυϊουλ ο 
ἘΒδνὶπρ πρρβὰ ̓ποβεςῶνςε  Βανίοῦ, ΟὨσίδῦ σοϑας, 

ΐ ὲ 85 800] }8ῃρᾷ ὠτίσαντος δὲ ᾿γὰο 
᾿λᾶροά ἰδ6 ἄσθδίῃ μανιτα ἰαχηθα Ἡθσμῖ οα. αὶ] ἀθαίῃ θὰὺ Ὧδ5 5ῃρῇ 

ὴ ὶ ΐ δ ῦ εὖ ΐ Γ᾽ ὑροὸὰ 16 δηὰ θαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, | 118 ς 
ζωὴν ἀρὰ ἀφθαρσίαν ἰοῦ ἐπ κμοοᾶ πονβ,. Ἰποοτταρ οῦ πεν τὰ 

ἶ ὃ ἐτέ ἐγὼ κῆρυ καὶ [ὑμ86 βορᾶ πρϑῦβ, 11 ἴον 
τ πῶ ΠΗ ἐτέθην ᾿ οἰρυς διά ἰ ΜΏΙΟΏ Σ 85 δῃροϊηΐ- 
, ᾿ ᾿ Θοαδἱ 84. ὈΓΘΔΟΠΘΙ βῃηᾷ 
ἀπόστολος Καὶ διδάσκαλος. ϑῃοδῦθ δῃᾷ ὕβϑοπρυ, 

Ν ἢ δ 12 ἘῸΥ ὑπ σνΘΥῪΥ 12 ι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα | 
τοδίρη ΕΝ σαβα δἷϑο ἐποβα ((ΐμρ5) 1 ΟΔΌ56 Τ 8ΔΠὶ 8150 β581- 

2.λ’ οὐ 2 ᾿ ἑοσίηρ ἴμθθαε ἰδίηρα ἀσ λ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι , 
1 δι σα ονίῃς, ἀλλ ποῖ ἵδη Τηδᾶρ δϑμδτηθα Ὄρομ, ὈΟΌΙ δῖ Ὠοὺ 85 ηδιηθᾷ, 

Ὰ , ΣΠΕΌΓ Σ Κῆον 8 Ομ οἶδα ὰ ᾧ πεπίστευκα, καὶ 
1 ανο Καονσ ἼΩΡ ἴο ΕΝΝΝ 1 ᾶνο θοενοᾶ, δηᾶ] ο ΖΦ ἤδγνε δ6- 

ἡμῶν Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 
Ν 85 οὐ ΟΠ τσὶ “εβυβ, 

μὲν τὸν θάνατον 

« Δ ἣν ονοα, δα 1 8.1 έ ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν ᾽ , 
1 μδνε ΟΡ ρανομιραδα ἐμὲ 8016 3 δε ἰ5 δες] σοομδαρῃηῦ μι ἶδ τΑΡΘ 

παραθήκην μου φυλάξαι εἰς [0 βυατά ψῃ8 Η 86 
δὲ 15 Ραΐ διοι σϑίθ οὔ τα ἰο βυᾶτὰ ᾿αὶο Ιϑ]ὰ ἊΡ ἴῃ ἐσιιδὺ τ 

ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 18 ὑποτύπωσιν | αἷπὶ ὉΔΟῚ ὑπᾶῦ ἄδυ. 
ἐμαΐ 1μ6 ἄδν. τμᾶεογοίνρο [13 ϑορ ποϊάϊησ ἰῃθ 

᾿ δ δ ὑοτ ΟΥἨ ἁ ἈὨΘΔΙ ΣΙ ἔχε ιαϊινόντων λόγων 8 
Ῥ6 ψου βανίηξ οἵ (οΣοΣ Ῥδῖηρ ὨΘΑΙ ΒΕ] ποτᾶς { ψοσας ὑπαὺ γοὰ πϑαστὰ 

"χα κ Η ἢ α 1 ἔτοῖα 6 ψὶ  ὑδ6 αὶ ῃ ἃ οὔ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἶ 
οὗ ΕΝ ἌΣ ΝΣ γα σα Βεδτὰ ΐκ Φαῖ δὰ] δᾶ ἴονθ ἰῃδὺ ἃῖὲ ἴῃ 

ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: 14 τὴν | οοππθούίοῃ, ἡ] ἢ. ΟἸὨτὶεὺ 
1ονα. ἐἔδε (016) ἱἰπ ΟὨμτιδε 7ε5βι5; τὰς [ ὅοθθαβ, 14 ΤΏ [1η6 

καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ [ὑταδῦ συδγά ἰὨγουΒῊ 
ΒπΘ δὲ ἰϑρυΐ διοηρβῖαθ ρυδτα γνοὰ {Ὠχοῦ {μ6 ΠΟΙΥ βρ τὺ ψΏΪΘΩ 

πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. [18 ἀπο! ηρ ἴπ 8. 
ΒΡΪσιὶ ΠΟΙ ἴῃς ἀνθηίηις ΙΓ Πὰ ἴθ ὖ5. 15 γοὰ Καοὸν μΐ8, 

τοῦ ὅτι | ὑμαῦ 811 [86 ζζθῃ ἴῃ ὑπ6 ὅ τοῦτο ὅτι ᾿ 
1 γου Οἴδαι Ἔρονα Ἐῃ15 ἰδδὶ [ [ἀϊούσιοῦ ΟΕ] Αβὶδ ΒδγΘ 

ἀπεστράφησάν με πάντες οἷ ἐσ ηθα δα} ἔσο ΤΩ. 
ἐπον ετα Τυγη α ΑΌΤΔΚ ἔγοσὴ τὴ 811 ἔμ (ο;) 65) ῬΏΥ ΒΟ 5 πα΄ ρτ- 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ γηρορ΄δ'πδ5 αὔθ οὐ ἐμπδὺ 
χὰ ἰδ8 Αϑίϑβ, οἔὔνβου. [}.58 ῬΏΥΡΕΙα5 δῃάα πυροῦ. 16 ΜᾺ ἴθ 

Ἑρμογένης. 1 δῴη ἔλεος ὁ κύριος [γ ογᾶα ρταπὲ τηβγοῦ. ἰο ΤΩΙ 1ῃι Τιοσγὰ ἘΘΥΥΏΟΒ 65. Μᾶδν 6 εἰνε ΕΙῸΣ 8 ΟΥ̓ [π6 Βουβεμοϊα οὗ Οἱ: 

Α ᾿ ᾿ ὅτι 
τὰ ῥνησιφόρου Ῥϑοδιβο Ϊ Θ᾽ ΒΙΡΒ ΌΤΙ, ὈΘΟΔΊ56 

οἴκῳ, 
ἰο [86 ΟΣ ΟΠ ΘΒΙῬΒΟΣῸΒ ἰο Ποιιβθῃο], 

16.) Τὴ6 Ιογᾶ, ΑΝ; σομόνα, 01,8,18,14,.10 

946 2 ΤΙΜΟΤΗΨΥ 1: 17---2: ἢ 

πολλάκις με ἀνέψυξεν, καὶ τὴν ἅλυσίν ΤΑΔῺΝ ἔἰτλθα τὴρ 6 σοοϊϑα δραΐῃ, διὰ ἰῇ86 ομδίῃ 
μου οὐκ ἐπαισχύνθη- 171 ἀλλὰ οὗτῶθ ποῖ Β6 νγδϑ τΏ8ϑ46 δβββδιηξα ὩροΩ; Ῥυΐϊ 

γενόμενος ἐν Ρώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν 
ΒΑΝΙΏΒ σοχὰθ ἰο ΡῈ ἰῃθὰ Ποϊὴδ 5ρθ ον ὺ ἐζήτησέν 
με καὶ εὗρεν: --- 18 δῴη αὐτῷ ὁ 6 δ8πα ἢς Σουμπμᾶ; --- ΤᾺΣ 6 αν ἴο ἦτ ἐμ 
κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ 1ιοτᾶ. ἰο Βῃηα γτηρσον ᾿εϑιθ δε οκὰ 1χ Ἐπδες ἂς 
ἡμέρᾳ. ---- καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ 
ἅδν; -' δῃᾷ ποῦν ΏΘΩΥ ([1π55) ἰῃὀ ἘΏΘΞαΞ 

ἮὯΘ6 οὔξοῃ Ῥγοιρῃβ τὴθ 
το τοϑῆχηθην, 8η4 Ὧδ 
ἀϊ1ὰ πού ΡὑῬθοοχὴβ 
ἈΒΗΘΙΏΘΑ ΟΥἩὨ τὴν οῃμδίηῃϑ. 
1 Ὁ [86 ΟΟὨΙΓΑΙΥ, 
ΨΏΘΗ Ὧ6 ὨΘΡΡΘΩΘΩ͂ ἴο 
6 ἴῃ Ἐοιηθ, Ὧ6 4ἍΠ1|- 
ΒΘΏΌΙΥ ἸοΟΙοα ἴοὸσ τὴθ 
δια Του τη6. 18 Μὰ 
[8 Το ρσγϑαηῦ Ὠἰπλ 
ἰο ἢηᾶα ΠΊΘΙΟΥ ΤΓΟΙΣ 
Φοβονδαῦ ἴπ ἰῃδὺ ἀδγ. 
ΑἸ 811 ῃ6 βοσνίοθβ 
Ὧ6 τϑηδεσγρὰ ἰῇ ἘΠ ’- διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. δι5α 

Ὧ6 βεσνϑᾶ, , Ῥεϊζ γψο 816 Κπον]ηδ, ΘΠΟΙΡΙΝΙ Καου Ὑ61] 
Σὺ οὖν, τέκνον μου ἐνδυναμοῦ 2 οι ἐμεσεῖόσθ, ομΠΔ οξτηθ, Βα Ῥείπξ' συ ρουνεσθα 2 Υοῦ, ὑμπουθίοσβ, ΠῚ 

ΟἸὨΣα, Κορ οὔ 86- ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, | αυμτῖ Ι πὰ ἴδ ἀπάεβοσνοά ᾿πλάπιοεα 188 1 ἀμεινὶ , Φέβαβ,, αν ΥΣ Ἄϑὴ Ἐΐ ὗμο 
2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ |μ8ὺ ἰ5 ἴῃ σοπηδοίίοῃ διά τυὐθδὲ (155) σοι μβοαστά βεβδίάβα οἔχῃδὶ τί ΟὨγὶδὺ 2658, 
διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 2δηά [86 ἰμίηρβ γι ἐπσου ἢ ΤΑΔῺΨ υγίζηαβϑθϑ, Ἐμ6β6 ([!}1Ώ 55) ᾿ιϑᾶγά μὲν αι τι δ 159 

, παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες έρ σον ας ΟΣ ΠΎΗ εἶν σγοὰ Ῥεβίάς | ἰο ἐμὰ] ἄαθα, ᾿ ψῃο σοιαταῖϊξ τὸ ἘΘΙΦΗΓΗΙ 
ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους ΙΆΘη, ΨΜΏΟ, ἰῃ στη, Βα Ποϊο (0165) ΨΠΠΡΘ αἷδο ἀἰβῥοσθηΐ (0165)  πὰ]] Ὀ6 δάβαυδίοιν 

διδάξαι. 8 ᾿συνκακοπάθησον ὡς καλὸς [41 811168 ο ὑθϑοῖ ἴο θοῇ. ΒΆΡΟΣ γου δα Στ 85 Βπ6 οἰἴΠΟΤδ, ὃ δὲ 8 : Ἐ8941:} 
Ω ᾿ 5 δεῖς [ 50 αΙ Σ οὗ Ομ σὺ σοθαϑ στρατιώ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 4 οὐδεὶ ᾿ ξοϊάϊος Τ᾽ οὗ ΘΒ τέ: Φέφα, Νο πὸ ὑδῖκθ γοῦν Ῥατὺ 1 βαΐ- ; , ͵ . [1ΟΕἸΡ ΟΥἹ]. 4 ΝῸ χηδῃ στρατεύομενος. , ἐμπλέκεται ταῖς ἰβοσνίηρ ἃ5 8 50] ον ἀοίῃρ τα ίασν βαυνὶοθ ἰ5 Ἰμνοινίης ἈΙΤΏΞΘΙΣ ἰοὸ {π6 ᾿γΟΙνΘ5 ΕἰτΒΟΙΣ ἴῃ {πὸ 

τοῦ βίου πραγματίαις, ἵνα ΘΟΙΏΙΘΓΟΙΪΆΙ ὈΌΒΙΏΘΒΞΘΣ οὗ ἴῃς Ἐν] 5 ΤΠ η55 ΟΣ ΟΥΤΩ ΘΩ͂, 1 οχᾶθυ (μδὲ [οὐ 116, ἰῇ οσγᾶδυ ἐμαὶ 
τῷ στρατολογήσαντι ὯΘ ΤΔΥῪ ββϑίη {ῃ6 80- ἰο 6. (016) ΒΑΝΤΒ ΘΏΣΟΙ]ΘΑ͂ 85 ΒΟ]ΑΙΟΥ ἰ ὈΥΟΥ͂ΘΙ ΟὗἩἨὨ  ΤΏΘ Οὔ ΜῈΠῸ 
ἀρέσῃ; 5 ἐὰν δὲ καὶ [ ΘΏΓΟΙ]ΕΘα Ὠΐμὰ 85 8, 501- 

86 χηΐϊρῃβξ ὈΙθαβοὶ ἱξ ονοσ Ῥαξ ΑΙ5Ὸ [αἴθ ὅ Μοσϑονϑσ, ἱξ 
ἀθλῇ τις, οὐ |ϑῆσομθ δοηΐθηθ ΘύΘ ἢ 

Τ᾽ 6 δοῖπ ' 85 δἰ μῃϊοΐθ ΘΕΜΟΙΘ, πού} ἰὰ {πῃ ρϑῆχθϑ, Ὧ6 15 
στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως  οῦ ογονῃθα ὉΠ1685 Ὧ6 Ὧ6 15 Ῥδίῃρ οσοιν δᾶ ΔῈ αν ὯΟ ΙΔ ΕΠ [δ5 σοητοηαδα δοσοχά- 

2 , 
6 τὸν κοπιῶντα γεωργὸν [ἴπθ ὑο 8 ΤΌ]165. αὐλησῃ" 

ἢὯδ 5μου]ᾶ δοΐ 85 δἰπιδία; ἐῃῇ 6 Ἰδροχίῃσ ξδυτοθσ [6 ΤῺΘ Ὠδγᾶ-οσκίηρ 
τ δεῖ πρῶτον τῶν καρττῶν } ἔΘΙΊΠΟΥ πλαδῦ Ὅ6. {π6 115 Ὀἰπάϊησ Ετδὶ οὗ μα ἔσαϊϊβ [ἢγϑῦ ἴο φῥδίδκθαο οὗ 

μεταλαμβάνειν. 7 νόει ὃ [088 ἔτσαϊ5. 7 αἰνὰ οοπ- ὃ 
ἴο θ6 Ρασίδκιῃν. Β6 σοῦ βθϑίπβ χαθηΐϑν ταὶ βἰδηῦ ὑπουρῃῦ ἰὸ ψῆδὺ 

18: ΤΠΘ Τιοτᾶ, ΚΑνΒ; σθθονδη, 1718... 18» Φοπονϑὴ, 017,8,18,14,16-18.. ἐῃ6 
Τοτᾶ, ΑΥν 8. 
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λέγω" δώσει γάρ. σοι ὁ κύριος 
Ι δῖὴ βασπθ; Ἁ1ι5ναο. ἴος ἰοσοὰ ἰβ6 [Τιοτσζὰ 

σύνεσιν ἐν πᾶσιν. . 
σου οηβδίο ἰπ 811 (( 165). . 

8. μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ΒΟ ψγΟὰ ΓΤΕΟΙΩΘΙΩΒΟΣΙΩΒ 726 51:5 [9] εἰν 1} 

᾿ς ἐγηγερμένον ἐκ - νεκρῶν ἐκ 
μανινα μροι χαϊβεα ρῷ οὐΐοξ, ἀδβδὰ [ο65) , οὗτοξ 

σπέρματος Δαυείδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
βεοὰ οἔ αν, δοοοζάϊῃρ ἰο ἰᾷες βοοάᾶ ΠΟΥ,5. 

μου: 98 ἐν. ᾧ κακοπαθῶ μέχρι 
οἔτηας; πὰ ὍΘΙ 1 τὰ βυβξέοσϊηρ "δά ὉὈ8Ί1] 

δεσμῶν ὡς κακοῦργος. ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ 
Ῥομᾶκ 865 ΜΟσΚασ οὐρα, Βα ἰμαε νοζᾶ. οὗ {π6 

θεοῦ οὐ δέδεται" 10. διὰ ῤ τοῦτο 
αοὰ πο δι85 Ῥβϑὼ Ὀουῃᾶ; τὰσοιρῃ [15 

πάντα ὑπομένω . διὰ τοὺς 
811 (155) Ι δὰ ΘΛ ΌΣΙΣΩ ὰσοῦβῃ. -- 6 

ἐκλεκτούς, - ἵνα. - καὶ αὐτοὶ σωτηρίας 
“βόβαα (ομ65), ἰπ οσᾶοσ ἐμβαὲξ 8150 ΠΟΥ ΟΥ̓ βδινϑδίϊου 

τύχωσιν. τῆς ᾿ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
μον τσ οθέδῖτι ΟΣ π6 (ομ6) ἴπ Ομ σΙδί Φο5ὺ5 

μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 πιστὸς ὁ λόγος" 
αὶ ΕΟ νου δβοΒ. ἘΔΙΊΣΟΣ ἰθ6 ννοχᾶ; 

εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συνζήσομεν" 
18 Ιου νψὲ ἀϊθᾶ ἰορείποσ, δἷξὸο ννὲ 5841} ἔνε ἰορεῖδογ; 

12 εἰ. ὑπομένομεν, καὶ συνβασιλεύσομεν: 
1Ὲ ψὸ τὸ θϑῃυσίηθ, 6150. Ψ)ἷὲ 5181] τοῖξτηι ἰοραίμου; 

εἰ ἀῤρνησόμεθα, κἀκεῖνος. ἀρνήσεται ἡμᾶς" 
1Ὲ ψὸ 5081 ἄφην, 8150 ἰδαΐ (οὔ) ψ1}} ἀθὴν 5; 

13 εἰ  ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς 
1 Ψ6 ᾶῖὰ υπξβίηξα!, ἰδδΐ (οὔθ) αι ξαὶ 

μένει, ἀρνήσασθαι "γὰρ ἑαυτὸν - οὐ 
15 Τϑσδί ιν, ἰο ἄφῃ νυ. ΤΟΥ ἈϊγαδοῚΣ ποῖ 

δύναται. ᾿ 
ἘΘ 15 8016. . 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, 
ΤΏ6Ξο (ἐμ 55) 6 νοὶ σοι) 1)5 λα ΘΓ, 

διαμαρτυρόμενος ᾿ ἐνῴπιον τοῦ θεοῦ, μὴ 
Ῥρατίηρ ἐποσουδὰ τυιΐθϑβ ἴῃ βρὲ οείμε αοα, ποίΐ 

λογομαχεῖν, ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον, 
ἴο ΡῈ ρει αροαΐ νοσᾶβ, ὍΡΟΙ ποίῃϊηϑ 5ΘΕΠΙ, 

ἐπὶ καταστροφῇῃῇῃς. τῶν ἀκουόντων. 
ὭρΡΟΩ - ονεῦτϊη 5 ΟΥ 86 (ο}65) ὨΘΘΥΪΏΒ. 

15 σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι 
Ξρϑεᾶ νοῦ ὉΡ ψουγβοῖξ δρρτονϑᾶ ἴο ρυΐ διοηββᾶα 

τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, 
ἴο μι. αοᾶ, ψνοσΚτάδα. ὈΠΑΒϑχηθα, 
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1. δ ΒΒ ἸΆΡ; [8 
ποτὰ Ψ{1 ΤΟϑὶν οἷν 
γοῦ αἰβοογηχηθηῦ ἰῇ 81] 
Ὁ 1655. . 

. ΒΟΙΔΘΙΛΌΘΥ ὑδαῖὶ 
ΦΖο55 ΟἸχὶδὺ, 88 
Ταῖβοᾶ Ὁ ἴτολ ἰῃ8 
ἀρδα δῃὰ ψὰ5 οἵ δ- 
να 5 β8εθᾶ, ϑοσογα]ηρ 
ἰο μ6 ρσοοᾶ Ὡρὰβ 1 
ῬΓθθΟΏ; 9.15} ΟΟΠΏΘΟ- 
οι στιὰ ΜὨΪΘΩ Σ 80 
βυξέοτίηρ ΟἹ] ἰο ἴῃ8 
Ροΐϊῃῦ οὗ Ῥγίβοῃ ῬΟηαΚ 
85 81 ον] σοῦ. ΝΟΥΟΣ- 
ΤΏθΙ6 55, 886 ψοχᾶ οὗ 
αοἂ ἰ5 ποὺ Ῥουῃᾶ. 
1θΟη ὑπὶβ δοσουὴῦ 1 
58ὸ οὐ εμάυσσίηρ 8]] 
τηρβ ἴοὸγ ἴδ6. 58Κ86 
οὗ 6 σἤοσθῃ ΟἿΘ5, 
ὑμαῦ ὑμπὸῦὺ ἴοο [8 
οὐδίηῃ 8 βαϊνδιοῃ 
ἐμβαῦ 15. 1ἴὰ πὑπΐοῃ 
αἰ Οσμγὶδὺ “6508 

ΠΣ τ͵ὸ αἰεα τοροῦμοσ, 
Ὑ6 5081] 8180 ἵν. ἰὸ- 
ροίμοσ; 121 γ6 “δ 

ΟἹ Θπμαυσίηρ, 6 504]} 

8150 τι ἰοροίοῦ - 88 
κίηρϑ; ἐξ τὸ θην, Ὧ8 
8150 ΜΠ ἄδην 5; 
131 τἪὸῪ δῖ τα - 

1, 6 τουλδίηβ ἔα - 
τὰ, ἴοσ Ὧ6 σϑῇμοῦ 
ΟΘῺΥ ὨἰγΊΒΘΙ, ΝΕ 

14 ΘοΡ του  α]ὴρ 

ποι Οὗ {π656 ὑῃΐηρϑ, 

σμασσίηρ ὑμποῖὶ Ῥαίοσα 

οὐ" 85 τϊῦδθββ, ποὺ 
ἰο ἔρῃῦ δροιυῦ ψοχάϑ, 

8, ὑμΐπρο οὗ δῸ υδοΐαϊ- 
ὯΘΗΒ δὖὺ 811 Ῥδοδιβα {Ὁ 

ΟΥ̓ΘΣΘΌΤῺΒ ὍΠΟΒ6 1|βίθῃτ 
ἱπρ. 15 )ὸ γοῦν αἰτηοϑῦ 

ἕο ρῥτδδϑῦ γοῦγβθ 
Θρυτονοα ἴο αοά, ὃ 

ψόσκϑη τὶ ποΐμίηρ᾽ 

1 6 δϑῃδιηβᾷ οἵ, 
ᾳ«0ᾳ00Φᾳ00|σα.σ600ἂσθδαδσσπηοσυδδαυδοονοαι, 

14. αοα, Κα; τὰς Ιιοσὰ, ΑΡΥΕ; ομονδῇ, 07|8,18,1..16. Ὁ . εοτρς ἐ 
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ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 1 βεπαπτσ ὑπ 
β σι ΘΠ οαἰπσ ἰῇ ψοτᾷά οξίῃρ ἜΤ 3 {πῃ 6 ΩΣ ΚΗ . " ς ἢ » πὴ 
16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας [16 Βαῦὺ 5Βδιππ οαλοὺν 

ΤἸ8 ᾿νἀὲ Ῥτοΐδηθ ΕἸΆΡΙΥ νοϊ οἱ 55 [ σρθθοῆθα ὑπαὶ νἱοίαίδ 
περιίστασο" ἐπὶ. - πλεῖον ἀρ] ψδὺ 5. ΠΟΙ͂; ἴον 

Ῥ6 ψόοὺ βίβησαϊληρ δτουπᾶ; ὉΡοΟΩ. ΤΔΟΤΘ Ὧν ψ1Π αάνδθον ο ὦμον 

προκόψοῦσιν ἀσεβείας,Ἠ 17 καὶ ὁ [6πᾶ πλοῖο προσ! 
1πῈ ν ὙΝ}] βίσκο θθέοσα οὗ ᾿στονεσθῆθθ, ᾿Π 8ΠΑ6, {πὸ:. 17 δῃα ἐμ ὶσ βοαιμη ΩΣ 
λόγος αὐτῶν. ὡς γάγγραινα νομὴ ἱ ἢ ἣν [5ρτοδᾶ 1 ρϑῆρτοῃρ. 
ψοσχα οΥ ἴβοσα 88 ΞΘΆΒΤΘΩΘ Ῥαείατς ΗΥ 6 Ὧ8 εὗι οδτθαι ἃ 

π᾿ ἕξει" ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ ΡΒ ΙΒ πμ5 8τ οὗ (ἢ 
1 ΨΧ}Π1 θ6 Βανίπσ;, οὗ ψ βοσπι 15 Ἡντασηαθαι ΔΠΑάῖ [ΣΟΥ 18 ΤΏΘΞΘ ὕκο 

Φίλητος, 18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν | [Π16}}] μᾶγθ ἀδνϊαϊθα 
Ῥμλδίαβ, Χο δροιαΐ... μὰ :: -ἐσαΐῃ ἔτουα ὑπ ἐχαίῃ, βαγίησς 

ἠστόχησαν, “λέγοντες ἀνάστασιν ἤδ ἐτροοα 
ἴδον. ἀενίαεά, βασίῃ 8 ᾿ ΣΕΒστϑούίοι. ΗΝ ἱμδὺ ἰτν ἀν ΤΟ ΟΙΟΣ 

γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν : .. τήν 5. ΔΙΤΕΘΩ͂Υ ΟὐΟΌΣΤΕΩ; 
ἰο πᾶνϑ ὁοουσχοα, ἀπά {μὸν δια ἰυτηίπσ ρ {μ6 8866] ἰὸν 8186 βαρνοσχὺ- 

τινῶν. ΄. πΐστιν. 13 ἁ: μέντοι. [18 Ὅπ6 ζϑι{ἢ Ὁΐ βοσηθ. 
19 ἘΡῚ ἃ] ὑπαύ, [88 
5014. ἐδαπάδυύξοι. οὗ 
αοάλ 5ίαγβ βιδμαϊπιρ, 
Βανίηρ [15 5681: “26- 
Βονδὰῦρ Κπονβ (ῃοβ8 
ΜΏΟ Ῥοίοῃρ ἰο ἰπὶ," 

ὀνομάζων τὸ ᾿δηά: “Ποῦ ΘνΈσΥΟΩ8 
πδιαίηρ ἰμ. πδΙηΐπρ 26. Ὥδιθ οὗ 

ον ἢ ΓΘΠΟΌΠΟΘ 
ὉΏΤΙΡΘΟΌΞΩΘΕ5.᾽" 

20 Νον ἴπ 8. Ἰδυρὰ 
᾿ΠσΌ56. ἔΘτΘ ἃ. ὙΘ5 5615 
Ὡοῦ ΟἿ] οὗὁἩἍ ο]ἃ δῃὰᾶ 

οὗ βοὴ (0165) δ ΤῊ, ἸῺ ἰἰπάρϑα ἴο γουῦ 

στερξὸς- θεμέλιος τοῦ᾽. θεοῦ ἕστήκεν, ἔχων 
084 -- δουπάδέίοι οὗ ῇς αοαά [885 βίοοά, Βανί 

τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω Κύριο ᾿τοῦ 
18 5641 1815 Κηον ὙΡια" 12: (ὐπδ 5) 

ἀπὸ ὄντας αὐτοῦ, καί ᾿Αποστήτω 
ἔσοτα ῬΘΙΏΒ - ΟΕ ΠΏ, ΔΠ8 τε βἰϑηά οὐἕ 

ἀδικίας “. πᾶς τὸ 
τπεϊσ ςθοῦβηθϑ5. ανούσοηα ἰΠ6 (056) 

ὄνομα Κυρίου. . 
ὭΒΙΏΘ ΟΥ̓ΤοΣά. εὔΔο ΠῸῸΣ 

20. ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ. ἔστιν. μόνον 
Ι΄. Βτρὸοῦ μμυΐ δοῦβα ποῖ - [8 .- ΟἹΪν 

σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ «ξύλινα 
ψ655615. βοϊᾶθπ δρᾶ βνεσν υξ. δῖϑὸ Ψοοάθῆ Ν 
καὶ ὀστράκινα, καὶ Α μὲν δῖσοσ Ραῦ 8180 οὗ ποοῖ 

δηἃ οὗ Ὀβίκθα οἷδυ, δηᾷ νοι (οΠ65λ- ἰπάβθα δια, ΘαΥ ΠΘΆΜΘΣΘ, -ϑηά 
εἰς τιμὴν 6Ὡ6Ὃ-ἃ δὲ. εἰς ἀτιμίαν“ [[30118 ξοΓ δὰ ὨΟΠΟΓΘΡΙΘ 
ἰπῖο- ποῦοσ ΨΨὙΒΙΟΒ (οη65.) βυξ. ἱπίο ἀἰβμοόποῦ; ῬΌΣΡΟΒΘ μα οὐ  .5 

21 ἐὰν ᾿“ οδ 5 τις ἐκκαθάρῃ [1}ΟΓ. ἃ. Ῥύτροβα Ἰδοκίηρ' 
᾿ ἰξενεσ. ᾿Ἰβεσθέοσθ. ΘΆΝΟΏΘ. ἡ 5Βοῦα οἸθδα οαΐ ὭΘΏΟΥ. 21 Τῇ, ὑπϑεθἔοτο, 
αὐτὸν ἀπὸ. τούτων ἔσται... σκεῦος  δηνόπο. Καὶ 

ΒΙΤΊΞΘΙΕ ἔτοσὰ ἴδθθα ΑΒ 55), ἢ ΨΠΙΌ6 απο. ἽΝ δ΄ ΚΕΘΡΒ οἰθασ οὗ 
εἰς. τιμήν; .8΄ ἡγιασμένον, Ὦ εὔχρῆσ. ΓΈ 16. Ἰαύδου, ΟἾΘ5,: 6 

εἰς -. ν; -ὃ γμένς ., εὔχρηστον: σητ-. ΄ Ψ' 
ἰἴηΐο. .-- ΒΟΠΟΣ,. ὡς αν αβ ὈΘΕΠ, βδπςιβεά, ΡΣ ἘΡΑΡΜΊ ΙΙ Ὀ6. 8 ὝΘΒΒΟΙ [ῸΣ 

«τῷ. ο δεσπότῃ, εἰς... -πᾶν ᾿ ἔργον 88 ΒοΠΟΚΒθ]8. ῬΌΓΡΟΒΘ, 
ἰοτθ6 ᾿ ᾿ πιδβέθυ, ἴχῖο 5 Ἔν σοῦ ᾿ βϑ ρου θά, 56 α] ἕο Ἠΐ5 

ἀγαθὸν. ἡτοιμασμένον. 22 τὰς ᾿ δὲ [ΟὐΠΘΙ, ῬΓΕΡδΙΘΩ͂ " ἔοτ 
᾿ξοοά Βανίηθ ὕθθο ὑγθρασθᾶ.ς ΤῊθ " Ρυΐ. ΟΥΘ ν᾽ βοοα ΜΟΙ: 22 50, 

1894 σοα, Ανρϑυρσιταδ, 86- Γᾶ, δ. 195. Φοπόνβῃ, - 7:.818,161θτιθὸ. (ἢ 6 
Τιοτᾶ, Αν ϑυρ. 19. Τομονδῇ, 938.11,18.. 1ῃ6 Τιοσᾶ, άΐνξε. ΠΕΣ 
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φεῦγε, 
Ῥ6 νοῦ θείην, 

δικαιοσύνην, πίστιν, 
ῬῈ γοὺ Ρυσχϑηδ ρμαξ τὐση ἰοῦ 655, ΖΑΊΊΏ, 

άπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων 
ἀγάπῃ , ἐψάμιν 1 186 (ο1.65) σδΙΠ 5 Οἡ 

τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 
ἰὴε Τοτά οὐδοῦ οἴθβδα Βαδζί. 

28 τὰὲξἠ δὲ 
γν.3 μεΐ 

ζητήσεις 
ΞΘΟΚΙΣΩΩ5 

ὅτι γεννῶσι 

ἐπιθυμίας νεωτερικὰς 
ΤΏΡ Ὰ] θϑι στο 5 ψχου 

δίωκε δὲ 

μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους 
ΖΟΟΙ ἢ 8Δηα πποαποεβίρα 

παραιτοῦ, εἰδὼς 
Ἠὸ δϑκίηρ ΟἹ ἔοσ σουσεθ, μανὶηβ ΚΟΝῈ 

μάχας: 24 δοῦλον δὲ 
ἰδδαὲ (ον ἃτὸ βοποσϑδίηρ Ἐρῃῖθ; ΒΙαν ραυῖϊ 

κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ 
ΟΣΤΙΙοχᾶὰ ποὺ 2 ἰ5 υἱηδίης ἰο ΡῈ ΒΒ ΕΏΕ, Ὀὰξ 

ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, 
βοιίθ ἴομβα ἰονγασᾷ 4811 (Ομ 65), αὐδ]ῆθά ἴο θα ς ἢ, 

ἀνεξίκακον, 2ὅ ἐν πραὕὔτητι παιδεύοντα 
Βοϊάϊηρ ὡρ υπλᾶδσ Ὀ84, ἴῃ τολ]άηθϑα ἰμβίγ οἴ 8 

ἀντιδιατιθεμένους, «τοὺς μή 
Ἐπ6 (Ομ 65) ΡῬυϊεηβ᾽ βοῖνοβ ποσοῦ! δϑδίῃβί, ποῖ 

ποτε δῴη αὐτοῖς ὁ θεὸς 
Βουωθεσηθ ΤᾺΔΣ Ὠ6 βῖνα ἴο ἔθ πὶ Ἐῃ68 αοάᾶ 

μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 
τοροηΐβϑησθ ἱπίο δοουσγδίε Καον]ϑᾶρα οξσπίῃ, 

26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ 
δηἃ {πον χρη ΞΟ Ὁ. οἱ οἵ ἴε οξίδε 

διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι , 
Ὠδν 1] ΒΠΔτΟ, (οτι65) πανί 66 Ὼ σδυρῃΐ δῖνθ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ. εἰς τὸ ἐκείνου θέλη μα. 
[.}} Ὠΐὰ ἰηΐο ἐβε οὗ δὲ (ο56) ὙΨ0}1. 

3 Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις 
Τὴ Ραξ Ὀὲ γοῖ Κπονίηβ ἐπαὶ 1ἢ 1αδί 

ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ 
ἄδυν5 ΨἼ θ6 βίδηδεμε ἴα δρροϊηἰρα ἔστ θ5 

χαλεποί" 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι 
Βεσοςβ; ΝΗ 8.1: ον [21 ΤΩΘᾺ 

φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, 
Σομᾶ οὗ βαῖνα8, ΖοΟΠ ἃ ΟΥ̓ 51Ινοσ, 5615 -δϑβυσ δ, 

ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν 
ΒΆΡΘΙΥΣΟΙ -ΔΟΡΘΔΙΣΊΏΚ, ῬΙΘΒΡΏΘΙΩΘΥΒ, ἴο Ραγϑηΐβ 

ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 
ἀϊἸβορραϊοηξΐξ, ὉΠ ΔΕΚΙΩΙ, αἰ δὶ, 
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Ηρο ἔγοῃ ἰὴ αδϑίσοβ 
ἰποίαθηΐϑὶ ἴο γψοῦίῃ, 
Ῥυὺῦ Ῥυγδαθ σὶρ ὐθουβ- 
Ὧ655, αὶ, ἴονθρ, 
ρΡθϑδοθ, δ᾽οὴρ ψΊ ἢ 
οδ6 ψῆο 681 Ὁροὴ 
{πῶ Τιοχᾶλ οὐδ οὗ ἃ 
οἸρδῃ θασζί. 

ΔΈ αΣτ ΠΟΥ, {ΓΤ 
ἄονψ ἔοο 5 μπᾶ ἰρ- 
ποδηῦ απο ϑύϊοιΐηρ 5, 

Κηονίηρ ΦΥ͂ Τχοάϊιοα 
Ἐρῃΐβ. 24 Βυΐ 8. βίδαγρ 
ΟΥ̓ [186 Τιογὰνρ ἄοθ5 πο 
ῃοράᾶ ἰο ἤρηύ, δαὶ 
Ὠδρᾶβ ἴο 6 ββϑῃξθ 
ἰονασὰ 811, ατπδιδρά 
ἰο ἰδθδοῦ, Κοορίηρ Ηΐτη- 
561 τοβίσαϊ πα ὑοῦ 
Εν], 25:5 γ ποῦϊηρ 
αἰ ΤΠ] π655 ὕΏοβα 
ποῦ ΖΑΥΟΥΔΌΙν ἀϊ5- 
ῬΟΞΘΩ͂; 85 ῬΘΓΏ805 αοά 
ΙΔ δῖνθο ὑμθπὶ σΣθ- 
ροηΐίϑποα ᾿δϑδάϊῃηρ ἴὸ 
8Π ϑοσισαίΐθ Κηοδ]- 
οασο οὗ ἰσαΐῃ, 26 δπᾶ 
ΤΟΥ͂ ΠΊΔΥ σοχηθ 8οκ 
ἴο ὑοΙσ ὈΓΤΌΡΘΙ ΞΘΏ565 
ουὔδ ἴτοω [6 Βη8518 
ΟΥ [86 6], δβϑοὶηρ 
ἐμαὺ 67 Ὦδνθ Ὀθοθα 
σϑυσῦ αἰἷΐνο ὉΥ ἰπὶ 
ἴῸ ῃ6 ΨΠ11 οὗ ἐμαὶ 
ΟὨΒ. οι 

Βευὺ Κηον ὑἢ15, ἐμαὶ 
ἰὴ ἰῇ ᾿ϑϑὺ αδὺβ 

ΟΥΙΟἶσΑῚ ἰΐηθα ματα ἴο 

ἄθ81 νι Μ11 θ6 Β6Γα. 
2ΈΟΥ 65 ΨΜἘ}Ὶ Ὀ86 

Ἰονϑῦβ οὐ ὑπο 56 γ68, 

ΙοΥϑὺβ Οὗ ΣΟΥ͂, 5861- 

ΒΒ ρ, ΒΘΌΒΘΆΥΙ; 

ὈΙΔΕΡΒΘΙΏΘΙΒ, αἱδ8-- 

ομϑαϊθαξ ἰο ρδγϑηΐβ, 

ὉΒΙΏΔΏΚΙαΙ, αἰ51Ογ 8], 

22. 1Τηὸ Τιογᾷ, Ανε; -Φομονδῆ, 01:8, 
18,16. : 

245 ΤῺΘ 1ιοτά, ΑΕ; σομονδῇ, 
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38 ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, 3 πανίηρ ηο πϑδίυγαϊ 
νυ ουέ πδέιγ81 δἰξθοίίοη, ἐγςθ]θϑ5, ἄσδν!5, βῇθοιίοῃ, μοῦ Ορθῃ ἴὸ 

ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, [ΘῊΡ δρτεοοπγχθηΐ, 5181- 
ψιϊποιὲ (5618-) σοι έχοὶ, απϊδιηθᾶ, [ἄρχοῖθ, ψιοα 5618- 

ἀφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετεῖς, ἰομέτοϊ, ἤδτγοθ, ψίῦπους 
ηοοί ξοχλᾶ οὗ βοοάπιθ855, Ῥαΐσασθχβ, οσχιναυα-: Πρ, [Ἰονα οὗ ροοάῃβϑϑ, 4 Ὀ6- 

τετυφωμένοι, φιλήδονοι ὑσδσοῦβ, ϑϑαβύσοῃβ, 
δδνῖλε ῬΘ ΘῈ τηϑάβ ἰο 9ΙΏΟΚΕε ἂρ, ἔοηα ΟΥ ΡΙΘαβασαβ ρα 6 ἃ ἃρ [νι ἢ 
μᾶλλον ἢ Ὅφιλόθεοι, 5. ἔχοντες μόρφωσιν | ὈΓΙ46], Ἰοναγ8 οΟὗἨ Ρ168- 
τϑῖμβοσ ἰθδϑὴ ξοπᾶ οὗ οᾶ, Βανίηθ ἔοττα ΒΌΣΟΣ ταῦρος [ἢδη ἴον- 

εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς [6Γ5 οὗὐ αοά, δ ανίηρ 
οὗ τονουῖϊη σα ΜΕ] 16 Ῥαυὶ ῬΟΥΝΕΣ οὐ τὸ [8 ἔοττη. οὗ ροΩΙν ἄσδνο- 
ἠρνημένοι" καὶ τούτους ὑΐοι ναί Ῥτονίηρ {8156 

Βανίωρ ἀφηϊϑᾶ; δᾶ ἴμοϑθ [ἰο ἐδ ΡΟΨΘΓ; 8ηα ἔσοχῃ 

ἀποτρέπου. θ6. ἐκ τούτων ] [Πι6886 ὕαση ΑΤΆΥ. 6 ΕῸΓ 
6 Ταυχῃΐῃνρ γΟΌΓΣΒΟΙΕ αυναν ἔγοσζη. Οαὲ οὗ ἔμεβθ ἔγΟσὰ 656 διὺΐβθ ῃοϑθ 

γάρ εἰσιν. οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς ὩΩΘΏ ΨῺΟ 55} ψοτΚ 
ΠΩΣ ΕΤΤΞ 28 (οῃ 65) ϑηρρίῃβ ὰ ἰπίο ἐμὲ ὑπο ὶσ ΨΥ ἰηΐο Ὠοι56- 

οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια | ΒΟΙα5 8ηᾶ 168 85 ὑπεῖτ 
Βοῖι568 δα 1εδάϊηρ οαρίϊνα 1 1|16 ττοσαθ δι ϊνο9 ΟΔΚ. ΜΟΙΏΘΏ 

σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα [198 484 ἀονψῃ ΜΙ 
Βανίαρ θθθὰ μεϑρϑᾶ ἃρ τ ἴο 51:5, Βοΐηρ 16 | 51:5, 166] ὮΥΣΥ νϑυΐϊοιβ 

ἀοδῖτοβ, βινδν8 

Ιρδύηϊηρ δῃηᾶ γοῦ 
ὭΘΨΕΣ 8016 ἰο οοπιθ 
ἴο 8ῃ δοουγαία ΚηΟν]- 

οαρθ οὗ ἐγυίῃ. 

ϑΒΝον ἰῇ {ῃ6Ὸ ΨᾺΡ 

ὑμπαὺ 728 65 888 

ΦΑΙΛΌΓΕΣ τοοἰβίρα Μο- 

ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 7 πάντοτε μανθάνοντα 
ἰο ἄσϑίσεβ ΨΔΙΊΟΊΒ, ΔΙ ΑΥ 5 ἸΘΑΙΠΙΏ 

καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
8δηᾶ ὭΘΨΕΣ εἴπΐο δοσυχαΐε Κπουθᾶσα οὗ ἐσ ὰ 

ἐλθεῖν δυνάμενα. 
ἴο σογὰβ ΘΙ 8016. 

᾿Ιαννῆς. καὶ ᾿Ιαμβρῆς 8 ὃν τρόπον δὲ 
ὕὥδπηθ δῃᾷ σδΙΔΌΓΕΚ ψγμαὶ τοδῆηθῦ Ὀὰΐ 

ἀντέστησαν Μωυσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι [565, 50. δθβθ 8150 
βίοοα αρϑίῃβί ἰο Μοβθ5, 185 8150 πθβο 5Ὸ οἡ τεβιβέϊπρ [8 

ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι | ἐχτιςῃ, ταθη σομιρ  θ ον 
816 βίδπαϊηρβ αϑδϊηθί ἴἰο ἐπ ἀπ, ΤΩΘΏ οογσαρίθα ἴῃ πιϊπὰᾶ 

᾿ Η κ᾿ ᾽ 
κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, 1 αἱ ᾿ 

Βανίηρ θοη σοστυρίρα ὅονναι τῆς ταῖπα, ΟΙΡΟΡΡΙ τον θα Ἀ5 Σοβδραδ 

ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 9 ἀλλ᾽ οὐ ΝΝΝ 
ἀἰβαροτονεσα δβροιὲ τὰ8 ΑΙ, Βυλ ποῖ 1658, 86 ΜΠ, τδ ΚΘ 

οκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, ἡ γὰρ ὯΟ ζυχνμογ Ῥγοβτεβδ, πρ . ᾿ 
ΜΠ δον βίσικο ξουνδσῖ ὑροῖ τοοτα,, 16 ΤῸΣ ΤΟΣ ἐμοῖσ τηϑάῃθββ Ὑ1] 

ν “δ " Ὀ6 ΨΘΙν Ρἱδαὶπ ἴο 8]], 
ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος : 

τα ἀ]Θ 55 ΠΏ 655 οὗ ποῖα ουΐναται!ν ενἀοοὶ ΕΘ 85. 6 [πιδᾶ- 

ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 1958] οὐ ἔποβθ [ὕΜῸ 
ΤΏΘ] Ὀθοϑῖηθ. 19 Βυὺ 

ψγοὶ ᾶγα οἴόξοὶν ἴ01- 

Ιογϑα Ὧν ὑθϑοὴ- 
ἴηρ, ΤῺ σοῦ οὗ 

16, ΤΥ ΡΌΓΡΟΒΒΘ, 

Ἅ1 ἘῈὈ6 ἴο 811 (Ο 65), 85 815 0 ἴῃς οὐ ἴβοβς. Ὀδοδηδ. 

10 Σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τῇ 
τοι Ραξ νοι ζο!οννοα δ]οη βάρ οὔτὴθ ἰο (6 

διδασκαλίᾳ,γο, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, 
ἐθϑοῆ 8, ἴο ἰῇ 86 ᾿ϑϑάϊσ, ἰο ἰπ6 ῬΌγΡΟΒΕα, 
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τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ 
ἴο ἰᾷς - ἔδει, ἴο ἴὯ6 ἸΙΟΏΡΏΘ55 οὗ βρὶ στ, ἴο 8 

άπῃ, τῇ ὑπομονῇ, ΗΠ τοῖς διωγμοῖς, 
ἶονθ, ο δ᾽ ϑπάμυσδησθ, ἴο ἱὰ6 ροσβθοιίοχϑβ, 

τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο 
ἰοΐθ6 βυβουίηρθ, οὗ ψῃδί βοσχὲ ἴοταθ ἰἰ οσσιυχγοάᾶ 

ἐν. ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν. ᾿Ικονίῳ, “ἐν Λύστροις, 
ΐ, Δηΐοςῃ, ἴῃ ᾿ Ισοηῖη, ἷπ Ι νϑίσα, 

οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα' καὶ ἐκ 
νυν δὶ βουΐ ΟΥἠἨ ροσβθουξοῦβ ΖΌΟΣΘ ἀπᾶσυ; δηῃᾶ. ουΐ οες 

πίστει, "τῇ 

πάντων μὲ ἐρύσατο ὁ κύριος. 12 καὶ 
81 (ο 65) τε ἄγον Σοὶ ΞΕ]. ἐπ [Τογά.- Δοάᾶ 

πάντες. δὲ οἵ θέλοντες ἣν 
811 Ῥαξ. {88 (ο1165) τ λ]][ἔᾶορ ἴο θ6 ντηρ 

εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ. ᾿[ησοῦ 
ΤΟΥ ἐ181]ν τ. 61} [τ] [ΣΕΥ 7:55 

διωχθήσονται- 1[1Ὶ 83 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι 
ἴδδν ΨΊΗ ΡῈ ρουβεσυξαᾶ;: ΜΙΟΚρΟα. Ἀαϊ τῶθα 

καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, 
8η6α Ῥδυνβῖθυβ νν11} ΒΈΓΙΚΟΘ ΤΟΥ ΨΔΊά Ὁρο ἰῃ6 ΨΌΟΥΙΒΘ, 

πλανῶντες ᾿καὶ πλανώμενοι. ᾿ 
ΤΩΔΈΙΏΩΒ ΕΥΥ Θηα Ῥοίηρ τηδᾶρθ ἰο συ. 

14 οὐ δὲ μένε ΄- ἐν᾿ οἷς : 
Υοὰ Ῥὰξ Ὀὲ χουηδίηἷηρ ἴ ψϑαὶ ([Ὠ1Π65) 

ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, ΄. 
φψοιῖι Ἰδαττ δα διηᾶ χοῦ χοσὸ Ροσβυδαᾶρα ἰο Ῥβῆθνο, 

εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, 
πανί ΚΟ Ὰ Ῥαεβιᾶς οὗ ψΒοῦα χοῦ ἸΘΔΥ θᾶ, 

15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα 
Δ ἰμαῦὺ ἔχοχ ἰηξδηξϊ ββδοσεᾶ:. παείασα 

. οἶδας, ες τὰ δυνάμενά σε 
σοὺ Βᾶνε ΚαονὮ, ἴδ6 (οἵ 65) ὍΘΙΩΒ 8016 σοι 

σοφίσαι. εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως 
ἴο τΏΔ ΚΕ ννἱξα. ἴο βδινϑίίοῃ ἰῃσουρἢ ΕΣ Ὰ1 εἶ 

τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ" 16 πᾶσα - γραφὴ 
τ ἴῃ Ομ σίϑε . οϑι5; 811 Ξοσιρίογο 

θεόπνευστος καὶ. ὠφέλιμός πρὸς. διδασκαλίαν, 
αοὔ-Ὀτεοδίμοα δηα ὈθηθβοΙαὶ ἐονναχά ἰδϑοῃηρ, 

πρὸς ἐλεγμόν, . πρὸς ἐπανόρθωσιν, ΄.. 
ἰοννασά σορσονὶηρ, ἰονψαστα βἰσαιρεαϊηρ ἃν ὕροῖ, 

πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 
ἰοννασά αἰβορηηθ, τ 6 ἴη σἱθίδουβηθϑβ, 

1 ἵνα ἄρτιος ἧἦ ὁ τοῦ ᾿θεοῦ 
ἴῃ οτᾶοσ ἐμαξ ἔτ} ΙΏΘΥ 6 {6 οὐίδβα αοά 

ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 
ΤΩΒΣ, ἰοννδτά ΘνΘῚν δ. 02:5 Ἑοοα 

- ἐξηρτισμένος. ὁ τ 
Βανίηρ Ῥθθη Εἰοα οι. 

950 

ΤᾺΝ. 1αλα, ΤῺ Ἰοηρ: 
ΒΌΪΓΘΥΙΤΡ',.- ΠᾺΥ̓͂ ΙΟΥ̓͂Θ, Τὴν 
ΘΩΔΌΓΒΏΟΘ, 11 τὴν Ροὺ- 
ΒΘΟ  ]ΟΏ5, ΤΥ 50 6Σ- 
ἴὯ65, [Ὧ6 βοσύ οὗ ὑῃξηρε 
ὑϑὺ παρρθηθά ἴο 16 
ἴῃ Δηδίοος, ἴ Τ᾽ σοἡϊ- 
ὉΠ, ἰὰ Τὐυϑίσα, ἰὴ 
βοεῦ οὗ ὈΘΥΒΘΟ ΙΘΏΒΟΙ 
Ὧδγθ ῬοσΏΘ; 8η8 σοὶ 
οὰἂαὺ οὗ ζϑθῃχ 811 ἐὴ8 
Το ἀθηνογθα χηρ-: 
121 ἴδοί, 81 ῇοβα 
ἀοδίσιηρ ἰο. να πῃ 
ΒΟΩ͂ΙΥ αἀδνγούϊου ἴῺ 85- 
᾿βοσίδύϊοσι. ψὶ ἢ ΟἾχὶσα 
ὥοθαβ ΨΠ1 8150 6 Ῥεῖ. 
Βϑοιι θα. 13 Βα τὶ Κοά 
θη 8ηΔ ἱπροβύουβ, 
ὙΨ}1 δαάνθησθι τοχα. 84 
ἴο ΜΌΓΒ6, χα διθϑαϊηρ 
8η4. Ὀοίηρ τὐϊβιθα, 

14Ὑἴ3οὰ, ΠΟΤ ΘΨΟΣ; 
οομύξῃμαθ ἰπ [6 ΤὨϊηρϑ 
ὑδαὺ γοὰ Ἰθαγηθᾶ δηὰ 

Ἴνεγο ρογβαδαθα. ἴὸ θ6-. 
ἴἴθνβ, Κπυονίηρ ἔτι 
ψηδὺ ῬΟΥΒΟΩ5. γοῖ 
Ιρασηθᾶ ὑμοὰ 15 8ηὰ 
ὑδδαὺ ἔσοιῃ ΠΆΠΠΟΥ γοὰ 
Βαν που ὑπ΄ ὨΟΙΪΥ͂ 
τὶ ηρθ, ΨΈΙΘΗ .- 816 
ΔΌΙΒ ἴο τᾶ γοιΐ 
1586. ΙῸΓ βϑινδύϊοη 
ὑβτουθῃ [86 ταῖτἢ ἴπ 
σοηπδούίοη τ ΟὨτὶδὲ 
σοβιβ. 16 411 Ξουίρῥαυτα 
5. ἰαβρίσοᾶ οὗ “αοά 
Βα ΘΩΡΙΆ ΙῸΣ 
ἰβϑοῆΐηρ, ἴὼῸΓ ταρτου- 

ἱὴρ, ἴοσ βούθϊηρ ὕλη ρ5 

βιζοίρηῦ, ἔον. ἀἰβοὶρη- 
ἰὴ ἴῃ τἰρ ὐθοιιΒΏ 658," 
11 τὸ 86 θη οὗ 
αοα δῦ. 6. ΖΌΠΥ 
σοχηροίθηῦ, οι ον 

Θαυϊρροα ἤρου ΘΥΟΣΥ͂. 

δοοῦ ψοχῖς. ἐπῖνο ὦ 

κρώμ 
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4 ΔΑιαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ 4 Ὶ ΒΟΙΘΠΊΏΙΥ ΟἾΔΙΡΘ 
1 δύὴ Ῥεβδυῖῃβ Ἱποσο  ΒῊ υϊθθβθ ἴἢ βσῃξ οὗ ἐδ6 ψο Ῥοΐογθ  αοά 

θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ δα ΟὨγὶϑὺ σθβϑ; ὯΟ 
αοᾶ 8ηα ΟΥ ΟΕ σιϑὲ 655, ΟΥ [6 (016) [15 ἀφοιϊμθα ο πάρα 

μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ  ὕε τἰνηῆρ δῃὰ {6 
Ῥοῖηβ αρομὲ ἴο Ὀ6 1πᾶρὶπασ ἩνΝΊῺΒ (ΟΠ 65) δια | ἀρθϑᾷ, δῃᾷ Ὁν Ὧἷ5 ζΏ85- 

νεκρούς, ᾿ καὶ “τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ ἰζοδύδιίίοη δηὰ Ὧΐ5 
ΟΥ̓ τι δῃᾶ 

τὸν λόγον, 
ἐὰο ψοζχᾶ, 

ΚΙηράοΠΣ, 2 Ὀσθδ ἢ [86 
ψογᾷ, 6 δὖὺ 1 ὈΣΡΘΏΌΙΨ 
ἴῃ ΤΑΥΟΥΔΌΙΘ πθϑϑΟΏ, 
1 ὑγοΟΌΙΘϑοσθ βΘΆΞΟΩ, 
ΤΘΌΓΟΥΘ, ΥΘΡΟΓΙΙΔΩΩ, 

Θχμοσύ, τὶ. 811 Ἰοηρ- 

15 ΘΥΙΡ πα [τὺ 

ΟὟ] ὑθϑομίΐηρ. 9 ΕῸΣ 
ἴοσθ ΨἹ1. ὍὉ6. ἃ ρΡο- 

τοῦ οὗ. 6 ΨΜΏΘΩ 

7 ΜἘΠ1η1 ποὺ μΡαῦὺ 
ὉΡ σὰ (μὸ ὨθδΙἢ- 
ΕῸ1 ὑεδοδίηρσ, ΒΡαὺ, 
ἴῃ δοοοὰ σι  ὑμαοῖτ 
ΟὟ αθϑίσθβ,. ὑμον -ΨΗ]1 

Θοσιπιαϊδῦθ. ὑθ ΟΒ 5 
ΤΟΥ ὑΏΘΒΕΙν 65. ἴοὸ 

Ὦδγνθα ὑπο  ραῦβ {ἰ01- 

Ἴρᾶ; 4δηᾷὰ τῃ6 7 ψ}}} 

ὑασα ὑμῖν Θατβ ΘΎΣΘΥ 
τόσα [86 ὑζαῃ, 6 τ6- 

85 ὑπ Μ1]1 6 ὑσηδὰ 
διδᾶθ ἴο ἔβιββ βδίοσίθβ. 
δου, ὑμπουρῃ, Κϑθρ 

ὙΟΌΣΓ 56Ω565 ἰῇ 81] 

ἀεδᾶ (ομ 65), δῃάδ ἰδ τηβϑιϊοβϑίδ οι 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ" 2 . κήρυξον 
16 Κιιυσᾶοση οὗ Ηἰπὶ; Ῥτϑάςοῆ νοῦ 

ο ἐπίστηθι εὐκαίρως. ἀκαίρως, 
Ὀ6 γοὰ 5βίδπμαϊησ ΡΣ  μΜῸ]1-ἰγαρα!ν πού ἰτωραϊν, 

ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ 
τερτονα σοῦ, σϑρυϊα γος, . ἐποοῦσαβα νου, ἢ 81} 

μακροθυμίᾳ. καὶ διδαχῇ. 3. ἔσται 
ἸΟΏΒ 655 ΟΥ βρὶτὶξ δὰ (δτζί οὐ) ἐθβδοβίηρ. ΨΗ1Ρα 

γὰρ: ᾿ καιρὸς - ὅτε τῆς. 
ἘΟΥ͂ δρροϊηϊρα τηθ ᾿ς ΜΆΘΕ, ΟΣ ἰὴ 6 

ὑγιαινούσης" διδασκαλίας "οὐκ 
(06). Ροΐηῃρ ΒΘδ ἐξ] τ ἩΘδΟΒ ,. δοξ, 

-ἀνέξονται," “᾿ ἀλλὰ . . κατὰ τὰς 
{πον 111 ὨΟ]ᾶ βοῖνοβ ὑΡ, 5}}}} δοςοχάϊη ἰἴο ἰδα 

ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν 
οι ἀαβίσθβ ἴο {πουβεῖνοβ [ΔῈ ν ΜΙ ΠΕΡ ὕροσὶ 

διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ 
ΒΞ ΤΩ 413),.-] ῬοίὴρΡ ΠἸσκρα. 6 ρδυίῆρ, διηᾶ 

ἀπὸ μὲν. τῆς ἀληθείας τὴν 
ΖΥΟΤᾺ ἰλᾶθοαά. ἰδ8 5 αν γ)ε} τπ6 

ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἴδ ΠῚ] σα ΔΌΤΕ, ὌΡΟΣ Ραῖ τὰ6 ΤΑ ἰΏ8᾽ ὲ 

ἐκτραπήσονται. (5. σὺ “δὲ νῆφε 
μον ΠῚ 6 ἐασδα οἵ. του Ὀπὶ Ὅὲὰ Ξορϑυ-τη 6 

ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον. ποίησον 

ἀκοὴν 
Πρ σι 

μύθους 

ἴχὰ 811 (1055), βαβεσ σου Ῥδᾶ, ΟΣΙ ἅο γοὰ ἐμίηρ5, ΒΆΤΟΣ ΘΙ, 

εὐαγγελιστοῦ, - τὴν διακονίαν “ ̓ σοὺ. [40 “[[Π6]: ΨΟΙΕ οἵ 
οὗ ἐνβηξαιίσεσ, δε βἘσνιοΘ οὐ σοὺ ΔῊ ΘΥΘΏΡΘΙΪΖΟσ, ΓᾺΠῪ 

πληροφόρησον. ᾿ΒΟΘΟΙΣΡΙ 5} γοῦτ- τηϊῃ- 
ΟΝ -- ᾿ ἰδσυ. ... 

6 Εγὼ γὰρ εἶδη νὶ] θΈΕΌΓ Ὶ δὰ ΔΙΤΘΒαΥ 
ΕΞ ενδ : . καὶ ὁ- Ῥοϊῃρ Ῥουγβαᾶ ουὔῦ 

. σἸτένδομαι,. : - ᾿ : 
δὴ Ῥείῃδ ρουκεά πο ἄστη οὔξοσίηβ, - δ .. δα ΚΘ ἃ. αὐ κ οὔϑγ- 

: καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἴηρ,. ᾽δῃᾶ- [6 ἅμ 

δρροϊπίδα ἑϊτο οἶδα -᾿΄ “Ἰοοβίησ ρ΄. οἔταθ ὑππ6 ΤΟΥ’. ΤΑΥ͂ τΤθῖθδδ- 
ἐφέστ κεν. Ἶ τὸν καλὸν ἀγῶνα ἰὴ 15 Ἰτατηϊπθηῦ. ΤῚ 

Ὧ85 βίοοα πὥροῦ. Ὁ 95) Τπ6 ᾿ Ηπια. Βίχα 516 ἰ ᾶνΘ ἔουρηῦ ὕπθ ἢπ6 

 ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν ϑθῦ, 1 πᾶν σιμὰ ὑμ6 
1 μδνα βίγυββιεα, ἴθ τυρηῖηβ μάν ἐπάθᾶ, {88} ΟΟΌΓΒΒ ἴο ἴμθ . Βηϊβἢ, 
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λοιπὸν Ι δῦ οὔβοινεᾶ [ῃβ 
δαϊτα 1 μᾶνα ὀρβοσνοϑᾶ; Ἰαξίονεν (ἐπί) | αἱ. 8 ἘΎΟΥΩ {5 Εὐτηρ 
ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης [οὐ ὑποχα 56 το βθσγθᾶ 

185 ᾿γὴθ ον ΟΕ ἰοτὰθ ἰβεῈὰ οὐίῃμ σθαι θοῦϑ 655 ἴος τὰ {π8 μῆρυν οἵ 

ἔ ὃ ὰ ὥσει οι ὁ ςγἰσύθουϑηθδβ, Μ ὶς 
σόν ν ΡΝ νατοδώσει εἰ 6. {86 6 τοτα, 5... ΤΙΡᾺ- 

Ἶ ᾿ ΐ ἢ ἡμέ ὁ δίκαιος |ὕδθουβ ἱπᾶρβ, Ψ11 ρὶν 
Κὐριά, ὧν ἐκείνῃ ΜΗ ἐντνς 18 χὶρῃίθουβ [6 85 ἃ σου ἰη 

κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ὑπϑῦ αν, σοί τοῦ δεν 
πάεο,, μοῦ ΟἿἹΡ Ριῖ ἰοθ μὰ 8150 ἴο 81 κῇ τ δ  μδ μοὶ 

τ ἠ σι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. ᾿ 
δ6 (065) δὴν, κόσι ἴδε ταδηϊποσίιίοα οὗ Βἴτη. [ ἰονθᾶὰ ἢ15 τϑϊθείδ- 

κ.26. | 10}, ύδα ἐλθεῖν πρό ε ταχέως : 
9 ἀπο σου ρ ἐλ θεῖν ΘΑ ἐς αὐυΐοῖκιν; 900 γοῦγ εὐχλοϑὺ ἴο 

. 5 ἦ σοῦ ἴο 16 Β5Β,ΟΓΙΙΤ, ᾶ τ κατέλιπεν απήσας [Ὁ 
τ Δημᾶς ὙὰΡ μα ἐχκα ἄονῃ ἴῃ πνλκομ Ἰονεοά ΤῸ ἘῸΓ ΤΊ, δς Ὦ85 ἴοτς 

2 » Η 53 ΘῺ 1ὴ6 ὸ ῦ ἰῶ ὶ ἐπορεύθ εἰς ᾿ 
ἵκὸ βοή αἰῶνα, ΔΡΑ͂ Ὁ} ΟΡ Ὠϊ5 ΜΗΝ ἀπο Ἰονεά ὅπ ἄτρρραν ιν 

; ᾿ ᾿ ΤὨ ἊΝ Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος 88 865 βοῃδ ἐο ΤΉρα. 
ΤΙ ββϑϊοηίοα, Ογαβοθηβ ἱπίο (ἰαϊαίβ, Τῆας τ ΟΣ βοὶ Οἰεφος 
ἶ ἴαν- 11 κᾶς ἐστὶν μόνος μετ με ᾿ 

τὴς Δαλματίαν Λουκᾶς 15 ΔΑΝ ψη [ἴ0 ὅὰ Ἰαύϊα, Τὰ. ἰὸ ἰἸαΐο Ῥαίιδία; αλαβὰ ἄγε μετὰ ῬδΓ τα 18. 11 ΤΌΚΘ 
ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν αὙξι ἼΗΙ 8ΙΟΩΘ. ἰβ ΜΕ χηθ. ἴδοι Μακ δνίὴρ Δ Κοὰ Πρ 6 Ἰοδαΐϊῃρ νψυλῖὰ ΤΆΚΟ ΜΕΙΈ δᾶ Βτίηρ 

ύ, ἔ ά οἱ εὔχρηστος εἰς Ν 
ατροΙΕ" ΓΝ ὯωΡ εἶ' τὴ 6 ὑβοῦ ἰαίο πὰ ὉΠ γοῖ, ἴογ 

ΝΑ ἢ ᾿ς [86 5 υϑόῦι!ϊ ἰο τὴ διακονίαν, 12 Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς ογ ταϊηδίογίρ. 12 Βα 

πίστιν τετήρηκα" 8 

5Ευνλο 6, ἀνορος Ῥὰ σὺν ον ἐν Ι Βᾶνα βοπὺ ὙΨΟΒΊουΝ " .18 τὸν όνην ὃν ἀπέλιπ' ξ ἘΡῺ 6 5115. Ἔφεσον. ἴπὸ ποι “ Ϊ. ΙΕ ἰὼ [Οὐ ὕἤο ΕΡ 
13 ΝΜ ΏΘΩ γοὺ ΘΟΠ.6, 
Ὀσΐὴρ ὕ;8 οΙοδὶ 1 Ἰδδ 
αὖ Ττοδβ ἢ ΟἝΙΡυ5, 
8 [86 ΒΟΙΌΪΙ5, 6506- 
ΟἿΔΕΠν [86 ῬΑιο;χαρηΐδ, 

14 ΑἸΟχϑδηαᾶθσ {μ6 

άδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, 
Τρῳάξ ῥοσίάς ὀαρρυν" ΘΟΥΏΩΣ δ νοῦ Ὀθδυϊῃρ, 

ὶ τὰ ιβλία άλιστα τὰς μεμβράνας. 
Ἐαὰ 16 ΜΡ Ῥοοΐκα, μα ων 6 ρῬδιοξδιωθῃΐ. 

14 ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι 
ΑἸΘΧΘαΟΣ [Π6 ΠΟΡΡΩΙΒΤΩΣΒ τοϑῃν ἕο τηθι ΟΡρΟΡσηῃ ἀ᾽ᾶ Ιηδ κακὰ ἐνεδείξατο" --- ἀποδώσει αὐτῷ τῆϑαν ἰη]υχίου.--ὅθμο- ὑβα ([μἰπθ5) βμονεά ἰπ; ττ'΄' ΨΗ͂Ι εἶνε Ββοὶς ἴο Ἀΐπι ΠῚ ΤΟΡΑΨ Ὠπη Ἵ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ" --- ἱὴρ ἴο Ὠΐ5 ἀδβὰβ εἷς ἜΡΙα» δοοοχαϊηρ ἰο [ῃ6 νοῖκε οἔ μῖτα; - με ον γοῦ ἴοο Ἀ6 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν ΟἿ πυδτὰ δραϊηδὺ Ὦα, ψοσα 8150 σοῦ Ὅὲ ξυεχἀΐπΕ 861, λόγοιεῦ ἔῸΥ Ὧ6 τοβἰϑίθα οὐ 5 ἀντέσ τοῖς ἡμετέροις λόγοις. ΟΥᾶΘ ο 80): Θδχοθβϑῖνα ὙᾺΡ Β6 βίοοᾶ α παϊησὶ ἴο ἐδ8 ΟἿΓ ψνοσαβ. μᾺ ΡΤ6Θ. ᾿ 

16 Ἔν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς Ι΄ ὁ 1 γὴν Βιεὶ 86- Ζχ ἴδ8 Ἔ τὴϑ ἀδέθῃξα ὯΟ ΟἿΘ 

πο “ "ἀλλὰ πάντες με ἴθ88 ΠῸ Ο16 σϑιὴθ ἰο νετ. ᾿ εἰἴπθ. οαπῖ ἧς 6 πσεῖαο,Ἠ δαΐ Π ᾿ τὴθ [ΤΩΡ 5ἰάθ, Ῥαξ ἘΠΩΥ 8}} 
14" Τομονϑῃ, 111:8)18,.16-αϑ, [ῃ6 Τιοσᾶ, ΚΑ. 
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ἐγκατέλιπον’ ---- μὴ αὐτοῖς [ῬΡτορεδάθαᾷ ἔἐο ἔοσβαϊκα (λ6. 1ϑέξ ἄοννῃ ἰπ; -- ὭΟ ἴο Ἰῃϑτὰ | Ἰη6---ἸῊΔν ποῦ 6 λογισθείη: --- 17 ὁ δὲ κύριό οἱ [Ῥαὺ ὕο ἐμοῖς βοοοιηῦ--. τὰν ὶΐ ̓ ς τδοκοῃρά; -- 6 υΐ Τοαο εἰ τὴ [117 Ραῦ [86 Τιογά βίοοα ΠΟᾺῚ τὴ δΔηα ἰδ 5ρά 
ῬΟΨΟΙ ἰηΐο τὴρ, ἐπϑὲ 
ῬΗΣΟΌΡΗ 6 8 
ῬΓΘϑορίηρ τηϊρης Ὁ 
ἘΌΙΠῚῪ ΔΟσοΙΡ 56 
Βα 811 ἐπ πϑϑϊοηϑ 

παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα βίοοα θαϑίαᾶθ δὰ Ἠθ δτωρονχζοιθα ΤᾺ, ἴῃ οχᾶοσσ ἐμαὶ 
δι ἐμοῦ τὸ κήρυγμα ττληροφορηθῇ ᾿γοῦθη. τᾶς ἐπθ ρσχεέβο ΠῚ ταὐσμὶ τίς ἀορηβῇ πο 

καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ 8 Δ χηΐϊρμὲ θαγ 81] ἴ6 ποίϊοηβ, βδῃᾶ πτλεν βϑὸτ 1; 8δ)4Ἃ4 1 ἐρύσθην ες ἐκ στόματο λέοντος. [85 ἀοἰνοτεά ἔτοσα ὑπ Ι νὰ 5 ΠΩΣ ΑΝ ουἱΐ οὗ ἰδ νολὴ 3 οἵ Πσπν ΠΟΣῚ’ 5 ποι, 18 ΤῺΘ 18 ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς [Οἵ Ὑ711 ἀοινεν τὴθ ὙῊΠ ἄταν ΟΣ 5618 τλθ δα Τιοσά ἔγοα δυοῖν, ἔΓΟΙΩ ΕΥ̓ΘῪ ψ]οκοὰ ν κα Ν ᾿᾽ ἣν] ΟΙΕ δηά᾽ ΜΠ βᾶνϑ 
ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰ ν , Τῆς μα ΔΠΩ 6 11 βάν ἰλὶο ΒΝ [Π16] ἴον Ἠΐ5 ἈΘΘΥΘΏΙΥ 

Κιηράοτη. Τὸ Ἠἱἷτπι 6 
[8 βΊΟΥΥ ζΖΌσανΟΣ δῃὰ 
Θνοσ. Αγρῃ. 
. 19 αἷνο τὴν στοοῦϊηρβ 
ἐο ῬΓΙΒΌΒ, δα Α4Ώϊ1:18 
ΒΔ {6 ΠΟΙΒΘΒΟΙΑ͂ οὗ 
ΟἿ Θ᾽ ΒΡ Ό ΤΌ. 

20 Εἰ ταβ 5 δέανγοα 
ἴῃ Οογίηξῃ, θα 1 Ἰοεὲ 
ΤΤΟΡΗΊ ἸΏΒ 5ἰοκΚ δὲ 
ΜΙΕῈΊοίαβ. 21 Ὅο γου 
υὐχηοδσῦ ἴο γίνε [6- 
Ζοστθ πιίμζοσ. 
ἘΠ᾿ Βα ΊΩ5 56 ηα5 γοὰ 

ἈΪ5 'στϑϑίϊηρβ, δῃᾶ [50 

βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον- Κιησάοση οΣ Βίτη ἐδ (016) Ἀθάναν; ἰο ΒΟχα 
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 88 βίοσν ἰπΐο ἐπα 8565 οξίῃθ δρ6δβ, ᾿ δέον 
19 ἔάσπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν ατεεῖ νοι Ῥσθοα δῃηὰ Ααυὰ δπᾶ {πὸ 

Ὀνησιφόρου οἶκον. 
ΟΥ ΟΠ δξίρῃοχαβ Βοιβθμο]α, 

20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον Ἐταβίαβ τοιαδὶ ηθα πὰ Οοτίμίη, Ὑτορἢϊτηυ5 
δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. μεΐξ 1Ἰοε οΚὗ λ Μπηεοΐαβ ῬΘΙΠΡ βίο. 
21 Σπούδασον πρὸ᾽ χειμῶνος ἐλθεῖν. 5Ρθϑᾶ ἃΡ Ῥεξοσθ ὐπίασ  ἴο σοόγλδ, 

᾿Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ 40] Ῥυάδηβ ἀπά 1“΄- 15 βυθοῖϊῃβει. σοὺ ἘΠΡΌΪα5. δπᾶ Ῥιιάθηβ δηᾶὶ πᾳ δᾶ ΟἸαι αἱ ἃ ϑηᾷ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 811 [8 ὈγοΟΐΏΘΥΕ. τῶυβ δθὰ ΟἸδυαία δῃᾷ ἐπ Ῥγοΐμοῦβ 81]. 22 ΤῺ6 Τιογὰ [6] 
22 ὋὉ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. δὶ ἐπ βρίτὶῦ γοὰ : Τὰὴ6 Τιοχὰ τἱ πὸ ΒΡΙΣῚΣ οἔ γοῦ, [ἰ βῆον. Ηΐ Ὀπαοβοσυθα χάρις ᾿ μεθ᾽ ὑμῶν. Κιημ πιο 55 [06] ἢ Τὴ υπάδβογνεᾶ κΚιηᾶηθθ ΠΏ τοῦ. τοῦ ῬΘΟΡΙΘ. 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

ΤΌΟΥΝΑΒΕΡ ΠΤ 

1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ 
ΡΒ βΒιδνα οὗαοα, ἀὥδροβϑῦϊθ Ῥυΐ 

᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν 
οὗ ὅθϑιὰβ ἐεὴν ἰὴ δοοογαϊῃρ ἴο Ζαῖϊῖῃ 

ἐκλεκτῶν ᾿ θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν 
οἔαοᾶ β8ηὰ δοουγδαία Καον]εῦθα 

κα΄ ΑΕεὐσέβειαν 
δοσοογάϊηβ ἴο τονουὴθ 6} 

ΟΥ σβοβθῃ (ΟΏ 65) 

ἀληθείαι τῆς 
ἊΣ ἐταΐμ᾽ τὰ) 6 Ολ6) 

2 ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς. αἰωνίου, ἣν 
ὌΡΟΣ - -ΟΡ6 Οὗ 1116. δνοσ]αϑίηθ, ψὨΐοα 

ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων 
Ῥχοχϊδορᾶ. ἰῃο ποΐ]νίηρ αοα Ῥοῖΐοσθ της 

᾿ αἰωνίων 8. ἐφανέρωσεν δὲ ᾿ καιροῖς, 
δνοσϊδδοθ πὸ τωδηϊοείοα Ὀπς ἰο δρροϊηϊθα τηθς 

ἰδίοις,-. τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ 
ονη, ἴδε ννοτά οξμῖτα Δ Ῥγυθθοβίῃς ὙΏΙΪΘΒ 

ἐπιστεύθην . ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
γνὰ5 δοἰσιβίρα τὰ 1 δοοογάϊαθ ᾽ο ΘΟ αο τ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ 
οὐ ϑανίοσ, .οὔυβ. οξαοᾶ, ἔο Τὰ. βοιαυΐῃα 

τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν" 
ΟΠ βδοοοσγάϊπρ ἰο σοχητῶομθ Φδϊίῃ; 

χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
υπάσεβοτνεα Κιηᾶσιθδα Πα θδὸθ ἔχοπμθἨἘἨ Οοᾶ 

πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 
ἘΔΊΏΕΙ δῃηᾶ οὔ Οστῖδὶ ζ6ϑὺ5 οὐ ἴθ ϑανιο ΟΥ̓ 5. 

δ Τούτου. χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ 
ΟΥ̓ [μῖ5. ἰδ κ5 1ΤἸΘΕ ΟΣ νόοὰ 'ἱπ Οταεοία 

“ἵνα εἶος ὡ τὰς λείποντα 
ἐπ οσᾶθσ ἴα! 16 ([Β165) Ῥοϊῃρ ΔΑΒ ΩΚΒ 

, ἐπιδιορθώσῃ, καὶ 
ψοῦ ταὶ ἱποχοῦρΙν βίσδιβη θη ΠΡΟΣ, δοιὰ 

καταστήσῃς ᾿ κατὰ πόλιν 
νοῦ ταϊρΐϊ κοί ἄοννῃ δΔαςσογαϊὶηξδ ἴο οἷἷν 

πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην, 
ΟἸΩ͂ΘΥ ΤᾺ 6, Ὧ5 Ι ἴο γοὰ Ὶ ογἄδχϑα, 

6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς 
᾿ξ δσομα 15 ὈΠΘΟΘΌΞΘΌΙΘ, οὗ ΨΌΓΩΔΩΙ 

ή τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν 
ΤΆβ]Θ ρϑύβοῦ, ομᾶστοθ πανΐῃρ Ζαὶ[ 1, τού ἰπ 

κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα. 
δοσυπδοη ΟἿ ὩΞΑν Π ΠΟΌΣΒΘ ΟΥ οὶ 561- 5 ] ΘΟ 5. 
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Ῥϑαϊ, ἃ βἴανθ οἵ 
αοά 8ηὰ 8ὴ δροε- 

(16 οὗὐὁ “655 ΟἸἾγίπε 
δοοοταϊορ ὕο 86 ζαϊῃ 
οὗ αοα᾽β ὁοϑθη. ΟἿΘ5 
Θηα ὴ6 δοουζγϑδῖίρ 
Κηονιοᾶρα οἵ δ 
ὑγσαϊὰ ΜΏΙΟΩ ϑοοοχὰβ 
αἰ βοῦν αδνούϊοῃ 
ΖΌΡΟΙΣ ὕ6 Ὀ8515 οὗ 8 
Βορα οὗ {6 δνοσϊδϑί- 
ἴὴρ 1116 ΒΟ Οαοᾶ, 
ΨΜΏΟ σϑημῃοῦ 116, Ὀγοχὰ- 
ἰβθᾶ Ῥϑίογθ {ἴχῆθβ Ἰοὴρ 
Ιαϑδληρ, ὃ ΨΏΘσοαΒ. ἴῃ 
ηἶθ ον ἀπ6 ὑἰπηθβ. ἢδ 
ταϑδᾶβ εἰς ψοσα τηϑδηΐ- 
ἔαδῦ ἰῇ [6 ῬΥδϑοηίηρ 
αἰ ΜΠ 1 ψ85 
οηὐτγυβίοα, ὉΠΟΩ͂ΘΣ ΘΟΙα- 
τηϑδηᾶ οὗ οἷ 58 υ ου, 
αοά; ἀϊο Τίϊα5,. 8 
σοι ΟΠ] βδοοοτᾶ- 
ἴῃρ; ἰο 8 ἔδιν βῃδγθα 
ἴὰ ΟΟΙΠΠΊΟΩ: - ΓΑ 

ΜΔΥ ἔδβεσο 6 ἐδΐ- 
ἀοβοσνοᾶ κἰμάηθεα δηᾶ 
Ῥϑδοθ ἔτοσὰ (οα [{86] 
ἘΔΌΏΘΥ 8ῃ ΟὨγὶδί 
Ζώο5ὰ5 οὐ 'ανίοχ.:: 

δ ΕΌΤ. [15 ΤΆ ΘΟΣ ΠΣ 
1 γοὰ ἔπ σοῖο, ἐμδὲ 
τοῦ ταϊσηῦ οοττϑοῦ ἴῃ 
Τρ ὑμαῦ τόσο ἀ6- 
ἐθούΐνα δηὰ τηϊσὺ 
Τάβ  δρροϊηίτθηῦε οὗ 
ΟΙΑΘΣ 6 [1ἷῃ οἱὺγ 
αἰἴΐοσ οἷὐν, 85. 1 ρᾶγνβ 
γοὰ ογᾶάρτο; ΘΙ 6 ῖ8 
15 ΘῺΝ Τῆϑ γϑϑ ἔγοηι 
δοσυδαύίοι, ἃ Βυιϑρϑηα 
Οὗ οὔθ ψίζο, μδγ- 
ἴῃρ' ῬοΙΙονὴρ ΟὨΠ]ΠάσΘα 
ἐπαῦ μοῦ ποῦ πῇ- 
ΔΟΥ ἃ Οδῦρο οὗ ἀδ- 

ὈΘΌΘΠΘΙΥ ὩΟΥ ὩΠΓΌΪ. 

ἰὰ ογᾶθχ ἰμαὲ 186. τῶαν 6 Βοδιίῆν πὰ 16 ἔβίίῃ, 

9δὅ . Τ{]1ΤΤΙΝ 1: 7...-13 

πριν βίμαμα ὯΡ ἴβς ἐσνσηνανν ἀμέγαλητον [1 ΘΟΣ απ ογόσσθον 
ὯῬο , ἧς οὗ σα. πουεο μάνα τος, μὴ βροαδοίοα πος ρα 

οὐοενῳ, ἢ ς ςῸςώργδον ,. 6 ῈῸὋ μὴ παν τρδ, Ῥεομο᾿ ἰο ΄ " ΄ ᾿ ομοξοβδε γί, μὴ ὀρ πλήν, μὴ [μπαπῆκε, πο ἃ επῖπος, 
φιεοαν οὐδιδετακοίμι δοίη, ὃ ἀλλὰ τουδ!λό ξενον, ας, δαέονν ὁ ραν ἦιοσν 

υοδὰ οὐ ζοοδαύου, του όρονα, δίκαιον, ὅσιον, ξοράπδεο, ἐουπὰ ἰὰ εἐχορβοῆς., ἢ νοὐἸσειόμενον,.,  ὀ 10. και ρα αοῦοι, ὁ ποῖον μεὐδίδιυ τὰ δδαὴν ηστοῦ, λόχου, ταξρα  νδια τω δες 
μι οτάας ἐπδὲ ᾿ ἀκ τὸςΝ Βοταὰν ΡῈ. καὶ μὰ ομληξ, ὑδαῦ ἐν ΤΆΣ 

οἶδ δοοαεοί, , ἐν ἀὲ διδασκαλία, τῇς Βοτὸ ὉΥ ἔδο ἐοαρμίης 
νὐμφμοούσηθι, τὰς ῳ τὸς) ἀντιλέγοντας ἐο τορεονο ἔποσο δῖο 
ΡΟΝ ΝΝ 10 ΕΓ: ᾿δπῖδσθ 8ΙΘ 

ΜΝ ς τὰ , ΔΗ. ὉὈΏΓῚΠ ν᾿ κ᾿ τλε ὯΡ Ἰρδλν᾿, οοὐνυπότακτοι, ὑτοδέιους ἰωκετο, ἀηὰ 
ἐῖραμενδ' ξαὴ κει ρεναπάται, μάλιστα, οέροίοῃν ὑποτο τεσ 
ὡς δ) οἶδε ζῇς, ζεριτομῆς, 11. οὖς 1 οἰτοαπιοίιοα. ἀπο ἢ 
{15 δεῖ πε ιο Βε ἀπαίμας μίξει, ααμ οΣ, οἴτινε 4] πιοαῦμα οἵ ἄλοσο, ἴῃς 

ὅς οἴκους, ὠ μάνατρέπουσιν 5 συρνοῖαπε δατας Βουϑα μος. Ὁ ἰθδοῦ- 
Ιὴρ ὑμηρα ὕμον οὐυρῶὺ 
ποῦ 1ῸΓ [26 586 οἵ 

διδάσκοντες . ἃ μὴ δεῖ 
(ο65) ἰθδοβίσιρ “τ ίοῃ ([Ὠπρ5) ποὲ ἐξὶβ Ῥἱηαίηρ 
αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 12 εἶπέν. 

οὗ ἀϊβστασθῖι!.  βϑῖῃ. ὴ ἄαρμς Θαιά, βοιβοῦμῃθ αἰδθοι θδῦ΄. βαῖπ. 12 Δ, 
ἐξ - αὐτῶν ἴδιο αὐτῶν προφή ΟΟΣΌΆὰ ΟΠ6. ΟΓ ἔδβεχῃ, οα οΣ ἔμοτι,, ον (δ 6) οὗ [πθχὰ ΛΑ ΜΗ ́ ὉΒεῖτὶ ὉΏ, ; Ῥτορμθῦ, 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ ϑηρία, δεία: τ ἴδῃ ΔΘ Ττοίβηϑ ανοΣ ἼΔΥΒ, μδβά - ψΠά Ὀεξαβίβ, 8 ΆΥΒ 818, ἸΔ)ΌΤΙΟἿΒ γαστέρες ἀργαί. ΜΠ Ὀϑαδῖδ, ἀπρυ- 
Ὀ61η65 ᾿πορέθοξινο. ΡΙογθᾶ βιἀὐίοῃβ. 

.18 .- ἡ -μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής." - δι᾿ ; 18 ΤῊΣ Ὑλπιθθθ. ἰς ὙΠῸ φιϊηοθ5 ἰπἰϊ ἰβ. ἔτπ6. ἸΉτουρῃ ὑ[16. ΕὈΓ [ΠῚ ὙΘΙΥ͂ 
ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ] “3:1158 ΚΘορ ΟἹ τοργου- 

ΨΆΣΟᾺ σαμθβα Ῥδχεορζονίηρ, ἔποῖα 5 ΟΣ, δ Ἷὴρ ὕποιῃ τ βανασ- 

ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ - πίστει, ] 1.5, ὑμαῦ ὕπον πιδῦ. Ὀ6 
μοαιην πὶ μα ξωδη, 
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. ᾿ Ϊ 6 Ν ,᾿ « » Ν ς »Ἰουδαϊκοῖ ύθοις [14 Ῥαυϊηρ πὸ δὐΐθῃ- ἃ τοὺς νεωτέρους ες ὡσαύτως ΘΙ ΚΕ ίΒ6 ΚΟΟΡ ΟἹ 
14 ἐπὶ μανιτροσέχοντες πα ἰο σον 158 3 ον ας ἄοη ἐο σον  ἔϑθϊθα.. ἐν ΣχοιησοΣ [Τ 6] δϑ- 5 [ΘΧΠΟΥ Ὼρ ἐπα γοσηρ- 

᾿ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ] δ:ᾶ οοταχρδιηατηθιδ οὐςς, παρακάλει σωφρονεῖν’ Ἶ περὶ [6Γ τπϑρῇ ἰο 6 βουῃά καὶ το οα ΤΟ ΜΑΣ᾿ Θῃ ἐδ δὲ θα ἐπε υν Ἀρυδυ δ ν τὰ ; Βα οῦ δπμοουχτασίθε. ἰο Ὧ6 βοιῃά ἴῃ ταὶ; δροαέ  ἰῃ τηϊμπῆ, 7ίη 81 
ΤΏΧΏ: , 5, Θ ΄ " ΄ » : ΜΝ 

» ἐνῶ τὴν ἀλήθειαν. [ἐγαϊῃ. 15.411 ἰμΐηρο πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον | ὑῖηρ5 5ῃμονίηρ ψουγ- 

ταν ῖπα βαῖνον ἀὐναν Ἔροτα ἴδε δαρος ΔΘ οἴοδῶ ἴο αἰοὰῃ : δ ΒΩ) ᾿ ψΟῦΓΒΘΙ ! Ἀδν δ 56}: ἐν ἰονν μὰν ἘλοῚ Νούοο μὸν Μοὶ 
΄ αθαρὰ τοῖς καθαροῖς" | [ῬΘΓΒΟΠ5].- . ἴ΄ο. καλὼν ἐργῶν, εν τῇ ἰϑασκαλίιᾷ. 6. ΨΌΓΚΕ; 5ῃον ν᾽ 1 αὐτάντοι " καθαρ, το [86 (δηε) ὉΙΟδπ; ΓΡοτϑοῃε ἀαβῖοά διὰ οἱ ὅπ ὙΟΥΚ5, 1 ἴμ8 ἰβδομίτιε ἰὩΠσΟΥΤ ΠΡ ΏΘ55 ἴῃ γΟῸ 

ϊ ὲ ἕένοι καὶ ἀπίστοις [8:0 1655 πούμϊηρ 5.  ἀφθορίαν σεμνότητα, 8 λόγον ὑγιῆ [ὑΘϑοδηρ, ΒΘΓΙΟΙΒΏΘ55, 
ΣΝ δὲ μα σμ ΝΣ ἀοδῖοα δι ἃ 2411Π1655 οἰϑθτ, ναὶ ῬοΙα ὑμεῖς ἐς μηροσχαρίηθθβρ, Βα οαβηθσβ, ψοτά ΑΝ Ἢ] 8 Ἡ ΠΒΟΙΘΒΟΩΘ. ΒΡΘΘΟΩ ἰῃ6 ᾿ Ν , “,..διν ΧὩ ΕἾ ΘΓ σοη- ᾿ ΄ ΄ ἐΔ}1 εἴ δ Ὁ - αθαρόν, ἀλλὰ ἐμίανται αὐτῶν | Π': ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ΏΙΟΗΙ ὁδοῦ 6 Ο0η 
οὐδὲν ΝΕΥΥΝ “Βα μα Βέβα ἀεβιβά οἱ ἐβθτα δοῖθτοα5 το ἀεδιρα, πο ἴο ΒῈ Κπονψῃ ἄοψη, ἰπ οσᾶοσ ἐπὶ. {π6 (οη6) [ἀδΙηηθα; 850 ὑμαὺ ὕμ8 

καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 16 θεὸν ἸΟῪ ὋΣ Ῥυνο δ αδὰ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν [δ Ομ [μ6 ΟΡροβίῃρ' 
δὰ ἐπεὸ τοὐθὰ δρᾷ ἰζ6 σομβοεῆσα. αοά ο "Ἢ δ ΓΝ αὶ ουὐΐοξ οοπίγατιπεββ τθμξ ΡῈ ἑυτηθᾶ ὰ ποίμίηρ 5166 πλᾶν σού δ ϑηθΩ, 

ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ Ῥὰ {παῖς πρΝ νὴ Β6- ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φοῦλον. ἈΘΥΪΏΡ. του μίηρ ψῇθ 
ὉΠΟΥ͂ ἅτε σοπξεβδίηβ ἰο βᾶνθ κπονα, ἴοίμθ Βα Ὁ τε δ .. μδνίης ἰο βοβανίηβ δροὰῦ δ νᾶ (ἐπίηρ), [Ὁ 587 Θθοιῦ 115, 916 
ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ Ὅν τεῷ κρὰ δρὶς ἀπά, ἀϊδβοροαλθης 9 δούλους ἰδίοις δεσπτόταις ὑποτάσσεσθαι Ξἴαγεθ Ὀ6 ἴῃ δυρήεο- 
ψνοχκθ [Π6Υ 81:6 ἀθασηρ, ἀείθβίβοια εἰ δὴ ἀρὰ τοὶ Δρρχογδᾶ ἤθε ΒΙαναβ ἰο ον πιδβίοσβ  ἴο 86 βαρἠεςεπα βαῖνε, (ὉΠ [0 ὑῃθῖγ ΟΥΏΘΙΒ 

ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν : ᾿ ΜΝ . [ἢ 8} ὑμΐηρθ, δηᾶ 
αἰδοποαϊοθδε αὐ ἰονατᾶ εὐ ἥοκ βοοὰ ἰρΡ00ἃ ψΟΥΚ ΟὗὐὁἨ ἠ 8ὴγ ’ ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ |μ]ραβα ὑμθῖὰ Ψ6Ὶ, ποὺ 

«δό βοσχῦ. Ὁ .α 811 ([Βϊπ 55), ΜΕ 11- ΡΙ δ βίη δ ἴο Ἀ6, ποΐ ἰαἸκίηρ Ἀ8οκ τ ποξ 
ἀδόκιμοι... : μος Ἀ ᾿ . Ά » 

(οπο8) ἀϊαισργονδά, 2) Υοα, ΠΟΥ ΕΥΟΓ, Κορ ἀντιλέγοντας, 1 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ ] οοπητηϊδἐίηρ τποῖρ, Ραξ 
Μ . ΟἹ βρϑακίηρσ. δὶ σομπίσδαϊοί δ, ποὺ βου πρ ἀρατέ ΤΟΥ βεῖνοβ, ὑαῖ ΧΏΡΕΙ ΪΠ ἃ 1- 

Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει : : Η ; ᾿ τ 5, ΟΣ [ΟΧΉΣΟΙ Πρ βοοά 56 
2 ὕου Ραξ θὲ βρϑδϊείηβ νοι (μη 68) ἰ5 Ῥεδίθας ὑμίηρθ ἃ ΒΟ Ώρ ἴῸΓ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, [{ ἴο [86 11, 80 

. , ΄ " ΒΘϑΙ 1 ὑδϑομίηρ, 811 ἔϑ ἢ ΒΠΟΝΊΩΒ ἔρον Βεῖν 8 Ππ Εοοα, [ἐῃδπὺ ΠΟΥ ΠΙΔΥ ΒαΟΓῺ 
τῇ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ. 2 Πρεσβύτας 2 Ὲ ει ἴῃ δρθᾶ τηθῃ ἥ ᾿ , ᾿ ο ἱ ἰο 6 μβεῖηρ μβαμξα] ταδοηΐηβ. ΟἹ τιθὰ δ ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ [ὑμ86 ἐεδομίηρ οὗὐἠἨ ἁ ΟἿΓ 
αλίο εἶναι σεμνούς σώφρονας 86 τιοάογαῖθ ἴ ὯδὈ- ἴὰ ογᾶθυ 8 {ῃ6 ἐθδομίησ᾽ ἴτ6 (08) οὔίμε) ϑανίοσῦ, αοᾶ, ἴῃ 81] 

ίου , ρονᾶς, ": ἢ Ν ΜΝ 5 Ά : 
νη οτος ὡ ἕο Ὀς, βοείου,  δβουπᾶ ἴῃ σαϊπα,  ἰῦϑ, βΘτΙΘαΣ, ἦουμα σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ὑμῖηρ5. 
ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τὰ ΡΝ ᾿ Ἰὸνα Ὡ εἰ ΠΈΣΩ οἔιβ οξαοᾶά ἐπὲγ πῖᾶν 6 δἀοχυίησ) 11] ΒΟΥ ἐπ6 ππᾶ6- 

Ὀδίηρ Βδδιῖμέα! ἰοϊβθ ἤβῃ, ἰο(ςῃ8 ονο, 1810, ἴῃ ᾿ “ἐν πᾶσιν. . βουνὰ κἰπάμεβε οὗ 
ἄμτγαμςοθο. 3 ὐκαν56 Ἰοὺ ἴα. 61 ({πἴπ65). 

τῇ ὑπομονῇ. 8 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν πο δρεά ψοσθη Ὧ8 αοὰ ΜΘ Ῥτίωρβ 581- 
' - ἴῃ . 3 ᾿Ὶ - ἴο ἴλ6 Θαάυγαηοθ, οἱά μμδοον 85-ἰ[8Ὸ5 μὴ τονογοπὶ ἴθ Ὀδμδυΐοσ, Ὁ 1 π Επεφάνη γὰρ ἡ ᾿ναϊϊοῃ. ἴο 811 βογίβ οἱ 

καταστήματι, ως, μος ΣΡ οτερεττεῖςι ρος, ἐπὶ ποῖ βιδηάθτους, οὶ ες πιρὰς ἰοῦ 66. ὩΣ ἑ ἋᾳἝο εἰ ηοῃ μρς Πρθὴ πιρηὶ- 
διαβόλ δὲ οἴνῳ πολλῷ ὕει ϑηβίανθα ἴο ἃ Ἰοὺ ᾿ ἃ χάρις ἃ τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν Γοϑίβα, 15 ᾿πδίστποθτρ 

αν πρθραι ἴο ννὶμλα το οἢ ο ον ὑϑασμοῖα οἵ ᾿ ἈΨΩΝ ΕΝ δ το ο ἯΙ ΥΕ τὸ 5. ἰο τϑρυάίαίθ ὑπ- Σ , ψαὺ 15. ροοᾶ; 8 ἀνθρώποις παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ὉΟΠ ΘΕ 5 Θη64 ΜΟΥ 

κυ δεδουλομένας, ἡ ᾽ς κολοδιδασκλους, αν τον τορα ὰθς.ς.ὅ ἔοι ΥΌ,Π Πρ ρεαυσθηα, ὕβι' τ οκῆδε νοι βοαῖσοοαα αῃᾷ ποίαν 
΄ ᾿ ΐ γοσῃρ οπΊθα ὕο ὑποὶν ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς [τοὶ σὼ νίζωσι ἱ ᾿ ς: ΙΗ δουμᾶη θα οὗ 4 α οἶνα ἱμδὲ. ἔμον πᾶν Ἐς ὀφρονίξωσι κκῃν βουμᾶ βδῆδοϑ ἴο ἰονϑ ἐμοῖς ᾿ς Βανίηβ ἀθηϊδά πε ἱστανθσθησα δῃά ἴῃὩ8 ΨΟΣΙΑΙΥ τὐμα αμᾶ απαμίεοιος 

΄ ΔΩ 5 οΟ ᾿ , ᾿ Ὶ Γ᾿ ᾿ 

ὸ 3 ιλάνδρου εἶναι, 15 ᾿ . . ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως 
της ψουπα τα χα Ἡ] τοπᾶς οΥ ΠΟΤᾺ ποξβοπα ἴο Βα, [8 ΘΠ ΥΘΏ, ὅ . ὅοβϑῖτεβ: Ὁ} βοιιλάμεββ ΟΣ τη απᾶ σι θοιϑὶν ΩΝ πα ΒΟΥ ἄενο- 

᾿ , ΜΡ ῃθ6. βουμὰ ἴῃ. πιὶμᾶ, ι » Α ᾽ ἰκ Α ΟἿ" ΘΙ] δ ὈΥΘ5- λοτέκνο 5 σώφρονας ἁγνάς , καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν 
ΟΣ ΑΥΤΟΝ βοτι βοΥοα, ομαβίθ,  ομθδύθ, ΜΟΣΚΟτΣ εἷὲ 8πἃ ὙΠ. ΤΟΝ ΣΙ ΔΕ 'ψ6 Βμου]α να ἴθ ἰπ6 τον δῦ δυϑύθχῃ οὐ ἁ {μι Ώρ5, 

; ΄ « Ζ ΠΟΙ, βοοᾶ, 5076 ᾽ΑᾺ ἢ ᾿ ἢ ͵ 13 16 ψὸ παῖ 
οἰκουργού ἀγαθάς ὑποτασσόμενας “ αἰῶνι, 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα 

προ ϑον μα ποτα, Βοοά, “ρα Β)εοιπα ἐμουλβοῖψ 85 ἐβθταδοῖνος ἴθ ὑξρῖς 886," ρο αὐσαϊ τως Ἔπε ΜΈΡΡΡΥ Βορα [ἰοῦ 8 ὨΒΡῸΥ ὨΟΡ6 
Ρ ἊΣ Η ΄ μὲ ἊΣ ΟΥ̓ Ω  κ Μ ΄ ἮΝ ΄ Ν ΄ τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ δά πιβῦ καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου [854 δΙογίουβ, ΠιΔῊ1- 

τὸ ἐδ ον τῆϑὶ8 ρϑιβοῦβ, ἰῷ ογᾶδν πὲ Ὡοὲ 86] [886 Μογά οὗ δα  τηδηοβίδιίου οὐἷμθ κἴοὺν οεξίῃεα φυθαΐ ἰ 165 βίο) οΟὗἨἉἁ [6 »τεδὺῦ β - - Ἀ { Β6 5ροόκϑὰ οἵ 
λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. μοῦ ὌΝ 
ύταν οὐίῃε. αοἅ τᾶν Ὀ6 ὈΙΔΒΡ ἈΘμιθᾶ. ΘΟ ΒΊΟΙΣ. τ 12. (οαϊν ἀδνοίζοπ, ΑΝ; 7 οὗ ϑοῃονδη, 01:8, 
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᾿Ιησοῦ, 
7658, 

. ἵνα 
ἀπ οσᾶον (δὲ 

πάσης 
81} 

θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ 
σοά δδῃᾷ οὔβεανίοσ. οὔ υυϑ οὗ (Βσιβέ 

14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ψΏΟ δβανα ᾿ἈΠΏΒΘΙΕ. ΟΥ̓́ΡΥ τ5 

« λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ 
ἢ πυρδ}ξ Ἰοοϑβα ὉΣ ΓΘ ΒΟΙῺ ἔτοτα 

ἀνομίας καὶ ᾿ καθαρίσῃ ἑαυτῷ 
ἸΑνΊ θα θ  δηᾶ ΒΘ τσ ὐ οἸθθηβα ἴο Εΐχηδ6 1 

λαὸν περιούσιον; “ ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 
Ῥϑορῖθ Ῥϑὶηρ ΟΥ̓ΘΕῚΣ τοῦ, Ζαϑιοιθ Οὐ πμθ ΨΟΣΙΒ. 

εἰ 15 Ταῦτα . ’ λάλει καὶ 
“τι ἡ 656 ([810855) 6 σοὺ ΒΡ δ ΚΙ σ᾽ δηὰ 

τ παρακάλει Ξ. καὶ . ἔλεγχε μετὰ 
Ῥ6 γοῖ δῃσσιτασίπσ . δπαᾶ. 6 γοὺ τεργονὶῷ Ὑ1Ὲ 

πάσης ἐπιταγῆς. . μηδείς σου 
811 {Ξ 8 05.916 {τ γῇ Νο οὔδ οὗ ψοῦ 

οὐπεριφῤῥονείτω. . ." 
1εὲ ΡῈ χα Δα Ως: Διομηα-: ΝΝ 

3 ̓ Ὑπομίμνησκε. : 
Βεγοὺ Ἐν ῃ της 

ἐξουσίαις: 
ἴο δυϊμοχεε5 ᾿ 

« πειθαρχεῖν, 
ἴο Ὀ6 ορράϊθῃί 85 ἴο ΧΌΙΘΙΞ, 

ἀγαθὸν ἑτοίμους. 
Βοοά -τϑδᾶν (0165) 

βλασφημεῖν, 

ἀρχαῖς 
ἴο βδονοσησηθηΐβδ. 

ὑποτάσσεσθαι 
ἴο 6 ΒΒ] οἶα ΒΕΙ͂νε 5 

«πρὸς πᾶν ἔργον 
ἰοννατα δνοχῦ. δ 26)υ.4 

εἶναι, 2. μηδένα 
ἴο 6, πΟ ΟἿ 6 

ἀμάχους εἶναι, 
ἴο 6 ὈΙΔΒΡ μα δ. οὶ ἀϊβροβθϑᾶ τὸ βρῆ: ἴοεα,' 

ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ραύὔύτητα 
ψιοΙθ, -.811 5βδοντηρ ἔοσ 56 ῖνεβ νι] ΥὨ]Π 6555 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 8 Ἦμεν γάρ 
ἰοννεταά 8 - ΤΆΘΩ. ὟὟενοτα ΤΟΥ 

ποτε. - ἀπειθεῖς, 
βοχηθίξστηθ 

πλανώμενοι, 
Ῥεῖδβ χηϑαβ ἰο συ, 

αὐτοὺς 
γε 1 5] 

ἡμεῖς ἀνόητοι, 
τα ΒΕΏΒΘΙΘΒ8, 

᾿δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ 
ΒΙανίηβ.. ἴο ἄσβέσθβ δῃᾶ 

, ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ 
ἰο ῬΙδαβσοϑ “΄ ναϊΐοιι5,. ἰθῃ Ὀδάηοεβ δηάᾶ εν 

διάγοντες, “ στυγητοί, μισοῦντες -ἀλλήλους. 
Εοΐηδ σου ρΏ, δρμοσυφηΐ, δῖ πὰς ΟὨΘ δηούμασ. 

: 4: ὅτε": ᾿δὲ: :-.- ἡ: - χρηστότης". 
- ἽΝ θ - θὰ {π6΄ ΚΙ μ655 

φιλανθρωπία τὸν ἐπεφάνη, τοῦ. σωτῆρος 
ῬΆΠΘΏΏΣΤΟΡΥ Ὑγ85 τῆδα6 ἴο ΘΡῬΕΘΣ Οὗ ει ΞΆΝΙΟΣ 

ἡμῶν . θεοῦ, 5. οὐκ ἐξ ᾿ ἔργων τῶν ἐν 
ΟΥ̓ 5, οξ αοά, ᾿ποὲξ οὐδόὸξ ψοσκθ με ἱἷπ 

. καὶ ΄ 
8150 

Θμα 

ἀϊβομεάϊεηΐ,: 

καὶ, ἡ. : 
ἴδε. 

9ῦ8 

αοά ἃῃᾶ οὗ -[[Π6] 
ΘΞΑΝΙΟΥ οΟὗἨ 5, ΟὨγίδι 
σοϑῦδ,, άπ Ο νἄγᾳ 
ὨΣΏΒΘΙΥ ἔοσ 5 ὑμδὺῦ. ὯΘ 
γαϊσὺ ἀΟΙΥΟΥ τ15. ἔχοζῃ 
ΟΥΟΙΥ βού οὐ [ἰδχ- 

1 ϑθῦθδα. 8) 4 Οἰδϑῶδβο 
ἼΟΥ ὨΐπιΒΟΙΓ ἃ ὈΘΟΌΪΘ 
ΘΟ ΥΙν δῖθ5. Ἤν, 
ΖΘΟΒΙΟῸΒ ἴὉΓ ἤμ6 ΨΟΥΚΕ. 

15 δορ, οὐ 506 Κ- 
15 ῆθ86. ὕίηρα. δηὰ 
βχμογύίηρ δηα τορτου- 
ἴὴρ σι 11} δαύμογ- 
1 ἴο σογητηϑηά,. Τιοὺ 
ΠΟ τ8η: ΘΥ̓́ΘΥ ἀθβΏϊδο 
γΟΙΣ. ον . ον ἢ 

Οοπίϊπαβ σοιλτηᾶ- 
ἴῃ ὕπο ἴο 6 ἴῃ 

ΒΌΘΙ ΘΟ δηα δὲ 
οὐδαϊθῃῦ - Ὁ. ΒΌΨΘΣΏ- 
ταθηΐβ δηα δυμογε θα 
δ5 ΤΌΪΘΓΒ, ἴο 6 τϑϑᾶν 
ἴο ουον δορὰ ψοῖϊ, 
Δίο ϑΡρεδῖκ ᾿ἰῃ} ΓΙ ΟΊ ΘΙ. 
οὗ Ὧο ΟΠΘ6, ποῦ ἴο (86 
ῬὈΟΘΙΙΙροσθηῦ, ἴο 8 
ΤΟΒΒΟΠΔΡΙ6, ΘΣΧΒΙ Πρ 
81 γχαμ]ᾶηθος.. τονθγ 
81} τῆρῃ. 3 ἘῸΣ «ον ὸπ 

6 ἍΕΙΘ ΟὔΟΘ. 56286- 

1655, ἀἰβορϑαϊθηῦ, μείηρ 
τ ϊδιθα, Ῥοίῃρ 5ἴδύαδβ 

ἴα νϑιίοιβ ἀβδῖσθα 8ῃά 

ῬΙΘΑΒΌΓΕΒ, σδατυϊος ου 

ἰὼ χηϑι οἱ οι 655. δηᾶ 

Θανυ, ϑρμοχταηῦ, δίς 
πὰ . ΟΣ6 ΔΏΘἑΠΘΥ., 

τ 4 ΕΠ οψ νον, θα [86 

Κἰπάμοϑα δῃᾶ {86 1όγ6 

ἔογ ταδ Ὁ [26 ρμᾶχὺ 

ὋΣ οὐγ ϑανίοῦ, αὐάᾷ 
Ἔ 85 ταϑηϊεϑιθα, 5 ὁ 

ἴηρ ἴο πὸ μου ἴῃ 

135 Τὴ “ταδιρίη οἵ ἴμθ γ᾽ βιοοί: -οτε. Οσϑεὶς ἰοχὶ τοπάουβ {μῖ5: “ἀπάτην 
-ρβίδι οη Οὗ ΟἿΌΣ βέοαΐ οᾶ δῃᾶ ϑδνίοσ, Ζοϑὺδβ.- ΟΠ σίβι.᾽" ον ενΘΡ, 868 
ὙΠυ5 1:4 ἀπὰ 2 Ῥδίοσ. 1:1. ΑἸβδὸ 566 Αρρϑηᾶὶκ ὑπᾶου Τίξας 2:18... ἡ 1 
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- 
δικαιοσύνῃ ἃ 
τσ ἰθουβῆθθ ΏΪΟΏ (ΟΠ 65) 

ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν 
Ῥυΐ - δοςοχάϊηρ ἰ᾽ο ἰᾷοὸ οὗ Ὠΐχαηα Τθσον Ὧθφ βᾶνεᾶ 

ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ 
5 ΤὨτου ἢ Ῥαίᾷ ΟΥ̓ τοροῃρσχδίίοιμ δρᾶ 

τοι θουβηθθβ ἐμαὶ τα 
δα Ρϑυϊοσιηθᾶ, ρυΐ 
δοσοταΐϊηρ ἴο Ηὲξ 
ΤΛΘΟΙΟΥ 6 βανθᾶ ἃ5 
ΦὨΤΟΌΡΗ. ὑπ6 θαίῃ ὑπαὶ 
Ῥσουρηῦ 5 ἴο [76 

ἐποιήσαμεν ἡμεῖς 
νο ἃ 

ἀνακαινώσεως. πνεύματος ἁγίου, 6 οὗ διηα [σου {Π6 τ8Κ- 
ΟΥ τβρονδίίοα οὗ βρίτις Βοῖν, ΟΕ ΨΏΙΟΒ {1ὴρ ΟΥἨ 15 Ὧ6 ΓΚ ΠΟΙ͂Υ 

ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διὰ [|δϑρ1γ1ῦ, 6 ὙΏΙ5 [50 Γ10} 
Β6 Ῥουσθα οαῦδ δ ρου 5 ΤΊΟΒΙΥ Ἰὰγουϑῃ [6 ρουτρᾶ ουξ ΤΊΟΗΙν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ὩΡΟΣᾺ. τ ὑμτουρ 96- 
ΟΝ [6 ὙἘ}} 8 ϑανίοσχ: ΟΕΒ, [515 ΟἾτὶδο οὐ ΒανΊΟΥ, 

ἿΪ ἵνα . δικαιωθέντες τῇ [Τὐμδῦ, αὖον. . Ῥβοΐωρσ 
1 οσχάθχ ἐμαῖ Βανίηε Βθθῃ 75 εἰ868 ἴο ἴδ [ ἀροαγοα τὶρηΐθοι5 ΓΚ 
ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι υἰγαθ οὐδ ὑπᾶθ- 

οὗ ἰλ8ῖ (06) υπάεβοσνϑα Κίπάηθεβ ἐν} βούνοᾶ Κίπάηθοβ οἵ 

γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς | ὑμαῦ οπθ, ψϑ΄. τϊρὺ 
ΨΜ6 τσὴ Ῥβοοσῶθ δϑδοσοσχαϊηρ ἰο ὨΟΡΘ ΟΣ 1116} Ῥθοοῖθ. οὶ δοοογᾷ- 

αἰωνίου... ἴρ ἴὸ ἃ Βορ οἵ 
ἐνουϊαβίίηῃ . δνουϊαδύζηρσ 6. 

ὃ Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων : 8 ΕΔΙΙΆΣΩΙ 15. 018 
. ἘΦΔΙΊΒΕΩΙ τῃ6 ποτά, δρᾶ δροὰλ ὑμπ6βθ6 (155) 

σε 

νου 

φροντίζωσιν 
ἔδμον τῇδ Ὀ6 ταϊ 8] 

προΐστασθαι 
ἴο 6 βίδα θ᾽ ὈΘξοσα 16 (ο. 65) 

θεῷ. Ταῦτά ἐστιν 
δΒανῖηρ Ὀοονοα ἴο ἄοά. ἘὩἘδοξα (1165) 15 

καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις" 
ὅη6 (155) δμᾶ ὈασαΒ ΟῚ ἴο ἰδ ΤΆΘΩ; 

9 μωρὰς δὲ ζητήσεις 
ΖοοΒ ὈμςΓ ϑθοκιηρβ 

ἔριν καὶ μάχας 
ΕἸ ΕΚ δῃὰ Ἐρμϊ5 

περιίστασο, εἰσὶν 
Ὅ6 γοῦ 5βἰδῃάίηρ ἀτοσμα, ἴδον ἄτα 

καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν 
ναΐῃ. ϑϑοίαγλδτι 

ΒΘ ΊΩΡ, 84 ΘΟΠΟΘΙῺ- 
ἴῃ {μθ86 τῃΐϊὴρα ὦ 
ἀδδῖθ γοὰ ἴο χβκθ 
ΒΔ ΔΑΒΟΥΠΟΏ5 σοὴ- 
δον, ἴὰ οἵα ἰμδὺ 
ὕμοϑθ. ο πᾶν Ρ6- 
ον αοα τᾶν Κορ 
[ΘΙ τη Οἡ τχϑὶῃ- 
ὑαϊηϊηρ ἔἰὴ6 ΜΟΣΚΚ5. 
ἼΏ656. ὑῃρ5 δ΄6 ἤπθ 
διηα ὈΘΏΘΠΗΟΙΔΙ ἴο. πλθ. 

9Βυῦ 5ῇμπῃ ξοο 58 

ααοϑυϊοιΐϊηρβ δᾶ ρδ- 
ὭΘΔΙΟΘΙΘ5 δ) Δ ΒΓ 16 

δρᾶ ἤρηΐβ οὐ [8 

ΤῸ, ΤΟΣ [ΠΟΥ 8΄6 υ- 
Ὀτοβύίαθθ δῃα 116. 

1045 Τοῦ ἃ ζϑῃ ἰμδὲ 
Ῥγοχηοίο ἃ βθοῦ, σϑ- 

θοῦ Ὠἶτπὶ αἰΐου 4 Ῥσχϑὺ 

Θηα 8. ΒΕοομα βαχηοῃΐ- 

λοι; 11 Κηοσίηρ [δῦ 
ΒΌΟΘΩ ἃ 8 85 66 

ἀυὐσηθά οἂὖ οὗ ὑπῃ6 8. 
ϑηἃδ ἰδ 5ἰῃηΐηρ, Ὧ6 

Ῥοΐῃ 561 - σομ ἀϑυῃθᾶ. 

διαβεβαιοῦσθαι, 
ἴο Ξία ὈΪΠ Ζα ἐμβοσοῦξν, 

καλῶν 
ΟὟ ἤμ6 

οἱ 

βούλομαί 
181: ννΊΒΏΔῈΒ 

ἵνα 
ἰη ογάοσν ἰδὲ 

ἔργων 

καλὰ 

γενεαλογίας 
ἘΘΆΘΘΙΟΒΊΘ5 

νομικὰς 
ῬΘΙΟΏΡΊῚΗΒ ἴο Ἰᾶνν 

γὰρ ἀνωφελεῖς 
οῊὺΥ ὈΣΡΘΆΘΒΟΙΪΔΙ 

ἄνθρωπον μετὰ 
ΤΆΒΙΕ ΔΕΙΟΣ 

νουθεσίαν 
ΡῬαΣ ταλπα τυ τ 1 

εἰδὼς ὅτι 
Βανὴ ον τι δὲ 

τοιοῦτος καὶ 
ΒΌΘΗ (ΟΠ 6) δηᾶ 

καὶ 
δια 

Ἃ 

και 

δηᾶ 

καὶ 
δρᾶ 

δευτέραν 
βοοομα 

11 

ομΘ 

παραιτοῦ, 
Ὀ6 νοι Δ5Κ1η5 ΟΥ̓ ἔΟΥ 5512, 

ἐξέστρατπται ὁ 
Ἀ85 Ῥβϑῶ ἰασηφα ἰμδίάθ οαὐν. ἐπ 

ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατάκριτος. 
615 Βίῃ πίη δ, Ὀοΐὴ5 5611-σοπαριηηῃθρᾶ. 



ΤΙΝ 8:12.-1δ 

πρὸς 
ἰοννασά 

ἐλθεῖν πρός 
ἴἰο σογχωὼθ ἰονγαχαᾶ 

γὰρ κέκρικα 
Ὸ Ιδνο }υᾶσεα 

τὸν νομικὸν καὶ 
[π8 ἸΔΎΨΕΣ διὰ 

πρόπεμψον, 
5Βοῃα νοῦ Ἰουψατα, 

λείπῃ. 

᾿Αρτεμᾶν 
Αυΐθιηδϑ 

12 “Ὅταν 
ὙΜΏρΆΘνοΣ 

σὲ ἢ Τύχικον, 
σοὺ οὕ Ἐνοδίσαβ, βΒρεϑᾶ ὺὕὉὉ 

με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ 
6 ἱπίο ΝΊσοοροισ, ἔμοσα 

παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν 
ἴο ψίμίοτ, ΖΘλδ5 

᾿Απολλὼν σπουδαίως 
ἈΡΟΙΪΙΟ5 5ΌΘΟΘαΙΣΙν 

ἵνα μηδὲν αὐτοῖς 
1ὰ οχᾶδσ ἰδὲ ποίδίηῃρ ἰο μοῦ ΤΙῺΔΥ 6 Ἰδοκίηρ. 

14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι 
Τιεἴ ἴμοσὼ Ὀφ Ιδαυτήπσ υΣ 8415ὸ ἐμ ΟἿΣ (οΟ168) 

πέμψω 
1 5881} βεπα 

σπούδασον 

καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς 
οὔθῃβε ὍΟΚΒ ἰο ὈῈ βίϑηδίῃβ θθίοσθ ἰωΐο [8 

ἀναγκαίας χρεία ἵνα ὴ ὦσιν 
Ἀρυλ ρνμλκος ΧΡΕ φο ἴὰ οτᾶδυ ἰὩβ8ὲ ποῖ ἐπὸν τὴδν Ὀ6 

ἄκαρποι. 
ἘΠΒΙΡΟΣα], 

15. ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ 
Ατὰ στθοϊίϊηρ σοὶ ἐδᾳ (οη65.) 1 ΙῺΘ 

πάντες. ἌἌΔσπασαι τοὺς φιλοῦντας 
811. Οατοοῖ σοὺ ἐδ (ὁπ65) δανίηρ δβέδοῦοα Του 

ἡμᾶς ἐν πίστει. 
ὯΒ ὃ π Ζϑια. 

“ άρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 
ὙΠ6 υῃηδοβοσνεᾶ κΚἰη ἄμμο να Δ οἵ του. 

9600 

12 ΏΘΕΆΙ 5οῃᾶ Ατ'.- 
ἰ6 ἸὯ85 ΟΥ̓ ΤΨΟΒΊΟΙΚ 
ἴο ψγοι, ἀὉ γΟῸΣ ιἰ- 
μλοδὺ ἴο ΘΟ ἴο 16 
αὖῦῷ ΝΙ σΟΡΌ 115, οΣ 
[6.6 15 ΨΏΘΙΘ Ι ἤϑγα 
ἀροίαρά ἰο νἰμΐον. 
18 συ έα!ν ΒΌΡΡΟΙΥ 
ΖΘΟΏ85, ἷ)ΏΟ [15 νογερα 
ἷΐὰ 8 6 18, δῃηὰ 
ΑΡΟΙΊΟΣ ἴῖοΥ ὑῃοὶν 
ἀρ, ὑμᾶῦ ὑῃον τῆϑν 
Ὡοῦ 180 Κ ϑδηγίῃϊηρ, 
14 Βπὺ Ἰοὺ ΟἿ ὈΘΟΌΪα 
8130 ᾿Ἰοαῦ ἰο χηδίῃ- 
ἰδίῃ 6 ΨΜΟΓΚΘ 850 85 
ἰο τῃϑδοὺ τῃθῖσ Ὁγθδα- 
ἱῃρ Ὡθϑαᾶβ, ὑμαῦ ἰῆον 
τὺ ποὺ 6 τέγυϊξυ, 

15 Α11 ἔβοβθὸ σῇ 
ΙῺ6 ϑ86η4 νοῖι. ὑμοὶν 
στοουϊηρβ. ΟἿνΘ ΤΥ 
ϑτοούϊηρβ ἐο ἔῇοϑθ σοὸ 
Βᾶγθ δθεοϊϊζοαη ἔοσ 0.5 
χὰ μθ [αἰ ἢ. 

Μδϑγυ ἴδ υπμᾶαρβϑοχυθά 
ἰπάηθεβ 6 πῃ 8] 
οὗ τὸῦ Ρθορῖίδ. 

ἱῃ 5 . λαῖο ΟὨστιει; ΔῸΣ - ζοΣ . ΕΣ ἐε 1700) ΟἹ 

. ἔσχον ᾿καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου; 
8 διὰ σοχηξοτί ρου ἴδ6 ἴονβ -Ὅἴ οὐ 

ὅτι. τὰ σπλάγχνα τῶν ἴων 
Ῥασδὰβθ ἰδ6 ΟΡονοῖὶβ. ᾿οΥἕδο - ΜΠ ΑΝ 

ἀναπέπαυται διὰ - σοῦ, ἀδελφέ. - 

ΠΡΟΣ. ΦΙΛΗΜΟΝΑ 

ΤΌΝΔΕ ΡΗΠΙΈΜΟΝ 

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ 
ῬΔῺΪΙ Ῥουημᾶοῦθ οὗ ΟἸγχίβέ 

Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι 
τἰγαοίηῃν πᾷ ῬὈχοίΐμεσ ἴἰο θοῦ ἐπΘ ἰἸΙονεοὰ 

καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2 καὶ ᾿Απφίᾳ 
δηαἃ ἘΘΙΙΟ ΟΥΚΟΡ οὔτ δηᾶ 

ἀδελφῇ καὶ ᾿Αρχίππῳφ τῷ 
δἰβίοσ δ ἴο Αγομίρρυβ ἐμ8 

ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾽ 
οὐδ δῃδ ἰοΐμθ δοροοσάϊηῃρ ἴο 

ἐκκλησίᾳ" 
1ο Θοσίαδία; ΝΣ 

8. . χάρις ὑμῖν καὶ 
ἀπαᾶρφεογνϑα Κἰηάηθα ἴογου δπᾶ Ῥοθδοθ 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ 
ἔγοῶὰ αοὐ Ἐδίμοσ οὔιιβ. διὰ οὐἹιοσγᾶ «6515 

Χριστοῦ. 
Ομ σέβί. . " 

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ 
Ι 8 ΤῺ εἰνίῃξ δ Κ5  ἴο ἴδ αοα οὔ τὰθ 

πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν 
ΔΙΑ. 5 τηρξίου. οὔ σοι, Τλδιίηβ ἄροιι 186 

προσευχῶν. μου, 5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην 
ῬΤΆΣΟΙΒ ᾿ ΟΥΤΩΘ, Βοδση 5 ΟΥ̓ γοὺ ἴπο. ἰονα 

καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις εἰς τὸν 

διὰ [ἴἢ6 ἔδιπ ΟΣ χοῦ 816 ανίηρ ἰηΐο ἢ ἴῃ 

κύριον ᾿Ιησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 

συστρατιώτῃ 
ἔϑηονν βοιάϊοσ 

᾿ οἶκόν σου 
ὮὭουβα οἴνου 

εἰρήνη 

μου 

Ιοτὰ ὕὅεδὰβ πὰ ἰπίο 8} ἴὰῇς ΒΟΙΥ (0865), 

θ ὅπως ἡ. . κοινωνία πίστεώς 
50 ἰδὲ 16. Βῃδυίη  οξίδα ΖΔ 11}. 

σου ἐνεργὴ γένηται᾽ εἰ ἐν 
οἔ νου ορογαῖϊνε ΟΝ σθ θδθοοσῆθ - - [1ἢ 

ἐπιγνώσει.. παντὸς ἀγαθοῦ “᾿ τοῦ 
δοουχαία Κηονθοᾶρα οἔδνεῖνγ βοοα ({81}5} ἐμ6 

ἐν ἡμῖν. εἰς Χριστόν: “ χαρὰν γὰρ πολλὴν 

Ὧ88 ἰδον τογοβῃεα Ἐπουρῃ. σου," Ῥχοΐπου, - ς΄ 

961 

"Ἰησοῦ καὶ 
Ζεβὰβ  δῃά 

τῷ ἀγαπητῷ 

ἴο ΑΡρβία {π8 

᾿1 ῬΘᾺΙ, ἃ ῃυῖβοι - 
ΕΣ ἴοτ ἰὴ6 β8ῖα οἱ 
ΟὨνιδὺ ὅσο, πᾶ 
Τιγμλοίδν, Γ[οὐὙ] Ὀσοίῃ- 
ΘΓ, ο ῬΗλΙΘ μοῦ, οὐ 
Ῥϑὶονθὰ οὔδ δῃᾷ ζε1- 
ἸΟῪ ΜΟΣΚΟΙ, 2 δηα ἰὸ 
ΑΡῬΏΣ: 8, ΟἿἿΚΓ 5 βίδ, 
δηᾶᾷ . ἰο Ατ΄σΠΡ΄ ῬΌΒ, 
ΟἿἹ 26]Π]ον- οι ϊοσ, δᾶ 
ἴο ὅπ. δσοῃρτοσϑίζουῃ 
ἰμδὺ 5 ἴῃ ψοῦγ Ὠοιι56: 

ο ΜᾺ ὙΟσ ῬΘΟΡΙΘ 
Βδνδ. υπμἀοεοσνϑᾶ κὶη- 
Ὧ655 8η4 δᾶσθ ἔγοσα 
Οο οἷ ῬδίμοΥ δηᾶ 
[[{Π6] Ποταᾶ 9651}85 
ΟἸὨσίϑε.. ᾿ 

ΑΤ ἸΔΥ5 ΏΔΏΚ ΤῺ 
αοάὰ ὭΡΗ 1 χδῖζα 
τηθηθοη οὐ γοὰ ἱπ 
ΤῊ ὈΓΆγΟΣΒ, ὅδ85 1 
Κορ ποαγίηρ οὗ γοιῦτ 
Ιογα δῃὰ ἤδη. ψῃϊὶο ἢ 
'γοὰ Βανα ἰοψατζα: ἐμ 
Το ὅὕοθυα δῃᾶ ᾿ἰο- 

Ια 81 ὑπὸ ΒΟΙ͂ 
ΟὨΘΘ; δίῃ ογᾶσσ ἐμδὺ 
ἐμ βῃβχΐωρ οὗ γοὺγ 

σα. τλδνῦ. 5ὸ ἱπίο 
δοοη ΕΥ̓͂ γοὺ 86- 
Κηοψιθάρίηρ οὗὐἨὨ δυοῖν 
βοοά ἰμίηρ ϑιμοηρ Ὁ5 
85 τοϊαϊθα ἴἰὸ ΟὨγίϑί. 
ἸΈῸΣ Τ᾽ βοΐ ΤΩΌΘΗ 

ὯΟΥ δρᾷ ὀοχζωηζοσὺ ΟΥ̓͂Σ 
ΨγΟΌΣ. Ιονϑ,, Ῥθοϑεβθ 

ἰδ6 ἰθηᾶῦοσ 8 θοῦ ἢ 5 
Οὗ [ἴ86. ΒΟΙΡ ομδ5 

Βδῦθ Ὅθθὰ τϑίγοβῃθα 

Π χοΌρ, γοὰ,. ὈτοίΘΥ, 
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8 Διό τ πολλὴν ἐν Χριστῷ 8 ΕΣ [115 ΨΟΙΥ͂ τϑᾶ- 

ΤὨΣΟΌΒΗ μι αϊοὰ (μἰ67,. τοῦς ἴα δέσε, δον αὐ ΕΣ Τρ τ ῪΣ 

παρρησίαν ἔχων. . .- ἐπιτάσσειν .- σοι ἰΡΘΘΟῺ ἴπ σομπθοίίοῃ 
ὐοροκοσηραϑ Ὠδνηῦ. 1σθ8 ϑη]οϊμῖηδ -᾿ -ἴο γοὰ βΡονι ΟὨμδὲ ἰο οτγάδι 

ἀνῆκον, 9 διὰ τὴν ἀγάπην γοὰ ἰο ἄο ψμᾶὲ ἰς 
{π6. (διμε). ῬΘοογλΔη δ, ᾿Δαχοῦθ, 188 ἴογε [ῬΧΌΡΘΡ, 91 8. ὀχβοσς 

δλλ ᾿ παρακαλῶ τοιοῦτος . ὧν. ὡς [ἴὰρ γοὺ τϑῦμαγ οὰ ὑῃθ 

μᾶλλον, 1 8τὰ ποσυσ δοίη, “ΒΆΘΗ Ν Ῥεΐῃξ 85 ΤΑΣ τ τον αν Ὲ 

νὶ δὲ “καὶ, δέσμιος 
Παῦλος. ΝῚ Ρύτης ἡ χυνὶ Ῥὰαξ 8150 Ῥουπα ΟὯΘ πυπ ῬΘῸῚ ἐν μων Ἐκ 

χρισίοῦς “Ἰησοῦ, --- 10΄. παρακαλῶ. σε [Ὅπον. ἔοσ. ἐπ ιββῖζθ οὐ 
ΘῈ σμτδί,  σεβαθ, ---΄ Ἴδτα βηοουγχαβίηξ Ἦν ΟἾχίδὶ σοϑαβὶ ἾΣ 

τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν. ἐ γέννησα Ἐχμόουύϊηρ γομ’ σοπ" 
περὶ, τοῦ ἢ μοῦ. ΚΗΠὰ, ΄ ΩΝ ᾿Ιβαποτδίοα ἴὰ Ὡῆσεαν αν οὨΙα, "οἷ 

ΜΈΣ ΘΟδ 6 8. 18. 
τοῖς 'δεσμοῖς ᾿Ὀνήσιμον, . 1) τόν ποτέ͵ ιϑοις ἔπον ἩΠΠ6 [ἸῺ ΤΩΥ͂ ΡΠ 

{πὲ Ῥομάβ Οποβίμηαβ, ἐδ βοιηθέϊπηιδ ἴο Κ' ΟᾺ Βοπάβ, Ο΄ ΠΟΞῚ Ἵπας, 

ἄχρηστον νυνὶ “δὲ.. σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ΤΊ ΤΟΥΠΊΘΕΙΨ Ὁ561655:. [Ὁ 

ἼβΙ6Β5. “ ὙΟΥ͂, Ῥαξ ἰο γοι δῃᾷ ἴο ἴῺ6 ἍΘ6Ὲ ἀξοῖὰ γοι δ ΠΟῪ ὈΚΞΘΙῺΣ ἴο 

12. ὃν ᾿ ᾿ἀνέπεμψά σὸϊ αὐτόν, τοῦτ᾽ νοι δηᾶ ἴο τ18. 12 ΤῊΪ5 
᾿ μοα Ιβθηΐ ΕΗ ἴὸ σοι ἈΠ, ἰδὲ ΓὝΘΓΥ ΟἿΘ 1 81] βοθαϊηρ 

Ὁ8οῖ ἰο γοῦ; γ65, Ὠΐτη, 
ςμαῦ 15,. τὴν Ὁ ὕδπς 
[εἴτ διθοϊίοιβ... πΝ 

131 ποι! Ιἶκὸ΄᾿ ἘᾺΝ 

ἔστιν. τὰ ἐμὰ σπλάγχνα. - 
ἽΞ εἴλο- ̓ ΔΌΣ , ῬοΕΪ5, 

18 “ἐγὼ. ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν 
νῦν " ἐβς βμίησ ἰοψασά ΤΙΏΨΒΘΙΣ | ΠΟ] ΣΝ Ὀ80Κ. ἴοτ ταν 

: ΕΣ : 561 -τηϑ8 ἴ ΙΒΟδ᾽ ὁ 
εἰν;- ονἵνα, -- ὑπὲρ σοῦ -- μοι 

ἰο ΡῈ κοέχει ἀόνη,. μι ΟΓάΘΣ μαῖ, ΟΥΕΓ ἕο τὴς 50. Ὧ6 τηϊρῃῦ ΚΘΘΡ οἱ 
σοὰ ταὶ Ἰβίθσταρ:. ἴο.. τλθ.: ἐπ 

ακονῆῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 886 ργξοι.. θοπάβ ἢ 

μ{ διαὶ γῇ πὰ τοῖς θομᾶς οἕ ἴῃς. ξοοὰ Θβ, ᾿Ρ66᾽ ΙῖῸὸ ΣῈ 86. 58 Κ6 οὗ 

δὲ «τ ὦμης .- οὐδὲν [{88 ποοά που. .14 Βα 
ἐτχορὶς ας Ὀυξ οξδο. σῆς γνώμης - ποίμληβ νὐῦμουῦ γον σοπδαπῇ 

: : : 1 ἀο Ὠοῦ. ψεαηῦ ἰο :ὅα Ε αι, .- ἵνα μὴ ὡς 
ἠθέλησα - “ποιῆσα ." ἴῃ οσᾶες ἴμδὲ ποῦ, 85. Βα ὑἱαρ,, 80 δῃδὺ χοῦς 

τ κατὰ. - ιἀνάγκην- ἀγ ΚΟΟΝΝ σου ἀρ αδες τ τἢ πὰ 
ϑοροτάϊηϑ ἴο. ᾿ἈΘΟΘΒΒΗ͂Σ,. ΠΝ -Εοοά 8 οἔγοα, ὉἸΒΙ, 

᾿ς ἀλλὰ, νυ -κατὰ- ἑκούσιον. εἰν ας ἔααποῦν ἐτῶν 
᾿ . Ῥαϊ. ειδεροχάϊη ἴο νγρδὲ ἰβ νΟϊα ΑΓ. Ρ' 

15. ᾿ δὲ Η χωρίσθη τ’ δέῃ {π|5΄. «ϑοσοῦαῦ," ΗΒ 
᾿ς πάχα,. γὰρ. "ἂν ια " τοῦτο "5: Τ γόκο ᾿ΑΥ̓ΑΥ͂ Τοῦ ὯΝ 

, ΒΈΣΠΘΡΒ᾽ οἶον ἴῃχὸ τουρῖ- ΝΣ «Ἐς Ὑ85 15 Ῥεχϊεὰ Ὥδατ, ΉΤΟ γοῦ" ἼΩΒΥ͂ 

πρὸς ὧὥρ ῥαν᾽ς : ἦν τς αἰώνιον: : αὐτὸν} μᾶγο Ἤ Ῥ86 ἐστον" 
ἀρὸς; ὅρα. μαι ὅξάεε: δαῦ ἈΘΥε βα 5 αν}. ΤΙ ΔοηροΣ-: .ἀ5 ὦ 

Ν" ᾿Πἀπέχῃ ς᾽ οὐκέτι. ὡς ᾿ δοῦλον. ὧλὰ ἐν Βυὲ ἂ5 τοοσθ᾿ Ἰπδῖ 

δῸ ΤΆ ΠΕΣ Ὁ πιο χεῖ, 85.» βίαν αι Ῥαξ ξι αν, 65 18: τ σοὶ 

“᾿δοῦλον, ἱ ἀδελφὸν "ἀγαπητόν μάλιστα δΥ' ᾿ροϊογεᾶ, ᾿αρ ΒΕ 
ὑπεῤ- : τ β]αν6,,.-: " ὈΧΌΤΕ μφδν τ οἰονεᾶ, ’ τ ΟΒΕΣ. [ςο. το; πῖ6,- χοῦ ΒΟΥ 

“πόσῳ: δὲ " μᾶλλον." σοὶ! καὶ ἐν ΤΠΟῊ το 50 ἰο σοὺ 

ὑοξόσῳ κα, Β..}}} δαίμοσιν -ίοσοι δᾶ. ἴῃ [ἰ Ῥούῃ ἴῃ... -Πθβηϊυ-. ΕΥταΝ 

ὦ ἐν κυρίῳ. 17 εἰ..-- οὖν. εἰ ἰοπβοῖρ δηᾶ ἢ} 

ἀπά ἐν ποτα ΕΝ ροξοῖοχο, Ὡς Τιοχά, 117 1ἴ, ὑμογθίοσθ, 

ΤΟΥ με 

ἐμοὶ ΐ ͵; 
τατησ,. 

σαρκὶ": 
Βεβῃ 

ΠΟΨΨΝΜΨΨΨ ΟΝ 

968 

ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ 

ὡς ἐμέ. 18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν- 
85 Χῇ6. 

σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ 
σοα ο᾽ Ἀ6 15 ον, . 5 . ἴο τὰ 6 

: . ἐλλόγα᾽ . 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα 
Ρ8 ψοὰ κεύδορι ἴο δοσουῃΐ; ῬϑᾺ] φ , Ὑτοία 

τῇ ἐμῇ ἔξιαι ἐγὼ ἀποτίσω: . ἵνα 
ἴο ἐμ " ἼΩΝ 

μὴ" λέγω. σόι: 
ποί Ἰ δῖ ΒΑ Ὶ 5 ἴο ψοι- 

᾿προσοφείλεις. .- } 
δοιὰ χὰ οΠΒ Ῥεβίάθβ. -  Ὑ85, ὑχοίμεσ, 1. 

"ὀναίμην :. ἐν. κυρίῳ' ἀνάπαυσόν .. 
ΔΨ 1 ἄοσῖνο τοῦθ ἴῃ Ιιοτὰ; τϑέτθβῃ σου. 

τὰ σπλάγχνα. ἕν᾽ Χρσν 

ὅτι καὶ σεαυτόν τ μοι 

τμου 

118 ΟΕ 15 Ὁ Ἡσιβῦ, μποος 

21 Πεποιϑὼς τος πῇ" - ἢ ὑπακοῇ σου! 
-Ἐδνῖηδ ἐπαδίρα το ἐδ8 - ᾿ορσάϊσηας ᾿ΟΥγοῦ ᾿ς 

ἐγῥαψά. “σοῖ, ᾿πδὰς ὅτι “ καὶ ὑπὲρ [ 
1 ντοῖθ΄ ἰο σου, ̓ ΒανΙῃ5 Καονὴ ἰμαξ. δἰδο ᾿νε 

ὦ ἃ “λέγω. “ποιήσεις. 
ψδῖ (δίπρ5) τ 81Ὰ ποσίης τοῦ φΟὰ ΜῊ] ἀο. 

2... ἅμα. δὲ - καὶ ἑτοίμαζέ 
Δὲ {πὸ βασὴβ ἶσα “Ῥαΐ .8150 : ψοὺ Ὀ6 Ργορδυ 5 

μοι ξενίαν, ἐλπίζω. γὰρ ὅτι - διὰ 
ἴο 6 Ἰοάρτῃ δ, Ι διὰ ΒΟΡΙΏΒ,. Ζοὸσ μας. σουρ 

᾿χαρισθήσο μαι τῶν. προσευχῶν. ὑμῶν , 
ο γὸν Ι 50.8.1 Ῥε ΒτδοΪ 51. βίνθη 268. ὈΧΆΣΕΤΕ, ᾿ 

ὑμῖν." ΝΗ 
ἴο χοῦ (85), 

23 ᾿Ἀσπάξζεταί, τς σὲ Ἐπαφρᾶς ὁ 
15 σχοίη σου ἘΡΘΡΏΓΘΒ τῇς 

συναιχμάλωτός - μου ᾿ Χριστῷ, , Ἰησοῦ, 
ἔβιονν οαρίϊνα οἔταθ ἐν ̓ τῖβὲ ὅθδαξ, 

24 Μάρκος,. ᾿Αρίσταρχος; Δημᾶς, Λουκᾶς, οἵ 
Μδκ, Αὐβίδσομαβ, ῬΘπῖδΒ8, ταῖκο, 16 

συνεργοί -. μου.. το φρο πὸ 
ἔθηονν Ὁνοσκαυβ, οὐ ταθ. .. 

ΕΗ ἀὐτ ἀττ τ χάρις ᾿ οὑτοῦ “ Κυρίου, 
᾿ς ΤῺΘ - πα οβεσνοα Κἰπη 655 - οὐ 6 Τιογχαᾶ- 

Ἰησοῦ Χριστοῦ“ ιμετὰϊ τοῦ: πνεύματος ὑμῶν. 
ὕεθβυβ. Ομσίθ - ἡμν {6 -.:.-. βΒροίχιξ . Οὗ νοῦς 

αὐτὸν 
γΟΙ ΑΛ Παυϊηβ Βῆδσχεσ, τϑοοίνο νοι ἱουναζα 561. τα. 

1Τὲ υΐ δηϑιαίησ πὸ ἐρραϊα ὉΔΥ ΙΒ ΘΟΌΙν 

ΒΏΔΠ ΒΒ ΟΕ; ἴὰ ογάθσ. ἴπδὲ 

τιδὲ 8150 ΨΟΌΓΣΒΟΙΕ .ἴο τὴ 6 

20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ -. σου- 
.Ο σου, 

ΟΣ ΙΩΒ 

ῬΗΠΈΜΟΝ 18---25ὅ 

γοὺὰῦ σοιϑίαο τ6 8 
ΒΏΔΙΘΙ, τοσοῖνο Ὠἰπ 
Κιηάϊν 6 ΨΥ γοὰ 
ψΟἃ τη6. 18 Μοτο- 
ΟΥ̓́ΟΓ, 1 Ὧ6 ἀἰὰ γοι 
ΒΥ ὍΤΟΩΡ ΟΥ ΟἾὟΘΞ 
γοὰ δηγίμῃϊηρ, Κορ 
[8 σμαγροᾶ ἴο τὴν 

. ϑοσοιῃῦ, 191 Ῥ8ΔῈ1 81 
τλῦηρ τυ ἣν τ 
Ἡδηά: Τὸ 11 μὰν ἱἰὐ 
Ὀθοκ--τπιοῦ ἴο Ὀ6 ὑθ6}ΠΠπῖσ 
σοι ἐμδὺῦ, Ὀθϑά6β, γοῦ 
ΟἾὟΘ: 26 δνθῃ Ἴγοιῦ-: 
56}. 20Ὑ65; Ῥχσούβϑοσ, 
ΤΑΔΥ 1 ἀογῖνο. Ὅχοεῦ 
ἔτόσὰ γοὰ ἴῃ ΘΟ η66- 
ἀίου ΠΏ: [{Π6] Τιοτά: 

᾿ ΤΟΥΡΈΒΗ ΤΩ ἰδ οι δῖ- 
τ ΕΘ σ 5. Ἰῆ΄. σομ θοῦ, 
ἜΠΠ ΟἸΣΙβυ. 

21 ττυξοϊηρ; ἴῃ γΟῸΣ 
᾿ΟΟΙΏΒΙΔΏΘΘ, Σ 81 

1 υΥϊηρ. νου, Καοσπχίηρ 
γοὰ Ψ11 νθῇ ἄο τΟΤΘ 
δὴ μ6. ἐπίπρα. Τ 
58... 22 Βαὺ ΔΙ ἢ ΠΏ 
ὑμϑῦ, : 8150 σϑὺ Ἰοάρίηρ 
ΤΟϑΑ͂ν ΤΟΥ 16, ἴον Τ 81 
Βορίηρ ὑμαὺ {ῃγοῦρΡὮ 
{μ 6: ὈΓΆΥΘΙΒ οὔ τοῦ 
ῬΘΟΌΙΘ 1 5811 6 βοὺ 
δὖὺ ροῦν ἴὸν στοῦ... 

δὲ ϑδομάϊηρ γου. 
στϑούϊησβ 15. ἘΡ΄ 8- 
ῬΏΓΑΒ ΤῊΝ ΘΟ ο80- 
να 'ἰπ υὐΐοῦ. π ἢ 
ΟὨσβῦ, 24 [ἃ150] Μδσκ, 
ΑΥ̓Ἶ5- ἑασοα5; 1)6΄- 
Ιηξ8, ΚΘ, ΤᾺ ἸΘΙΙΟΥ 
ἍΟΓΚΟΥΞ. 
- 25 ΤῊ πμάδβδσνθα 
Κιηάμιθϑ. οὗὐ {π6 Τιοσᾷ 
σαβὰ᾽ - ΟἸὨγὶδὺ 6 - 1}: 

Β541:1 βρῖριῦ του. ΄- ῬΘΟρΙΘ 
᾿ ΒΟΥ. " ἢ . 



ΠΡῸΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ΤΟΥΨΑΒ ΗΈΒΕΕνν8 

1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ 
ΤῈ ΤΏΘΙΥ Ῥατὶβ δα ζῶ ΤὭΘΩΨ ΙΒ ΏΘΥ5 ΟΥ ΟἹΑ [π6 

θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς 
σοά μδανίηδσ βροκθὴ ἰο [86 Ζαΐπουβ δ ἐδμο 

προφήταις 2 ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
Ῥτορηϑίβ Ὄρο 1δϑί [ΡΣ] οὐ 6 ἀδὺ5 186 56 

ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον 
ἮΘ βροῖζα ἰο 8 ἴῃ ϑοῃ, νῇοσα πὸ Ραξ εὐοὶν 

πάντων, δι᾽ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς 
ΟΥ̓ 811 (1255), ἐπγου ἢ ΒΟΥ 8158ὺ 6 τδᾶθ ἵδα 

αἰῶνας: 8 ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς 
8865; ΨΜΏΟ Ῥοίηρ Ἀδδιηϊηβ Τοσίῃ ἔσοσα Οὗ ἴῃ 6 

δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ 
ΒΊΟΥ δὰ ἱτργτοθβ σε ἶδο Βιαδ-ϑίδιλαϊηρ Οὗ ΗΠ, 

φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς 
Ὀϑδυΐη5 ἀπά {μ6 411 (55) ἴἰο ἴῃ 6 βαγνίηῃρ οὔ ἴῃ 6 

δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν 
Ῥοννοσ ΟΣ Βίχῃ, ΟἸΘΔΙΗΒΙΩΡ οὗ ()6 55. 

ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς 
Ἀν τὰϑᾶθ δ αὶ ἄοννῃ ἴῃ σῖρμί [ΠΔηα] οὗ ἴἢ 6 

μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4 τοσούτῳ 
Βτοδίμοϑα ἴῃ Ιοξὺν [Ρ]8665], ἴο 50 τσ 

κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων 
Ῥεΐξοσ ἘἈδνίηβ Ῥθοοχὴθ ΟΥ ἴ 6 ΔΏΒΘ6Ι5 

διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς 
Το αἰ ουϊπς Ῥεβιᾶθ ΤΉ 

ὄνομα. 
ὩΒΙΤᾺΘ. 

ὅσῳ 
ἴο Βονν συ ἢ 

κεκληρονόμηκεν 
ἮΘ Β85 ᾿πῃπουϊθα 

δ Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν 
Το ΨΗΐοη οὰΘ. Ζοτ ΒΘ βαα βοζηθίδηι Οὗ ἴῃ 6 

ἀγγέλων Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
ΘΏΒΘΙ5 5οῆη. ΟΥθ δῖ γὑοι, Ι ἰοάδν 

γεγέννηκά σε, καὶ πάλιν ᾿Εγὼ ἔσομαι 
Σ Βδᾶνὸ βοηογαίθα ψόο, δῃη δρδίῃ Ι 5Β18}} 6 

αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι 
ἴο ῖτλ ἰπΐο Ἐδίμοσ, δὰ [21 ἍΠΡ06 ἰο τὴ 6 

εἰς. υἱν; 6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ 
λΐο Ξουῦ νΆθηθνοσ θὰ δθδίη. Ἀ6 5ῃου]ᾶ 168 ἰῃ 

τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν 
ἴδ 6 ἘΠΙΞΊ ΡΟ (0116) ἱπίο ἐδ8 

οἰκουμένην, λέγει Καὶ 
Δηάα Ῥοίμε ΠΑΡ α [φαγί], Δ8 15 ΒΑ ΙΠΒ 

904 

, Οοά, ψ10 ΙΟὩρΡ' δρὸ 
ΒΡΟΪΚΘ ΟἹ ΙΏΔηΥ 

Οσσδϑδίοη δ8ηα ἴῃ 
ΙΏΔΩΥ ΒΥ ἴο ΟἿΣ 
Τοσοίδιου Ὁ ΘΒ 5 
οὗ 86 ργορῃοίβ, 2 Ὧδε 
δὺ [8 οῃᾶ οὐ ὕῆθϑβα 
ΟδΥβ βροκθὴη ἴο υΚ 
ὉΥ ΤΏΘΔῺΒ οὗ ἃ ϑοῃ, 
ΨΏΟΣ 6 δρροϊηἰοα 
ΘΙ οὗ 811 ἰΠΐηρπ, δηᾶ 
ΏΤΟσΡ ΨΏΟΙΩ Ὧδ 
πιϑᾶθ [26 ϑιυϑίθῃ Οὗ. 
ἰπῖηρθ. 3586 ἰβ ἰδ6 
ΓΟΙΙΘούϊοη οἱὐἱὁἨὨ [815] 
ΒΊΟΥΥ δῃηᾶάα (6 οχϑοὲ 
τοργοϑοηὐδύϊοη οὐ δἰ 
ΥΟΥ Ῥοίηρ, δῃά [6 
διδίαϊ 5. 81 ὑηΐπηρ5 
ὉΥ (πῃ ψοτα οὐ ἢϊ5 
Ῥονογ; δηᾷ δἵΐξοσ 88 
δᾶ τδᾶθ 8 ρυυ ῆἔοδ- 
ὑΐοῃ ἴοσῦ οἱ 5185 [8 
Βαὺ ἄονψῃ οὐ 8 εἰρῃΐ 
Βαηᾶ οὗ πῃ Μα7θϑβίν 
ἴῃ Ιοῖὺν ὈΪδοος. 4850 
86 Ὠδ5 Ῥεδοοὰρ Ὀούναῦ 
ΔῊ [6 8615, ἴο ἐπθ 
οχύθην ὑμαῦ 6 Ὧδ5 ἰπ- 
Ὠουϊ ρα 8. π8Ππὶ6 ΔΟΓῸ 
ΘΧορθηῦ ἐδ ὑπ ῖσβ. 

δ ΕῸΓ δχϑρῖθ, ἰὸ 
ΜΏΪΟΩ Ομ8 οὗ {π6 8η- 
565 αἰαὰ Ὧ6 ΘΥ̓ῸΥ 580:" 
“ΧΟ ΓΘ ΤῺ 501}; 13, 
ἰοᾶδυ, Σ βᾶνα Ῥϑοοχηθ 
γΟῸΓ ζαΐμοσ᾽""9 Αμάᾶ 
δρϑίῃ: ΚὮἋ ΤΆΥΒΘΙ 518]} 
Ῥδσοὰθ Ὡΐβ ἔδύμοσ, 
δρᾶ Ὧ6 Ὠΐλ56Ι ΜΕ 
ῬΘοοθ ὩΥ 5083 
ΘΒ ψΏΘΩ 6 δρϑΐῃ 
Ὀτΐηρδ Ὡς ἘἸΤΒυ-ὈΟΓΩ 
ἰπΐο 86 ἱπηδοιθα 
Θαγίῃ, ὯΘ6 βᾶγϑ: “Απᾶ 

96ὅ : ΒΕΙΒΙΚΕΙ͂ΥΒ 1: --13 

προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι [1οὺ 411. αοἀ 5 Δηρεὶθ 
16ὲ ἄο οροίβϑδῃοε ἰοννατὰ δίτὰ 811 ΘΏΒΕΙΒ [ ἸΌΣΒΏΣΡ Ὠϊΐτα.᾽ 
θεοῦ. τι 7 ΑἸδο, ὙΠ. τοζοῦ- 
ο " τς ᾿ ᾿ ᾿ ἀ ἐλ ΘΩ6Θ6 ἴο 6 σε 15 π6 

καὶ προς μεν του Οὺς 5805: “ΑΠάὰ ἢ 
Αὐὰᾶ ἰοννασὰ ἐπλάςρα πων Αι . ΕΙΣ ΒΏΒΘΙ5 πρίτιεδν ϑεδ 

λέγει Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους [5 ῬΌΡΙΟ βεγναηΐβ 8 
ΜΘ 15 Βα ΤΏ6 (006) τρδκίηρ (6 ΔΆΖΟΙΒ ' Βδιὴθ οὐ ἔστθ," 8 Βυὲ 

αὐτοῦ. πνεύματα, καὶ. τοὺ λειτουργοὺ ΠΣ Ἂ σδ μας, βρίτις, ἀπά {πὲ ψυρῆς ΨΟΙΚΟΙΣ μαδν ἡ τ δος 
[τοῦθ ἔοσονοσ, δῃηά 
[16] βοθοίοσ οἵ γοὺγ 
Κιηράομι 5 ἴ26 5660- 
6 ΟΥἨ ΡΥ 655. 
9 οι Ιονβᾶ σὶρ; ὐθοιι- 
ὭΘ55, 826 γοῖ πϑδίρα 
Δ] σθηθθ5. ΤὨαὺ ἰκ5 
ΨΥ Οοά, γοὺῦ Οοῦ, 
δηοϊηνρα γοὰ νι 
[[16] οἷ; οὗ οχυϊίαύϊοι 
ΙΏΟΤΘ ἰΏδη γΟΙᾺΓ. ρδτὺ- 

αὐτοῦ πυρὸς φλόγα: 8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν 
ΟΕ χη οὗ ἔχο ρος ὩΟΨΕΧᾺ Ῥμ»υξ ἐξα οι 

Ὁ θρόνος σοῦ ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα 
ἘΠπῸ6 ἰἤχοθθ οἶγνοι ἰῇὼοαΘ αοαὦ πο ἔς δὃρ6 

τοῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδο ἢ εὐθύτητο 
οὔ ἴῇς. ὅδε, “ δοᾷὰ ἴθ βίβεε ὡ ἈΝ Ἢ ΒιΣ Ι ΒἪ τος 

ῥάβδος τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 9 ἠγάπησας 
δίδῆξ οἵ ΜᾺ Κιησάοχγ ΟΣ τὴ, . Ὑουῦ ονεὰ 

δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας - ἀνομίαν. διὰ - 
ΥἸΒϊοοιβη655 δῃά ψοὺ Ὠαίθα Ἰδυν]θϑϑη655; ἰπτου ἢ 

τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, 
Ἐπῖ9 δηοίηϊεα νοῦ ἐπ αοά, ἐῃα Οοα οἴνου, Ὧ6Γ5." 10Απ8: “Ὑοὰ 

ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς “μετόχους | αὐ [{Π6] Ὀαρίπηϊη .Ο 
οΙ οἵ οχυϊίβεϊοι Ῥοϑιδθ ἴμ6 Ῥδυύίηθυβ. τ ἪΡ [6 δι κα. 

σου 10 καί Σὺ ,. κατ᾽ ἀρχάς, | ἀδίϊομ5, οἵ ἐπθ᾽ δδσίῃ 
οὗ νοι; δᾶ Υοῦυ δοοοσάϊησ ἰο Ὀοδιηϊηρθ, 156 1, δηα ἐπ Ὠρᾶν- 

ΘῺΚ 8.6. [6] ψΟΙΚΒ 
οὗ γοῦν πδηᾶβ. 11 ΤᾺΘΡ 

κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
χοτά, ἴὰς οασίῇ γψοῖ Ἰουπάρα,, δα ΨΟΣΚΒ5 ΟἿ ἰδ 6 

χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί’ 11 αὐτοὶ | ἐμϑγχεοῖγος ὙΠ] Ῥετ- 
μαηᾶβ οξνοι ὍΙ6 ἦε οΠδδνθῃβ; Ἐδμον 15, Ὀαὺ γοι γουγβεὶῖ 

ἀπολοῦνται, ᾿ σὺ δὲ [ἀγθ ἴο σοιηϑίπ σου - 
ΨἿΙ ἀοξίσου ἐπλουήξοινοϑ, γου- μυΐ ὉΔΠν; δηᾶᾷ ἰυ5ὲ ἼΚ6 

διαμένεις" καὶ πάντες ὡς 8 ουΐεοτ. βαγηχθηὺ 
γοὰ ὅτ γοπλδίτηρ [ὨΣΟΌΡΗ; δῃᾶ 811 ΔΒ [[Π6Υ ΨΜ{Π1ι 811 στον οἷά 

ἱμάτιον “παλαιωθήσονται, - 12 καὶ 12 8δη γοὰ ΜἘῈΠλλ πτᾶρ 
ουἶοσ βασυλοηξ ΨΨ011 Ὀ6 τοϑδᾶς οἹά,. τος 8ΠΩ͂ ἔμοὰ Ὡρ ἰπδὲ ᾶἃ5. 8 

ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, : ὉΙΟΘΚ; 86. δὴ οὗξοῦ 
85 1Ὲ ἰδϊηρ σον δροὰΐ νοῦ νὴ] 80 ΠΡ ἐμοι, 

ὡς -ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσοντα: σὺ 55 7 1θαῦ; δᾶ ὑπὲγ 
88 ουΐεχ ραττηθηὲ δά ἔπον ΜΠΡῈ δήεχοᾶ; σοῦ] ΝῺ 6 σμδηροα, μὰ 

δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ͵ϑγοι 818 . [86 β8126, 
θα ἴὴ6 ΕΙΣ (0Π6) ἃτθ, δῃὰ ἐπ ψεῶσβ οἔγψοι οί [86] γοὺ γϑδαῖβ ἘΜ}Π 

ἐκλείψουσιν. : ὭΘΨΟΙ τὰ οὐ. | 
ΣΝ ἰδ ᾿ δὲ τῶν ἀνέλ 13 Βυῦ τ τοζεν- 

πὶ τίνα ᾿ : τῶν ὧν; , 
τοναα μίοβομθ. Βαὲ οείμα ἀήμεὶς,  Ὅ806 0 ΨΈΪΟΏ ὁπ6 οὗ 

εἴρηκξν ποτε Κάθου ἐκ δεξιῶν ἰβθ ϑηρβεῖβ μὲ 86 
μδβ μὲ βαίά ξοτρεῖππ ϑίέψοι οὐδοξ τίρμε ρατί5] δον κεῖσ: ἥν αὐ ΤΩΣ 
μου ἕω ἂν θῶ ᾿ τοὺς . ἐχθρούς [ΤἙ δα, πρὺμ΄: 
ἐἶτις ἀπεὶ ἩΚΕΟΙν 1πὐϊρίρας ἴΘ οὅποιηΐεβ [1806 ΟΣ Θ,ΘΙ 65 
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85. ἃ 5001: ζοῦ.. γοῦν 
ἔθοὺ" ἢ 14 Αὐτῷ [Π6Υ--ποὶ 
811 βριτῖδ ΤΟΥ ΘῈ] ς 
βουνίσα, ϑδϑηῦ. ἔοσίῃ 
ἴο τλληδίο ῸΣ [Βοϑα 
ΜΏΟ 816 βοίῃρ ἴο ἰηῃ- 

ὑποπόδιον τῶν. ποδῶν σου; .14 οὐχὶ 
οὔὗγοιι ἐροίπίοοΊ οὔΐπθαο ἐδοὶ. οὔ νοι Νοῖ 

πάντες .::εἰσὶν. .- λειτουργικὰ πνεύματα εἰς 
8 ΕἸ ῸΝ 816 ῬΌΘΠΟΙν νοσκίης βρὶχιῖθ ἰηΐο 

διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς ΄ 

σου 

βοσνίςα Ῥοίῃδ βειΐ ἐρεθας - σοῦ [86 (ο65)-: 

μέλλοντας κληρονομεῖν -- “σωτηρίαν; ; . [ΒΟΥ βοϊναύϊοι 3. 
5 αροῦδ ἴο Ὀ6 ἸΠΒΟΣΙ ΠΏ. ΒϑΙν αὐϊοι Ις ΡΝ ᾿ 

2 ΕΝ 
6 ὨΘΟΘΗΒΑΥΥ - 0 Ὁ 

15 ἴο ὯΔΥ τοτα ἰἤϑη 

2 οΑιὰ- τοῦτο --. δεῖ . περισσοτέρως". 
Βοῦρα ἰδῖ5.. 1} 15 ἱμαϊηρ τῆο χα ρα ΠάΘΩῊΣ 

ες προσέχειν, “ἡμᾶς τοῖς 6 τιϑυδὶ ΄- αὐϊθι ίοῃ 
ἰο ῬῈ μνίηξ [πλ1.61 ἰουνασα. 15 ἰο 188 ἘΠΙΠΕ5) ἴο Ἴδ6 ἐδιὴρβ θδτὰ 

, ἀκουσθεῖσιν; “0 “ μή . πότε [ὉΥ τ5, ὑπδὺ ψ ΤΆΒΥ 
αν, Ῥεβθα μβαχᾶ, ; οΐ βογλοίϊτη6 ἐπ ΡγΟΣ αΥΙΓῚ ΘΎΒΥ, 

᾿ἀταραρυῶμεν. ὦ εἰ : γὰρ - ὁ {2 }80γ: ἢ μδ΄ σοΐὰ 
6 τοῖρῃξ Ὅδ ταδᾶθ ἴἰοὸ ον Ρεβιᾶθ, 1Ε ΤΟΥ 186 

: διὴ ἀγγέλων. λαληθεὶς "λόγος 
ΤπγοΌΒᾺ ---- δῆρθὶβ. : μανίην, νος 319). 432] ψνοτὰ 

ἐγένετο. βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ. 

5ΡΟΚΘῺ ἐὨΤΟΙΡῺ δηροῖς 
Ῥσονθᾶ ἴὸο ὍΘ’ ἢστη, 
δια ΟΥΘΙΥ ΓΘΏΒΘΤΘΘ- 
δοῃ πᾶ - ἀϊβορθαϊθηὶ 

ῬΘοδσΩΘ .. 5΄80186, δὴ δυεῖν ἰτατιβεσθϑϑίοι δᾶ αοὺ τοοεῖνοα. α στεϊτὶ- 

παρακοὴ ἔλαβεν - ᾿ ᾿ ἔνδικον Ῥυϊἧοη ἔπ ὨΘΥΙΠΟΩΥ 
ἀϊβορβαίθηςθ τϑοεϊνεα ΔΕΎΘΘΘΡΙΕ ἰο 7.586 6 ̓ Π  Τα5ιϊσο; 38 Ὠοχ 

μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα [5081 τ ἐβοᾶρθ ἢ 
ῬΆΣΊΙΩΒ ὈΔΟΚ Οὗ τουνασᾶ,. Ὸ γα 5881 γα ἤδ6 οἂὔΐϊ, ττρ ἤδγο. ποριβοϊθᾶ: ἃ 

τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἰ5αΙϊναύϊου οὗ Βυσῃ 
ΟΣ 50: ἔτεαὶ Βανί Ῥεε πποόπςεσηεᾶ οὗ βαινϑίϊοι,  συραίσθθα ἰὼ ἰμαὺ τὲ 

ἥτις, ἀρχὴν: λαβοῦσα .. ΄-. λαλεῖσθαι Ῥαρδῃ. ἰο 886 5ροΚδη 
ΑΘ Ά, απ μα Βανίπδ τασελνϑᾶ. ἴο Ῥ6 Ῥθίῃβ ΒΡΟΚδῶ [ γουρ [ΟΕ] - Τισγά 

διὰ “τ τοῦ... κυρίου, ὑπὸ. .:.... τῶν δια. ψ88. νου ῆρα. ἴὸγ 
τπκουσίν ἴδ8.. Τοχά,’ Ἐγ΄ “ ̓[δλ6 (0668) } ῃ5 Ὁ ὑπόβα Ψη:Ο μθδτᾶ 
ἀκουσάντων. εξ ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, [Εἰτπα,. 4 8116 αοἂ 
Βανίῃρ Ἀθατά,, τνϑβ βία ὈΠἰχϑα, Ἰοϊπθᾶ τὰ δαχίὴρ «1 

4 - συνετειμαρπυροῦντος - ον τοῦ - θεοῦ ὯΘ55. -ὐῦχ 5ἰσῚ5 88 
:ΟΥ. ̓ (οπὸ). Το τν Ὀθδχίε υἰϊηθαϑῚ ὭΡΟΩ οὗ ἴδε. ῶΝ 611 65. Ῥογίθηϊβ ἀδὰ 

σημείοις τε. καὶ τέρασιν." καὶ . ποικί ας ψϑυῖουβ Ρον ΘΣΙαΙ 
ὍΜΩΣ : δηᾷ, πνεῦμ ἴο ἡρψνν διηᾶ. ἫΝ που Ὸ γκ5 ΔΗ ἅ ὙΠ᾿ αἷς- 

γννᾶμεσιν καὶ πνεύματο ἴου ρισμοιῖς 
, Βόνοχβ ᾿ δηᾷ, Ν᾿ οὗ φρῖτῖς 3 ΠΟΙ͂, πο αἰαϊθαθίδης ἀπτθαθοαβ ἢ "ΟΣ ἈΟΙΥ 

κατὰν ἣν. αὐτοῦ. θέλησιν; “- -:... 0 Βρὶτ!ς ἐοϑοτβῖηε ἴο μὴβ 
Μ811). να κε τες 

5. ἘῸΣ 1 15. ποῦ:ἴο 8:- 

: ΠΗ εν 0 Ὁ ὉΠῚ λα ἘΝ κει 1το- Ἰ86᾽ ΟἿ Πΐαι 

επτσορύ -: γὰρ ᾿ἀγγέλοις - ὑπέταξεν. - τὴν 
ὐπ Νοξεν όχι. τὸ ̓ ΒΠ 618 τ Βδ Β)βοίεα:: 186} ρο]ς ἐμαΐ μΘ ὯΒ5᾽ 5185 

οἰκουμένην ---- τὴν ͵εοἰθα ἰμ6. ΠΙΛΒΔΡΙ θα 
Ὀεῖπε. ἐμ ΗΟ [βασι] λ ΜΕΝ (ο}6) δασί ἰο ᾿δόΐηδ. ἀρουῖ 

ο μελλουσαν, ᾿ς περὶ . αλοῦύμεν" 
Ῥοίδε ἃ δρουξ (ἰο ςοταδ)ν ̓ ἀροαΐ τ ΟῚ πνὸ δα κρξαιεῖοβ; ΨΠΟΕ, ΜΘ 818, βρέδι- 

6 διεμαῤτύρατὸ ᾿-. δέ: ᾿: ποῦ : τις 188. 68υδ᾽ ἃ ιφετίαια 
᾿ ψἰὐμοβό. 'Βδ5. 49. Ὅ6 Ῥοσεὶ ἰδουε οὐδ μων μὰ Βοιαα ΏΟσο. βοιωθουθ 

λέγ, ων Τί. ἐστιν’. - ἄνθρωῶπος «ὅτι Ῥτγοοῦ ΒΟΙΊΘΜΏΘΓΘ, ΒΒ - 

ΞΑΣΙΩΝΣ "ἢ ΛΝ ΒΑΣ ..00..... 5 : 2. 1 δι τ δῶ; αὐ πρὶ “ἸΜΏΔὺῦ εἶδ Τῆδῃ 
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μιμνήσκῃ . αὐτοῦ; 
γοῦ 816 σϑι σὴ οὗ Ἀίπα, ΟΥ . Βοῷ οὗ γαδι - 

ὅτι “ἐπι σκέτττῃ αὐτόν; 7 ἠλάττωσας 
᾿ Βἰπαῦ ἴοι ταϑᾶς 1655 

᾿ ἀγγέλους͵. δόξῃ 
ΔΏΒΕ15, ᾿᾿ἴο ΚΊοΟΣν 

(δ) γοῦ δτὸ Ἰοσκίηῃς ρου. 

αὐτὸν βραχύ. τι’ 
Βα. βῃοσγὶ βοταδίίηρσ ΣᾺ 

ἐστεφάνωσας 
δᾶ ἴο ΒΟοπὺσΣ 6 ψοῖι οσοηδα". -- Ὠἶτα, διὰ 

κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
γοῦ βεῖ ἄοσσὰ ἰτπὰ ὌΡροσ πὸ ΟΥΚΒ οὗ μ6 δηᾶβ 

σου, 8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω 
οἴ ψγοῖι, 81} (ἰμ 65) σοῦ δαρ]εοίοα. ἄοναι πᾶσ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ" ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ 
6 ρος. οξ μίση; ἰὰ ἰῃ6 ΖῸΓ ἴο Βαρ76ο! το Βέτα 

τὰ πάντα. οὐδὲν ἀφῆκεν “ αὐτῷ 
186. - 8} (ἰμΐπε5}. ΔΟΥΒΙΩΒ - ΒΘΊος ΡῸ ΕΣ ἴἰοὸ Εἷτα 

ἀνυπότακτον. νῦν δὲ - οὔπω ὁρῶμεν 
πηβυθ]εοίςά... ΝΟΥ͂, Ῥυΐ ποῖ δϑνεῖ νὰ ἐτοι ἔἰξοϊησ 

αὐτῷ -.. τὰ ΞΘ πάντα ὑποτεταγμένα" 
ἰο τὰ ἰῃ6 5811 (81Π}65) Βανι θῶ βυθ]θοεϊρᾶ; 

9 τὸν. δὲ βραχύ- -.- τι. -. παρ᾽ ἀγγέλου 
6 Ὀὰᾳ 5μοτὶ βοχηθί βίη. ΠΌΣΟΝ Αὐρννον : 

οὖς ἠλαττωμένον βλέπομεν ᾿Ιησοῦν 
μᾶνίαθ Ὀθοθα ταϑὰς 1655. τἴνὸ δὲ Ἰοοκίηρ αὖ σ265.5 

καὶ. τιμῇ. 

διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ .. καὶ 
Ὡσοῦρῃ [ὰ6 που ΟΣ ἴῃ 6 ἀδαίῃ. ἴο ΕἸΟΣΥ δηάᾶ 

τιμῇ ὐπὸ ἐστεφανωμένον, ὅπως - 
ἰο ΒΟΟΣ ᾿ βαυληξ 66Ὼ Ἴσον θῶ, 50 ἴῃδὲ 

Ξὴ χάριτι: θεοῦ: ὑπὲρ παντὸς 
ἰο ἀπάοβεχνεά Εἰπάμϑβα οὗ αοὔ ονϑσ. ϑνοὺν [88] 

γεύσηται θανάτου. ᾿ ᾿ 
μΒ6 χηϊρῃΐ ἰαϑίΐθ Ὁ ΟΣ ἀεδία. εὐ . 

10 "“Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι’ ᾿ ὃν 
᾿ς Ζεννδ8 Βαΐηρ "ΟΣ ἴο᾽ ἈΠῸ, Ἰδτοῦξα ποτα 

τὰ πάντα. καὶ δι᾽ οὗ τὰ. πάντα, 
186 811 ([ϊπ|55) δᾶ ἐσοιρα τ᾽ Ποτα ἰδμ8 811 (δἴπρο); 

πολλοὺς υἱοὺς. εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν 
ΤΑΔΕ βοῦβ ἰηΐο ΒΊΟΥ Βανπλε 1Ιδὰ ᾿ 1Ὰὃ6 

ἀ ὃν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ. 
οὐρχῃ ΑΝ οὔθ. βδινδα!οη οὗ θη ἰὨΥΟΌΡΗ 

παθημάτων τελειῶσαι. 11 ὅ 6ῸὃϑΘτε γὰρ. 
ΒΟΥ Β5 οἷς το. Ρεσέβοῖ. τ ΤΒ6 (σπ6) δπᾶ Ἴοτ᾿ 

ἁγιάζων καὶ 6Ξοἵ ᾿“ἁγιαζόμενοι. “ἐξ 
βϑηοὐ νη: δηα {π6 (0Π68) Ραίηρ βα πο θα οαξοξ 

ἑνὸς πάντες: δι᾽ ἣν αἰτίαν . οὐκ 
οὔθ. 81; “ ἰμχουθῃ “ΨΕΙΘΒ οαῦδθ ᾿ς ποῖ 

ἐπαισχύνεται ᾿᾿ἀδελφοὺς αὐτοὺς 
Ἀθ 15 ταδᾶβ δϑλϑιηβᾶ ροῖ Ῥχοίμοσβ ἔδεται. 

καλεῖν, 12 λέγων. ᾿Απαγγελῶὦ τὸ 
ἴο ὍὈ6 σΑΠΠὩΡ, ΒΆΣΊΩΒ 1 5 8}1} τουτί Ῥδοῖκ τὰς 

αὐτόν; τ καὶ, 

᾿βϑιναύοι ᾿ 
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ἢ υἱὸς. ἀνθρώπου. Γμδ γοὰ Κοαρ Εἰ. 1ῃ 
ΤΙ] Π6, ΟΥ ΓΘ]. βοὴ οὗ 
τήϑὰ [δ΄ γοὺ ὑδικ6 σᾶσο 
ὍΣ Ὠἰτῦ -7 γοὰ τδάδ 
ΐπα 8 {016 Ἰοοῦ 881 
8ΏΡΘΙ5; ΜΠ. ΘΊΟΣΥ δῃὰ 
᾿όποῦ “ ψου: ὁτοσηθα 
ἌΒΏΩ, ΔῊ - ρῥοίηὐοα 
Ὠΐηῃγ. ΟΥΘΙ ἔῃ 6 ΨΟΣΚ5 
Οὗ γο πδηᾶβ. 8 Α]]} 
“ῖαρα. γοῦ βαρ ]θοϊοα 
ὉΠΑ͂ΟΥ ὨΪ5 ἔδοὺ." ΕΌΣ 1 
Ἐϑῦ Ὧδ6. βυρἠθοϊδα  .811: 
ὑΐηρβ -ἰἴο Ὠΐὰ Οοᾶ 
ἰοὺ ποὐμίηρ δῦ 15 
ποῦ. βυδίοου ἴο- Εἰχα, 
Νοῦν, ἰῃουρῃ, ψα ἄο 
ῃἠοὺ ψγεαὺ 566. 811: ὑῃπρϑ 
ἴῃ Βα] ούϊοχν ἴο.- Ὠῖχη; 
θΡαὺ 6 δ ῃοΙα Φόσαδ, 
ΠΟ. ἢδ5. δοῃ. τηϑᾶθ: 

16. {8 Ἰοσοσ. ἴδ 
ΒΏΡΟΙΚ, - τον θα Β΄ 
ῬΊΟΥΥ͂ δηα. .-ΠΟΏΟΥ- ΤΟΥ 
παυΐηῃρ Βα ογρα, ἀθα, 
Φπαῦ 6 ὃν -Οοαπ υπ- 
ἀρβδουνοα Κἰ πη 655 
τηϊρὴῦ ἰαδίθ ἀδδίῃ ἴοτ 

ἐτο ΘΥΘΕΥ͂ [18]. 

10 ἘῸΣ ἐὐ 5 ΓΟ 
ἴος [86 ομϑ᾽ ἕο ΒΟΒΘ. 
58 Κὸ 81 ἰδίωρα 8716 
ἀπ ἰμσουθβῃ ΠΟΙ 
81} [2294 {3} ὅτε, ἰὴ 
Ὁγϊηρίηρ ΤΊΘῺΨ ΒΟΏΒ. (0 
ΘΊΟΣΥ,. “9 τηδῖκα. [6 
ΟὨΙΟΣ ᾿Αροαῦ οὐ ὑποὶσ. 

:ϑογἔθοῦ. 
ὉΒΓΟῸΡΉ ΡΌΣΤΟΥΙ παρ: 

1 ἘῸς οί ὯθΘ ψῸ 
5 ΒΘ ΠΟ ΣγΙὴΡ ΕῸΝ 
{μοϑθ΄ ΜῈῸ δῖδ' ΠΕ 
βϑρουϊῆοα 811. [βῦθ 1] 

ἔχουσα ΟὨΘ,. ἃ ἔἴοσ 

ἐδ σϑῦϑα 6 ἰ5 ὩὨοῦ. 
᾿Θδτηθα ἴῸ 6811 ὑπργ΄ 

ΟἿ 5. ἜΘ. 
ΒΆ)5: “Ἱ ΜλΜΠ|μ ἀθοῖδτθ. 
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τοῖς ἀδελφοῖ ου, ἐν μέσ 
ἣ πρπριμς ἐ τη, ἴχ τᾶ 

σε 13 καὶ πάλιν 

ὄνομά σου. 
πᾶῖηθ οἶγοι ἰο ἰὴ 6 

ἐκκλησίας ὑμνήσω 
οὗ δοσϊοϑὶδ Ι 5581] Ὡστὴ σου; δρᾶ δϑαὶῃ 

Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ: ᾿καὶ 
Ι ΒΏΔΙ ΡΟ ανίωρ ἰσυβίεὰ ὑρὸὰ δἰ; δμῃᾶ 

πάλιν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία. μοι 
δθαΐϊθ ΤΟ! ΣΖ ϑῃᾷ ἰδῆς 1:16 ον 5 ψ  ομλ ἰο τ 6 

ἔδωκεν ὁ θεός. 
ΓΕΥΣΙ [1.0 αοά. 

14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν 
δίησθ ἐποσθέοσα ἐπ {6 ῬΟγ5 845 5μδχϑᾶ 

αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς 
οὗ ὈΙοοά δᾶ οὗ ΒεΞἢ, 8150 Ὧ6 

παρατιλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, 
πὰ ΤᾺΣ ΔΘΩΣ Ὀοβ6. μ6 ραζίοοις οὔ ἰῇ νεσν (155), 

διὰ τοῦ θανάτου 
Τσου ἢ 186 ἄραίϊᾳ 

καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος 
Δ 6 τοὶρῃξ τ3κο ᾿ποϑοοϊδνε ἴπ6 (ΟΠ 6) ἐπα ταὶρϊ 

ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν διάβολον, 

ἵνα 
'λ οχᾶοσ 1πδὲ 

αν οξἴμθ ἀσδίῃ, τὰῖϊσ 5. ἴὰ Θ6νῈ, 

15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι 
8δ8η4ἃ 6 πιϊρῃΐ διΐοσ οἱ ἴδθ5ε, 85 Τῶν 8.8 

διὰ παντὸς τοῦ όβῳ θανάτου ζῆν 
φομῷ οὗ ἴμ6 ἴο ΡῈ ἄντ ἴο ἔδδσ. οἵ ἀδϑδία - ἰὩσουρῃ. 811 

ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ 
ΟἿΘ5 οι ἴθ μὸν οΥΘ οἔ βίδνουν. Νοῖ ἔοχ 

δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, 
ΘΟΙΌΔΙΙΝ ΞΟΙΔΘΘΥΘ Οὗ 8165 615 Ἠ6 15 ἰδ κὶτιρ ΠΟΙᾶ ἀΡΟῚ, 

ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 
Ῥαΐ οἵ βεεὰ οὗ Αρσγϑῆβϑχηῃ ἢ6 15 ἰδίῃ ΒοΙα ἀροι. 

11 ὅθεν ὥφειλεν κατὰ 
Ἐτοτὰ ΜΒ ο ἢ Ὧθδ τνῶβ οὐ ἱηβ δοςοχάσω ἴο 

- πτάντας τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, 
811 (1805) ἴο 6 Ῥγχοίμουβ ἴο 6 τηϑᾶθ 11Ξ6, 

ἵνα ἐλεήμων . γένηται καὶ 
ἴὰ ογᾶφν ἰμδξ ΤΑΘΤΟΙΣα Ἦ6 τὐϑἣΐ ὈΘοοσ 6 δοᾶ 

πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, 
Ζαἰῖζῶξα] οὨἱΘΕ ὑσιθσὶ [86 (μη 55) ἰοναστὰ ἰδὲ Οοῦᾶ, 

εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς 
1᾿ῖο τῆλε ἰο Ὀ6 τ ϑκίηβ χορ δϑέοῃ ἔοσ {12 7:1} 

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ 18 ἐν ὧ γὰρ 
με Ὁ ΟΣ [16 Ῥθορ]α; χὰ ΜΏΪΟΒ (ἐἰη 5) 20: 

πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, 
Ὧ6 85 βυβογοα 6 Βανίὶηξ Ὀθθη ἱετηρίθα, 

δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 
Ὧ6 15 ΔΡ16  ἴο ἔπε (65) Ῥοίηρ ἰορχρίοθα ἴο δἱᾷ, 
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ΟΣ ϑὴθ ἴο χὴν 
Ὀτχοίου; ἴὰ [6 τηἱὰ- 
16 οὗ [{Π6] σοηρτα.- 
ραύϊοθ Σ {11 Ὀγϑίβα 
γοὺὰὺ πιἰύρ βοηρ,᾽" 
13 Αηᾶ δραΐῃ: “Ἵ ψ1] 
ὮδγΥθ ΧὩ ὑζιδῦ ἴῃ 
Ὠἰ." ΑΔΩΔ δίῃ: 
ἼΘΟΚΙ ΤΤΖ 8324 ἴῃ 
γουρ ΟὨΠασγθη, ΜΈΏΟΣΩ 
Φομονϑ" σάν Τ26.ὁ ὁ 

14 ΤὨΘγθίοσθ, δἰῆοα 
ἔῆθ6ὸ “ψγουρ ΟἸὨΠ]αΓΘῚ 
ΔΙῸ ΒΏΔΙΟΙΒ οἵ Ὀ]Οοοά 
8}(Ἢ ρθῆ, Ὧ6 εἷἶξὸ 
ΒΙΤΑΛΙΑΙΙν Ῥδσγύοοῖκ οἵ 
ὑῃ6 βῖὴθ ὑδίτισϑ, ὑμδξ. 
ΦὨΧΟῸΡῺ Ὠἷ5 ἀθαΐῃ δ 
ταῖϊσῦ ὑσῖὴρ ἤο ποίῃ- 
ἸῺ [0868 οὔθ πϑγίηρ 
006 τῆθϑὴ (0 ΟϑΌΞ6 
ἀοραΐῃ, ὑπμαῦὺ ἰδ, {88 
ὭΣ; 15 δῃᾷ [δ] 
6 χιϊὶρῃῦ θιυιδηοί δῖα. 
81 ὕμοθσθ ψῺΟ ἴοσ 
8. οἵ αἀϑθαΐῃ ψεϑῖα 
βυρ]οοῦ ἴο ΒΘ 81]: 
σοι ὑπο Ι1γ65. 
106 ῈἘῸΓ Ὧδ6 ἰδ ΓΘΑΙν 
τοῦ 8.55 δῦ ρ, ΘΏΡΘΙ5 δὖ 
811, θὰ Π6 ἰβ5 διϑοϑίδὺς- 
ΪΏ 5 ΑὈΥΒΏΒΙλ 5 566, 
11 σου βοα Θ]ν Β8 
5 ΟὈ]ροα ἰο Ἀ86- 
σοχθ ᾿κ Ὡἰβ “ὑσγοίμ-᾿ 
ΟΥ̓ [Ιἴἢ 8411] τϑϑρθοῦβ, 
ἰᾶὺ πὲ πρηῦ Ὀ6- 
σοΙΘ 8 ΙΏΘΤΟΙΣῸΙ δηὰ 
ΑΙ ΤῸ Πίσῃ ραβδί. 
ἴπη ὑῃϊηρβ ρογίδίηϊηρ, 
ῖο οὔ, 'ἰπ ογάᾶρυ ἰὸ 
ΟΥΟΙ Ῥχγορ θοῦ 580- 
τίῆοθ ἔοσ ὑῇ8 5105 οἵ. 

6 Ῥϑορῖθ. 18 ΕἘῸΣ 1ῃ 
ὑμδὺ Ὧ6 561 Ἠδ5 
ΒΌΒογοα σψθη Ὀοίηρ 
ρΡυῦ ἴο ὑμε ὑδδὺ, μ6 
ἰβ 8016 ἴο οὐ ἴο 
{86 αἱᾶ οἵ ἔμποβθ τψῶῸ 

816 Ὀοίηρ μι ἴο {88 
ἰρϑῦ. ᾿ 

13. Τομονδῆ, 017ι8,11,18πλατείι,ϑο. (ΘΩ͂, 

ϑαίΐδῃ, ϑυρα 11,18, 
ΒΑΡ ρυρ, 145 Ῥον!!, ΒΑΜΕ; 

969 ἨΒΒΕΕΥΥΝ 8:1.-.-9 

Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεω ΟομἝΘαΌΘΗΝ 
9 ἘΧοτα ΜΈΣΟΙ, Ῥγοίῃοσβ ΒΟΙν οὗ ἜΤΗ, 9 ΒΓΟΙΗΘΕΝ, ΤΡῚΣ 
ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν [οὐ [886 ἈΘΑΥΘΏΙΥ 0811- 
οὗ Ἀδανθ νῦν ῬΑΣίδικουβ, τηϊηᾶ τοῦ ἀοννα 1μ6 ἰπβ, παν δ [86 δροϑ- 
ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆ ὁμολογίας 8. 8ῃΔ ἈΙΘᾺ Ῥτὶθϑῦ 

ΔΡΟΒἕα δρᾶ ΝΥΡῚ τοῖσδε οὗ τῆδ παγ ν λας ΜΏΟΧΩ Ἧς φρυ οοδ νον 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, 2 πιστὸν ὄντα τῷ ἰ 
ΟΕ τ Ζ65015, ΦΑΙΏΣᾺῚ] Ῥρίπρ. ἰο [8 ἴοπο) το ἐπε Ομθ ὕμθ ΐ μιϑὰε 

ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ] 85 δ15δὸ ἰῃ 811 {π6 
Βδνὶηβ τῆδᾶθ πίων 8:5. 81 Μοβεβ ἰῷ ΜΠΟΙῈ ἰπ6 | ΠΟΌΞ6 ΟΥὮ μαὺ Οὔθ. 
οἴκῳ αὐτοῦ. 8 πλείονος γὰρ οὗτος δό ἢ ΕῸΣ [86 ἰΙαὐέθσ. 15 
Βοῦυδα οὗ μίγη, ΟΣ ἐπογον ἴου ἰδῖ5 (ΟΣιο) οἔ ῥξης. ὁουπῖρα ΟΣΤΗΣ οἵ 

Η Ν »ρ Ο 8 ΜοΞΘΚ, παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται. ἸΠΑΘΙΠΌΟΗ 85. 86 ψΠὺ Ῥοβϑιᾶς ἹΜο565 Ἦδ5 6 θὰ ςουηΐοαᾷ ψψοσίον σοῃϑέσιοις ἐδ Ὧ85 ΤΟΤΕ 
καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει ΒοΠΟΥ ἰπαῃ {πμ6 Ὠοιδ6. 

ΔΟΟΟΧΟΙΩΡ ἰο 85 ΤΌΘ ἢ 88 τοῦτα ΠΟΏΟΣ Ἠ6 ἰ5 πανίῃρ [4 ΟΥ ΘΟΌΣΒΘ, ΘΥΘΣΥ͂ 
τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν’ ᾿ Βοῦβα6. ἰ5 σοπδύχιοιοα 

Οὗ ἴπ86 πουβε ἴμ6 (ομ68) Ββανίῃρ σομδίτυςίϊα 1; [[ῸΨΡ βοῃθοῦθ, μα [6 
4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό ἰμαῦ οοπδίταοίθα 811 
ΕΟ ἴοῦ ποῦθε ἰβ Ῥϑίηρ σοῃβίσιοίςξα Ὄν |ῃϊηρα 5. αοά, 5 Απά 

τινος, ὁ -δὲ πάντα κατασκευάσας | ΜΌΒΕΒ 85 8 αὐξομᾶδης 
ΒΟΙΏΊΘΟΩΘ, 186 Ὀθξ 811] (55) δανίπρ σομπίσχαοϊθα 

θεός. ὅ᾽ καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ 
ασοά. μὰ Μοξεβ ἱπαροα ξαιίῃξυϊ ἴῃ ΠοΙς 

τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον 

νὰ 5 ἔα 7.1 ἢ 811 {μ6 
Ποῖι86 οὗ μαῦ ΟἿΘ 85 ἃ 
ἰδ σον οὗἩ {π6 ὑπϊηρ5 
ἔμαῦ όσα ἴο Ὀ6 5ρο- 

1886 μουβθ οὔτ 845 βυροχγαίηδίθ ἰὸς τϑλίηθθβ. | ΚΘῚ δίϊζογπσασας, 6 υΐ 

.; τῶν ᾿ς λαληθησομένων, 6. Χριστὸς | ΟἸὨσδὺ [85 ξαὶ ΩΓ] 
οὗ [86 ([Π]11655) ἴο 6 ἔα ΙΧ ΘΙ ΒΡΟΙΚΘῚ, ΟὨσίδὲ [25 ἃ ΞΟ ΟΥ̓ [6 

δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ" οὗ Βοῦδο οὗ ὑπδὺ ΟΠδ. ὅγ8 
816 [6 Ὥσυδ6 οὗ ἰῃδΐὲ 
ΟὨΘ, ἱξ τὸ τᾶκὸ ἔδοῦ 
ΟἿ ὨΟΙΑ͂ οἡ ΟἿΙΪΓ {766- 
ΠΟΘ ΟΥ 5ΡΘΘΟ 8πᾶά 
ΟἿΣ Ῥοδδίϊηρ οὐδοῦ ἐμ6 

Ῥὰξ 85. 5οὺῦθ. Ὥροὰ ἴμθ ἤουθα οἵ πἰἷπι; οὗ ΨΏοσα 

οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰν τὴν παρρησίαν καὶ 
Ὠοιδα γα τα Μὲ, ἱξδνοσ μα οὐΐβροκϑηθϑδα δὰ 

τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν 
16 Ἐραχηῃς οὔἴθεο ἤορθὸ ὑμἷ ΨΩ βε 8018 

κατάσχωμεν. ΒορΘ Βστὰ ἰοὸ {πὸ θηᾶ. 
νν6 5Βῃου!μᾶ ΒοΙ]ά ἄονῃ. . Ἴ ἘΟΥ {πῃ ΤΘΆΒΟΙ 

Ἵ Διό, καθὼς , λέγει τὸ [ιϑὺ 85 86 ΠΟΙΡ βρέτὶῦ 
ΤὨΤΟΌΡΗ ΜΉΘ, δοσοσάϊηβ 88 [5 βαγίῃρῷ ἐμ} 5805: “ΤἸΟΘΔΥ ἰ τοῦ 

ῬΘΌΡΙΘ Ἰ᾿ἰδίθῃ ἴο Ἠΐπ 
ΟῚ γοΐσο, 8 ἄἀο ποῦ 
Βασάᾶθῃ χοῦ Πθαχίβ 8.5 
ΟὨ μθ οσοσδϑίοθ οἵ 
οϑδυβίηρ ὈΠΘΥ δῆρου, 
85 ἰὼ ὑῃ6 δ ὺὴ; οὗ ζγ8]κ- 
ἱὴρ 186 ἰδοῦ ἰὼ ἐμ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον Σήμερον ἐὰν . τῆς φωνῆ 
πρίτῖς 6 ΠΟΙ͂ - Ἰοᾶδν ἰξονοσ οἵ πὲ ἀρομς 

αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 σκληρύνητε 
ΟΥ χα τοῦ 5ΠΟΊΌ]α ΠΘδΥ, ποΐ υοτ ΞΒῃομμα Βαζάθῃ 

τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ 
16. πραγῖβ ΜῈ χοῦ 85 "'ἴὰλ ἴ 6 δθιωριςοχχηθηΐ, ΄ 

κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ 
δοοογάϊπρ ίο ξαΒ ἀδν, οὔἷβε ἰεβήηβθ ἰπ ἰδ] ἩΠάΘΙΏΘΒΒ, 9.10 ἜΘΗ 
ἐρήμῳρρ, 8 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες  Σοῦκ ζοΓοζαύῃοιβ τηβὰθ 

ΨΠάΘΙΏΘσθ, ΨΈΟΥΟ ἰεβιοα ἴ6 ξαίμοιβ. [ἃ ἰδδὺ οὔ τῶῷλῪ ψἱ ἢ 
δι ὑὙ]81, δῃᾷᾶ. γοῦ ὑπο ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον - τὰ ἔργα. μου 
δᾶ βθθὴ ἴὩΥ ὍΟΥΚΒ ΟὟ χοῦ ἰῷ υὑχόνὶὴξ δᾶ ἴδον βᾶὲν ἰῃὴ6 ΨΟΥΚΒ Οὗ χχ8 
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τεσσεράκοντα ἔτη. 10 διὸ ΤΟΥ ΙΟΓΓΥ γΘϑτβ. 10 ἘῸΣ 
ἐοτν ΨψΘΔΓΙΒ; {σου ψὨΐσἢ } ὑΠ15 τρῦϑΟῺ, τα 

δ , αἰδρυπίεα ν᾿; [541] - προσώχθισα τ γενεᾷ ταύτῃ 
τ Ββδοδιας ἀϊορυδισα ἰουνναχα ἰο 6 ΕΘΠΟ ἰδ δ βθμθγαύίοα πᾶ 5816, 

ὝΒΕΥ αἰταῦν 5 ΡῸ ΔδῦΓΑΥ͂ 
ἴὰ ὑπο Ὠθασβ, 8δηᾷ 
[6 Υ ΤμοΙβθῖνοβ, πᾶν 
ποῦ ΟΟΒῚΘ ἴο ΚΗΩΟΝ ΠῚ 
Ὑ8}5.᾽ 11 5Ο.Ὶ 5ΟΙΟ [ἢ 
ΤΥ ΔΏΡΟΥ; “ΤΏΘΥ 5021] 
μοῦ δηΐοσ᾽. “αῖο ΠΙῺΨ 
ΤΣοσί. 7}Σ Ε 

12 Βεναζα, Ῥτοΐμοτε; 
ΟΥ ἔθβδυ. ὑΏθΓο 5δουά 
ΘΟΥΟΥ Οδύθῖορ ἴθ ΘῺΥ 
ὉΠ6 Οὗ γοὰ 8 ψ]οΚρᾶ 
᾿ϑατὺ ἰϑοκίηρ {αὶ ἢ. Ὁν 
ἀγα ὴρ ΔΚ σοῦ [8 
νῖπρ αοα; 15 Ῥαύὺ Κοαρ 
ΟἿ ΘΧΠοΥ Ϊρ ΟἿΘ. 8" 
ΟὗΘΓ ΘΔ ἢ δΥ, 85 ἸΙοὴρ 
85 ἰὸ τᾶν 6 Ο81168 
““ΓΟάΘΥ,᾽ Ι͂ῸῸΟΥ θα 
ΒΩ ΟὯ6 Οὗ ὙοΟτΙ Βῃου] 
ὈΘοοπιθ ὨΔΙεηΘά-. ὉΥ 
186. ἀδοδρύϊνα ρον οΥ οὗ 
βίη. 14 ἘῸΣ ψὰ βού δὶ 
Ῥϑθσοοσῆθ ρδυίβου οὗ 
π6 ΟὨχίδῦ ομ]ν 1 τὲ 
"ΤΩΆΚΟ ζαβῦ ΟἿ ΠΟΙ οἱ 
[6 σουπάρθησο νγὸ Ὠ84 
αὖ ὑπ6 Ῥοριπηΐηρ Ἔτην 
ἴο ὑῃ6 δηᾶ, 15 ψΏΠῸ ἐὲ 
ἷξ Ῥείηρ βδαϊᾶ:: “ΤοάδΥ 
ΖΞ χοῦ Ῥθορὶδθ Ἡβίθῃ ἰο 
ὶβ οὐ γοΐςθ, ἄο. ποῦ 
Βδγάθῃ Ὑοῦκ Ὠθατίβ 85 
ΟἹ ὅπ οοσσδδίοῃ -οἵὗ 
Οδιιδίηρ ὈἸΟΟΣ ΘηρΡΟ Γ᾽" 

.16 ἘΌΓ. ΨῈΟ : “Ψογδ 
ἴδον δμδὺὶ μρασγὰ - ϑη 
γοὺ ῃγονοκρᾶ ἰὸ ἰδ 
ΒΏΡΟΓ9 ὉὨϊα ποῦ;,- 
ἔδοῖ,. 811 ἄο ο.. πῆς 
ψνοηΐ οἂΐ οὗ Ἑργρὺ τ- 
αογ. Μοβθο 17 Μογθ- 

καὶ εἶπον ᾿Αεἰ πλανῶνται τῇ καρδίς-. 
πᾶ Ι5εϊἃ Ἐνετ. 1)ὸν 8 ΚΟ βοῖνδα οὺσ ἰο ὴ 6 ροσί; 

αὐτοὶ δὲ οὐκ. ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου’ 11 ὡς 
δεν Ριΐύ. ποῦ ἴδον Καονν ἐμ6. να 5. ΟΥ̓ ΤΘ; ' 85 

ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου. Εἰ εἰσελεύσονται εἰς 
ΓΜ ΟΥΘ ἴῃ ἴῃς ψταί οἔτηθ τὲ Ἐδὸν Ψ11 οηΐοσ ἱπίο 

τὴν κατάπαυσίν ᾿ μου. 
1.6 οϑδβίηδ ἄοννι ᾿ ΟΣ τη6. 

12 τ βλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε 
τσ τ Βὲ τοτι Ἰοοκίηρ αἰ, ῬὈτγοΐίμουβ, - ποΐ βοωθύχη 

ἔσται -ἕν . τινι. “ ὑμῶν - καρδία πονηρὰ 
ψΡ6 ἴῃ δγοῦθ. . οὗ τοῦ Ἀραχὶ ΜΊΠΚοα 

ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεόῦ ζῶντος, 
οὗ ὩΔΌΘΙοΕ τὰ 8 ἴἰο βέδπα ΟἿ ἔσγου οοὰ Πνίηρ, 

18. ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς. καθ᾽ 
Ῥαυΐϊ.. Ῥ6 τοῦ βουσὶ βοῖνοθ. ϑοςοσαϊηρ' ἰο 

ἑκάστην. ἡμέραν ἄχρις οὗ : τὸ Σήμερον 
ἐντδαι, " ἅκδν, , ὉΠΤΗ ὙΨΏΙΟΙΣ [{πλ6]7. 6. Τοάδν 

καλεῖται,  σκληρυνθῆ-. 
11 15 Ῥείη ῬΑ Π6ᾶ, 1Ὰ οτάος ἐπ ἘΤῚ ποῖ τηϊσῆςϊ ἽΝ Βαταθηραᾶ 

τις ἐξ ὑ μῶν. - ἀπάτ τῆς ἁμαρτίας" 
Δ ΟΩΘ. οἂΐ οὗ Ολτὰ ἴο φεασοθοα ΟΥ τ 6 δῖἴω;" 

14 μέτοχοι γὰρ “τοῦ χριστοῦ γεγόναμεν, 
ῬΘΙΊΔΚΟΥΒ ΤὸὺΥ οὔθ. ΟἸἾγὶσ ᾿νε Ἀδνα Ῥδοοπῖθ, 

᾿ἐάνπερ. τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως 
1Ὲ ὄνοὺ ᾿Ἰπαθεὰ ἰῇ Ῥορίπηϊηρ . οὗ ἴμ6 5 5 8 16 

έχρι ᾿πέλου βεβαίαν κατάσχωμεν᾽ 
μέχρ ΝΣ Σ . Β[4 816 τὸ 5ῃο01α Πο]α ἄοννα; 

15 ἐν τῷ: “λέγεσθαι, «Σήμερον ἐὰν τῆς 
ἀπ: δ ἴο θε Ῥαϊηρ βαϊα, Ἐοᾶδν ᾿ 1 θνου οἵ ἴῃ 6 

φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
νοϊοςα οὗ τ γοῦ 55 ΟΠ] ἘΝ ποῖ 6 τοῦ δσαάθηϊηδ 

τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ. παραπικρασμῷ. 
6 προασίϑ οὔγσου. 85 ἱἰπ μ6.. εὐ ἱτοστωθηΐ. 

16 τίνες γὰρ -: ἀκούσαντες 
ὙΝΕΪο ἢ οὔθ ον Βανί οασζὰᾶ 

παρεπίκραναν; ἀλλ᾿ οὐ. πάντες 
{λὲν σδυβοα ΣΡ ΟΣ Βυζ Ὡοΐ 811 

ο ἐξελθόντες “ἐξ. τ. Αἰγύπτου 
16 (οπ 65) μαυ τὴς Βομθ Ξοτία: ουΐ οὗ Ἐβυρὶ 

διὰ μωυσέως; 11. - τίσιν. δὲ 
ἱμτουρἢ ΜΟοΞΘ5᾽ Το ψὩΪ}ΟΠ. (ΟΠ 65) Ρυΐ ᾿ ᾿ : 

[(04] Βοοοζηα αἰδοῦς ᾽προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; - ᾿ ὶ -. 
μ6 Ῥβοδπα ἀϊβραβίεα ἑουνατα ΤοΤῚν "- ψϑασβὴ δα ῸΓ ᾿ΓΟΥ ὙθδΣΒ ἢ 

οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν ο τὰ | 'ῆηοη᾿δ 10 ποῦ Πἢ (μοθα 
Νοὶ ἰο ἔμθ (0165) μδνίῃρ βδίπηεᾶ, οὐ σοὶ ἰπ6  ὨῺΟ ΒΒ ηπηθδᾶ, - ΒΟΘΘ 

οέτης. 1. οἶμον Ψ1] εαίες. δίσις “Ἔδ6. ᾿δθδϑέδ ἄονγῃ, 

ΟΥ̓ΟΥ, τ ψ Βομ. αἰ 

911 ἨΒΒΈΕΥΥΝ. 85:.18.-:4. 5 

“κῶλα 6 Ο ἔπεσεν ἐν΄ ἢ - ἐρήμῳ; -| δαζοβαβδα. - ζ611:. 1 ΠΑΙΌΘΔΒΞΟΣ ᾿Ξ 268’ ἰπ δὴ νη αοετσξοῦ ὙὙΠΑΘΣΏΘ559 το πὸ 
18 τίσιν ᾿ εν δὲ ὥμοσεν ἡ 1 τμοαα. αἰ; ἜΣΕΙ ἼΟ ΨΨΙΟΏ (Ο.65) - Ρυΐ ὝΡΉΝΑ ἐοὶ ἐδδὲ. ΠΝ τι -ποξ 

Θηΐοσ ἰηΐο πἰβ8 ζΤαϑὲ 
Οχοθρῦ ἴο ποθ ψὯο 
δοίῖρα αΙβορ βάθια γ} 
1950. - τὸ 566. ἐμαὶ 
[ΠΟΥ οουἹὰ ποὶ θῆξεγ 
'ὰ Ὀδοϑδα οἱ 186 Κ 
οὔ Κατ. ᾿ 

4. τἰδγοίοζοςς ΕΝ 8 
ῬΤΙΟΙΆΣΒΘ.. 15 ἸδΙὺ 

οὗ Θαὐοσίηρς ἰαἴο Ηἰδ 
ταβῦ, Ἰοὺ τ ἔθαῦ ἜδΒδὲ 
βοπιθέΐῃθ. ᾿ΒΟΙΊΘΟΩΘ. Οἵ 

εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν. κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ 
ἴο δηΐου ἔασον ἰλίο ἐμᾷ σϑαβίαρ ἄοννιι οὗ Ηἷση 1Ὲ 
μὴ ες τοῖς - : ἀπειθήσασιν; 19 καὶ Ὧοΐ. ἰἴο 86 (ὁπ 65) Βανι αἰβοβαυεαῦ, ες ἈΔΠΩ͂ 

βλέπομεν ὅτι. οὐκ. ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν ὙὙΕ ΒΘ ἸΟΟΚῚ τα αἴ. «ἕμδῇ, ποί ἵπεν ΕΣ ΔΡΙΘ ἴο δηΐεσ 
δι᾽  -ἀπιστίαν. 

Ἰχοῦραῃ ππροπεξ, Ν 

4 9 φοβηθῶμεν ᾿ οὖν, - μή πότε 
νγε ΕΉ ΜῊ Ε ἔδὰν ᾿Ἰβουθἔοσα. ποῖ βοτηθίπηθ 

Καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰ ν 
732 7: 1εῷ ἄουνα οΥ τρυτηῖθαυ ἴο δηΐοσ ἰΐος τὴν 
κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ... τις ἐξ ὑμῶν τοῦ;.. τῖϑγ βϑθαι ἰο ΠΟΘ βίη 5 ἄοννῃ ΟΕ Βΐτα ΤῊΑΥ 5Θθτα. Βοσξουβ ουδοῦἵ τοῦ Ἀθγο ΟΝ 'ϑῃογὸ οἵ 

ὑστερηκέναι: ὃΘὃὅ5ᾷ6ὄῳο2: καὶ τς γάρ [1Ὁν 2 ΒΟΥ χα ᾿ΒαΥδ το Βανβ φοῦλθ " Ῥεβῖπά; πος αὖ ὖ. γάρ [1ὲ ΕΝ {8 'ΒΟΟΑ͂ ὭΘΌΣΕ 
ἐσμεν᾽ οὐ ἦς Ὁ Ἰγγελισμένοι. ᾿ ἀδοϊάτϑᾶ ἔο. ὮΞ 8150, Ὑγδ' ΔΘ. τι: μανίηβ Ῥδαα Ὀτουβιΐ Βοοῦ πον βουὴ δ5 ἔδου.. 8:150 

Βδά; μαΐ. ἐμὰ ψοτὰ 
ΜΏΙΟΩ τὰ8 μοασὰ αἱ 
ποῦ Ρϑηθῆς. ἐμθαι;, Ό6- 
Οδ58 ον ψέσα. ποῦ 

περ οὐ κἀκεῖνοι, ἀλλ᾽ οὐκ 
ϑοφοταϊη Ἰ ΠΈΣ (165) Ἔνθα 8150 ἴμοβε, μα τοὶ 

ὠφέλησεν, ὁ "λόγος τῆς ..- ἀκοῆς ... ἐκείνου 
Βειεβίβα " ὅλ “Μοσχα οἔ 1.8 ΕΞ ἰβοβα (οπθέ), 

μὴ... -, συνκεκερασμένους ἢ. τῇ πίστει [ ἈΔΙΓΘα ΒΥ ΤΑΣ ἩΠῊ ποῖ (Ομ65) πδυὶη θεᾷ ταῖχϑά ἴο ἐπ Φαῖία:  Ποδ6 ψ80 αἰὰ θδ.. 
-τοῖς - .- :ἀκφύσασιν..- 3 Εἰσερχόμεθα γὰρ. 8 ΕῸΣ -ψα.» ψῃο -ἢδνβ 

ἴο ΠΝ ̓(θμ65) ; : δνίηβ μθατά,, δὼ 8.6 ΕὨέθσξαρε, ἕο ἐχοσοϊβθαῦ ζδέίῃ:- (0 
εἰς: τὴν κατάπαυσιν οἱ" ᾿ ἀτίστέύσαντες, ᾿δηξοῦ 1ἴο- ἐμ" Τοϑί, 
Ἰαῖο-.- ἂς σοδβίης ἄονπ: {δα περ). Βανΐῃβ Ῥοιονοᾶ,; ΕΡΌΩΝ 5: Θ᾽ δ᾽: ,5αἷα: 

καθὼς : - εἴρηκεν Ὡς ὥμοσὰ ἐν ὀ ΠΝ Ἵ-. 
δοοοτάϊες 85 δ Π85.5814 "Ἂς Τέψοτα. 1π’ ἀν δοκῇ δαΒοΣ,: ἘΠ ἘΝ 

«βου - Εἰ εἰσελεύσονται εἰς. τὴν κατάπαυσίν ποῦ. ᾿ΒΠΊΘΓ, Ἰηΐο, ἼΩΥ 
ΡΞ ΩΣ ΕΣ ΑΗ Βδαρῃ᾽ ̓ ΠϊδΝ 
ἽὝΟΓΕΒ -ΤΘΧΘ.γ. Ἀπ ϑη θα 
ἸΤΌΤα Ὁ ὍΠ6΄ ἸΟυΔαΙῺΡ 
οὗ {πὸ πουα. 4 ἘῸΣ 
π᾿ ὍΠΒ, Ῥίβοο. Θ᾽ .Ὧδ85 
Βα, ΝΣ {88΄ “ΒΕ ΘΏἢ 
ὍΔ. 85 ΤΟΠ]σῖνδ: “ΠἈρᾷ 
(οάν, τοδῖθα ̓ οα ἐμ 

ΝῚ 

μου, .. ᾿καΐτοι οτῶν.. ᾿ἔργῳν. ἀπὸ καταβολῆ 
οΥ τοῦ, ἈΠ ΒουρΙ, ΟΣ {πε΄ ΟΟΣΚΕ. , ἘτΟΥᾺ εἰαταβο τῆς 

κόσμου. τος Ὑενη Ἰθέντων,. 4 . εἴ ρῆκεν.. 
ὉΖ ΜΌΠα οἕ (ομε5) μανία ΘΟγ6 ἴο, Ῥε;, ᾿ἈΘ Ὧδ85 βαῖά, 

γάρ. Ν ᾿ποῦν ὙΠ περὶ τ ἑβδό . Οὗτω! 
Τοσ ἢ ᾿ΒΟΙΊΘΌΉΘΙΤΒ “8 πεμὲ τῆς: ωὐβδόμης ᾿ ἀνχο᾽ 

Καὶ “κατέπαυσεν ἡ δ᾽ θεὸ ἐν. τ έ 
Ἀπάᾶ' σραβδϑα ἄονψὴ ἐπα ΠΣ ἐαῇ ἡμέρᾳ τὶ τῇ 

ἑβδόμῃ ἀπὸ ̓  πάντων: τῶν" ἔργων. αὐτοῦ;. 5 καὶ [56 ΘΑ Β΄: ἀΔ 7,  ἤτοτα βενέητα ἔτοτα. 811..-- ἐδ ονοσκα οἱ Εἴτα, - δηᾶ Δ}: Ηἷ5 ΟΣ, "Ὦ δ'απὰ 

8' ΤΙ ΤοσΗν, “ΠΠ6 "ἢ ΝΒΑ; Οσοᾶ᾽κ, πνν; σε Βμονδ"Β,: σ17.". 4» Εοᾷ;; ΒΒ ΑΥΕ 
ΞΡ; 86, σὶ πποο ΔΤΗΣ 



ἨΕΒΒΕΕΙ͂ΡΝ 4:6--12 - 

εἰς τὴν ἐν τούτῳ πάλιν Εἰ εἰσελεύσονται 
ἀηῖο {π6 Ϊϊὰ ἐμ δϑϑδί 1 {μὸν ΨὴΠ ἰοσ 

κατάπαυσίν μου. -: 
Οαδβῖὴ8 ἄοννιι ΟὗἉἨ τὴς. 

6 ἐπεὶ 
5ίλσο 

τινὰς ᾿ 
Βοηδ (0165) 

πρότερον 
ΖΟΤΤΩΘΙῚΝ 

εἰσῆλθον δι᾽ 
ἴδεν οηΐοσεα {σου σῃ 

τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, 
βοῦῶβ ΒΕ 15 ἄρτι ἀδυ, 

λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καϑὼς 
ΒΑΣΩΣ δδἰξίευ 50 ἢ 1πΏ6, ΔοσοΧαΪ: 85 

προείρηται, Σήμερον ἐὰν τῆς 
ἐξ 85 θδθη διά Ὀδέοτο, ραν ξενοσ οξίῃε 

φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
ἀνεὶς ΟΕ τὰ τοῦ 5μουϊά ἮΘΑΥ, ποὲ νοῦ ζῇδὺ δτάθῃ 

᾿Ιησοῦς 
7655 

ἄλλης 
ἃηὺοίμευ 

ἡμέρας. 
οὗ ἀδν. 

τῷ 
ἰο ἴδ 

οὖν ἀπολείπεται 
ἰδοζοΐοτο 1 15 οίὴνρ Ιϑξὲ οὐ 

εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ - 
ἴο ἐπίεσ ἱπίο ᾷἊ1ΐ, δ ἐπ6 (οπ.65) 

γελισθέντες οὐκ 
μανίας ῬΘθ ἢ Ὑουκς ποσὰ ὨΘΥ5 ποῖ 

ἀπείθειαν, 7 πάλιν 
αἰδορεάϊοπορ, ΔΕΘΙΙλ 

Σήμερον, ἐν Δαυεὶδ 
Ὁάᾶν, ἴῃ Ὀαενὶᾶ 

τὰς καρδίας ὑμῶν: 8 εἰ γὰρ αὐτοὺς 
16 ιοαυΐξδο οτσου; ΖΕ ἔογ 1μθηλ 

κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ 
ΤῆδΔαά6 σθ856 ἀόνψῃ, ποῖ ΚΕΙ͂ δρουῦυΐ 

ἐλάλει μετὰ ταῦτα 
ἢθ 85 βρϑακίηῃδ αἴῖοῦς ἰδεοβο (1:85) 

9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς 
ἘΘΔΙ͂ν ἦ5 θὴρ ΙΘξὲ οἱ Ξϑ δίς 

λαῷ τοῦ θεοῦ 10 ὁ 
7:.225}.0 οὗ ἴα σοάα; 86 (οπ6) 

«εἰσελθὼν εἰς “τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ 
Δαν πβ οαἰοσεα ἰηΐο τὴν σοδϑῖηβ ἄοννῃλ ΟΥ ὨἸσχὰ 8150 

ὰ Ὧν 

αὐτὸς. κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ 
. Ἠ6 εδαϑοὰ ἄονὰ ἔσοπι {6 ΨΟχΚΘ ΟΥ̓ Βΐπλ 

ὥσπερ ἀπὸ τῶν. ἰδίων ὁ θεός. 
δϑτονθὴ ἄτοσι ἐπ οὐὰ (0η65) ἰῃῇς Οοά. 

11 Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς 
Ἅ᾽ε βῃοιυμὰ βροοὰ Ὁρ ἐμποσοΐοσα ἰο ἐμίες ἑμῖο 

ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα ἐν τῷ 
τὴοα: πὸ σρβϑείηρ ἄονσαι, ἴῃ ογάθυ παῖ ποΐ πῃ 16 

αὐτῷ τι ὑποδείγματι πέσ τῆς 
. ὙΌΣ ΔΌΣ ΟμΘ ΘΧΘΙΩΡΙΘ με ὅπουϊα 7411 οὗ ἐπ6 

ἀπειθείας. 12 Ζῶν “γὰρ ὁ λόγος τοῦ 
ἀἰβοβεάξθηςθ, ΤΑΝ ΤῸ πὸ νοσὰ οείδμε 

θεοῦ καὶ  ἐνεργὴς. καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 
αοα δ8ηᾷ οπουρεϊς δὰ ϑΏΔΥΡΟΣ ΟΥ̓́Τ δνοῦν 

μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι 
βϑ'νοσᾶ ἐνο-τηου ποῦ δηα βοῖηξ ᾿ΥΟΌΡΉ 85 781 Δ5 

912 

δραπ ἰπ ἰῃϊ ὈΪΔ06: 
“ΤῊΘΥ 5881] ποὺ δηΐοσ 
ἰηἴο ΧῊΥ͂ Τὶ 

6 Βίποθ, ὑμογοίοσο, 1 
ΤΟΔῚ ΙΟΓ 5ΟΠ6. ἴὸ 
ΘαοΥ ἴηΐο δ, δηὰ 
ἴοβα ἴὸ ΨΏο ἰὴ 
δοοᾶ ποὺ ψΜ)ὰ5 Ὦγχϑί 
ἀφοϊαγοα αἰὰ ποὺ ορΐοι 
χὰ Ὀοοδδα οἵ ἀϊδ- 
ορραίΐθησα, 7:6 δρϑαΐῃ 
ΤΆΒΔΙΚ5 ΟἿ δ σεγίδϊῃ 
ΟΔΥ ὉΥ͂ δδγίῃρ δἷξοι 
80 ἰοῦ ἃ ἐπ ἰῃ 
Ὠθνἀ 5 [Ὀ58110] “Τὸο- 
ἀδν"; ιδὺ 85 1ὺ δὲ 
Ῥθδθῃ 5814 δον; “Ἴο- 
δὺ 1ἢ τοῦ Ῥϑορῖα "15- 
16 ἴο. Ὠΐβ οὐ νοΐοε, 
ἄῪ]ο͵σε πού Βαζγάθῃ σοῦκ 
ρᾶχίβ." 8: ῬῸγν [ἰ 7ΖοΞ}- 

τ1δ᾽ δα δα ἔπρῖὰ ἰηἴοὸ 
8. ὈΙδορ οὗ χε, [αοἂ] 
Μοῦ] ποῖ δνουχασζα 
δῦ βϑροόοκϑθὴ οὔ 8ῃ- 
οὗν ἄδυ. 9 50 ἔΐϑσε 
ΤΟΙ ἃ ΚΔΡΡδίἢ 
τοδῦηρ ἴοΥ ἴπ6 ῬΘΟΌΪδ 
οὗ αοῦ. 10 ΕἘῸΓ [ῃ8 
ταδὶ ὑπαῦὺ Ὧδ5 δηξοσρα 
1ταΐο [οὔ 5] τοϑῦὺ Ὧ83 
αἶἷθο ἰπιβοῖ τοσὺοα 
ἔτοῦι Ὠἷβ ΟὟ ΨΜΟΓΚΒ, 
αϑὲ 85 αοὐ αϊὰ ΤΡΟΤᾺ 

818 ΟὟΤΙ. 

᾿ΔΙΤοΣ τ ᾿Ἰμιοτθίοτο 
ἄο οὐὖὐ πἰπιοσξὶ ἰο οαΐοτ 

ἰηΐο {μιδὺ τοσῦ, ζὸσ Τεᾶ 

ΒΏΨΟΏΘ 5μουϊα {811 ἴθ 

ὅδ βδύῶθ ραξίοσιι οἵ 

αἀϊβορθάϊθῃσο. 12 ἘῸΓ 

ἐᾷ ψοτζά. οἱἠἨ Οα͵οά. 18 
αὐἶνο ἀὐλᾶ Ἵχοσίβ ὉΟΕΣ 
8 ἰ5. 5ΒΏΒΥΡΟΣ ἰδῆ 
ΒῺΥ ὑπονθάροα σποσά 
ΔΑ Ὀΐοσοθα Οὐ ἴο [86 

8' 76 Ποξῆι.8, 017,18. ὕοβιβ, ΕΝ ΒΑΝΕ; 96 58 -Ὀ ΝΠ ᾿ὕεδυδ. β0α. οἵ 
Νυμ), ὅν». ν" 

973 

ἐρισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε 
μι ρρσαδα ΟΕ 50} δηᾶ ΟἿ βρ τ, ΄ οΥ Ἰδιαὶς δῃᾶ 

καὶ υελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ 
δὰ οὗ γλϑυσονβ, δῃἃ Ἰυᾶθσοσ ᾿ ΟΣ ᾿ῃουρῃῖϊθ δπᾶ 

ἐννοιῶν καρδίας" 13 καὶ οὐκ ἔστιν 
οὗ ταθιίϑὶ οι λαίϊίοηθ ΟΣ Ἀθασῦ; Δ ΩΠώὼ τοΐῖ 5 

κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα 
σγϑδίίου Ὡπδρραγθηΐ ἰὼ βίσῃξ οἵ Βίπι, 81] ([Π1χ55) 

δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 
ρ» πακρᾶὰ δαῃὦ δανίηρ ὈΘΘῺ Δ1ἃ ορθὶ ἴο πα 

ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸὲςὸ ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. 
[- 5] ΟΕ ἶσα, ἰοναταὰ ΨΏΟσΔ ἴο 5 ἴῇς φογχᾶ. 

14 "Ἔχοντες. οὖν ἀρχιερέα μέγαν 
. Ἐν ΙΩΒ [2132 4 το 2} 0} ΟΕΙΘΕ ὑσιοδὲ δτεαὶ 

διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν 
Βδνὶὰβ ο δ Ὠχοῦ ἴ6 Ὠρδνθβ, Φε55 ἴχϑ 

υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς 
ΞΟᾺ οἕίδα αοῦ, Ὑ76 ΤᾺΘΔΥ ἴδ!κα Βοϊά ΟΥ τῃ6 

ὁμολογίας: 1ὅ οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα 
ΠΟΙ Ξβίο; ποὲξ ΦῸ ὙἘΛᾺ 816 πανίηβ ΟΠ16  Ὀχίθοί 

μὴ δυνάμενον συνπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις 
οῦΐ Ῥοίπρ ΑΌ01Θ6 ἴο βυσωρδίπίζθ ἰο ἢ. ψνε ΚΊΘΒσῈ 5 

ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ 
ΟΕ 5, Βανί Ὀθοὴ ἑθϑίδα ρα ϑοοοσαϊηρ ἴο 

πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς 
811 (μη 58) δϑοσοχαάϊηρ ἴο «ΠἸΚΘΏΘ 55 δρδχὶ ἔτοτι 

ἁμαρτίας, 15 προσερχώμεθα οὖν 
512. ἍΤ ὁ ΤῊΔΥ οοσὴβ ἰοννασά {Ἀοσοζοτα 

μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ 
ἜΣΟΝ οὐἐβροκοππθθς ἴο ἴδ8 πτομδ 

τ χάριτος, “τ᾿ ; ἵνα 
οἵ Ἧς . ἀλάσδεοσνθα ἘΙΠάΠ 655, ἴὰ οτάοσ ἰδδὲ 

λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν 
ὍΘ ΤΑΙΘΉ  ΥΘΟΟΙ͂νΘ ΙΏΘΤΟΥ δπα ὈΠπάΘΞοσνθα Κιμα655 

εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 
νθ ταϊθῃς Βαα ἰηΐο τν}611- ΤΏ ΘΙ δἱἷά. ᾿ 

5 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων 
Ενεῖν ΣΟΥ͂ ΘὨΔΘΕ ὑχίοϑὶ οἱ οὗ ΙΏΘΩ 

λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται 
Ῥοὶηξ ἴδιο α ΟΥΕΥ ΤΡ Ὰ 15 Ὅλη δεῖ ἄοννῃ 

τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα 
16 ((ἰδ 55) τοννδτὰα 15:0: ᾳοᾶ, πὰ οτᾶορσχ ἰδὲ 

προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ 
ἢ ΙΔ. ὉΘΔΓ ἰονγασαά μἰξὲβ δηα ΔΩΩ͂ ΒΘΟΣΙΗ͂σΘ5. ΟΥ̓Σ 

ἁμαρτιῶν, 2Ζ μετριοπαθεῖν δυνάμενος 
Β1Π5, ἰο 7661 Τ ΘΟ ΘΌΓΘΟΙΨν Ὀ6ΙὩ 8 8016 

οἷς ἀγνοοῦσι ᾿καὶ πλανωμένοις 
ἴο ΓΩ (ο 65) Ῥεΐηξβ ἱρτιοσδηΐ 8η6α ὈΟΙΠ 5 866 ἰο ΘΥῪ 

ἐπεὶ καὶ ᾿αὐτὸς περίκειται, 
βίηῃσθ δῖ5ο δ 15 ὈΘΙΩΚ Βυ ΣΟ ἃ ΘΔ 658, 

ἀσθένειαν, - 

ἨΒΒΕΈΥΝΒ 4:183-5: 3 

αἰν!άϊηρ οὗἩἨ 501] 8η4 
ΒΓ, 8δη4 οἵ ]1οἱηΐδ 
δηᾶ [ΠΕ ]Γ] τατον, 
δᾶ [15] δα ἴὸ ἀἰ5- 
ΘΟ ὑδουρηΐ δηᾶ 
Δ οὐ] 5 ΟΥἨ Γ[{8}68] 
μοασῦ. 18 Ἀπα ποῖα 15 
ποὺ 8. ογσϑαύϊοῃ ὑμδῦ 15 
Ὠοὺ τηδϊοοὺ ἰὼ Ὧΐ5 
δἰσῦ, θὰ 411 ὑδίηρα 
ΔΙῸ ὨδΚρΩ͂ δη ΟΡΘΙΪΥ 
ΘΧΡΟΒΕΡΩ͂ ἴο 6 δυο5 
οὗ Ὠΐγὰ τἱῦ ψΏοσ 6 
Ὦδυθ δὴ δοσουιυρ, 

14 Θϑοίῃηρ, ὑμουύθίοσο, 
ἐπαὺ ψὸ πᾶγα 8, σοῦ 
ΒΙΡῺ ρῥγίοϑὺ ψὯο Ὧδ5 
Ῥδϑϑϑα στο ρ [6 
ὮΘΑνΘΏΝ, σ θὰ ὕΠπΠ6 ΞΟ 
οἵ αοῦ, ἰοῦ ὃ Ποιά 
οὨΐο [οὐ] σομἔθεϑὶρ; 
οὗ [Ὠϊ11. 15 ἘῸΣΓ τὰ 
ὮδΥΘ 8ἃ5 ἩΪρῺ ῥγίθϑῦ, 
Ὠοῦ ΟἿΘ ΠΟ σϑηπηοῦ 
ΒΥΥΩΡΑΙΉΙΖΟ τὰ οὐ 
ΘΟΚΏΘΟΒΟΒ, Ραῦ ΟἿΘ 
ΜΏΟ Ὧδ5 Ὀδοὴ ἰσοιθα 
ἰῺ 8411 χαοϑρϑοῖς πὸ 
Οὕχδοῖναβ, Ὀαὺ τίϊμουΐ 
5ῖα. ἸΘΙοὺ 5, ἰῃοτο- 
ἴοζθ, δρργοδορ ψἱ ἢ 
ἔγθθῆθαϑ ΟΥἨ ἁ ΞΡΘΘΟῚ ἴο 
5086 σοῦ οἵ παᾶδ6- 
βούνεα Κιηάηραθ, ὑμπδῦὺ 
Ἅ6 ΙΏΔΥ ΟὈὔδϑ[) ΤΏΘΙΟΥ 
δ ἢπᾶ ππηάδοδογνρᾶ 
Κιλᾶσθα5 ΙΟΥΓ ΠΘῚΡ δὖ 
ἴπ6 τῖρῃῦ ὑπ16. 

5 ΕῸΣ ΘΥΘΙΥ ὨΙΡῊ 
. ΓΙοδῦ ἰδῖκθη ἔτοτι 

ΔΙΔΟΩΣ ΤΏΘ ἢ ἰ5 8}Ρ- 
Ῥολῃϊθα ἰῇ Ὀθμδι οὗ 
ἸΏΘ ΟΥΕΥ 8 ὑηρ5 
Ῥοσγίδϊαϊησ ἴο ΟοῦΩ, 
Βεῦ Ὧ6 τϑ ΟἿ Υ εἰ τίϑ 
διὰ βδοσίῆσοθα ΤῸ 5.5. 
2Ὲ16 ἰα. Δ016 ἴο ἄδϑὶ 
ταοάργδίοὶν τὰ ὑπ 
Ἰσιοσϑὴῦ 8546 ουτίηρ 
ὍΠΘ5 5'πῸοο. Ὧ6. 8͵5ὸ 
15. ΒΓ οσἀθα τὶ ἢ 
(ὩΣ ΟὟ ΜΟΦΚΏΘΒΒ, 



ἘΕΒΈΕΕΥΥΝΣ ὅ:8--10 914. 

ὀφείλει, καθὼς: -.ὄ [8 δά ἢ 5 δοσοσης 
, ἈΘ 15 ΟΥΥΙΠΕΙ, δοςοταϊαβ αο Ὧ6 15 ΟὈΙΠσοα ἴο ΤΊ 

᾿οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ  ΟΥ̓ΘΥΙΏΡΒ ΤῸΣ 5105 ᾿ς 
8150: ἀροχξ ΒΣΠΙΒΘΙ τ] Π6 ἢ ΤΟΥ ΠΪΤΩΒΘΙΙ͂ - 85 

᾿ ἴοσ μ86 ὈθορΙθ. 

4 Αἴδο, 8. πιϑὴὶ ἰδικοσ 
4 καὶ οὐχ ᾿ἑξαυτῷ τις λαμβάνει τὴν {815 Βοηοσ, ποῦ ΟὗἨ Ἠΐ5 

Απᾶ᾿ ποὶ ἰο Ὠϊγηβθ δ ϑσοπθ ἰ5 τεςείνίηρ πὸ οὐ ΘΟΟΟΓΑ͂, Ὀὰδ ΟΠΙΥ 
ψΏΘΩ Ὧ6 18 ΤΠ] θα ὃγ 

3 καὶ ᾿- δι᾽ αὐτὴν 
δη τοῦ ὁ 

περὶ τοῦ λαοῦ, ᾿ 
δθουΐ 156 ῬΘΟΡΙ͂Ο, - : 185 

προσφέρειν οι περὶ ἁμαρτιῶν. 
ἴο 6 Ὄθασίῃ:ρ ἰοννάσάῖ δϑουΐ 51,5. 

τι ν, ἀλλὰ καλούμενο ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἴ 
τιμήν, θὰ (ομδλ ῬΕῖΔΕ Παἤοα Ὁ ἰβε σά, ὅοᾶ, πδὶ 85. ΑϑΙΌΣΠ 

, καθώσπε ες καὶ ᾿Ααρών. ὅ Οὕτως | 8ῖδο ἔν 851. ὅ.50 ἴσο 
Βοσοχαίηρ 85 ὍΝ εν 8150 ἡ λαρών τῆ [6 ΟἸὨχίδ αἰᾶ΄ Ὡοὲ 

καὶ. ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν | ΒΙΟΥΙΣΥ ᾿ππβΕῖ Ὁ Β6- 
εἶθο ἴμ6.- Ομ χίδε . πο Βχωβε! 86 β]οσίθεα  σοιαϊηρ 8 ἩΙΡῊ Ῥγίθϑί, 

εἐνηθῆναϊι ἀρχιερέα, “ἀλλ᾽ το ὁὲ [Ραῦ [{85 β]οτΒρα Ὁν 
Ὑα μεσάνεχι. τ ΕἾ: ερέαι Ῥαΐ᾿ “(86 (616) | Πἰσ} ΨῺΟ 5ΡΟΚΘ ΣΝ 

λαλήσας πρὸ ᾿᾿αὐτόν Υἱό ουὐ εἴ σύ, [Τοΐογομοθ ἴο ἈΪπι:: 
ες ρὸς ΩΝ δ᾽ ΤᾺ6 δῖα σοῦ, “ὙΟ 816 ΤΏΡ 500; Τὶ μανῖσδιι ΞΡ ον ἐονγατα - Βίτη 

ἐγὼ σῆμερον γεγέννηκά - σε 6 
Ι ἰοάδν {πᾶν βεποσϑίθά χοῦ; 

καὶ,͵ ἐν ἑτέρῳ λέγει ᾿ Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
8150 ἴῃ ἀπμξεσεπέ Ἐ6 18 βΆσ τε; Χοὺυ Ρυἱδδὶ ἰαίο 1πμ6 

αἰῶνα - κατὰ ..-. τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 
886 δαροχά 8, ἴο ἴπ8 ΒΘαΡρ ΟΣ ΜΕΙΟΘΒΙΣοάςκ, 

1 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς “σαρκὸς αὐτοῦ, 
ἍΏΟ ἰπ δα. αν οξίβεο ἤδη “οὗ έτη, ᾿ 

δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 
ΒΌΘΡΠσϑ 5 δια δα ροεϊιουβ ἰοννασα {Π6 (ο1Π6) αἷξ ἀ- Ῥδυϊλοτς ἴο᾽ ἐμαὶ 

δυνάμενον “σώζειν αὐτὸδ͵ ἐκ ᾿᾿ θανάτου ὅπ6 ψῸσ Μὰ 8016 ἰῷ 
Ῥόλπθβ ΔῸ16 ἴο 6 βανίπθ Ηΐτα ουΐ οἵ ἄθαίῃ ᾿βᾶνα Ηΐχα οὐΐ οὗ ἀεαίῃ,, 

μετὰ. ᾿ κραυγῆς, Ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων] ψίϊὰ εἰσοῦρ οαἰοσίοβ. 
μι ΠΟ οαίσιγ. 5βἴὔοῃβ. ὀ ϑπᾷ ἴθασθ 1 δηᾶ ἐθδαῖβ, 8πα 6 68. 
᾿προσενέγκας καὶ ᾿᾿εἰσακουσϑεὶς ΤΆΜΟΥΒΌΙΨ Ὠρασγὰ [τοῦ 

ἈΔΝΊΔΒ ΒΟΣΏΘ ἰοψναΐά. 854 Βανίηβ Ῥεθπ βεατά ξπῖο 1 δ ΒΟΟΣ ἔδαν. ΕῚ ΑΙ-, 

ἀπὰ τῆς - εὐλαβείας, 8 καίπερ. ὧν |ὑπουρῃ Ἠ6 ψὰβ ἃ ϑόῃ, 
ἔτοτα, 188 - ᾿Βοϊάϊης νγ61},.-΄. δπάᾶ- πένθη. ᾿ , ϑ 
Ἐς ᾿ ἘΝ Ε- ΡΝ ἔτοσ ἐπα ἰῃϊηρα 6 υἱάς,᾽ ἔμαθεν ὧν ἔπαθεν οἶθι 
Β τί, 868 Ἰβαττιθᾶ ΓΝ ΤΟΝ (μῖπ55) 86 βυβετγεά ΒΈ τ θα; 9 ἀπά ΔΙΐεΣ 

τελειωθεὶς Ὧ6 δᾶ ἤθη πιδᾶθ 

καθὼς. |ΟὔΔν, 1 Βᾶνθ Ῥεδομῆδ' 
δοοοσζάϊηρ, 85} γοῦν ζαίμοτν," 6 συσὺ δὰ 

ἮΘ 5505. 8150. 2 δη- 
οὗἴμοσ υἷδσα: “ὙΟἹ 61 
ἃ ττίοοῦ ἔόογονοῦ 86- 
σογάϊπς σ ἐπ6 χτηδ857- 
ὯΘΙ οἵ ΜοΙ- ΟὨΪΖΈ: ἄεκ. "» 

ἼΤΩ {π6. ἄδγ5 οἵ πὶς 
5. [ΟὨΣΙδ.} οἴεσεᾶ᾽ 
ὌΡ ΒΌΡΡΙ οϑ οτ δηᾶ, 

τὴν : . ὑπακοήν, 8 καὶ 
{μ6 : οδβάϊθῃςα, υϑηά,. 

ΒΡΟΣΙΒΙΌΙΘ ΤῸΣ νου ϑὲσ᾽ 
ἐγένετο. πᾶσιν. ᾿ - τοῖς - ὑπακούουσιν αὐτῷ 

μα Ῥεοᾶσαθ.. εἴο 81 πὲ (οΠ65). οβθσυΐηδ. ἴο Εἶπα : 

αἴτιος τορι ἢ σωτηρίας αἰωνίου, ὕμοβθ. ορθσίηρ Ἀπ, 
(0168) σϑιϊβίτιρ' οὗ 5: συ δ ἢ. ΘΥΘΕΙΘΞΈΪΩΡ,. 10 Ῥεοδιβα Β6 ἢδ5 866 π᾿ 

10 προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ | ΞΡ ΟΠ ΘΔ οΔ]6ὰ ὮΥ͂ 
᾿βανίωρ θθθα δά ἀσαϑθρά Σ».., 6. 6οά Οαοᾷ ἃ ΒΙΡΏ ὑχίθδῦ 86-| 

ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν ἱμελχισεδέκ." 
ΟΕ ρυῖοϑὲ δοοογάϊορ (ο’ ἰμ6. πο Ρ Οὗ ΜοΙοΘμΙζεάςκ. [ οἵ Μ6] “ΟὨΪΖ- ἄρ, 

Ῥεΐηρ ] 6 ἸΡΑγΏ θα ορϑάϊδηοθ. 

ο Βανίαξ Βθοα Ῥογζεοίοᾶ, Ῥεγίθοῦ μ6 Ὀθοδιθ᾽ τὸς 

ἴὩρ βαϊναύο ἴο: 8]1. 

, σογαϊηρ ᾽ο ὑΠ6 ΤΑΒΙΉΘΙΣ, 

978 ΜΕΒΕΕΥΥΒ. δ: ἘΠ΄ 6:3 
᾿ΉΤΊερὶ οὗ - 'πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος. καὶ ϑεδος ΑΡοπξ πβοπὶ ταυοῃ 05 ἐπθ ποτὰ Ὁ κα 11 ΟΟπδδχἱὴρ Ἡΐτη 

Ὸ δύ ἸΠΊΘΗ τὺ 58}. δυσερμήνεντοος " “λέγειν, ἐπεὶ -- νῶθ διά ᾿ 8 . Βατᾶ ἰδ ἰαϊοσρσδξ. ἴο Ἐ6 ΒΑ ἸΏ, εἰ ποθ... ἀῶθροΣ ἽΕΣ τεῖος δ, ἴον 
- γεγόνατε - :-ταῖς ὁ ἀκοαῖς: 12 καὶ. γὰρ γ ἀρ ϑνθ Ὀθοοζη γοῦυ ἐπλανο Ῥβοσπιθ ἴο ἐμ. “ἈΘΑΥΡΒ; : ἘΠά ον βγοῦᾷ Βιρατθης, ἐν το 

είλοντες. “ " εἶναι διδάσκαλοι ᾿ διὰ 'τὸν 1 ᾿πᾶθοα, δἰϊπῸ (65) ῬοΙηε οὐνίπα. ἕο θ8 δυο μὲς σοῦ ρἢ ἐδθ ἄν}}1:,11 ὅονν μα ἄν 
Χρρνον -πάλιν ᾿ ᾿Χχρεΐαν: Ι ἔχετε - τοῦ [ἰῃ. νἱϑν οὗἨ {μδ:: ἤτηβ ἼτηΘ, : ϑβϑία ΙΝ περά. του 18 Βανὶηὴρ οξίῃςβ ἰ σοῦ. ἀρϑίη Ὡθϑᾶ- κοῖῆδ. 

᾿ διδάσκειν.. ιἰὁμᾶς." τινὰ τὰ ; . στοιχεῖα ΟἿΘ ἴο ἔδβιοῃ γοτ ἴο 6 ἰδαςβζαξ.. Έου; ϑοωϑοχα ἔῃ8 εἱοπιςαίαῦν ἰμίηξβ. με Βαρίπηϊηρ. ἀπε ϑοῖ τῆς -- ἀρχῆς: τῶν 1: λογίων -᾿- τοῦ θεοῦ, καὶ  ταϑηΐατιγ. ἐπίῃ οὗ ἴδ8 ὈΘΕΙδΏτοα ΟΣ με: ΕΝ ὙΜΟΥΩ͂Ξ ὈΓ {πῃ 6 οά, δηᾶ ὁδοσρῷ. σέοϑὸ οἱ ἐπ 
γεγόνατε: Ν᾽" ν “ ἔχοντες “ γάλακτος; [ τπηθὐδ᾽ οὗ τοῦ μαννα Ῥεσοχῇ Ε ̓ ἀερᾷ Ἐότι65} ἄδϑιοε ΟΣ ΠΣΉΗΝΣ χοῦ Βανδ᾽ Βοῦσταν βὰν οὐ: ᾿ στερεᾶς." -, προφῆς; 18 πᾶς- ἃρ [85 ᾿Θρα τῖκ, ποῦ 50]- ποῖ᾽ . οὗ Ξοα ποτ Ιβηχησπαξ, Ἐνδσγοπδ᾽ Ἰ 1ῖὰ Σοοᾶ, 18 ῬῸΣ ἀνεῦνς 
ὁ εἴς τμετέχων: “γάλακτος ἄπειρος “λόγου [ὁπ ἐπαὶ τὰ {86 (016) Ῥατίεεῖπε : ΟΕ ἸῸΝ ἀπίεξιοα οΥ Ἰγοσα, ΕΠ δ᾽ αὐποσηοας ΟΣ δικαιοσύνης, : “νήπιος. ᾿Υ̓ά! 

,: ρΡ᾽- ἐστιν" 1 ὶ 6 ψοτὰ οὗὨ τἰρῊ- " τἰξβιοοισασάς, ος ἴα ᾿ς ΟΣ “τ ὯΘ 15; “Ῥ ΘΟ ΞΏΘΕΒ; ἴοὸσ Ἰδέ 8 "ἢ τελείων ΠΟ 1 δέ, ἐξέστιν ἡ - τ στερεὰ | 8686..14 Βεῦ βομά οὗ Ῥδσέθοὐ (οπ68). . Ῥαΐ .α αἰ ἐτοῆας 5} ΒΘΙΌΠΡΒ ἰο “μθ. τορὰ τροφή; ..--’ “τῷ : διὰ τὴν ἕξιν τὰ [Ῥθορὶθ, ἰο: ἔποβθ. ψὯΟ πουτ]ϑητηθηξ, οἱ 186 ἴσπιου) ἸἈτουσΗ 6 υϑὲ. ἐπε ΓΟ ΌΡ 56 Γἢδνο αἰσθητή ήρια, ; Ὑεγυμνασμένὰ :-Ὁ {ΘΙ ροτγοθρέϊγο:. - 56 Π56 ΟσΈθηΒ. ᾿. μανίηρ Βθθῃ χαίπρα {|κὸ᾿ Ἐγτιηδοι)᾿ {1} Ἐδέπρα, ἴο᾽ Ῥὰνς ἐχόντων πρὸς διάκρισιν .- “καλοῦ; τε {ὑϊπρτδιν... σον τἰβῃὶ Βδνίμ: ἴοχναζα αἰδααξυϊδμίηρ, ὋΣ Ἐπὸ (ΔΕ). ̓ βγὰ δηᾶ τόξα. 
καὶ: κακοῦ. “᾿ ' Δα" Βδᾶ᾽ ἀβίπε): ΝΞ ΕΕ “Τὰ 6. ΟΎΚΟΝ ̓ ἰτραβο, 
θ᾽ ἘΣ Τ Διὰ αὐ τ ἀφέντες τῶν ΕΙΣ ὯΟΝ ὑμπαῦ τὸ ἤδνθ 

τησουην ὙνΕΙΘΆ  ἸΠαντηΒ οὶ βὸ οἱ" [πε΄ οἱ ἔς, 1510 88 Ὀσίπιοτν ἀοο- ἰχ οαὐ ὑπὸ ΟἩσ βῦ, ἀρχῆς ᾿ τοῦ- ἱστοῦ - λό ᾿ ; ᾿ἶ 
ΒΘ ΕἸ πττίθ ̓  σε τμ6 χριστοῦ, ̓ δ: Ἐπ νε τὴν! 68. ἀδ σόα οοὰ ἰο 
τεχειότητα - ὦμεθα, .: στ μῆλο αὶ πλδρατιςγ, ποῖ. - Ἰαϑ]ηρ 
Ῥαχεροίϊοπ,, ᾿ ἄω υϑῖν Ῥοττς᾽ οῃ, μι ᾿ παλιν! 8. Ὁ ΟΠ ΒΕ οα - -ασϑῖῃ, 
θεμέλτον;᾿ αταβαλλόμενσι μετανοίας ξεδ ΘΙ, ᾿-ταρεπύβοα τουπακξξοχει" ἑμτονίϊηα ἀσννε ὉΣ 56ῖνεβ "ὍΣ τερθηΐδασ οτα᾿ ἀοδα ΨΌΓΚΆ,- πᾶ 
ἀπὸ’ γεκρῶν. ἔργων; “καὶ - πίστεως ἐπὶ Θεό ν; ἘΠ Ν ἀἀ ἔτοσα .-- ἀδϑᾶ .: τρροχκθι ξαπᾶ Οὗ παι. πρός ἀοὰς ̓ 2 88 γπ ματος 
2 βαπτισμῶν' διδαχὴν" ̓ ἐπιθέσεώς - τε- ᾿ τὴβ δης: 3: ὁξ Ὀαρἐϊβγωβ᾽: Σἰεροβίη ΡαΙ Ωρ ἄβοι,: Εὰ ἐν ρῶν: μεν ΓΕ δἰρὰ ὑπο 

8 ἀναστάσεως" νεκρῶν ᾿" καὶ κ 
ΟΥ Τεβασσεςίϊομ᾽: οὗ αὐααρ(οηοο). " δι πᾷ οξ βίαιος ἢ τδβυστεῤοα, ὍΣ" (ὍῈ6 

᾿ἀθδα 84 .- Θνοσιβϑεηρ “αἰωνίου, 8. καὶ 3 “τοῦτο ποιήσομεν ᾿᾿ ἐάντε ἐνειλδϑεμαρη. - Αμπα ὁ Ἐπὶ5 Ὁ 6 5 ΑἸ  ἄο. 1 ἐσαν ΤῊΝ ᾿]αδρταδηΐς Αννα. Ὁ 5 
ἐπιτρέπῃ - δ᾽ θεός: 5ὃὅΘ Ξ -- Ὁ 5 ΠΡ  ἔππα' ψ]Π ὅς ΤῊ -ἀοά 
ἴἌΘΣ Ῥοστηῖξ ἕῃς Ασα; ἽἼϊαηΔορα Ῥεττηΐβ. “" 



ἨΕΒΕΕΥ͂ΝΒ 6: 4-ἰ1} 

ὰ . τοῦ ἅπαξ. 
Ὧ τ56 ΤΟΜ66) οηοςᾳ ἤοχ 8}} 

ευσαμένους τε τῆς 

4 ᾿Αδύνατον 
ἸΧΩΡΟΞ5Ι016 οΥ 

φωτισθέντας 
πΒανίηδ θθθὰ θα] ρθη θα ανίης ἰαδσίεαὰ δρᾶ οἵ ίμθ 

δωρεᾶς ἧς ἐπουρανίου καὶ μετόχους 

ἔσχε στ οξίῃε ἌΘΑΥΘΕΙΥ Δ.4 ϑδχίδιοσξ 

γενηθέντας πνεύματος ἁγίου ὅ καὶ καλὸν 

Βδν δ ὈθοοτλΘ ΟΥ βρϊσὶῖ ΒΟΙΥ δηᾶ ΒῺΘ 

γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε 

δνίῃξ ἰδϑίεα οὗ σοῦ 5615 ῬΟΎΘΙΒ δηᾶ 

ἕλλοντο αἰῶνος, 6 καὶ 

Ρ ὃ 8ξΕε, ΄ ΔΠΑ͂ 
οὗ Ῥοΐὰρ δρουΐ (ἴο σουῃθ) 

παραπεσόντας,. πάλιν [ 
Βανί Ζ41Π|6 Ὀεϑῖάθ, δραΐῃ τὸ ΡῈ τοῃονδίϊπε ἰηΐο 

μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς. τὸν 

τοροηίβδροο, Ρυ τ: 8 ΟἹ βίβο αϑαῖλ ἴο θυ Β ΙΝ 65 ἐμ 

υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ 

ΞοΩ ΟΕ ἴμ8 αοὰ δηᾶ 

παραδειγματίζοντας. 1 Γῆ γὰρ. 

(ο..65) τηδικίμς ἴο 6 ὅμονν Ὀ65]ά8. Ἑδτίμ ΟἿΟΣ 

ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον 

Ἐμ6 (οὔθ) μανίὶπξ ἀσυλκ ἰδ6 ὑροῦ ἀξ - σομλη 

πολλάκις ὑετόν, καὶ. τίκτουσα βοτάνην 

ΤΩΘΔῺΝ ἰηθα ταΐϊ, διηᾶ σἰνίηρ Βἰτία ἴο βγέεα ρΡιδηΐ 

εὔθετον ἐκείνοις δι᾽ οὗς καὶ 

ψ6} ναὶ ἴο ἴοβα ἙΒγοῦθΒ ΒΟΥ, 8150 

εωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας 

1115 θεϊηβ οὐ ναίεα, 15 τοοθινίῃξ τὰ τοί ὈΙΘΒΒΙΩΒ 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ 

ἔτοῖὰ ἰῇθ ὍΟοῦ; Ῥοδζΐασ οὐὖὐ ῬυὰΣ ὑποσὴβ δοὰ 

κατάρας ἐγγύς, 

ἀνακαινίζειν.. εἰς 

τριβόλους. ἀδόκιμος καὶ 
{151 65 ἀϊδαρρτονεὰ διὰ οἱ συσβα ὭΘΔΥ, 

ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 
οἵ ψῃϊοΩ [Θαχί] με εμᾶ ἰπίο Ὀυσηϊηδ. 

ϑ Πεπείσμεθα . δὲ περὶ ὑμῶν, 
-Ὗψε Ὧδνε ὈῬεθὰ Ῥεοχβυδᾶθἃὰ βῬυΐ δρουΐ . τοῦ, 

ἀγαπητοί, - τὰ κρείσσον καὶ ἐχόμενα 

Ιονεα (ομθβὺ, 1μ6 (165) Βειίζεσ. μα δανίηδ 

σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν’ 10 οὐ 

οὗ ΒΔΙΝΔΉΟΩ, 2 δορὰ δὰ ΜῈ δ͵Ι6 ΒΡΘΘΚΙΏΒ; ποί 

γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ . 

οσΣ. υχϊμίθοιβ ἐπὸ ο ο ζοσβοὶ οὐ ἴδ 6 

ἔργου. ὑμῶν. καὶ τῆς ἀγάπης ἧς 

τ τῆς. οὔγου πᾶ οὗ δο ως ἴον οἵ ΜΆΪΘΕ 

ἐνεδείξασθε ᾿ εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

τοῦ 5δβονεα ψιϊθη ἱπίο ἴμε δῦθ ΟΕ Ὠΐχη, 

διακονήσαντες τοῖς. ἁγίοις καὶ 

μανίηρ βευνεα:. ἰοίΐβε ΔΒΟΙ͂Ν (Ο.68) δὰ 

διακονοῦντες. 11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον 
Βοχυν ὩΒ. γε ἵὲ ἀδβδιχίῃβ ὑυϊ [ΤΟ 

16 85 τορασαβ 
ΜΏῺΟ Ὦδγνθ ΟἿ6Θ ἴοσ 81} 
Ῥϑθὰ δηπὴρηὐθηθά, δηὰ 
0 δνθ ἰδβδίθα (ῃ6 
ὨΘΘΥΘΩΙΥ γα δῖ τ, 
Διὰ ψ0 ἤϑδΥθ. Ὀθοοχμα 
ραχίδκουβ Οἱ ΒΟΙγν 
βρὶτιῦ, ὅ Βα ὍὯΟ ἤδγα 
ἰαοίοαᾷ 6 πὸ ποσὰ 
οἵ αοὐ 884 ΡΟΨΘΙΞ. οὗ 
ἰὴ οοπιίηρ δυβίδιαῃ οἵ 
δίῃ, ὁ ρα ψὯΟ Βᾶνα 
ΓΑ16ὰ δ ΑΥ, ἴο ταυῖνα 

{ῆθτα δρϑίη ἴο σϑρθῃ- 

ὕδΏσθ, 
ἤρα 6 5οὴ οὗ 

αοἂ αἴγοϑῃ ἴὸσ ἰπῃο- 
βοῖγοβ δηα ΟΧΡΟδΘ Ἠϊπὴ 
ἴο Ῥυδ]ς βΏδτηθ. 7 ΕῸΡ 
ΘΧΘΙΏΡΪα, ὑπ6 »τουμα 
ἰδὲ. αὐἴκθ ἴῃ ὑμ8 

τϑαΐῃ ὙΠ ]10 Οὔΐθη 

οοθα ὉὩΡΟῺ ἰὑ, -ϑηὰ 

Δ μ8ὲ ἴθ ὈΥ]ὴρ5 Τοσίῃ 

νεσοίαὐίοιι Βα 8016 ἰὸ 

{πμοϑ6ὸ 1Ι͂Γὁ ψο ἱἰ 

ἐς δἷϑο ουμΠναϊθδα, ταὸ- 

οοἶνε ἰῃ σου. ἃ 

Ὀ]οσδίηρ ἴτοὸπὶ Οοά. 

916 

ΔΈΟΣ ἰὖ 15 ἰτηροκοὶ- 
ἴμοββ 

Ῥϑοϑῦδα δον 

8Βυν 1Σ 10 ντγοάυοοβ 
ἐβοῶβ δῃᾷ ὑδίβε, 
τ ἰ5 ταοϊοοίθα δὰ 

15 ΠΟΥ ὕὅο Ὀοΐηρ 

οὐΓθθα; δῃὰ 1 οηαδ ὮΡ 

αι Ῥεΐὴρ Ὀυσηδᾶ.,. 

9 Ηοψονοῦ, ἰὼ σοῦκ 

ο856, Ὀοϊονεα ΟἿ685,. Μὲ 

8416 σομνὶησθοᾶ οὗ μοὐζεν 
ὑμίηρβ δηᾶ ὑμίηρ5 .80- 
δοιαρϑηϊθᾶ τὶ  581- 

ναϊίου, δι που. 
δῖα ϑροακίηρ. ἴῃ  ὑΠΪ5 

τᾶν. 10 ΕῸΓ Οαοά [18 

ποῖ υῃτὶρηΐθοιβ. 80 

85. ἴο ἐογροὺῦ, στόῦξ 

ΣῚ πτοὰκ δηᾷ ἰδθ Ιογ8 
τοῦ βμοχεᾶ ἿἋοΓ Ἀἰ5 
τδῖθ, ἰὰ ὑμδὺ -τοὸῦ 

Βδνοὸ σοϊϊδίοσγοα ἰο [88 

ΒΟΙΥ ομθ5 δηᾶ οοηὐηυδ 

ταϊ αἰδίοσίηρ. 1188} 

ὸ ἀοδῖσγθ ϑδοῦ. οἠθ 

971 ἨΕΒΒΕΈΕΥΥΒ 6: 12--.19 

ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴ ν [οὗ . 
οὗγτου ἴβα6 νοῦν ἴο βε βῃονίηξ υυλἷ βρεθα ἫΝ ϑαπο λα ΟΟΝ ίνο 

πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι [89 85 ἰο πδγθ -ἰ88 
Θ ἰοναγά. ἔῃ ΣῪ Ῥείη Ῥοσῃθ. οἱ Βορθ. ὑδἷι {ΠΠ βΌγδησθ οὐ 6 

Βορ6 ἄογψῃ ἴο {π6 δια, τέλους 12 ἵνα ᾿ 
εᾶ ᾿ 9 ἴὰ οτάεν ἐμὲ ἐῃ φωθροὶ πρνὰ εὐὐθες ἰῃδὺ εἶοῦ 

γένησθε, ιμηταὶ δὲ ῶ ἍτᾺς δπ8- 
τ ταλβὲ Ῥαθοπηο,  έσι μα Βυΐϊ. οὗ 186 ἐν 65) δίδο ὧπι τ ἐπμθαῖοτα 

ιὰ πίστεω καὶ ίας. χορ’ 
ξπτου δα ἘΠΗΟ ΚΩΣ ἢ “μακροθυμίας ξοὶ δηᾶ ρΡϑΐδηςο ἰπ- 

ΞΡΙΣῚ  [ΠοΡς [ὴ6 Ῥχοπηΐβθδ. 
κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 13 ἘῸΣ θη Οοά 

οὗ (ο1165) ᾿Ἰου ρ 16 Ῥχοχηἶβοβ. 
Η τος τς , τλϑάθ δἰ ὑχογηΐδο ἰὼ 

15. ἰῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ [ΑΡγδΉδπ,, βίμοθ Ὧ6 
θεό βμει ὉΣ Αὐχϑμδηὶ ΒΝ ὴΡ Ρχοσηϊβθα {πὲ [ ρομ]ά ποῦ 58, ἈὉΥ͂ 

εός, εἰ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχεν . δῆγο 
“ες Β'ποθ ἄονῃ οθ ποὸῦὴθ 86 νγε8 δανὶηθ μέσας υϑ ΠΕΡΣῚΣ 

μείζονος ὀμόσαι, ὥμοσεν καθ᾽ ῦ ἰησ: “ , 
δτεδαῖοσ ἴο 5βνθδσ, ἈΟΜΟΣΣ ῬΡΌΝΝ οὨ ἑαυτοῦ, 1ά Ῥκαείνις τ ΑΑΣΠΤΘΟΙΣ 

14 λέγων Ἐἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ ] γοῖι, δῃὰ ἴῃ χρυ! ρὶν- 
ΝΎνὴΝ ἸΣ δμν Ὀ]αββίῃβ 1 58.8}} 01655 γοὰ δῃᾶ ]ηρ Σ᾽ ΜΠ ΤΔΌΟΙΡΙΥ 

πληθύνων - - πληθυῷῶῷ σε 15 καὶ οὕτως | γοιι.." 
ΤΑΌΤΕΡΙμΒ,. 158.8]} τα] ρῚν σου; ἀπά ἔπι ὧν [ ΤΑ ΑΣα ὅπας ἐς 

᾿ς μακροθυμήσας ἐπέτυχεν ἧς [580 ἱ 
ΒνΙΩΕ, 5. ἸΟΏΡΤι655 ΟΣ Βρϊ 6 ορίαϊαιεα οἱ ἴπο δρίαῖορα Προ α ποας 

ἐπαγγελίας. 16 ἄνθρωποι. γὰρ κατὰ τοῦ [156. 16 ΕῸΣ Τηθη ΚΘΩΣ 
μείζονος Μεπ οΣ ἄονμοα ἴδε [Ὧν ἰῇ οὔθ ρυθδίο, 

,. μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πά ὑτοῖ : 
δτοδίοσ (06) 816 5 Θασησ, δπᾶ οὐ ἀΠ" ὧο ἐποτὴ μιν τρεῖς οα ρα ἰδ [88 

ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅ 48 βιδτ- 
τ μαῖσαιοα, γλς 1ηΐο βεβαίωσι ἐδ6 “ΕΣ τ᾿ ἢ δαὶ ̓ ἜΤᾺ 

"ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς 15 τηϑὴῃ ᾿ 
ἴὰ ὙΒΙΟΒ ΖΩΟΥΘ ΡΠ ΔΕΙΝ ὙΠετπα 5 ἐμ σοὰ ΨΜΏΘΩ. Ὧ6 πα δοϑοα ἐὸ 

κἀπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις - τῆς ἀριλοηδίτσαθθ ΙΟΓΘ 
ν οΥ ΑΥδὰ ἐο ἐπ8 ΒεΙγβ ΟΕ ἴδ8 [5 ἀδηῦν ἴο - [6 

αγγελίας τι ἀμετάθετον τῆ υλῆς  αῖτ5 οὗὨἨ [16 τ ἶ56 
Ῥσογηῖβα “ἴμθ ὈΠΟΒΒΏΒΘΘΌΙΘΗΘΒ5 οὗ ἐδς βουλῆς [86  απομδησοάβιθαθας 

ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18 ἵνα οὗ Ηἰ5 φομηβοῖ, βίθὶ 
ὃ Ὧδ τηραϊαίθα ἴο δαϊᾷ, ῃὰ οσάθσ ἐμπαΐ [ἰὴ τὶ δι ὁδίῃ ΠῊΝ 

- διὰ. δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν] ογάξγ -.ὑμδῦ ἕῶτο 
Ἰπσοῦθ ἔνο, Ἰρῖηκ5 ὈΠΟΆΘΗΒΘΑΡΙΘ, ἴα ἰὕτο ἀΑΟΚ Δα ΘΕΘΒΙΟ 

οἷ ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν | ὑηρ5.. Ἰὰ ΜΆΘΗ 10 15 

» 

» ΄ 

αὐτου 

οὗ Πίτα 

ΏΙΟΗ (0165) ἸΏΡΟΞΒΙθ]6. ἰἴο 116 αοὰ, πἴγομξ | τω ροββϑίθιθ ζὸσ αοὰα ἰο 

παράκλησιν. ἔχωμεν οἱ - ἨΙΘ, χ ψῆο δνα θὰ 
ϑῃοουγαρετηθῃϊ Ὑ76 ΤῊᾺ ΣΡ 6 Βαν δ [86 (Ομ 65) .[ ὁ - πὴΘ τοΐῃρθ χη 

καταφυγόντες τ᾿ κρατῆσαι ἢς δῦ βσοῃρ δ ΏΘΟΙ͵Σ- 
Βανί θεὰ ἄοννιι εὐ Ὧἠο ἔδῖκο ΒοΙα οὗ ὅϊε δϑοχηθηῦ. τον ΙΔΥ͂ “Ποῖα 

προκειμένης ἐλπίδος" 19 . ἣν ὡς [οὐ [86 Βορα βοὺ θεΐοχζϑ. 
Ἰσίμε ἄονγι Ῥρζοσα Βορο; .. ψἘοἢ ἐς 15. 19 ΤΟΝ [ΏΟΡ6] τὸ 

ἄγκυραν ἔχομν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ μᾶγα 85 8 ΒΠΟΒΟΣ ΪῸ 
ΘΠΟΒΟΣ ὙῸΘ ὍΣ Βανίωβ οὗ ΗΜ Ἡυχῆς .““Ἁ,; σφολ ὡ ἐῃὴ6 βο, -Ῥοίἢ βήν 
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τὲ καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς". 
δια πη «Βἴδ 16 "..- διὰ {Ξ| 211 δῦ: 1αῖο ΙΝ 

ἐσώτερον. τοῦ ᾽" καταπετάσματος, 20 ὅπου 
᾿υποῦ [ὈΡ8 7] (οΣ ἴθ. 5 τι σαγίδίῃ, ψΒοτα 

πρόδρομος ᾿ ὑπὲρ -: ἡ μῶν. εἰσῆλθεν ᾿! ησοῦς͵ 
ΘΧΌΙΠΘΣ - ΟΥ̓ΟΥ -.ὄ 18 ᾿ ρηἰοχεα Ε50.8, 

κατὰ. τὴν τάξιν... Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς 
Δοροχά 8 ἰο με τἰθαρ. ΟΣ Μεϊοβέσεάει [ Ἐγπ Ῥείεϑί 

γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα..- 
Βανδςξ σοΥπας 1πῖο.. 16. . δε. ᾿ αἱ 

γ . Οὗτος. γὰρ. ὁ Μελχισεδέκ, Βασιλεὺς 
5. Ὁ ἰ(ὰς ᾿ 

Σαλήμι. 

ἹΜο]ο ἰζεάρκ, Κιησ 

ἱερεὺς τοῦ θεοῦ “τοῦ ὑψίστου, 
οὗ ϑαῖθιυ,. υσῖεϑ ΟΣ ἴδε ΟΟἄ. Σ ΟΣ 86 ταοβὲ ΒΙΒὮ, 

ὁ . συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι 
6 (οπ6) πανίηβ ταρῦ-. ἰὼ ΑΡΣΈΒϑσα τεϊασ 5 

ἀπὸ. τῆς :κόπῆς τῶν “ βασιλέων “καὶ 
Ζγοα “ 186΄ - οὐ . οἕ πο. ἘϊῚ65 διά 

εὐλογήσας: αὐτόν, 2- ιᾧ - - καὶ ᾽δεκάτην 
ΒΕΥΘΣ πἰοκεδά, Ἀπ, ἴο οσα.. 8150 

ἀπὸ «πάντων. ἐμέρισεν. ᾿Αβραάμ, πρῶτον 
ἔγοτὰ 811. ἀμπίσεῳ. δρροσ οηφᾶ. ΑΡσϑδδσζω, - - σι 

μὲν .- ἑρμηνευόμενος: Βασιλεὺς “Δικαιοσύνης 
ἰπαςφοα: Ῥεῖμε ἀεδιξαίθα, - Κίὶὰρ ΟΥ Εἱσἰθουβηθβ5 

ἔπέιτα “δὲ καὶ Βασιλεὺς Σαλήμ, -- ὅ - 
τβεσεῦροῦ αὶ δἴ5ο ...ἕ πὰρ - ΟΥ̓ βδῖεω, ψἘΙΟΩ 

ἐστιν: βασιλεὺς. Εἰρήνης, - ἃ, ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, 
κΚίηρ ΟΥ̓Ρδβοθ, δαί Υ 655, ΤΟ ΠΟΥ ]658, 

ἀγενεαλόγητος τς μήτε, “-- ἀρχὴν ᾿ ἡμερῶν 
νι δου ΕΘΩΘΔΙΟΒΥ͂, τὸς τοῆπος: ῬΟΘΊΩΙ - οὗ ὅδν δ᾽ 

μήτε᾽ ζωῆς ΄ τέλος ἔχων, 
ΠΟΥ: ΟΕ 6 -- ὁηα ὨΑν Ώ δ, 

᾿ "ἀφωμοιώμένος - 5. δὲ τῷ. υἱῷ... τοῦ 
μανίηξ, ον ὕλθαθ πῶ ἔτοσα Ῥὰϊ ἰο ΓΝ Ξοῦ οὗ ἐπα 

θεοῦ," ̓  ει στο μένει σι. ἱερεὺς -᾿ εἰς . -τὸ 
σοα:΄. .μὸ ἰαξαναιπιηϑ, τ χίοδο  - Ἰπΐο ᾿-: [2 6: 

εἰ Θεωρεῖτε " “" “δὲ: πηλίκος ᾿ οὗτος- 
δν Βεμόίάϊησ χοῦ «Ὅν ἤοὴν Ετεδῖ' [15 (ο6)- 

» ᾿ϑΑβραὰμ: ἔδωκεν" ἐκ τῶν" 
ἌΡ σαν -Βανε ᾿ οαϊ ΟΣ: ἴδε 

ἀκροθινίων “-- ὁ ᾿ “Πατριάρχης. ὅ. καὶ οἱ-΄- 
ἴορ οὐ πθαρϑ τ 186: Ῥδί ΔΙ ΟΙ ΠΑπᾶ {86 ΠΑ͂ΜΕΝ, 

"μὲν ἐκ -πτῶν υἱῶν Δευεὶ τὴν ἱερατείαν. 
᾿πασδϑα οὐ ΟΣ. 88 ἜΣ. ΟΣΤ ον] " Ευπρων ὉΒΗςε' 

λαμβάνοντες. ἼΑΤῚ ἐψχολὴν : ἔχουσιν. -" 
: ἀβς ον σε “᾿ : ὀιλιταπιαιαπηρηξ Ὁ ὅμον ΕΥΎΞ] Βανί 

"κατὰ" : 
-ἀοοοχαϊηῦ ἴο 

᾿ εἰ ᾿ τὸν λαὸν... 
το Ὧ6 ἰακίη δ ἰσἴῃ5 ἔγοσα: 18 6- - ὍΘΟΡΙΘ. 

Σ ἀποδεκάτοῖν᾽ ΠΝ 

918 

διηα ἥττη, διὰ 10 δηΐδιβ 
ἴῃ η ὑμ6 ουσίαϊῃ, 
20 ΜΏΘΣΘ᾽ ἃ ᾿ξΟΓΘΙΧΏΠΘΥ 
85 δαΐδγθα ἔπ ΟἿσ 8: 
ὨΔΙ7; Φεδιι5, ἼῈΟ Ὧδ5 
Ῥϑοοσῶθ᾽ 8 ὨἰρῺ Ὀχίθοι 
Βοοογάϊηρ το [Ὧ6 τηϑὴ- 
ὯΘΥ οὗὐ ΜθρΙ' ΟὨΙΖΊ: ΕΚ 
ΖΟΥΘΥΘΓ.. ᾿" ἐστ 

γί ἘῸΣ ἐμὶ5 Μεὶ: οδῖχ.: 

. Θ᾽ ἋδΚ, Κίηρ οὗ 8548’. 
Ιοτὰ, ὑσὶθδῦ οὗ [886 Μοβὲ 
 ΗΪδᾺ Αοά, ᾿γὙ8ο “ταδὶ 
ΑΡτϑ δι ᾿ τούυσηϊηρ 
ἔγοσῃ ὙὍ86 βἰδαρηίοΣ οἵ 
[86 Κίηρβ δη)α ὈΙθϑβοα 

μἰπλ 2 δηᾶ ἰο᾽ τ Βοτα 
ΑΡγδθδσα Δρροτγίϊοηδα 

φῳ. ἐδαΐῃ ἔτοια.. 81} 
ὑΏρ5, 15. ἢχδὺ ΟΣ. 81], 

ΌΚ -ὑσϑηβίδίίοη, “Κίηρ 

οὗ ΕἘΡὐΘΟΊΞΏΘ55," δηᾶ 
ἴθ {Π6} 8150 Κίπρ "οὗ 
Βοιοτα, ὑμᾶῦ 18, “Ἐτὴρ 
οὗ Ῥρϑδοβ." 21η Βεωρ 

ΔΕ ΒΘ Υ1655, τα ΠΘυἶ688, 

αἰυμοαΐ ΒΘΏΘΘΙΟΒΥ, 

Ὁ μανίωρ ποιίθοτ. ἃ 96: 

οἰ αρ: οὗ αδνβ ΟΣ 

δὰ Θη6' οὗ 11ξἴ6.. Ῥὰΐ 

Βδνίηρ Ῥ66Ὼ τηϑᾶθ ἯΠ᾿Ὸ 
[86 Βοὴ οὗ ἀοᾷ, πὲ 
τουηδίηβ ἃ Ῥτίεβε Ῥεῖ" 

Ῥειδην. "Ν ΝΕ 

ἀΒεποιῦ, ἐδθῃ;. Ἔῷ 

᾿στοδὲ 15. πλϑῖὶ 85. 0 
ΟῚ ΑΡΥΆΠδσα; - 88 
ἔδιηὶγ- Ποδά, ραν ἃ 

τρῖα οὐδ οἵ Ἐπὲ ΘαΙδΙ 

οἱ 
νἱ ὑο ἐτερόϊνγέ, ὅτ 

οὐ ὈΓΙΘΒΌΣ ὉΒΊΟΘ 'ἈδγΘ 8 
σομτηδπατηθηξ. ἕο δα: 

Ιδοὺ ἐξῆθ5 ἔσοια ψ8ὲ 

ῬΘΌΡΙΘ: ϑοσογαξηρ Ὁ 

979 ἨΒΒΈΙΥΥΝ :-7.:6--13 

τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, [{8μ6-: το, ἐπαῦ 15, ἔγομι 
{6 Ιᾶϑψ, ἐ{ἐμὶ5 18 ἔπε. Ῥσοίπουβ οἱ ἕπου, ἱ ἐμοῖσ. Ὀτόύμοτς, ὄν 1ζ καῖπε ἐξεληλυθότας - ἐκ τ ὁσ ύας [8656 ἤδνο ἰϑδβαθα ἔγΌΤΩ 
δηᾶ ἀνέπ" εὐξεληλυθό Ζοχΐῃ - ουΐ οὔ. τῆς τφύς 9 {86 Ἰοίῃ οἔ Αὐταμδπα; 

᾿Αβῥαάμ: :- 6. ὁ ον ς δὲ τ" μὴ] 4 Ὁ δ οα Πΐατοοο . , 1ὰ ποὺ ὕσϑοθ ἰβ Ῥ8:6- οὐ ΑἘπομεῖνι; 16 (οπι6) ες ἰὼ... . ᾿ ποῖ 8ΙΟΡΥ ἴτόχῃ. ὑποπὶ ἰοοῖ 

γενεαλογούμενος ἐξ ᾿᾿ αὐτῶν δεδεκάτωκεν | {{π85 ΤΌΠΣ ΑΌΓΘΉΘΙΙ 
βροά βου θδιοῦν οι οὗ [3213 1} - Β65 ἘΠΠπΡρ ϑπᾶ διοδδρά ὨΪπ πο 

᾿Αβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελία 8 Θ. ῬΓΟΙΙΒ65. 
ΑΡσβϑῆϑη, δηᾶ ἐμ (01:6) ἔχοντο τὰς ὌΡΑΚῆ σας ὴ ἸΟΥΣ Ὑρπουΐ ΒῺΥ 
εὐλόγηκεν. 7 χωρὶ δὲ πά ϑΡανρ, 6 688. ἰ5 

6 85 Ὑῆκεν αρορὶς ἀτνος Ἀπὲ ς ὈΙαβδθά ὉΥ [Π6 δτθδίεγ. 8 Απὰᾷ ἰπ 6 ΟΠ6 σ856 
1 15 τὴ ὙΨΏΟ. 816 
ἅγίὴρ ἰμαῦ τϑοοῖνθ 

ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος 
σοπ γδαϊοίοα.: ἐμ6 1655. (155). Ὅν ἴμ6 Ῥοίίοσ (ΟΠ 6) 

εὐλογεῖται. 8. καὶ ὧδε. μὲν δεκάτας, ὑϊῖμ65, Ῥαὺ ἴπ. ὅΠ8 οὐμο 
15 Ῥείῃρβ Β]εββθεα, αἀῃμᾶὰ Βοσα. ἰῃηᾶφρεᾶ ἰεπίμβ: σᾶ56. 1 ἰς βοιγθοῃθ οὗ 

ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, -ἐκεῖ ͵ ΏΟΙλ ἴὉ 15. ψἱυποϑβθᾶ 
ἀσίπε. ΤΆΘΩ Ὁ... 816 τεοοίνησ, ἰδοτα [πδὺ: 6 ἔνε. 9 Απᾶ, 

δ᾿ “μαρτυρούμενος ες ὅτι - ζῇ. 1 ΤΟ ΤΥ 886 ὑμ6 
Ῥαξ. “᾿(οπ6). Ῥεϊπιεῖ νι πγοπερά δροιΐ ἐμαὶ [6 15 ᾿ἱνίησ: ΟΣ οϑϑῖοῃ, ὑΏσΟΌΡἢ 
9 καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι’ ᾿Αβραὰμ: καὶ [ΑΡτϑδια. ἀνθὰ ΓΘ νἱ 

Αμᾶ δ85. βαϑίηβ ἴο ϑαν, ἰβσοιρῃ ΑὈσαμδτα δηάᾶ ΠΟ. τϑοοῖϑεβ εἰ 65 

Λευεῖς “" ὁ δεκάτας . λαμβάνων ] 85 Ραϊά {ϊπ65, 10 ξοτ. 
Του: Ἐ86. (6) ἰεπίῃβ.. ᾿τεραϊνίηρ [π΄ δα 511 ἴῃ [86 

δεδεκάτωται, 10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ [1Ἰοΐῃβ͵, οὗὨἨ 15 ἔογαξαίμο ̓  
85 Ῥθθῃ τμθὰ, οὶ. ἤοσ π᾿ ἴπ6Ὸ ἰοῦ οὔίμε ΠΏ 6 ΜΟΙ" ΟὨΣ2΄ 6: ὅδ 

πατρὲ ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ |τιθοῦ ὮΠπ, ᾿ 
ξδῖμες Βανναβ ψΏθα τηϑῖ ἴο Βἶτα. 11 τῇ, ἐπαας. Ρογῖθο- 

Μελχισεδέκ. ᾿ ΝΝ  ΠἙο ψέτδ ὙΘΘΙΥ͂ 
ΜοΙσΒίσθαει.". ' ὑτῶστοος ΒΤΟΌΡΗ ὑπ ΙΘΥΣΙΟΑΓΙ 
Ἠ Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Ρυϊοδιποοά, (ζος πῃ 

ἐ ΤῈ ἀπαερά ἐμογθέοσα ρεγέβοϊϊοι ἐπσχοῦθ ἐπα. [1Ὁ 8δ5. ἃ ἔραϊασθ [ῃ6 

Λευείτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁὃ᾽ λαὸς γὰρ  ΡΘΟΡΙΘ ποτ ρῖνθῃ 06 
Το ντςδὲ -τοϑίῃμοοῦ 85, λε-.. ῬΘΟΡῚΒ ἔογ 18,). τρδὺ. -Ζυτίῃο Γ᾽ 

ἐπ᾽. αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς - ἔτι χρεία [ποοά πόμα ὑποῖθ “86 
προς ΔῈ ς Μδ5 Βεθῇ Ἰεβϑην βεῖ, ναὶ ψεὶ παρᾶ | 101 -διῇούμοῦ - Ὀγθϑὺ “ἴο- 

᾿ κατὰ “τὴν τάξιν ' Μελχισεδὲκ ἕτερον | 8:56᾽΄ δοσοχαϊηῃρ' ὕο ὑπ 
δοοογάϊηρ ἴο πὸ Ἰποὰρ  ΟΥ Μεϊομίζεαεις ἀϊβέογθιΐ ΑΘ ΠΟΥ Οὗ, ΜῈ1" ΟὨΐσ' - 

ἀνίστασθαι ᾿ ἱερέα: καὶ οὐ .- κατὰ τὴν | Θ΄ εἰς δηά ποΐ βία ἴο. 
ἰο Ὅ6 βίαπαϊπρ ἃῷ Ῥγίεϑδέ δηᾶ ποῖ δοσοοσάϊηβ ἰο ἐπ6 [Ὧ6 ΒΟΟΟΓΑΙΏΡ' 0.. [86 

᾿Ααρὼν εὐ σε λέγεσθαι; -{ΠἸΘΏΊΠΘΙ ΟΥ̓. ΑΔΥΟΩ. 
ΟΥ̓ Αδγοῃ᾿ ἴο θῈ Ὑεῖπα 58142 [12 ἘΌΣ 5ποο [Π6 Ὀσίθοῦ-, 

12 μετατιθεμένης᾽" ᾿ γὰρ τῆς ἱερωσύνης ὨοΟΩ͂ 15 ῬοῺρ ομϑηρθρ, 
ΟΣ (οπε) Ῥείπε σμβδηρεά ἔοσ οὐ ἴπθ ργ!εδίμοοα ᾿ [Ώθγθ σΟΙΏ65. [0 Ῥ6. οὗ 

ἐξ ἀνάγκης καὶ -. νόμου μετάθεσις: ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ 8 ΟμΒΏΘΘ᾽ 'δἷ-. 
ουξοῦ πϑρεβδὶν 8πὰ οἱ ἰδ ἔγϑαβέθσθηοθ [50 ΟὗἨ {π6 δᾶ. 13 ΒῸΓ 

γίνεται. 18 ἐφ’ ὃν - γὰρ λέγεται. [88 τδὰ ταβρθοῦρ' 
ἰδ ΟσΟΌΣΥΙΩΒ. ᾿ Ὅροη ψβοσα, ΕΟ 115 ἘΥμα 5α]ά ΠΟΣΊ ὕθϑθ ἐμ τηρα ΔΙΘ 

: ταῦτα ᾿ φυλῆς ἑτέρας μέτέσχηκεν; ᾿ βολὰ Ὧ85 ὍΘΘΩ [ Ταοχα- 

ἰῆεβθ (55). οὗ πἰρϑ᾽ ἀἰβοσοηΐ [6 δαὰϑ ραγίβδκρῃ, 6 ΟΥἨ διηοίποῦ ἐπ ]ρ06," 
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ἀφ᾽ οὐδεὶ προσέσχηκεν τῷ 
ΚΑΙ͂ ΕῸΝ ὯΟ σὰ Ὧ85 Ἰρά ἘΚ, ἰονασὰ ἴἰὸ ΚΝ 

θυσιαστηρίῳ: 34 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ 
ΔΙδσ; ονυϊαθηῖ βοῖοσθ οὸὺγ ἰδὲ ουῖΐ οΥ 

᾿Ιούδα ᾿ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς 
Φυάδῃ 85 βρσιθ Ὁ 186 τιοοτὰ Οὔ 8, 

ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς 
ΒΒ. ἐτρθα δροὰξ ὑγίθϑδίβ ξο 9}. Ὁ} 21:4 ἹΜοβο5 

ἐλάλησεν. 
ΒΞΡΟοΚα. 

15. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν 
Αὐμᾶὰ χῆοτρ δριιπμάδλιν γαῖ ον αθηΐ ἀον 

ἐστιν, εἶ κατὰ τὴν ὁμοιότητα 
λι15, 1 Θοςοχαάϊῃ ἴο τα Θῖλοβ5 

ἐμελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 
οὗ ΜοΙΟΙΪΖοᾶθκ [5 βίδησίης ὉΡ Ῥτὶοϑὶ αἰ οσοηΐ, 

16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς 
ἍὯΟ ποῖ δἼοςοτγάϊηρ ἴα Δ οἵ σογητοδπατηθῃξ 

σαρκί γέγονεν ἀλλὰ κατὰ 
Πογ δὶς Ἠ6 Β85 Ὀθοοχλθ Ῥὰὲ Δοςοσάϊῃξ ἰο 

δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου, 11 μαρτυρεῖται 
ἀρουτα - πξὸ ἸΔΘΙΞΞΟΙΆΡΙΘ, Δ 15 θΡείηρ τὶ ϑϑοα 

γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 
71ὸς ἰἐδαξ οι ὑχίεδὲ ἰπίο πὸ δρὲ δοζοσαϊηρ ἴο 

τὴν τάξιν. ῥλελχισεδέκἩ 
{π6 Ἰίΐηθὰρ οὗ Μεὶςδβίζεαςκ. ᾿ 

18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται 
είς αϑια8 1μλᾶθεα ῸΣ ΟΟΟΌΣΒ 

προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς 
Οἵ νχεοεάϊηῃρ, δοτωχωδηδτηθας ἰσουρ ἴ6 οἶϊι 

ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν γὰρ 
Ὑγ 81 (655) δηα ὩΣΡΘΏΘΗ͂ΟΙΔ) (Π 655), ποίδίηρ ΖὸΣ 

ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ 
φοχέεοϊοα ἴδε 18}, 1εδαϊωξ ἰὰ ὑρολ Ὀυλ 

κρείττονο ἐλπίδος δι᾽ ἧς 
ΟΣ ὈεΐίοΣ ὡ ΒΟΡΘ, ΄ . ΤΤΟΌΡΗ Δ 2457... 

ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. 20 Καὶ 
8 818 ἄσδνντηνβ ὩΘῸΣ ἴο ἴ 6 σοάᾶ. Αὐᾶ 

καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς 
δοςοσαάϊῃ! ἴο ον ταῦ ἢ Ὡοξ δρδζτί ἔσο 

ὁρκωμοσίας, 21 “ οἱ μὲν γὰρ 
ΒΟΟΣ οαῖλ, ὀ Τ[π6 (Ο165) ἰηάθο ἃ οχ 

χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς 
Δρασί ἔστοχῃ 5νοχ οδίῃ ΠΆΓΘ ΠΣ ΣΈΟ 

γεγονότες ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας 
Βανί Ῥθοοχῖο, ἴδε (οχθ) Ῥαΐ νὰ ᾿ΒΌΜΟΤΩ οαἵα 

διὰ τοῦ λέγοντος. πρὸς αὐτόν 
τὔσουθ ἰδ (ομ6) ΒΑΣΙΏΒ. ἰονατὰ Ἀϊτα 

980 

ἴτοπι ΨΏΪΟΘΒ ΠΟ οἠ 
Ὧδ5 οἰδοϊαιοα. αὖ ἰῃ8 
αἰΐαγ, 14 ἘῸΣ ἰὖ 15 αυλίρ 
Ιδίῃ ὑπδαῦ ΟἹ Τιοχὰ 
Ὧδ85 5ρτυῶδ ὕὑρ οὐΐ οὗ 
συάδῃ, ὦ ὑγἷρα ρους 
ΜΈΏΪΟΘΗ. Μόοθ65. 5ΌΟΪΘ 
ἈοΟΙΒΙ Ωρ σΟΠΟΘΓΏΪηρ 
ὈΓιθδύδ. ΝΕ 

15. Αμὰ ὁ 15. 50} 
ΤΏΟΓΘ ΒΟΌΠαΔΕΔΙΥ ΟΙΘΑΡ 
ἰμδὺ ψὶῦ ἃ βιμ]ατὶἐν 
ἴο ΜΕΡΙ᾿ΟὨὐΖ' δ’ ἄεδϊκ 
ἔθεσθ δὐίδβο δῃοΐῃον 
Ῥυίθδύ, 16 γο Ὧδ5 ἢ6- 
σοθ ΒΈΌΘΏ, ποὺ 86- 

σοσχαϊοὴρ ἴἰο {6 ἴδὰν 
οὗ 8. σομιηδησιτηθσδηὶ 
ἀορθηάϊηρ ὩἸΡΟῚ ἴῃ 
ἜδϑΏ, Ὀὰΐ δοσογχγάϊηρ ἴο 
ἴὴ6 ὨΟΝΘΟΥ οὗ δὴ ἰῃ- 

ἀεπίσοῦ θα ἢξα, 17 ἴον 
ἴῃ Ὑϊΐαθϑβ 1Ὁ 15 58ια: 
“ΧΟῸ 816. 8 Ὀγίοδὺ ἴοσ- 
ΕΥΟΥ δοοογάϊηρ ἕο ῃ8 
ΤΩΒΏΏΘΥ οὗ ΜΙ] ΟἾΪζ'- 
Θ΄ ἅθκ." 

18 σονγίϑδίῃϊν, ἐπθα, 
[ΠοΓΘ οσουῦ ἃ βοίηρ 
85 οὗ ὑπ6 Ὀχγϑοραϊηῃρ 
σοχησαδησηθαῦ ΟἿ -80- 
σοπῃὺ οὗ 15 ΜΘΘΚΏΘΗΒ 
Δα ἰποεξοσύλνθηδϑβ. 
19 ἘῸῚ ἐμὲ ιν ταϑᾶθ 
ποϊῃίτθρ φΡογίθος, 
ἐμ8 Ἀσἱηρίηρ 1 ὈΘ5Ι 65 
ΟΥἩ ἃ Ῥούδεσ. ἤορα αἱά, 
ἐγουρ ΜΏΪΟΩ ΜΘ 818 
ἀχδίησ ΟΣ ἰο Οοά. 
20 ΑΙβδο, ὕο ἐμ οχίθηῦ 
ὑπδὺ ὁ ψὰ5 ποὺ ψιτὰ-. 
οοὖὖὐ 8 ὅν ογ οδίῃ, 
21 (ἴοῦΥ ὑῆθσθ ἃζ ἰπ- 
ἀβεᾶὰ τοῦθ ἰμαὺ ὯδΥ6 
ῬὈδοοῆθ Ὀχίθδίβ ΠὮ- 
οοὖὐ ἃ ϑοσὰ οδίδ, 

Ῥαῦδ ποῦ 15..0108 
Δ δὴ οὔθ ΞΟ 

Ὦν ὑβᾷὲ Ομ {Ἄ2ἁ8ὸ 

βολὰ τγοβϑρϑούϊρ μας; 

981 ἨΕΒΕΕΥΝ 1: 22---28 

ΦΘΒΟΥΔἢ" 85 5 ΟΓῺ 
(δΔῇάὰ 6 Μὴ) 661 πὸ 
ΤορΥοῦ), “ἕουῦ 8ῖὸ 8 
Ῥυὶθδὺ ξουθυοσ,, .) 22 ἰο 
ἰμαὺ οχίθηῦ 8150 ὕ6- 
ΒῸΞ ὯΔ5 Ὀδοοθ 6 
ὉΠ ρίνϑθῃ ἰῃ Ὀ]οᾶρα 
Οἵ δ᾽ Ρούΐοσ οονθηϑηί. 
28 ἘΠΓΓΠΟΥΤΏΊΟΙΤΘ, ΣΊΘΩΥ 
δὰ ἴο Ὀδοοζὴβ Ὁσὶθϑὺβ 
[1ἴὰ βυσοοβϑο } } Ρ6- 
σαδα οὗ Ὀεΐηῃρ ὑχϑ- 
᾿νρηὐδα Ὁ ἀδϑῦ ἔγοσΩ 
σοηθηυσίϊηρ 85. 8ΌΘΩ, 
24Ὀιι  ἢὯδ Ῥδσβιιδα οὗ 
οομύιηπίηρ. αἰἷνα ἴοσ- 
ΟΥ̓ Ὧδ5 Ὧΐ ῥγὶθϑῦ- 
Βοοᾶ ψίϊμουῦ 80 

ΒΌΘΟΘΒΞΟΥΒ, 25 ΟΟΠ58- 
᾿ΌΘΘΠΟΥ Ἠθ 15 016 8150 
ἴο βᾶγνο σοϊῃρι!οθίο- 
Ιγ ἐοβα ὨῈΟ 816 
Δρρτοδομίηρ αοὰ 
ΧΟΡ. ἴῃ), Ὀδοδίβα 
ὯΘ 15. ΘΙΜΑΥΒ ΑΙῖνα ἴὸ 
ῬΙΘΘΔΩ͂ ἔοσ θη. 

20 ΒῸΓ 500 ἃ ὨϊρῺ 

ὑτὶοσὺ δῈ δὶ ΨΜᾺ5 
Βυ Δ 016 ἔοὺΓ 15, ΙΟΥ̓ϑὶ, 

συ ]οῖθσδ, ἀπ αοζιθᾶ, 

βδορδύδίϑθα: ἔσγοπὶ ὑπὸ 

ΒΙΏΏΘΥΒ, 8 ἃ ὈΘΟΟχΩδ 
Ὠίρῆου δὴ {πὸ θαν- 

6η8. 2} ἄοοθς ποῦ 
πορα αἀαῖν, 85 ὑποδα 

Ὠρ γγυίοθί ἅο, ἴο 

ΟΥἾΡΥ Ὁ 5ϑουζῖοθδ, 

Ἐγεὺ ἴον Ἠΐ5 οὔτι βἰτβ 

8η Δ ἰπθὴ ἴογ  ἐοβα 

οὗ {ῃ6 ρὑϑορὶθ: (ἴοσ 

τὲς 6 αἰὰ ομδα ἴον 811 
᾿γλθ ΏΘΩ δ. οἴἶετεα 

ΠΪτΏΘΘΗ 60:) 28 910Υ 

186 ἩΔῪ δρροΐηΐβ θη 
ΒΙΡῺ γὑχἱοδὶ δυΣ 5 

Ὥμοσεν Κύριος, καὶ οὐ 
ΞΨΜΟΥΘ Τιοτᾶ, δηᾶ τοὶ 

μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
ΒΘ Ψ1Π δα Μ|5 σοησοσο, Ὑοι ὑχίοϑί ἰηΐο ἰῃ6 

αἰῶνα, 22 κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονος 
886, δοοοσζάϊηβ ἰο 50 ἢ 8'3Ξὁὸ ο βοΐζει 

διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ᾿ἰΙησοῦς. 28 Καὶ 
οονοπδαδ 85 θθοοὴβ Ὀϊθᾶρθ Ζε5ι5.. 6 Απὰ 

οἷ μὲν πλείονές εἰσιν 
ἐμ (Ομ 65) ἱπάδεα σῆοσα (065) 

ἱερεῖς . διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι 
ῬΓΙοδίβ ἐπσοιρ πὸ ἀφθαίΐπ. ἰο Β6 Ῥείπε ρχδονθηϊθα 

παραμένειν" 24 ὁ δὲ διὰ 
ἴο θ6 σουηδιιηρ 6 ϑἱαᾶθ; μα (οπ6) Ῥαξ τπστοῦρῃ 

τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα 
τς ἴο 6 τϑυλϑίηϊπρ' Ὠΐτ ἰηῖο 6. δ8δ586 

.ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην: 
ὩΠΊΣΔΙ ΒΡ ΞΞΘΌΙΘ δ ἰ5 Ἡβϑνὶηβ 1ὴ 65 υγυϊεβίποοῦ; 

25. ὅθεν. καὶ - σώζειν εεἰς τὸ 
ζχοτὰ ΨΏΣΟΒ Δ ἴο θ6 βανΐὴξ ἀαΐο τὴς 

παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένου 
ΠΟΥΔΡΙΘ ΘΙ ἨΘ 15 8016 ἔπο (οΠ65) ἐν ν τοννασά ς 

δι᾽ αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς 
ἰγοῦρη τὸ ἰοίῃῆς αοα, δ'νψὰυβ ᾿ἰνίπβ ἰηΐο 

τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 
1ὴ6 ἰο 6 ̓ πξεχοθαϊδ Ον ἰἐδοιη. 

20 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ 
ΞΌΘΒ (ὁπ 6 Ζος ἰοὰὰξ δἷἴξο 

ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, 
ΟὨΘΕ ρῥτίθϑί, ΙΟΨΔ]Ι, ΟΠ - 86, ὉΠπαδΕΗΙΘα, 

κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ 
Βδν η ΘΕ βορδγαίθα ἔγοσὰ ἰδ6 ΒΙΠΏΘΥΒ, ΕΤετο] 

ὑψηλότερο τῶν οὐρανῶν γενόμενος" 
ΔΙ͂ΟΣ ; οἴ Ἀπθανϑηβ ἨνΡ ὈΘοοχηΘ; 

2] ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ -- ἡμέραν 
“ς ὙΜΟ ποῖ 15 ανίῃ δ δοοοσαϊῃρ ἰο ἅδ᾽ 

ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον 
πδοοσδὶίν, ἅβονθὰ ἰῇξ οὨΣοΥ υγλεβίβ, ΣΟΥ ΟΥΊΥ 

ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας 
ΟΥΕΣ 1.0: ΟΥΙΙ β'ιθ .. 580 ῆσο5 

ἀναφέρειν, ἔπειτα. τῶν τοῦ 
ἴο 6 Ῥεαζίῃρ ρ, ἰδοσθῦροῦ οὔίμα (ο65.) οείμε 

λαοῦ τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ 
Ῥϑορῖθ; 1815 οΣ οΒ6 α]α - ὍΡΟΙ ὉΠ6 Εἶπ 6 

ἀνενέγκας. 28 ὁ 
Βανί Βοσὰα τ; {τὰ 

καθίστησιν οἀρχιερεῖ 
15 βοίεί ἀοννὰ ΟἾΤΘΕ ὑσῖθ 5 

γεγονότες 
δῖ ανίηρ Ὀδοοτὴθ 

ἔπρεπεν 
τ ῶβ μοδί ων 

ἀνάγκην, 

ἑαυτὸν 
Βιταβοιξ 

ἀνθρώπους 
- ΤΏΘΕ 

νόμος γὰρ 
τα ἔοτ 

ἔχοντας 
ΒδνὶηΒ 

21' ΤοΟΠονδῃ, 17.3,11-18,30. ΤῊ Τιογᾶ, ΒΑΝΕΞΥΡ. τυ τος "Ὁ 
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ψορῖκπθϑ5, μαὲ- {8 
ψοτὰ οὗ (86 - 5ΟΓῃ 
οδίῷ ὑμαῦ. σϑίὴθ δον 
ἰλ6 Τὰν. ΔΡΡοϊηΐδ 8 
Ξοη, ΨΏΟ ͵ἴ5 Ῥεσθοίεᾷ 

ΤοΥΘΥσ. 

ῷ. ΝΟΝ 85 ἰο ἴῃς 
ἐίηρβ Ὀδίηρ .ἀϊ5- 

οὐδοοα. ἐσ ἰδ... [ὴ8 

δὲ τῆ ὁρκωμοσΐίας. 
ΜᾺ λόγος δὲ Η ΜΥΑ ἘΚΟΣᾺ οδί 

Ἔτα.: τὸν νόμον" υἱόν, εἰς τὸν αἰῶνα 

τὰς ὧπε) μετὰ 16 Τδνν - : 3ῃ, ἰηῖο ἴῃς. 888 

᾿'πτετελειωμένον. ᾿ 
μανίας. ἰον Ῥετγξεςῖοά. 

8 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ; :: τοῖς 
ΘΌΧΑΤΒΥ, Ῥαξ ΡΟΣ ἴῃς (πε 5) 

ἀσθένειαν; 
ΘΑ 55, ᾿ 

λεγο μένοι ς, 
Ρεΐῃϑ βαϊά, 

τοιοῦτον. ἔχομεν. ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν  χηαίτι Ῥοϊηῦ: 78 δδᾶγθ 

, 5. ὙΘΆ͵ΣΘΙ ἸΔΊΩΝ ΟὨΙΘΕ ῥτἱοδί, Ὧο βαΐ ἄονψα, βῦο ἢ ἃ Βίρῃ Ῥυίεϑε δ 

ἐν δεξιᾷ τοῦ. θρόνου τῆς μεγαλωσύνης. ἐπί, δῃᾷ 86 μδϑ δα 

ἴῃ τἰθδς ἤϊδηα] οὗ ἰμε ἴβγομθ ὀξίβε. βυθδίῃθββ ἄονῃ δὲ. {88 .. τίρῃς 

- ρανοῖς, 2., τῶν. «ἁγίων: πη οὗ ἴδ6. ἔΏγΘμΒ 

ἂν ταῖς ᾿οὐρανοῖς, οἵ δες ΒΟΙ͂Ψ [Ρ]Δ6685} οὗὁἨἩ 86 Μα]οδὺν ἴῃ ἴῃ 

μοανθαθ, 28... ῬΌΒΙΟ 
βουνδηῦ οἵ. ὕπ6 . ΠοΙν 
ῬΙδΟΘ διὰ οὗ 6 σὰ 
ἰεπύ, ψϊσῃ,͵ Ζ μονϑὰρ 
Ραῦδ ὑΡ, δδὰ ποὺ ῃγδη, 

λειτουργὸς καὶ... τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, 
Ραρλς. ὝΌΣΚΕΣ δορά είς ἰεδΐ 

ἣν ξεν ες ὁ κύριος, οὐκ ᾿ἄνθρωπος: 
ΝΟ Β Ῥεξσεα ἄοννῃ 1μα ᾿ οχά, -; ποῦ Τα. 

3 πᾶς. γὰρ ἀρχιερεὺς ες εἰς 5 τὸ ᾿ ΠΝ Η 
ΘΕ υυλοσ . ἰπΐο ἴῃς] 3. ΕΌΧΣ ΕΥΕΙῪ ὨΙΡῊ ὈΓΙΘΕΙ 

ἘΥΕΙΣ ἦτ ΡᾺ ̓ς ὌΝ ε΄ καὶ θυσίας ἰ5 δρροϊηϊοᾶ ἴο οἵἶες 

προσφέρειν ὥρα τ Η μοΐῃ. αἰτία. δμᾷ βδοσί- 
- ᾿ νν ΤΆ. ἴσο ΡῈ Ῥϑδσγίῃρ ἰοννασά εἴτις. ἃπὰ πᾶ ᾿ 580 Χ: Ν᾿ βραδ: τ μορόζοσα ἐξ ας 

καθίσταται" ᾿ς ὅθεν, ἀναγκαῖον, ΠΘοαπεατν ἴον [815 Ὅ6 
5 Ῥεῖπδ'. βεΐ ἄοννα; " Ζτοχὰ ΜΏΪΟΘΒ ϑὐυδδς 8150 ἴο δύ βοιῆδ- 

ἢ ἔχειν τι 5 καὶ τοῦτον ὃ Τιπίηρ ἴο. οἶον, 4Τ, 
ἴο ΡῈ δνξηϑ βοταθίμιμβ δρᾶ. δη5 (ο 6.) νυ ΒΟ Β πον, μ6. ἅεῖθ ὕροὴ 

προσενέγκῃ: 4 εἰ ᾿μὲν οὖν ἦν [Θατίῃ, μΒ6 νου ποῦ 86 
μι χαῖρ Όθασ ἰοννασα. 1 Σπάεοα ἐμεγεξοσθ. ΘΒ} ἃ, ᾿χὶθϑῦ, {πότα- μοΐπρ 

ἂ ξέοσ ὑπὸ ἐπὶ οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων [τΔ6}}1 ἅὸὸ ὁ 

Ὅροι: ἈΐῸ “ποῖ ἘΙΘΙΥ Β6 ὑγὰ8 Ῥυίεσῖ, δείῃρ, || 5 δοοότάϊηρ ὕσ᾽ ἐμθ 

τῶν εἰ προσφερόντων. κατὰ νόμον [μ8}7, δραῦ πΒΙΟΒ 
[τ 68} δια Το δ τη δ 

βδοσοα βεγυίοα [ἷἢ .8 

ἐχρῖοδὶ χαρζοβοη αἱ 

οὗ ἴδε (ομ65). Ὀθδυίῃς ἰονγασὰ δεοοσάϊηξ ΄ο ᾿ ΤΑΥΤῚ 

τὰ δῶρα" -5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ .. σκιᾷ 
1 ἐδ . ἴο ΘΧΘΡΙΘ. δά: ἰδ 5σπδάονα 

" “Ὁ ὟΝ ον ἐπουρανίων, ι38ὰ 8 ΒΏΒΘΟΥ, ΟΥ̓ ἐδ 
δ τρεύουσιν. ἊΝ «αἰτῶν - ᾿ Ἠδαύθαϊγ" Ἔ δ: 

ς το ἀἐτῃ 8 βϑοχεάᾶ βθουνῖοδ το ἔπδ᾽ βδνθεὶν. (65), ἂς Μορξόφ," ἰμπαθὲ μῶς 

καθὼς κεχρημάτισται ᾿ Μωυσῆς σ᾿ τῆβκα δ ὑθή ἸῺ 
ἀεζοταϊηᾷ Ἀ5 " ἜΒδ5 θθθῃ ἀν πλεῖν τυ ΔΙ: ἘΩ͂ ἘΠ ΝΙΟΒΘΒ οιφι θεοῦ, 85 εἰγδα 

μέλλων. ἐπιτελεῖν: τὴν σκηνήν;: “Ὅρα: [ξη6 ἀϊνίπο! δοπημδπά; 
ῥεῖπε δροὶ ἴο Βηβαι ἀροῖς πὸ «ἰοῦ, ̓ αΒδιβϑαῖσε. ἜΌΣ 5ΒΣ 5 6: “568 ἀπδὺ 

γάρ, φησίν, παϊήσεις τπτάντας «κατ ἘΞ [νόὰ. χηθκο- “8.11 ὕπτρθ 

ΤΟΣ," 6 βᾶυϑ, “σὰ μι ἄσ. 811. (55} δοοστάϊπε ἕο αἵδε. [{8εἰὉ] ῥάξεξζα 

τὸν᾽ “τύττον εξ πὸν᾽  δειχθέντα ο σοι [Ὁπ8ὺ ναῷ βΒβοσῃ. ἰῷ 

᾿Έγθ6᾽... π6 δ: ᾿μανίηα ἔξει βου : ἴο γοῖς ἔχοις ἕὰ ἐπθ' ΠΟ ΠΡ ΑΣΡ 
6 νῦν. δὲ τ διαφορωτέρας 6 Βαῦ. ποῦ; 6515 

ἐν τ ὄρει" ᾿ 1 ; 

ᾧ Ρ - ον Ῥαΐ οὗ τότ αἰδξοσιωσ' (066}  δ5 ΟὈίαϊηθα 8’ Ἰλοτθ 
ἦπ. δ. τηουαξαῖα; 

δ 9 ἀξ 

281 ΤΖομονδῃ, σ1,8.18-618.. [Π6 Τιοτᾶ, ΒΑΕ; αοά, ΚΡ ς΄. ἐέϑε σέαρι ἢ 

988 ἨΕΒΒΕΈΥΒ 8: 7-.-.10 

τέτυχεν λειτουργίας, - ὅσῳ᾽ καὶ 
6 ὰβ ορίβί ρα βρης νοσῖς, ἴο μονν ΤΩ ἢ .3150 

κρείττονός ἐστιν. διαθήκης: “- μεσίτης;: “ ἥτι 
ΟΥ̓ θεῖο 615 ΟΣ φονοπαης ᾿ τὐδαιαταῦ, . σἰπςὴ 

ἐπὶ : κρείττοσιν. ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. 

ΘΧΟΘΙΙΘην. Ῥυ]ὶς. 561 - 
νἱὶςθ, 80 ἰῃδὺ ἮΘ ἰδ 8150 
[ῃ6 τηρδαϊαίοσ οὗ. 8 
᾿ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΑΙΏΡΊΥ . ο ίο᾿ 
σοογθηθϑηῦ, -ΏΙΟΗ Ὧδ5 

ΡΟΣ. Ῥροίϊζοσ Ν ῬΙΌΤΩΛΒΟΒ. “85 66} 6681}7 βα. 66 ΙΘΡ81}7 δϑίδθ- 

"ΩΣ εὐ 564 ὉΡΟΏ ΘΓ ΤῊ Ὧρ ὡς τρθδι ἀπξῶν ἄν, ὥριστοδ, οτοιαίκοο τ ο το 
ΓΝ | πλεῖν οἔ δευτέρας ννον δαϊπε δοσαμε, σονθτιδαὶ ἈΒῖ  ρνι 

πον μερβόμενος γὰρ αὐτοὺς ΛΕΎΣ ας που ἀθν9 θθθῃ 

εἰδοὺ ἡμέραι. δέθοοπηῖαί, ἰέναι ἴγριαδ ἐρὰ δτὸς ΒΘ. ἀρος πᾶ 
εὐπον ελαῆδι. τι, τῶν εἶχον αδβαὸλ καὶ υβοὰ δ φαεινοῦ! 
ἀροιι. ἵμο δάσο, οετς, δαοήκην καινήν, ἴπρ, 5βᾶγβ σθῆοτδῖ, 
9 οὐ᾿ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα ὍΠα ὦ Ταῖς οὐποῖυαε 

ποῖ δοςογάϊη θ᾽ ἕἰο ἴθ σονεαπδηῦ ψΒΙσ ἢ Τταβάβ ᾿Ξ . 
Ἔ7ΒΒΙ, δηᾶ.. χὰ ἰδ8 

τοῖς πατράσιν αὐτῶν ᾿ ἐν ἕέ ΣΝ ατράσ ἁμῶν Ν ἦμι ἐρᾷ {ποῦδ8 οἵ συάθῃ 8. ποῦ 

ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς ογθηδας; ᾿ 9 ἢοξ βοὸς 
Βαν ΩΡ ἰα καρ ΒΟΙΩΑ͂ ἄροὰθ οὖτα. ΟΥ̓ ἰῃ6 Ὠδῃᾷᾶ ΘΟΣΟΙΏΒ ἰο ὑμ8 σονθ- 

πϑαὺ [1 τὰϑᾶθ τί 
ἐμοῖσ. Του θυ. ἰῃ 
[{86] ἅἄδν. οἵ τν- ὑθκ- 

{τπρ' Βοϊᾷ οὗἩὨ πεῖν. μδῃᾶ 
ἴο Ὀτΐῃρ μοὶ ἔου 
οἂὐδ οὗ 86. δᾶ ́ οὗὨ 
Εἰανρὺ, Ῥϑοϑίβε ᾿ ΤΕ ΘΥ 
αἷα ποῦ οοραϊπαθ ἸῺ ΤΩ 
σονοηδηῦ, 50 0}Ὁ28Σ 
ΒύορΡΘα οδυΐηρ ΤΟΥ 
{ΠΏ 6 γ,᾿ Βα .5 σοπούδῃ.» 

10.“ “ΌΓ- ἐπὶ ἰσ [86 
σονθηβαιῦ ἐμαῦ Σ 508} 
σονοηϑδηῦ ἱ 6 
Βοῦδ6 οὗ ἴξσιϑ6]. αὐΐου 
ὕβοβθ ἄδυϑ, 58.0.5 96- 
Βον8}. Ἵ Ψ11 ρα τὰ 
δ. ἴῃ. ὑμπδὶῦ πιϊηᾶ, 
δῃηᾷ. ἴῃ {ον οανς 1 
51.811 ττὶῦα ὑμο. Δηᾶ 
Ἴ  ΜΠῚ Ῥθόοῃθ ἐμοὶσ 
αοᾶ, δηαᾷ ὑμδν ἐμθι- 
ΠΌΔΕΣ ΜΠ. ῬΘΟΟΏΘ᾽ ἸΏ 

! ῬΘΟρΙΘ. 

“95 ΤΈΠονδη, 778,11, 

γῆς: Αἰγύπτου, 
οΥ Εβυρὲ, 

᾿ἐνέμεϊναν “ἐν. τῇ 
Ῥεοοδβθ. ἴδεν μοῦ. λον τοιηδιηθᾶ τὰ ἰπ΄ “ἋΠ6 

διαθήκῃ - μοῦ, κἀγὼ ᾿ἠμέλησα 
σονϑαδην. Οὔ τορ,. ΠΑ͂Σ ϑμονγθα πο οοσοσ ΟΣ θ, 

λέγει ᾿ Κύριος. 
᾿Ξ βαψίμεις ᾿Τοσά, ᾿ 

αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ 
οὗ ἴοι. ἰο Ιϑδϑᾶ οὐδ ἴβοα ουΐοῦ βαυτῃ 

μφ 32 Ἂ Ε2 

Οτι. αὕτοι οὐκ 

. 10. ὅτι --- αὕτη ἡ ᾿διαϑήκη ἣν᾽ 
. Βδοδῦβθα: ἰμῖ5 ἐμ8 οονεπδΐ ΒΟ ἢ 

διαθήσομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραήλ μετὰ τὰς 
58} ςονερϑῃξ ἴο ἰῇ6 ποῖιβα ὌΣΊΘΓΘΕΙ αἴίε ἔμ 

ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους 
ἄδν5. ἴμοβθ, 5 βασίῃρ Τιχᾷ, δἰνίαε,. Ἰανγβ 

μου. “ εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ 
ΟΥτησ - Ἰΐο ἰδ. ταρηΐδὶ Ρεσδορίίοπ οἕ ἔμθτα, πὰ 

ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 
ρου. Ξε ς ΙΝ δὶ ἴβεις. Ι 581 τυτῖῖο ἀροι, ἵβέτα, 

καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ 
ἅΠΑ͂ 1558} }8 ἴο ἔδεται ἰκίο ᾿ αοᾶ ᾿ δᾶ χοῦ" 

ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 
ΨΊΗΡΕ, ἴο τὴ ἰηΐο ΟΡΘΟΒΙΒ. 

8» 105. Ταμονδις {1|8,11:-18,38: ἘΠ 6. τιοχὰ, ΚΒΑΥ͂ΕΒυ». 
17|18,20. 1[ῃ6 Τιοτᾶ, ΝΒΑΨΕϑνν. 



ἨΒΒΕΝΗ 8:11.--.-9: 4 

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος 
᾿Αμα ποὲ ποΐ 5Βῃοιη])ὰ πον ἴθϑοῦ 680} (ΟΠ 6) 

τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 
[6 οἰῆζθῃ οὔ δίτη πα ϑδοὴ (οὔθ) με Ῥχοίμοσ 

αὐτοῦ, τὸν κύριον, ὅτι 
ΟΥ̓ΒΙΧ, Βανί πον ἰδ6 Τιοχά, Ῥδοδιβο 

πάντες εἰδήσουσίν μὲ ἀπὸ μικροῦ ἕως 
8 Ὅλον νὴ πον τὸ ἔσγοχα 1ἰτ|16 (ο6) πὶ] 

αὐτῶν. 12 ὅτι ἵλεως 
ξχθδΐ (οὔτ 6) ΟΥ̓ θη. Βεςοδῦβα ΧΏΘΓΟΛΕΩΙ 

ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ 
1 ΒΔ ΒΘ ἴο ἐπα ΕΝ οἔ ἐποσα, δὰ 

οὐ μὴ 
ποῖ Ὡοΐ 

λέγων Γνῶθι 

μεγάλου 

μνησθῷ 
1 5ῃομ] ΓΟΡΘΙΏΟΣ γεοί, 

πεπαλαίωκεν 
ἮὯδ Β85 τηϑδάδ οἱᾶ 

παλαιούμενον 
Ῥφιηξ ταϑάρ οἱ 

Καινήν ᾿ΑΔ48 ἐν τῷ λέγειν 
Νεονν Τὰ ἴὰς ἴο ὃς ββσίπα 

τὴν πρώτην, δὲ 
{δ Ὦτβὲ (ο6), ἰδα {ἰπϊΩΒ) Ὀυΐ 

ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 
ΠΘΔΓ νϑ Βῃϊ. 

γῆ ράσκον 
τον πα δϑεὰ 

Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡἧ πρώτη 
Ὕγε5 πλνιοα ἐπαθοᾶ ἐμουθέοσα 8150 ΠΝ 

δικαιώματα λατρείας τό τε 
τἱρηϊθοῦβ τοαυσοσηθηΐίβ ΟΥ̓ δαοτρα βοσνίςς ἰῇ πᾶ 

κοσμικόν. 2 σκηνὴ γὰρ 
ΨΟΣΊΑΙν. ἸΤἘεηΐ ον 

κατεσκευάσθη πρώτη ἐν ἢ ἥ τε 
ὙΨὙῸ5 ςοῃβίχυοϊεα ἪὯἢ6 Βτ ἴθ ΜΏΔΛΟΣ ἴῃῇ6. δῃά 

λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις 
Ἰαιχιρϑδίδη ἃ δᾶ ἴῃ6 18.016 διὰ ἐπ βοϊηδ ΣοΣ ἢ 

ἅγιο 
ΒΟΙΥ ἌΣ ΜΙΝ 

τῶν ἄρτων, ἥτι λέγεται “Αγια 
οὔθ Ἰοᾶνθβ, νος 15 Ὀφὶηρ' 5δι4Ὶ ἩΟΙν Πριᾶς ΟῚ; 

ἃ μετὰ δὲ ᾿τὸ δεύτερον καταπέτασμα 
δείεσ ῬχμΣ Ἐπ6 ΒΘΟΟΒΩ͂ οὐχίδϊαι 

σκηνὴ ἡ λεγομένη “Αγια ἸΑγίων, 
[ΞΡ ἐλ (6) Ῥφίηρ βαϊᾶἃ ἘΟΙ͂Ὲ5 ΟΣ ΗΟ 65, 

4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν 
Ξοϊᾶφῃ Ὠδνῖλεῖ ΓΟΘΏΞΟΥ δὰ τὴς 

κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην 
δῖκ οὗ ἴῆς. σονοηδηΐ δδνίηθ 6 θ σονογοαᾶ δροῦΐ 

984 

11“ ΑΠα [867 Ψ1] 
ὉΥ 0 χΏδϑ5 ἴθβοῃ 
ΒΔΟἢ οὔθ ἷἶ5 ΖῸΠῸΣ 
οἰσοη δηᾶ ϑϑο οὯᾷ 
Ὠἷἰ Ῥχγούμασ, βδδψίτρ: 
“ἜΠΟΣ ΦοΠΟνΘῈ 15 ἘῸΣ 
ΠῈΣ Ψ1ΠΙ 811 ΚΟΥ της, 
ἔγοσα [086] ᾿Ιϑαϑὺ οὴβ 
ἴἰο [{16] στγοδίοδῦ ὴβ 
οὗ ὕοτῃ. 12 ΕΌῸΣ 1 551] 
ὍὈ6 τρϑγοῖζα] ἰοὸ ἰῃρὶν 
σὶρ; ἴδοι ἀδθᾶβ, δηα 
1 5081 ὉΥΡ ὯῸ Ισϑηκ 
08}} ὑ6 Ὶ βἰπϑ ἴο ταϊηὰ 
ΔῺΥ ΠΊΟΓΘ.᾽ ἢ 

13 ΤῊ ὨΪἱ5 βαυὶηρ “8 
ὩΘῸῚ [σογδηβη ]" ἘὯδ 
ὯΔ5 πιδᾶβ μθ ΖΌΓΤΩΘΣ. 
Οὔ6 οὐβοϊδέβ. Νοῖὰ πὲ 
ΜΏΙΘΩ 15. πιϑᾶθ οὔξο- 
Ιοίβ διϑα στοσίηρ οἱ 
ἷβ πρᾶσ ἴο νϑηϊβϊηρ 
ΔΚ. 

0 ἘῸΥ 15 Ῥασί, ἔΏθη, 
[16 ζου6 [σογα- 

δα] 56 ἴο ἤᾶγβϑ 
οταϊηδησοβ οὐ βϑοζρὰ 
βουνίοα δῃὰ [15] Βοῖν 
ῬΙδοθ Ὁμοῦ {5 Θασίῃ.» 
ΡΟΣ μοῦ ψΔ3 σοῦ- 
Βίχυοίεα 84 ἢτϑὺ ἰδοὺ 
Γσοιιραγύση δ ἰὴ 
ψΜΏΪΟΏ το ὑμδ Ἰδηρ- 
δίϑῃδ δὴ 84:50 [8 
8016 δῃὰ με αἰβρ δῦ 
Οὗ ὑπ ἸἸοᾶνοθ; δῃηὰ 
10 ἴα σα!]οα “6 ΗΟΙΚ 
ῬΙδςοΘ. 8Βιυὺῦ. Ῥϑῃϊηα 
1Ππ6 βϑοοῃάᾶ οαυχέδὶῃ γγ85 
7116 ἰδαὺ [σοχῃρδτῖύ- 
τα ] σ8116ὰ 16 Μοβὲ 
ΗΟΪΥ." 4Ὑ7ὴ15 δᾶ ἃ 
οΙάθ σΟΠΒΟΣ δῃᾶ [88 
ΔΙ ΟΥΓἹ π6 σογϑηδῆΐ 
ογουϊαίά 8} αζτουμα 

. πτάντοθεν χρυσίῳ, ν ὃ στάμνος] ΜΙ φρο, ἴθ ψΈΟΒ 
ἔτ Ἔνόσν [Ρ]Ὶ866] ἰο ρο]ϊά, ἰὰ ὩΈΣΟΣ, δι ΜΟΥ ἰ6 φροϊᾶθῃ ἰδ’ 

11) 9εμπόνθὴ, 01.8,.211-18,22: {ῇῆ6. Τιογᾶ, ΒΑνεῦυρ. 10 Ὅροα ἐπὶ φαγί, 
51͵18. ΟοΥ, “'ῬοΙοημρίηρ ἴο ἘΠῚ5 νγοσ!." 
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υ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβξος 
χρίλτη Ὦανὰ5 ἴἰῃβα τδῆπὰ δῃὰ ἰμ6 Βίδεε 

᾿Ααρὼν ἫΝ βλαστήσασα καὶ αἱ 
οἵ ἌΡΤΟΝ, 186 (ο6) ανίηςβ τῆδαρ βρσουῦί δὰ ἴπ6 

πλάκες τῆς διαθήκης, ὅ ὑπεράνω δὲ 
{ΠῚ} κῚ οὐ ἷβα σονφεοηδαῖΐ, ονοῦ ρα Βυῖ 

αὐτῆς Χερουβεὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ 
οὔτ ὉΒΟΣΌΡΒ ΟΥ̓ΞΙΊΟΣΥ ονουβηδαονη ἴδ6 

ἱλαστήριον" περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν 
φχορι βίου; δου νοὶ (1 55) πο 1015 πον 

λέγειν κατὰ μέρος. 
ἰο Ὅ6 βαὶδ ϑοοοχζάϊηρ ἰο ρδτσί. 

6 Τούτων δὲ 
ΟΣ ἴμοϑα (8155) Ρεξ 

κατεσκευασμένων, εἰς μὲν 
Ἀνθ 6 οΘα σοπϑδίσιιοςϊθα, ἐπί ἰπᾶθρα 

πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν 
Ἐσχβὲ ἰδὰΐ τσουρ 811 [{π16] δχὰ βοίῃρ ἰμίο 

οἱ ἵἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 
ἴ υχίοσίὶβθβο ἰᾷὰ βϑογρὰᾶ βοσνίςεβ: ΒΠΙΒΏΣΩΣ ὈΡΟῚ, 

ες δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ, τοῦ 
ζΖῖο Ὀπυέ ἴδε βεοσμᾶ [161] οὔσα οΥ τῇδ 

ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς 
ψΘΩΣ δίοθπο ἐπ οὶ υυἱθβδί, τοΐ δρϑσχὶ Ζγοτλ 

αἵματος, προσφέρει ὑπὲρ 
ΒΙοοᾶ, ἢ 15 βεαχίης ἰονναῖὰ νοῦ 

ἑαυτοῦ καὶ τῶν «τοῦ 
ΔγΆΒΕΙΣ δρᾶ ο ΟΣ δα (ΟΠ 65) τι οὐ ἴδ8 

λαοῦ ἀγνοημάτων, 8 τοῦτο 
Ῥδορὶς ᾿ (Β1Ὲ}5 οἵ) ἰφῃοτβϑησε, ἀμ15 (155) 

δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ 
ΟΣ (ο8) ταδί ονᾶοη οὗ ἴδ 6 ΒΡ ΧΙ τὰ8 

ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι 
ον, Ὡοί 85 νϑΐ ἴο Βανα θοῦ τϑδασδ τοϑ οὶ 

τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης 
ἴα οΣίῃς. ἤοΐεβ νὰν γαοὶ οσίδ Ἐσβί 

σκην ἐχού στάσιν, 8 ἥτις παραβολὴ 
ΝΑ Ὡς ἐχούσης βιαπάτηρ,: δ 24: 0).} ῬΆΔΙΔΌΙΘ 

εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, 
᾿αἴο ἐμ δρροϊηἰθα ἔθ {86 (οπθ) δνὶὴδ βίοοα ἱπ, 

ἣν . δῶρά τε καὶ 
ἉΓΆΪΟΏ [ὈΔΥΘΔΌΪ6] τῆς δρᾶ. δὰ 

προσφέρονται μὴ δυνάμεναι 
86 ὍΘΙ Ὀογη6 ἰοὐνασῦ το ΘΙ 8016 

συνείδησιν τελειῶσαι τὸν 
σοηβοίθησο ἴο Ῥεγξεοὶ ἴδ (οπ6) 

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν 
ΟὨΪΥ Ὁροὴ (δ1η85 σδΐε 

οὕτως 
{δι15 

τὴν 
86 

ΠΑΝ 

καθ᾽ 
δοςοσχαάϊῃβ ἴο 

θυσίαι 
ΒΘ ΟΧΒΟ65 

κατὰ 
δοσοσγάϊῃξ ἰο 

λατρεύοντα, 
ἀοΐηδ βδοζρᾶ βευνίςρ, 

ἨΒΒΒΕΡΒ 9: ὅ--10 

Βανίησ Ἂἴἢὴ6 8 ηη8 
δηα {π6 τοῦ οἵ ΑΔΙῸΒ 
ἐδαὺ Ρυαάρα 8δπα (6 
ἰδ 1ο 5 οὗ ἐμ οογα- 
πϑοῦ; ὅ πῦ ΠΡ ρον 
Ὁ ψόσο (8 ρἱοσίουβ 
ΟΙΘΙΌΌΒ ΟΥ̓ δ 5 
[88 Ῥγορἱϑίοσυ [τοΥ- 
6171. Βαὺ ποῖ ἰ5 Ὡοΐὺ 
ὑμ6 ἄστη ἴο βροδξκ ἴῃ 
ἀρῦϑὶ] σοποοσϊηρ 656 

ΟΠ ΐηρ5. 
6 Αἴΐζοσ ἔμοδο ὑπ: ηρῈ 

θᾶ Ῥδρὴ οσομπδίγαοσίρδα 
015 ψαγ, ὑπ Ὀγίθϑίβ 
Θα ὑπὸ ἢγθὺ ἰοτΐ 
Γ[σοιλρατσηθ.} } δὖ 811 
ὔπλοα ἴο Ῥουζοσῶχ ἐῆθ 
Βϑοσθα βουνίοος; 7 αὖ 

᾿ χο ἐδ βοοοῃᾷ [σοόχα- 
Ῥϑεύχωθῦ] - 886. Ὠϊρῃ 
ὈΥΣΪΟδὺ δῖοόοπθ.. δου δ 
ΟΠΟΘ ἃ γϑδσ, ποὺ υἱϊἢ- 
οαὺ Ὀϊ]οοᾶ, ᾿ψΏΪΟη ἢ8 
ΟΠοΥ5 ΟΣ ὨΪ 561 δηᾶ 
οὶ {π6 5128 οὗἁ 15- 
πΟΥϑησα οὗ ὑπ6 Ῥθοριθ. 
8 ΤῸ πὸ ΠΟΙ͂ 5ρί τιν 
ΤΆΒΚΟΒ ἰὸ ῬὈἸδίη ὑδμδαῦ 
[1Π6. ΨΑΥ ἰἴηΐο ἐμ6 
ΒΟΙΥ ὈΪδοα δᾶ ποῦ 
χοῦ Ῥθδ τηδᾶθ ῃ180- 
ἰξοοῦ ΜΏΠῸ τὯ6 τοὺ 
ἰδὴῦ 5 δὐδηάϊηδ. 
9 ΤῊ18 ΨΘΟΙΥ [ὑ6}}}]} 
15. 8ὴ Ππιδίγαθουι ΤῸΣ 

[86 δρροϊηὐθρά ὑΐπ8 
ἰπαὺ. 1. ΟΝ ἄόγδ, 

Διο ἴῃ Κοορίορ τι 
Ὁ Ῥοθὰ δ δῃᾶὰ 
ΘΘΟΥΙΗΘΘΡ α΄ ΟΠοχϑᾶ. 

Ἠσαῦ, ἴμθεδθ δἵδ 
ποῦ 8016: ἰο τηϑκδ 
ἪὉ0ΩΏ6 [8} ἀοϊῃρ 58- 

ΟΥΕΑ βουνίοθ φρουῖθοῦ 

85 Ταορρθοῖς δὶς σοπ- 

βοίθῃσο, 10 »ῦὺ δύ 

ἴ0 ἄο οὔἱν πίῃ ἔοοακ 
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δΔηᾶ αὐ 5. 8) ναᾶῦῖὶ- απτισμοῖς,͵ 
β ΡΟ ιθε ] 5 Ῥαρύδη5. 

᾿ σαρκὸς μέχρι ; δικαιώματα 
τἰεθύοουβ ἀρδώσκεωςις ΟΣ βεϑὰ υ8}}} δρροϊπίθα τἰθ τηθηΐβ Ρϑγίδιηϊηρ. ἴο. 

μα. θϑἢῃ δῃὰ ψοτο 
ΠπηΡΟβΘα 8] ὑπ6. 8ρ-- 
φοϊηϊοα πο ἰο κοί 
τῃΐϊαρα δἰσειρῃῦ. - . 

11 ΟΎΘΨΟΥΙ, 
ΟΕ γτὶϑῦ οϑῖηδ 855 ἃ ὨΙΡῊ 
Ὀσίοϑῦ οὗ ὑμ6᾽ ρβοοά. 
᾿ηΐηρη ἑμαὺ Ὦδνθ ΟΣ 8 
ἴο Ῥδδ5 ὑγουρῃ ὑῃ6, 
σγθαῖου δῃηᾶ ΣΏΟΓΘ Ὀ6γ-᾿ 
θοῦ ἰδηῦ ποὺ τηϑαᾶδ 
ΜΙ ϑηᾶπ, ὑπὰῦΡ ἰδ, 
ποῦ ΟΥ ὑμὶ5 ογθδοῃ, 
12 Βὲὰ φῃζοχθα, ἢο, ποῖ: 
ΜΙ ὑπ Ὀ]οοά οὗ βοαΐϑ. 
δα . οὐ γοχηρ ὈΏ]]5, 
Ῥυῦ ἢ} Ὧϊ5 ε 
ῬΙοοά, ΟὨΟ6 ΖΟΥ 811 ὑὐχηθ: 
ἴηο [Π6 ΔΟΙΥ ῬΪδοΒ δῃᾷ: 
ὁρδίδίηθα δὴ ενοιϊαβὺ- 

«Τρ ἀριγογαθοθ. Γ[1ῸΣ- 
[1|51.18 ἘῸΣ 18 [8 Ὀ]σοᾶ᾽ 

οὗ βοδίβ δᾶ οἵ ῬΌΠ5. 
δηὰ {88 8565 οὗ δ᾽ 

ΒΟΌΣ ὨΚΙΘά ΟἿ 
ἐμποββ ΨὯΟ δᾶγα Ὀθβὰ: 
ἀβῆϊθα βοροῦῆδα ἰο ὑμό᾽ 
χίθην οὗ οἰθαιηθ 85 οὗ 
τὴ6 Ἤδβῃ, 14 δον τυ οη" 
τἸοχο ΨΜΠῚ. ὑπὸ ῬΙοοὰ 
οὗ μὰ6. Ομ τε, 
ΦῃσΟΌΡὮ. 8ὼ νου δ ϑυϊηρ" 
Βρϊσῦ “οοτοα ὨΪΠλ56 1 
αἱμουῦ ὈΙΘΙΩΙΒῊ ἴἸΟ. 
αοάᾶ, οΟἸΘαΏ 6. ΟἿ". ΘΟ. 

στοὰ ἀδδᾷά, 
ΜΟΓΚ5 ἰπδὺ 6 ΓΒ 
ΤΟΔαῖΘΓ ΒΔΟΙΘΩ͂ Βδυνίοα 
ἴο [{186] Ἡνίηρ.. αοάϑι 

1550 ὑμαὺ ἴβ. ΨὮΡ 
[16.15.8 πλθαϊαίογ.. οὗ 8. 
πον οονόηδην, ἸΏ ὁὙτ 
ΕΘ ὑπϑΐ, Ῥαοθιδθ. 8 
ἀραΐῃ δ 
Τοῦ [{Π|617] Το ΙΘα56 ᾿ὌΥ͂ 
ΤΘΏΒΟΙ ἔγοσλ {16 

ἜΥΘΏΒΡΥΘΘΒΙΟῺΒ ΔῈ Σ 
[86 ἔοσιπθσ οογοηδηῦ 

οἵ. ἐποσου ϑεξαϊβιτδπίης με σαὶ (ο}65) 1» 125 στα ροι. 

᾿ς παραγενόμενος 
Βανηβ ζοτὰθ ἴο 6 Ῥεβίαθ 

Ἅ Χριστὸς ν" 

ΟΕΙΘΕ ὑυίθδὶ οὐ πὸ Πανίῃρ οοουχγοά δοοᾶ ΠΥ μΙΩΚ65) 

διὰ τῆς 'μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς 
Ἐπτοῦ ἢ [86 ἰ παν ΤΆΟΥΕ Ῥεγξεοῖ 

χειροποιήτου, ᾿ 
ταδᾶθ ὃν δηᾶ, 

τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ 
ἴμ8 οτθαϊίσα, 

αἵματος τράγων 
ΠΟΥ εὐδι κα 

δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, 
πᾶ, σοῦ Ῥα118 ααοάσῃ Ῥυΐ τ ὄντι Ἰοοῦ,.- 

Ὄροι ὉΠ Θ΄ ἔτ 6 

εὑράμενος. 18. εἰ 
τἈΏΒΟΤΗΙ Ἀν ηβ᾽ ἰουπά, 

ἀφείη 

᾿κεκοινωμβένους. 
μᾶνϊαθ Ῥϑεῃ ταϑᾶβ ΠΟΙΏΧΏΟΣΙ Δ 15 βϑπσΠ ἐγ ΊπῈ " ἰονατά, 

τὴν τῆς. σαρκὸς καθαρότητα, 14΄ 
᾿ τος ἴο ΒΟ τασοι 

μᾶλλον. τὸ ᾿αἷμα- τοῦ Χριστοῦ, 
ἴδε. Ὀϊοοά οε 86. . ΜῺΟ ΤὨΣΤΟΌΒΕ 

προσήνεγκεν 
. ΠΟ ΟΟΝ ὨΙΤΆΒΘΙΣ Ἐξ Ὀοχο ἰονντά 

δε τ ΠΝ ἴα 1 11. οἸσδηβα 

συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν: ἔργων εἰς τὸ 
σομβοῖθησα ΟΣ 5 ἘγΌΤΩ, : ΒΝ Ἰαΐο {86 

ἴο Ἀ6 χϑηάθσλξ βϑοχοαᾶ βθξνίσα. τὸ ᾳοάᾶ Ἰνμιβ. 

ο ΑΒ διὰ 

μεσίτης ἐστίν, 
χαραϊδίοσ πὸ 15,, 

ἀπολύτρωσιν 
λμῖο ϑῖθαϑθ Ὁν τδῆβοση οὔθ. ὕροῖ {ῃ8 

παραβάσεων 
ἘΥΒΏΞΘΥΎΘΞΘΙΟΙ5 

ὅπως θανάτου “ 
80 δεῖ οἱ τ ἀεδία βανδιξ οοουστοά 

ἐπαγγελίαν 

981 ΒΕΒΒΕΕΥΝ, 9:16--:28 

“λάβωσιν: ε οἷς ν᾿ κεκλημένοι .΄. - τῆς ἴδ. οὔθ ψῶὸ - Ὦδγυθ 
ταὐβαῖ τεοαῖνο ἔμπα (ο 65) παυΐῃσ ἡμννὴ (Δ11ε. ΟΣ [86 [ὈΘΘΠ.. οδ]16- ταρῦ. τα- 
αἰωνίου: . κληρονομίας. 16. ὅπου ἀρ φΕῖνθ (μ6. Ῥχγουλίββ. οὗ 

᾿Θνουϊδδηρ - ληρονομίας. ες ὝΜΔοΙται γὰρ Ὶ γ τ ἈΝ Ε ἘΣ Ἄμμετῖς 

διαθήκη, θάνατον ἀνάγκ ἔρεσθαι :- “τοῦ [τῷ 806 Ὁ ΨΏΡΘΙΘ 
φογεηδην, ἀραίῃ αναΎκη ἐ ἐρι Ῥοσπθ ἀξίμο (ο6): ἄβοσο ἰβ ὃ οὐνεπιδηῦ, ἀπὸ ἀδαΐῃβ οὗ “88 

διαθεμένου" 11 διαθήκη γὰρ ἐπὶ [:[ϊηιθῃ} δοΥΘΘΏ ΘΙ 
Βδν]η5 πιδάθ ΤῸΣ 5612 πογαηδηίς. ςσονφηϑηξδ. ἴοΣ ὉὩΡΟῺῚ 

᾿ νεκροῖς “: . βεβαία, ἐπεὶ μὴ τότε: ἰσχύει . 
ἀοδα ἜΝ - ΒΙΘΌ16, βίῆοθ. ποὺ ἰἤθῃ. 1615 ΒίΣΟ;Κ, 

Ὠθρασ ἴο ὯὉ6 ἔτ 56ά. 
7 ἘῸΡ 8... σονθηδηβ. 15 
γα ογοῦ ἀοθδάᾶ- [ν]6- 

ὅτε: ζῇ 5. -.-ὁ ᾿ ΤΣ διαθέμενος. {10151,. βἴποθ. Ὁ 15. ποὺ 
ΨΈΘΩ. 15 1ἰντὴρ ΓΕ (ο5 6) πανζβ οονεπϑηΐθα ον 56:8. ἴῃ “ΖΌΓΟΘ. αὖ δὴν. ὑτὴϑ 

18 - “Ὅθεν: ᾿"- οὐδὲ ἡ πρώτη ὙΏ116 -ἰμ8. [ΒῸΠ1811 
ἘΎΟτΤᾺ δνδόνονι τον ποῖος ἴθ Ἀχβὲ.. ] σονθήδηΐοσ ἰ5 Ἡνϊπρ. 

χωρὶς : αἵματος προ τς ἐνκεκαίνισται--. 18 ΟομΒΘαΌΒ ΕΙΣ πϑὲ- 
ϑραχί ἔσο - -΄. -Β]οοᾶ ᾿. Βδ5 θθθὴ ἱπηοναῖθά; [{ΠῸ 5 (86 -ΤΟΥΤΏΘΣ 

195. λαληθείση γὰρ -- πάσης  [σονϑῃδῃ1 ἰπϑαρι- 
ες ΟΕ (οχ6) μανῖηβ ΒΘ βροκεῶι. - ΤΟΣ, τ ΟΕ ΘΥΘΙΥ | γαϊρᾶ -- πιϊοπξ  Ὀ]οοά. 

ἐντολῆς  -κατὰ .- τὸν νόμον ὑπὸ [19 ΕΒῸΓ ΜΘ ΟΥ̓́Θ 
σοσαταϑπαχηθαιξ. δοςοσάϊηρ ἴο δε6.,,, Τὰν ἘΣ. ᾿ σου ϑηστηθυῦ δοσογᾶ- 

μΜωυσέως παντὶ “τῷ: λαῷ,-.. λαβὼν.- τὸ [πὰρ ἴο ἐπ6. Ἴδν μ8ά 
Μοβοϑ... ἴοδ (δε. ἽΒΘΟΡΙΘ, μδνίαρ ἔακοα οἴ 6 

αἷμα τῶν: - μόσχων καὶ τῶν ᾿ πράγων. μετὰ" 
ὈΙοοά οξ ἐμ 'γουηρ ὍΜ.15 δῃα. οὐἴδμο.. ρμοδίβ. νὰ 

ὕδατός καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ. ὑσσώπου αὐτό 
ΜΑΙΕΟΥ. δῃᾶ; ΨΟΟΙ. : βοδσγιθξ.., 8πα. - ΥΞΒΟΡ - 1 

τε τὸ - βιβλίον. - καὶ - πάντα τὸν λαὸν 
διά: [88 πτς Ῥοοκ δῃᾶ 811 ἰῇ. Ῥβορῖα 

ἐράντισεν, ᾿ "20: "λέγων -Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς 
ΗΘ ΞΡΙΣΙΩΚΙΘΑ, - ΣΙΒΒΨΙΩΞ Τμῖθ. {πὸ Ὀ]οοά ΟΣ δα 

διαθήκης “᾿ ᾿ῆς: ᾿ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς: ὁ: “ἼΠΙ5 .15. Λ116. ὈΙοοα οἵ 
"σονοηβῃῦ.-: οἔ ΒΙΟΒ. Β6' ἐπηοϊπεά ἰοννασὰ ὑοῦ ᾿ἴδ8 ἐπ᾿ σονθηδηΐ ἐμαῦ αοὰ 

θεός“. .31 καὶ τὴν σκηνὴν ᾿ δὲ - καὶ -πάντα ̓ τὰ | .885. 161 “δῷ ἃ οδᾶγρα 
αοάᾶ; .- δ ἐδηξ... “ας 8150 81} {88 ἐ ὍΡΟΣ του. 21 Απᾶ ὯθΘ 

᾿ ΒΟΌΓΙΕΊΟα ὑπ 6 ἑοῦ δηάᾶ σκεύη τῆς ᾿᾿λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως Ὁ Σ α ὑΆΘ ἦ 
σαν ἢ εἶδε ῬυθΠς γοχκ᾿ ἰο. τς. Ῥιοοὰ ΜΚονῖβα 811 6 Ἴ σΟ 5615. οὗ ὑπὸ 

ἀντισεν. 22. καὶ-- εδὸν ἐν - αἵματι: ΡΌΒΙΟ. βουνίοθ. ΠΚΘΎΤ5Θ 
ἐραδθο, ᾿ΑΠΔ'"᾿ σχεξοὶ ΠΝ χίματι ἢ δ Ὀ]οσα.. 22 Ὑ65, 

ὩΘΑΣΙΧ ΘΔ]. ΡΒ. τα 
εοἰὐπτάντα κἀθαρίζεται. " κατὰ - τὸν ἩΡΟΝ 
Ἅ1 (1865). . 5 θεῖα δ. οἸεαπδθά,. “Δοοοτάτηε ἰδ᾽ ἐἴη6] οἰδαιδθά : τον - Ὀ]οοῦ 

ϑοοογαϊηρ ἴο. ἐδ6. ΒΖ, 
νόμον, -- καὶ -: χωρὶς ᾿ ᾿ - αἱματεκχυσίας:: ς;, Οὐ" 
νόμον. δα ϑρατί: ἀτοτὰ ἡ ᾿δυξρουστήρ οὗ ΒΙοοΩ͂ ̓  ποὲ διὰ. ἄηϊοια δορὰ ἐς 

γίνεται. ἄφεσις. τ... ἔϑδΝ ἐξ τε νὰ Ὧ655. [αικοβ ρἱάσθ: --- 
Ἴδο οὐουσ ΒΒ. " Ἰοξ τίη, ξρ οὔ. ΔαΣ γπροντι ας καὶ 53 ΤΉΘΓΘΙογα. {δ τταβ 

Π28. "Ἀνάγκη. οὖν! τὰ μὲν: “ὁποδείγματα ΠΘΟΘΗΒΑΣΨ -ὑπαύο 88 
ΝΟ βϑῖῖν ἰβεχθέοστο {μα ἱπᾶάδεεᾶῦ ὄὌχϑῖΏρ]θβ ὑνθΐϊοϑὶ ΤΟΡΓΟβθη Α 05 

ὈΘΘῺ ΞΌΡΟΚΘΩ. Ὁν Μόοβοβ 
ἴο..8}} Ὧ6 ῬΘΟΡΙΟ, Π6 
ὕοοξκ 8 ῬΙοοὰ. οὗ ΤῺ 6 
σοῦμρ 0115 δηᾶ οὐ 6 
βοΐ τ ἰἢ πδίου δᾶ 
οδοδσ]οῦ ΟΟΙ. δᾶ. Ὧγ5- 
500 8ἃπα 5ρυϊκΙρα ἰδ 
ῬΟΟΚ. 1ὐ56 1} - δηᾶ - 811 
[86: ῬΤΡΘοΡΙΘ, 20 βαγίηρσ: 

1605. 566. Αρρεπάϊχ πη ᾶο ἩΘΌΓΟνν5 9:16. 20» Ὑ8πιατεῖπ,50 τοδᾶ: “ὙΉΪΘΗ 
ΦΕμονθὴ ἨΔ 5 σαξ ΠΣ ΣῚ τοῦ; «ασῆπε, ἴτοτα {86 ,Ηθῦγονν ἴεχ "οξ Ἐχ- 
σά 24:8.. “ : : ΣΣμ 
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τῶν .- ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
οὗ {πὲ (ἐλ 155) δὴ 1πε θαν 8 ἴο 658 

καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια 
ἴο Ὀ6 Ῥεοϊηῃρ οἰδδηβθά, ναῦν Ῥαΐ [με μϑανθην (1865) 

κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 24 οὐ γὰρ 
ἴο Ρεϊίΐεσχ βϑοσίβοθβ 65]: θ 686. Νοῖ ΦῸΣ 

- εἰ εἰροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια 
το (πεῖ) ροὰς τν δηᾶβ Β6 οηϊοσχεά ὨΟΙ65 

Χριστός, ἀντίτυτα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 
ΟὨτὶβέ, δηπένροβ οὗ ἐμ ἔσιια ({π1.55), Ῥαΐξ ἰηΐο 

αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι 
νον ἴδ6 Ἀϑάνρῃ, πον ἴο 6 τοδᾶρ δρρᾶσϑηΐ 

τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν’ 
ἰο ΝΗ ἔδεθ. οὗ [8 6 αοά ΟνοΥ 5; 

25 οὐδ᾽ - ἵνα πολλάκις 
ποί-αΐ ἴῃ οτᾶφν [δὲ ΤΆΒΙΥ ἰγθ5 

προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς 
ὯΘ δ ὉΘΔΣ ἰοννατα ΗϊγηΞ6]5, δ5- ον  ἴῃ6 ΟὨΙΘΕ Ὀχθδὶ 

εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
15 δου ἰηῖο ἴῃ ὨΟ]165 δοςοσαάϊηξ ἰο ΞΕ 

ἐν ᾿ αἵματι ἀλλοτρίῳ, 26 ἐπεὶ 
πὰ Ἠ]οοΩ͂ ῬΘΙοΆ σ᾽ ἰο ΘΟ Υ, Βίπερ 

ες ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ 
1ξ τγᾶβ πάη πὰ ΣΘΩν {ἰτὴθ5 ἴο βξεσ ἔσοόσῃ 

καταβολῆς κόσμου: νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ 
τοίη ἀον ΟΥ̓ οΟΥα; τὸν Ἀὰᾳξζ οὔσθ ὍΡΟΣ 

συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ῆς 
οομποϊυβίου οὗ 6 ὃδθὸβ ἰπίο ρυϊίίη ἀννὰν ΟΥ ἴῃς 

ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ 
μ ἊΝ ὼ χοῦ. πὸ ΞΔΟΣΙΗ͂σΘ οΥ Ὠΐτη 

“τεφανέρωται. - 21 καὶ καθ᾽ 
6 Ὧδ5 6 ηλϑηϊοσίρα. ᾿ἈΑπαᾶ δεοοσαϊῃς ἴο 

ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ 
μον τσ ἷ 15 ἸνῚΡ ΟὟ ἴο ἴ 6 ΤΟ [0) 41. 

ἀποθανεῖν, μετὰ - δὲ τοῦτο κρίσις, 
ἴο ἀϊο, δεῖεσ Ῥυϊξ {η15 (155) ἸἸυαρτηαρηΐ, 

28 οὕτως “καὶ ὁ χριστός, ἅπαξ 
ἰδ Δ15 0 (δε ΟὨτϊβὶ, [21 20... 

προσενεχθεὶς --᾿- ,. εἰς τὸ πολλῶν 
ἈΑν ΩΡ θαι θοττθ ἰοννασὰ ἰηΐο ἐπα ΟΥ̓ ΤΘΩΝ 

ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίαι ἐκ δευτέρου 
ἴο Ῥεῦς ὌΡ΄ τ" ΑΝ ω - ουἂἱϊοῖ Βεοοῃᾶ [{{π|6] 

ωὡρὶ ἁμαρτίαι ὀφθήσεται 
ΜΈΝ μ Βῃ. .: 5 1: ΒΕ ὼ τλδλᾶθ ν 510} 16 

τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς 
ἐο ἴμ6 (ο1. 65) : ἤᾺ. ΘΑΥΕΘΕΙΝ δυν ΙΝ 1ηχῖο 

σωτηρίαν. ἡ 
ΒΑΙν ΔΈΟΙ. 

10 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος . τῶν 
5ιδᾶον 10Σ.Ὁ πανί ἴδε Δ ΟΣ ἴ6 
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τούτοις [ οὗὁἩἨ μ6 ἰπίηρβ ἰὰ ἔμθ 
Ὠθανθὴ 5ῃ 0] ἃ δ 
ΟἸοδαηβαοὰ ΡΥ 686 
ΤΏΘ85, θα 6 Ὦθαν- 
ΘῊΡ [Ὠηρ5 ὑθβοῖνος 
ΜΙ σϑουῆσοθα δῦ 8. 
Ὀοίζοῦ ἤδη ΌΟΠ 586- 
ΤἹῆσο5. 24 ἘῸΣ ΟἸὨγὶδὶ 
Θηἰογθαᾶ, τοῦ ἰπΐο ἃ 
ὮΟΙΨ ὈΙδοθ Ἰωϑᾶθ Ὑϊ 
ϑδηᾶβ,  ὨΙΟΘῊ 15 ἃ ΘΟΌΥ 
οὗ ὑπ τον, Ὀαὺ ἰπΐο 
Ὠθανθὴ 1561, ΠΟῪ ἰὸ 
ϑΡΡΘΔΙ Ῥδίογ ὑπ6 Ῥ6Σ- 
βοὴ οὗ Οαοά ἴογ 1.5. 
25 ΝΟΙΟΓ 15 1 ἰὴ οἵ- 
ΟΣ ὑμαῦ Ὧ6 βδουϊά 
ΟΥ̓ΟΥ ὨΪ 1561 οὔΐθη, 85 
᾿λάθοα [6 Ὠῖρῃ Ὀχίθαὶ 
Θηΐοσβ ἰηΐο 6 ἨΟΪΥ 
ῬΙδοθ τοὺ] ΨΘΆΣ ἰὸ 
γᾶ ὙΠ ὈΙοοᾶ ποῖ 
Βί5. σῇ. 26 Οὐμοσχίξο, 
Ὧδ6 ψοιμ]ᾶ Ὥδνα ἴο βυΐ- 
ΕΥ̓ οὔνθῃ ἔσοῃη [6 
Τουπάϊηρ οὗ 6 ᾿ψοσϊά, 
Βυὺ ΠΟ Ὧδ Ὧδ5 Ι8ῃ- 
1οαοα Ὠἰ56Ι7 ΟΠ66 
ἴο᾽ 81} ὑπὸ δὖ {86 
σοῃοϊυδίοῃ οὗ [6 5Κ85- 
ἰθπιβ οὗ ὑμίηρ5 ἴο νυΐ 
5 ΔΆΥ ὑγουρ ἴδ 
βϑουῆοθ οὐ ἁ ὨΣΠΊΕΟΙΣ, 
2 ΑΛ δ5 Ὁ ἰ5. τὸ- 
Βοχυϑα [ῸΥ τ ἰὸ ἀΐδ 
ΟἿΟΘ ΤΟΥ 811 χα, πὶ 
ΔΙ͂ΟΣ ὑπῃὶβ ἃ ἡυαρτηρηῦ, 
28 50 8150 ἴῃθ ΟἾγδὶ 
ἍᾺ5 ΟΠσδΤοα οὔσα [ῸΓ 
811 τα ἴο θαυ ἰθ 
5105 οὗ ΤΆΔΏΨ; δᾶ {86 
ΒΟσομαά ὑχῆθ ὑῃδὺ 6 
ΔΡΡΘΑΥ5 Ὁ ΜΠὶπ Ὀ6 

δρατὺ Τγοὴ 51 δηᾶ ἴο 

ἤῇοβο Θαυ ΒΟΥ Ἰοοκίηρ 
ἴοῦ Ὠΐπὶ ἴῸὼΣγ [860] 

βαϊνγο ίοη. 

1 ἘῸΣ 5ἴηδο {π6 Γ8 Ὁ 

885 8. βῃδάου οὗ 

989 ἨΒΒΕΈΨΥΝ 10: 3---9 

μελλόντων 
Ῥρίῃρ δροχξ (ἴο σογμθ) 

τὴν εἰκόνα τῶν 
186 θρθ οὗ ἐμα 

ἐνιαυτὸν ταῖς 
ΑἸ ΞΕ ὺ ἴο ἐμ 

προσφέρουσιν 
ἘΠῈΡ ἃτὸ Ῥβδσίηβ ἐἰοινασὰ 

ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν 
ξοοα (ἰμίπ68), ποὲ νδν 

πραγμάτων, κατ᾽ 
ΔΏΙΏΩ5, δοςοσχάϊηρ ἴο 

αὐταῖς θυσίαις ἃς 
ΨΟΙΥ 5ΔΟΣΊΗ͂ΟΘ5 ν᾽. 2 1 

εἰς τὸ διηνεκὲς 
ἰαίΐο ἰῇ σδυσνίηξ ΤΠ ΣΟ ΡὮ 

οὐδέποτε ᾿ δύνανται τοὺς ὭΘΨΘΥΙ ἘΠΟΡ 8.6 8016 με (ΟΠ 65) 
προσερχομένους τελειῶσαι: 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν 

ἴῃ 6 ροοᾶ ἰπίηρα ἴο 
ΟΟθ, 0 ποῦ {ἰμ6 
ΨΘΙΥ βυρδίδποα οὗὨ [86 
ὑμπίηρδβ, [168] οϑῇ 
ὭΘνΟΡ τ τῃ6 βϑζὰθ 
ΒΘΟΓΙΗ͂ΘΘ5. ἔτοτλ γνϑαῦ ἴο 
ΥΩ ὙΏΪΟ. ἰΠ6 7 οἵ- 
ΓῈσ σου ΠΌΔΙ ΤΟ 
ἔβοβθ σῆσ ΔΡΡΓΟΘΟὮ 
Ῥογέθοῦ, 2 Οὐ μοσψίϑθ, 
οι] ὑπ [βϑου ΠΟΘ51 
ποῦ δνθ βἰορρρᾶ Ρ6- οοχηίηνρ ἰοψαζὰ ἴο Ροσέθοϊ; βίπσθ ποΐ ΤΠ κοὶν ἸῺρ οὔετθᾶ, ῥθοδιιϑδ 

ἐπαύσαντο - προσφερόμεναι διὰ ὸ ΔΕΙ͂Ν Ι τὸ | ΐ ἴδεν σβδαβθᾶ. βείΐῃηρ θογῆβ ἔσνανα, ἐβτοΡ 186 ἐροδὸ ταηᾶαι τὸ  τρα 
μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν . ποΐξ (0η6) ἴο 6 μανίηρ γεϑξ σοῃβοϊ ουβηθ55 ΚΑ ρίας τρααϑοα ὍΣοΘ ἴον ἈΠ 

τοὺς λατρεύοντας ἅπα 
ἴπ86 (ο85) ΤΟΛΑΘΙΙΩ ΕΒ βδοζοα βασνίοθ Οὔσα αϑ 811 πνυννυτνον οε “δ 
κεκαθαρισμένους; 8. ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς [ φοηέγαῖν, ὮΡ [Π686 586- Βανίπε ΘΘ ἢ ΟἸΘδη 5642 Βυὲ ἴῃ ἵπεηλ 1 τ ῆρδς ἘΠδΣδ ἧς ἃ τὸ 
ἀνάμνησις. ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν 1 ᾿ ΤΟΙΩΘΙΩΌΣδσα ΟΣ 518 δοςοχαϊηρ ἰο ψΘασ,  [πλϊπιάϊηρ οὗἨ δὲτι5 ἔτοσα ΨΘΔΣ ἴο γ68, 4ϊοὸγ ἰἰ 

15 Ὧοδ ΘΟΒΒΙΌΙΘ ἔον ἐῃ 
ῬΙοοά οὗἨ 0715 δῃᾶ οὗ 

τράγων 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ 
οὗ βοδίβ ἹΠΔΡΟΒΒΙΌΙΒ Ὁ ΒΙοοᾶ οΥ̓́Ρ᾿Ε11Ξ δηᾶ 

ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. : ἱ ἴο Ἠ6 ἰδίην οἱξ με, ὺ βοοὶς ἰο ἰκθ 51:8 
ὅ Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν] 5ΉΒΘπμοθ ψΠΘΩ [6 ὙΒχοῦΒΕ ΨΒΪΘΗ επίεσίηε ἱαΐο. ἐπθ [σογῆθα ἰηΐο 86 ψουᾶ 

κόσμον λέγει Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ [ 5805: “᾿ΘΒΟΥΙῆ6Θ νΟΥΔ ἢ 15 βασυηδ 5δοσθος δᾶ [2 : 29. 1 τοὶ 
ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω οι 
γου τναηϊθα, Ῥοαν θὰ γψοῖι δα]ιβίοα ἄοννα εἰιως; 
6. - ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 

ἍἜΟΙ]6 Ραχηΐ οἔξοσίηρ5 απ δροῦξό. “ βίῃ ποὲ 

δια οἴὔεσίηρ γοὰ ἀἰά 
ποὺ ψϑρὺ, Ὀὰᾳ νοὶ 
ῬΓΘΡΑΥΘα ἃ Ῥοᾶν ἴοῦ 
τα. 6 ἴοι αἰάᾷ ποῦ ἃρ- 
ΤΟΥ͂Θ οὗ ΠΟΙ Ρυχηὺ 

εὐδόκησας. 7 τότε εἶπον -Ιδοὺ [Οὔετίηρβ δηὰ βίῃ [οἵ- χοῦ ἐπουβαξ τν 6} οἵ, Τδὰ Ι 5818 ΠΟΟΚῚ [ΣΟΥ] Ρ].᾽ 1 ΤΏΘΩ 1 5], 
ἥκω, - ἐν κεφαλίδι βιβλίου [ΠΟΟΚΕῚ διὰ οοπθ (ἢ Ι διὰ ςοῖῆθ, ἴὰ ϑϑάϊῃς οὗ {16 ῬΟΟΚ | [8 ΤῸ]. οΟΣὗὨἨ {μῃ86 ῬΟΟΚ 
γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, 1. 15 ψτίθη δδουΐ 1: 85 θθεὴ ψυιίθη δρουῦλ'͵. ἴθ6, οξίμε ἰο ἀο, [τὴθ6) ἰο (ὁ γοὺῦ ΜΨΠΙ, 

Ο Οαοῦ» "8 ΑΥ̓͂ΘΙ τὲ 
βα Ωρ: “οι ἀἰὰ ποῦ 
ϑηῦ ὨΟΓ αἰᾶ γοὰ 
ΒΡΌΤΟΥΘ οὗ βϑογίῆοοθα 
δηὰ οἵξοσίηρα δῃᾶ 
ὙΏΟΙ6 Ῥυχηῦ ΟἸΘΓ ΡΒ 
δα 5ὶῃ [ΟΥ̓ΓΘΥ ἸῺ Ρ]7᾽; 
“τ ΒΘ ΟΣ 65] μαῦ 816 
ΟἸεσθᾶ δοοοσγάϊῃρ ἴο 
[86 ιδῳ---- 9 6 ὯΘ 

ὁ θεός, τὸ θέλημά σου. 8. ἀνώτερον 
ἴδ 8 . αοα, 1τὰΘ τὰ οΥ νοι, ἽΜοτα ἀρᾷ 
λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 
ΒΆΙηΘ πα Κδουῆοο βδῃηᾶ ΟΕΟΥησ5 δηὰ 

ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας. οὐκ 
ΨἜΟΙΘ Ρυγηΐ οἴξοσίησβ δηά βδοιὲ 51 πο 
ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες 
σοι νυ] Πθοὰ ὯΟΥΣ σοὺ ἱδοιξῃΐ ᾿ν 61] οἱ, ἉΤΆΙΣΗ 

κατὰ νόμον προσφέρονται, 9 τότε 
ΘΟσοΤΙΩ 5 ἴο. Τῶν Θ͵Θ Ῥοϑίῃξ ΒΟΥ α ἰονασχά, ἴθ 
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ἥκω "τοῦ ποιῆσαι τὸ 
1 τὰ σοχὴβ Οὗ ἐμ ἰο ἅἄο {με 

θέλημά ᾿᾿ σου: ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον 
πα οἔγοι; 615 ἰβκίαρ αρ- 186 βτβὲ 

. ἵνα τὸ δεύτερον. 'στήσῃ. ᾿. 
1ἴὰ ογᾶθσ δαί τῆ 6 Βδοοβᾶ. -- πα 5ΒΒου]ᾶ τΏδ κα βίϑῃ. 

10 ἐν. ᾧ οΣ᾿-θελήματι - "δγιασμένοι 
ΓΙᾺ. ΜΏΪΟΩ ΔΝ ἢ . μαννα βϑλο 1Βθα 

ἐσμὲν: .-- διὰ. 
ἵν ἀῖθ ἰπχοῦρῃ,. [86 " 

᾿ησοῦ Χριστοῦ 
οΣ 1 εβὰῷ8 (μυῖδο 

Ἴ Καὶ 
ες ἈΠΩ͂ 

π καθ᾽ 

εἴρηκεν..: ᾿Ιδοὺ 
6 Ὧ85 βϑίηῖ Τοοῖῖ 

᾿ τῆς π οσφορᾶς τοῦ σώματος 
ἧς Ροσφορέ οὗ 188 ρμοᾶν 

ἐφάπαξ. .. τ 
ρου ΟἿΘ ἔλα. 

ς Ν1 

ἐν ἱξρευς ἕστηκεν 

τ τοδδοά [2 8:5} μᾶ5. βίοοα 

ἡμέ ᾿-λειτουργῶν -- καὶ 
δοσοογάϊζηρ ἰο "΄. ἅδ᾽ ᾿τθηδέσιπρ' ΡΌΡΙ τοῖς δμά 

τὰς αὐτὰς -πόλλάκις προσφέρων θυσίας, 
16 νεῖν χτξεν {ἶἰπῆὴὸ5 θαυὶηρ ἰοννασᾶ δδοσιῆσοϑ, 

αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν 
δ λεντεἹ ΤΘΝΟΥ ΔΓ ΔΡΙΘ. ἴο ἴδκα Ἔσο διοιυπᾶ 

ἁμαρτίας. 2 - οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ 
5Βἴηβ. οἷς ἘΒ15. (0156) Ῥαὶ [9.1 ονοῦ 

ἁμαρτιῶν  προσενέγκας ᾿ - θυσίαν εἰς τὸ 
τι 5115 Πβνιρ Ὀοσπ δ τονατ Ξϑοῦϊᾶσο ἰηΐο [86 

διηνεκὲς  ὀὀἘΣἔἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
ὑπ λ ν δι. 1: τ ουρ Βα 5 ἄονναι ἀπ τσ [μα π4] οΟΥ ἴπ6 

θεοῦ, 18 “τὸ -- λοιπὸν ἐκδεχόμενος. ἕως 
αοάᾶ,: [6 Ἰοξίονευ (15) τοσοϊνίηρ οὧὖὐ 01} 

τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν -" 
Βῃουαᾶ ΡῈ ρυὺ 26 δηδθηλΐθβ Οὗ Πΐτα  ξοοίβῖοο] ΟΥ̓ 6 

ποδῶν αὐτοῦ; 14. μιᾷ.- γὰρ “προσφορᾷ 
ἔδοῖ ΟΥ̓ ἴσῃ, ἴο [9121 ΤΟΥ [01:15 ψ 41: 

- τετελείωκεν - “ εἰς τὸ διηνεκὲς - τοὺς 
ἢ 8885 ρουξοοίεα ζΐο: {με σΟΙΎ ΙΩΒ ἸΒΤΟΌΡΗ δ (οπμϑϑὺ 

ἁγιαζομένους. 15 "Μαρτυρεῖ . δὲ ἡμῖν 
ἀγιαζομένους, 3 τς ϑϑδσίας ΤΟΣ ρΡξ ἰοτϑ 

καὶ τὸ πνεῦμά" τὸ ἅγιον, ᾿Ῥμετὰ γὰρ ᾽τὸ 
4158 0 ἰμ 8 Βρὶσς ς ἴῃ6 ΒοΙ͂ν, ΔΙ͂ΟΣ ἔοσ ἴἴδμα 

"εἰρηκέναι: 16’ Αὕτη ΄“- ἡ. διαθήκη ἣν 
ἰο ανὸ βαϊᾶ ̓  Τρία τὰς σον ΔῈ Ν᾽} Ἐν} ζο)οὴ 

διαθήσομαι: πρὸς αὐτούς “μετὰ τὰς 
1 58.811} φονϑηϑαξ ΤῸΣΥ 5615 ἰοννατᾷ πο ααὐίοσ ἰδ6 

ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους 
αν ἰἤοδα, ἰβ βαρ Ιιοτγᾶ, Εἰνίπλε 185 

μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν 
ΟΥταα ὕροῦ μδασίβ. οξίμοω, δῃᾶ υὕροῦ (δε [πὶ 

τος διάνοιαν αὐτῶν᾽ ἐπιγράψω 
ΤΆΘΙΪΔῚ ροσοθρίῖοθ  ὠοἔ ποτα 

ενευν 

1 16 βεἰα “ 

15}81} ψυϊΐα ὑροῖ 
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ϑούιχδ 7 σαν 5: “ΤΟΟΚΙ 
1 διὰ οοπιθ ὅσ ἅο ψοῦΣ 
ν: ἨΔ ἄοοβ δ'δν 
ψιὺ πρϑὺ 15 Τἰχϑὺ 
ὑμδὺ ὯΘ6 πιϑὺ οϑὑδθ 15} 
ψδὺ ἰ5 βϑοοηῃᾷά. 108Βγν 

Ὑ1η᾿ - τὸ 
δνγα. ὍΘΘΩ βασι! ρα 
ὑτοῦρ ὑπ οἴουϊηρ 
οὗ 16 Ῥοάν οἵ “7655 
ΟὨγῖδῦ οὔῸ6 Ι͂ΟΥ 81 
ἔπιθ.  "-: 

11 ΑἸδο, θυ Σὺν Ῥείδϑὲ 
ἴδκοβ ἰδ βύδιοη ΤΥΌΠῚ 
ΟΌΥ ἴο ἀᾶνὺν ἴο τΟΑ͂ΘΥ 
ΠΡΌΘΙΟ. βουνίσα δηᾶ ἴσ 
ΟΕΟΥ 6 δϑύθ. ββοῦὶ- 
Βοθ5 οἵΐοῃ, 8δ5΄' πέρ 
816 αὖ Ὧο {ΐπ|6 8016 - τὸ 
ἰδκ ϑἰππ ΔΔΥ ΠΟΙ" 
ῬΙοίοΙν.: 12 Βυΐ Ὁ 
[τ85} οὔοτοα “Ὅπ6 
ΒΒΟΥΔΗ͂ΟΘ ΤΟΣ 5105 Ὁ6Γ5 
Ῥοίυϑν δηᾶ βαῦ ἀοτῃ 

δῇ ἴδ τἱρῃῦ παπᾶ οἵ 

αοά, 13 ἔτοχα ὕπο οἡ 

αϑλϊίηρ 1 Ὠἰβ 6ἢ- 

οι θα 5ΒουΙΪα θ6 ὈΙδορά 

85. ὃ. 5ῦ001 [0 Ὠϊ5 θοῦ 
ἸΑΒῸΣ ἰδ ἰΒ ὉΨΥ οὔβ 

Γβδορ  10181] οΥογυίηρ 

δῦ Ὧ6. 85. τηϑᾶβ 

Ἔδοβα. 80. 816. Ῥοίηρ 

ποιοῦ ποά. ρουῖθοῦ θ᾽ - 

Ῥούυην. - 15 Μοσθούοι; 

6 ΔΟΙ͂Ρ βρ' ὶῦ 8150 

ΘΑ ΜΊΌΏΘΗΝ ἰο δ᾽ 

ἴον αἴίοσ. ἰὃ “85 βόλᾶ 

16“ ἼΠΐ5 ἰ5 [88 Ὁογ- 

ϑαϑαῦ ὑμαὺ 1 - 5181} 
σονοηδεὺ ἰοναταὰ ὑμθηι 

αἴΐον ὑΠο56: ἀᾶγ5,᾽ 5805 
ἀρνυμδη ἽΜ Ρυῦ 

15 ἴῃ ὑΠΕῚΓ 

βθατίρ, δρᾶ ἴῃ. ἘΒεῖν 

τοΐϊμαβ 1 5.81 τυτῖδδ 

᾿ . . . ες : ΚΙ ΔΚ 
18 ομόναμ, 77ι8,11-18,520.. [{η6 Τιοχά, ΚΑ ΕϑνΡ. 

ΒΡῸΝ 
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αὐτούς, --- 17. Καὶ. τῶν ᾿ἁμαρτιῶν' αὐτῶν καὶ 
᾿ς Βοτα, ---ὁ ᾿ΑΔα ΟΥ ἴπ6' “΄ 5185 ᾿οΣ ἴβετα δὰ 

τῶν "ἀνομιῶν αὐτῶν -."- οὐ ΄. μὴ 
ὁ {π6  ἸΑΝΠΘΒΒΏ 5565 ΟΕ ἴσαι. -:, ποξ.- - πο 

μνησθήσομαι ἔτι": 18 ὅπου ́᾿ δὲ ἄφεσις 
Ι5ΗΔΠ τϑιρθιηθὲσ εἴ; ψ ΠοσΘ Ὀὰΐξ οἰ κὸ ΟΕ 

τούτων, οὐκέτι προσφορὰ. περὶ. ἁμαρτίας. 
ΟΣ ἔμπεδα, :οῦγοξ οϑθυηθ περὶ μ ἐμ δ 

19. Ἔχοντες οὖν, " ἄδελφοί, - "παρρησίαν 
᾿ς Ξλντὴσ, ἐδογεζοσα, ῬΣσίδθοσβ, οὐΐβροῖκοπηθ85 

εἰς - -τὴν- εἴσοδον. τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι 
ΝΑ ἴχο νὰν ἰἰο οὗ ἴθ Βοος ἴθ ἰπδ ὈΙσοῦ 

Ἰσοῦ; 20. ἣν. ᾿ ἐνεκαίνισεν ᾿ ἡμῖν ὁδὸν 
οἱ Ἔα, ᾿ ἍΜΈΙΘΗ ΒΘ Δῃπονδϊεα ἰο 5. ΨΑΆΝ 

“πρόσφατον . καὶ ζῶσαν ᾿ᾷδιὰ τοῦ 
Ἐγαβμῖν' Ξε ςοτοα ᾿δῃᾷὰ ὑ Ἡνίμα ἸΒΤΟῦΡΕ 186 

καταπετάσματος, τοῦτ᾽. . ἔστιν: ἧς σαρκὸς 
“σαγίδίς,. 1815. ΙΒ ΟΣ ἐμ6 ἤ658 

αὐτοῦ; 21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ. τὸν οἶκον τοῦ 
οὗ ἴτω, "δα ῬΥΟΒΕ στοδὲ προὴ {π6 μοῦδα οὗ 86 

θεοῦ; 25 ᾿προσερχώμεθα , μετὰ ᾿ ἀληθινῆς 
Οαοῦ, ΄’ ᾿αῆδν νγ»Ὲ Ὀ6 ΔΡΡΕΟΘΟΙ ΤΩΡ ᾿ ὝΜΠΕ ᾿" 

καρδίας “-. ἐν: ᾿, πτεληροφορίᾳ᾽ “΄-᾿.: πίστεω 
Ἀρατὲ ἴα ξα]ν Ῥοϊπα βοΐπο ἐὐττο οΥ ΟΝ ΣΙ 

-ῥεραντισμένοι, ες" τὰς." ̓  καρδίας “ ̓ ἀπὸ 
ἔοὶ Πάνϊτηρ᾽ Ῥεὲπ βρυϊη ΚΙ] α “λε Π Βραχὶβ ᾿ Ἴτοσα 

συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ. λελουσμένοι ὁ 
ςοηβοῖθηοθ.. ὙΙΟΚΕΘά.. δα [ν78] Βανί Ῥθϑα ὈῬδίῃθαι 

τὸ -᾿ οσῶμας ὕδατι 7 καθαρῷ". 
88. ᾿ Ροά γ.. ἴο᾽ ΟΝ ᾿ Ἰδδα; " 

23 κατέχωμεν. .- 'τὴν ὁμολογίαν τῆς 
Ἵν ΤΕΣ τ Σ ΒοΙαίπε' ἄονα ἔπ ᾿᾿Ὁσπξεββίουι οὗ ες 

ἐλπίδος - ἀκλινῇ,. ως πιστὸς οὐὰρ. Πλρυτο ὅς 
Βορε Δοῦ ἱλο Π6,᾿ πο ΟΥ “5 ἴῃ (ὅπ6) 

ἐπαγγειλάμενος: “24 :καὶ. 1“: κατάἀνθῶμεν -΄. 
ΒΑνΙΏ Ῥχογλβεα; “Ἶ πᾶ ΤΣ Σ᾽ ἦγ 6 Ῥε αξϑάμε ἄονσι 

ἀλλήλους:: εἰς.: ᾿παροξυσμὸν Ξ- ἀγάπης: -καὶ 
οὔθ ΘρΟΐΔΕΣ, υλαίοι Βῃδσρϑηϊΐπα ὈΘϑ 6. "0 Ὁ Ἰονδί εἰϑτὰ 

καλῶν. " « ἔργων, 2ᾶ.. μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν 
ΟΝ ᾿ ὙΟΣΊ 5, 2θανὶηδ ἄοννι πὶ 

Ἵ τι γ " 'ξ Ζ 

ἢ ἐπισυναγωγὴν. ΜΝ ρωτῶν.ς ̓ς καθὼς -ἔθος . 
ἰξβά!αβ τοβεί μου ρου" ὉΣ βεΙύδβε, "ἀξοστάιηε 85 ἰξυδίοσα. Ε 

΄ 
ὅσῳ: , "Βλέπετε 

“3 ̓ς [0 ον; ἀλαομς 

ἐγγίζουσαν-- “τὴν πέραν: Π Ξ . .ῃ.ᾳΕ. 
ἀἰο νυ αι τιθας: δ ε΄.. τ. ὁ ρδν κεν τα μι} ᾿ΝΝ 

οΥόσ. ἸΟΟΙ͂ δἱ 

᾿ΘΙΥΘΓΙΏΡ᾽ : 
ὙΒΙΌΤΟΣ ὕδμαί' Ῥτομηβθά. 

α. 86, οἰἀδξοχη;"- ραῦο 
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ὑβοη,,᾽ "17 1} 5ᾶγ5. δ- 
᾿οσατᾶβι" ᾿ΒΑΠΩ͂Ι 
5881 Ὃν πο ἸΔΟΒΏΚ 
6811 ΤΟΙ 55 δῃᾶ 
ὑπο ῖσ. Ἰα]θῖβ ἀδοᾶξ ἕο 
ΓΪΠα. ΒῺΥ ΙΔΌΥ6.᾽’ 
18 ΝΟ ψΏθτα ἔποσα 15 
ΤΟΥ θΏθαα ΟΥὁἨ ἴΠ656, 
ΠΟΥ 5 ΩῸ Ἰομθεσ 8 
᾿ΟΥΘΥΙΠΡ ΤΟΥ Ξἰη. 

19 ΤΏογοζοσο, ὑτοίῃ- 
ΟΞ, 5'ῆσθ 6 πᾶν 
ὈΟΙἄη 655 ΤΟΣ 6 τᾶν 
οὗ οπίσν Ιηΐο ἔμ ΠΟΙ 
᾿Ρίδοθ Ὅν ἐμπὸ Βιοοᾶ᾽ [ή 
᾿οθαβ, 20 τ ο Ἐδ ἐπι- 
᾿δυρυζαίθα ἔῸΣ ὰὰβ 85. 8 
πδ δηᾶ ᾿ἰνίηρ στ . 
ἱπγουθ.. [πθ΄ σατύαϊι, 
ὑπαῦ ἰβ5, πὶ ΕἸΘΒΏ, 
21 δᾶ " βίησθ 6 Ὥδυο 
8 στοδῦ Ῥσίθϑδι. [χ5: ὁ Ὧδε 
ϑῦδδ οὗ - (ἀσοᾶ;: 22 Τδὲ 
Ἂ5. ΔΟΡΙΌΔΟΩ ὙΠ ἐσ 
ΟΎΣΝ ἴῃ ΤὯ6 ΤᾺ 85- 
ΒΌζαΠΟδ ὋΣ ξαϊϊῃ, Ὧδν- 
{1 δᾶ οὐ. Βρασῖβ 
ΤΙ ΚΙ στο κ 
ψΙΟΚοᾶ σοϊδβοίθησα δηᾶ 
ὍῸΠΙ Ροάϊοε, μαϊπθὰ 
πιλίε 
ΓΘ ΊΤοΣ ὑπ᾿ ΠΟΙ ́ Γαδὲ 

οἸδα ὕχαῦοῦ, 

[86 ῬθΌΠσ ἀϑοϊαγδύου 
Οὗ ΟἿὟΓ Ὠὸρδ᾽ τὶϊπουξ 

ΕἸΟΥ Ὠδ᾽ 15 

Ζ4 Ατιὰ δῦ ἀδ. ΠΟΙ ΒΔ 
ὅπ86 δποίμον ἰο ποῖα 
ἴο Ἰονγο δπᾷ Ἐπδ ὙΨΌΣΚΒ, 
25 τοῦ Τουβδίτιβ ἘΠῸ 
ἘΔ δεῖαρ': 08: ὈΌΓΒΟΙνο5 
Ἐορϑεμοσ; 8.5 ΒΟΙΙΘ ΒδΥΘ τον 

οὐὐξοσίης Ὁπδ Ἀπ Πετ, 
θά: ΓΕ 6. τοῦθ᾽ 80 
ὃἃ5 τὸν Ῥόδοϊά. ἴμ8 ἀδν 
ἀτασίῃρ ΠρδΣς" 

11: τὶ 585 αἰἰοννατᾶς, Ἔρις δᾶ Μιπυκοαῖς, ΜΗ5.69, 104, δἵς, ἦς ἐἐγπι 
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20 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν 
. ΜΨΆΗΠΠΌΠΥ ΟΥ τς Β᾽ΆΙΩΒ οξιι5 

ετὰ τὸ λαβεῖν. τν ἐπίγνωσιν τῆς 
ἈΕΕΣ ἴδ ἰο τϑορῖνθ 186 δοουσαία αν εαθα οὐ ὅπ 

ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν 
Ἔχ, Ὡοΐ νοΐ δρουξ 5105 

ἀπολείπεται θυσία, 27 φοβερὰ δέ. τις 
15 θείῃ ᾳ Ἰοεΐ ΟΣ βϑδοσίῆςθ, Ζεασ Ὀμπΐ βοΐὴβ 

ἐκδοχὴ : κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος 
ἐχροοΐδίοη οὐ )υαάρτηθσξ δηὰ ΟΣ ὅτ Ζ681 

ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς 
ἰο 6 οδίϊησ ἰὴ δρουΐϊ ἴδε 

ὑπεναντίους. 28 ἀθετήσας, 
(οτ.68) υπᾶοχ-ἰ -ἀρδϊηβέ. Ἐν Ρὰΐ δϑιᾶς 

τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν 
ΔΏΨΟΩΠΘ ΔΨ ΟΥ̓ ΜΟΒΟ5 δρδσὲ ἔγοσ ΟΟΙΏΡΘΒΒΙΟῺ 5 

ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει" 
ρου ὕνο δὲ ἴτεθ τυμεθθεβ 615 ἀνίηθ; 

2. πόσῳ δοκεῖτε χείρονος 
ἴο Ὡονν ΤᾺ 81 τοῦ ἰΚΙΩ ΟΥ ΟΥΞΘ 

΄ 

ἀξιωθήσεται τιμωρίας. ᾿ ὁ 
Ψ}1 Ὡς ΡῈ οσουπέρα τννοσίην οἵ ΡῬαμιβπσηθηΐ τὰς (οπ6) 

τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας,. καὶ 
ἴδε. ὅοὰ οὐίμε αοάᾶ Βανίπε ἐγαταριθα ἄοννη, δηά 

τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος 
ἐμ ὈΙοοὰ οὗ ἴῃς. οονθαδῃϊ σογώσηο ΠΔΥΙΏΚ εβίθεσαθα. 

ἐν . ἡγιάσθη καὶ τὸ πνεῦμα τῆς. 
π, «ὥα. Ὧ6 νν85 βδηο 864, διὰ ἴθ ρὶσ οὔίῃμαε 

χάριτος ἐνυβρίσας. 
πὐάοδοσνεα Κἰπαάηθβ5 μανίηρ σοι τοι ΟΌ5Ιν οΟυἰχαξοᾶ. 

80 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα 
γε ᾶνὸ Κῆονῃ ΖοΥ ἔῃ (ΟΠ 6) αν] Β βαιὰ 

Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω- καὶ 
Ἴοτθ νοϑηρόβηςθρ, 1 Ὑ{110 8. πὰ χεϊαχα; δηῃᾶ 

πάλιν Κρινεῖ Κύριος τὸν “λαὸν αὐτοῦ. 
δϑδδΐπ ψΨπὶ ἡυαεε - Ζιοτᾷ τὰς ρϑορὶς οξβίτω. 

.- 

ἴῖρας ἐμπεσεῖν εἰς 
πᾶς 

31 οβερὸν τὸ 
Φ Ρ δὲ ἴο 23.111. ἱπίο ἘΘΑΥΖῸΙ (15) {86 

θεοῦ. ζῶντος... 
οξ ασοά Ἰἰνίημξ. 

32 ᾿Αναμιμνήσκεσθε. 
τς ΒΘ ΣΟΙΔΘΙ ΕΣ! δ᾽ θδῖι 

ἡμέρας, ἐν. αἷς φωτισθέντες πολλὴν 
ἤμανο" ἴὰ ψΒῖοη μανίηρ θοαὶ δ! ρηίθηθα ται ἢ 

ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, 3838 τοῦτο 
σοῃίοϑὲ σοῦ ομαϊχεα ο οχίρβ, ἐἔμπΐ5 

-δὲ τὰς πρότερον 
θυ ἴῇς δΟΙΤΏΘΣΙΝ 
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2ΖΟΈΟΣ 12 τὸ Ὀγδο- 
σα βίῃ ψν, αὐτου 
ϑυΐὴρ σχσϑοοϊνοα τὴ6 
δοσυχαίο Καον]θᾶρσο οὗ 
16 ὑτιϊ, [Ώθτο ἰς τὸ 
ἸΟΏΡΟΙ ΔῺ ϑ5ϑϑουῆςσα 
ἴουΣ δ'β Ἰοῦῦ, 21 Ὀπὶ 
[Πότ 15] 8. οογίβί 
ΤΑΙ οχρθοίδυϊ ἢ οἵ 
Ἰυάρταθηῦ δῃα [ὑῃ6 γα 
15] ἃ εν 6αϊουδν 
ἰῃδὺ 16 σοϊῃρ ἴο σοῃ- 
βίη ὕποϑα 1 ΟὔΡοδὶ- 
ἰίοιι. 28 ΑὩν τὰϑ ἰμδὺ 
Ὧδ85 ἀϊδγτοραγάρθᾶά ἰῃθ 
Ἰὰν οὗὐ Μοβος αἷδα 
ψιδθουΐ σοιλρδϑϑίοῃ, 
ὌΡΟΣ ὑῃ6 ἐδαυ ΠΟΙ οὗ 
ὕψο ΟΥ ἰῶτα. 290 
ὨΟῪ ΒΊΌΘὮ ΣΊΟΤΘ βονοσα 
8ἃ Ῥυμπὶβηγηθηΐ, ὅο τοῦ 
Ὁ κ, 11 6 ταδὶ Ὀ6 
οουμίρα ψοσῖν ψΏΟ 
Ὧ85 δα οα ὉΡοῖ ὑμ6 
οι οὗ αοα 82. Ὑπὸ 
85 Θϑίθοιηθα 85 οὗ 
ΟΥΣΏΔΥΥ γ8106 ἰθ 
ἨΙοοᾶ οὗ μα οονθηϑδηῦ 
ὉΡ ψΏΪΘῃ 6 85 58026- 
δε, δια ψὯῸ Ὧδ5 
ουταρεοα π6 πρὶ γιῦ οἵ 
ἀηᾶδοϑοσνοα Κη 6855 
αὶ σοπίογηρίῦ 30 ἘῸΣ 
ψὸ Καον ΐγὰ ὑμαῦ 
δοϊᾶ: “Ψουροδησθ ἰδ 
χταΐπθ; Σ {11 τϑοοτὰ- 
ῬΘΏ56᾽;" βδῃά. ἀρβίη: 
ὩΦΟΏΟΥΔῺΡ Ἀ{11ὼ Ἰπᾶρο 
ὯὨΐ5 ὍΘΟΡΙΘ.»" 81 Τὸ 15 
8 ἴοαυα ἰπηΐϊπρ ἴἰο 
141 ἰῃπΐοὸ 86 Ὡδησβ 
οὗ [16] ἡνιηρ αοά. ᾿ 

, 32 Ἠοννεσ, Κορ οἱ 
ΤΣΟΙΔΘΙΆΡΟΥΔηρ ὑὴ8 
ἔΟΥΙΔΘΙ ἀδΥ5 18 
ΨΏΪΟΣ, δὐΐοῦ τοῦ 
ἍΤ ΘΠ ρΗϊοηΘά,. χοῦ 
δῃαυτοᾶ 84. φσυρϑδΐ 
οοηὐοδὺ πᾶν βυΐ- 
Ζοσίηρϑ, 88 βοιι οὐ τη ϑ 

805  Ψ1}1 ΤΟΟΟΙΏΡΟΩ56,, Ε8ὺ7}85 ἰπμ6 Τοχὰ, ΑϑΥΒ δᾶ Ἰοχίαβ Βοοορίυβ; Ἱ 

ὙΠ ὙΘΟΟΙΏΡΘΗΞΘ,, ΒΔΥΒ ὥθβόνθῃ, 77)8,11-1619, 300 σ)ΘΠΟΥΔΙ,, «7.8, 11 18,20. Ἴ86 
Ἰιοτᾶ, αν βϑνν. 
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καὶ θλίψεσιν 
δὴ ίἴο ὑσὶ ρυ!δέϊοοϑ 

τοῦτο δὲ κοινωνοὶ 
1815 ὍῈΣ 5ΠΔΣΟΥΞ 

τῶν. οὕτως ἀναστρεφομένων 
οὗ [86 (ομ 65) 5 Ταχηΐπε 56 Ιν6 5 Ὀ801ς δηᾶ ζοσίῃ 

γενηθέντες. 384 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις 
δν]ΩΕ Ὀαοοχῆθ; διὰ ἔοὸγ ἴο Ὡς. Ῥουπᾶ (ο1685) 

συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπταγὴν τῶν 
τοῦ 5ϑυωρδίῃιζοα, μὰ ἴδε. ξηδίομίη οξίβε 

ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς 
Ῥειοσίησ5 οὗ τοῦ δ. 21} Αἴ 

προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν 
τοῦ τεςοοϊνεα ἰονδτΩ, Κπονὰξ ἴο Ἐς βδνίησ 

ἑαυτοὺς κρείσσονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν. 
ΒΕΙν 65 Ὀφοιΐοσ Ῥχοροσῖν δηά σευ διῃϊηρ, 

85 Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν 
Νοΐ “στοῦ Ββουϊὰ τον αὐ ποσϑοσο Β..Ὶ 

παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην 
ουΐβροκθηηθθβ οὖ χοῦ, ΨΏΪομΒ. 15 πανίῃ Εἰεαῖς 

-μισθαποδοσίαν, . 86 ὑπομονῆς 

μὲν ὀνειδισμοῖς τε 
ἐμπᾶρεὰ ἴοὸ τορσοϑοῆεϑ δῃά 

θεατριζόμενοι, 
Ροΐῃξ οχροβϑὰ 8485 ἴῃ ἰπρδίοσ, 

- 

᾿γὰρ 
Εἰνὶλξβ ὍΘΙ οὗ τονγατὰ, οὗ οὐ σγαπος ᾿ΟΣ 

᾿ ἔχετε χρείαν. ἵνα τὸ θέλημα 
τοῦ 8.6 Βδαυνὴδθ ὨὩροάὰ ἴῃ ογᾶφσυ ἐμπαὲ ῃ6 ΨῃὯΩΙ 

τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε 
οὔ ἴμεα αοᾶ πανίηρ ἄοῃβ σοῦ στοϊσ σαστν ΟΥ̓ ΟΣ 56 ῖν 65 

τὴν ἐπαγγελίαν: 37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον 
.1)6 ῬΙοσαΐβο; ψοὶ ΖοΣ ΜΕ6 ὮὯον ταῦ ἢ 

ὅσον, . ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ 
Βονν τς, τπ6 (οπ6) ΠΟΥ Ψ}ὃ2α6σχίνα δῃᾶ το 

: ρονίσε: 88 ὁ δὲ δίκαιός 
6 ΨΠ|Ὸ6 ἀρ]ανίηδ;: 1:6 μα τἰβμίθοιβ (006) 

μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ’ ἐὰν 
οἔτὴθ ουὲ οὗ Σαιτα ΨΏΠΙ|ινα, δρᾶ Σέδνου 

ὑποστείληται, ᾿ οὐκ εὐδοκεῖ ἡ 
ἢ6 βῃου]ᾶ ἄγαν 5618 ὑπᾶσυ, ποῖ 15 ἰμἰκίηρς 6 ἰῃ6 

ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν 
5ΟᾺ1 οὔθ 1 Ὠΐτῃ, Ἧοε "υἱὲ πο Με δῖα 

ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 
ΟΥ ἀχανντηξ, 561 ὑμᾶσ ἑηΐο ἀεπίσιοςἊος, ρμυΐ 

πίστεως εἰς . περιποίησιν ψυχῆς. 
οὗ ξαϊϊὰ ἰἴο ϑβδοαυλτίηθ οὗ Ξοι!. 

11 Ἔστιν δὲ πίστις... ἐλπιζομένων 
- 1.-. 5.“ Ῥὰΐ ἐδίίῃ οἔ (ἰῖη55) Ῥείωβ ΒΟρΘᾶ ἔὸσ 

ὑπόστασις, πραγμάτων "- ἔλεγχος - οὐ 
810-58 Πα ΚΡ, ΟΣ ἸΒ]ΏΞΞ ΤΟΡτοοῖ ὯΟ 

βλεπομένων“ 2 ἐν ταύτῃ - γὰρ 
τὰ [15 [24 11}} ἴοὸχ 

πρεσβύτεροι. ᾿- 
τοΙᾶσσ χηθῶ, ᾿ 

(55) Ῥείηρ ΙοοΚρᾶ αἵ; 

ἐμαρτυρήθησαν οἵ 
βτιν, ἔασι τιϊηθεβ ἰο ἐπθ 

ἨΕΒΕΈΕΈΝΙΒ 10: 84---11: 2 

Ψ816 τοῦ σοῖθ Ὀοΐηρ 
ΘΧΡΟΒΘΑ 85 ἢ ἃ ὑθδαίευ 
θοΐ ἴο σϑρσοθοῦ 68 
84 ὑγϊρυϊδύίοηβ, βηὰ 
βοιιθίηθα ΨΏ16 τοὺ 
Ὀδοϑὴθ βῇδσοσβ ψι 
[οϑβα ΧΟ ψοσα μανίην 
ΒΌΘΗ δὴ ΘΧΡΟΣΙΘΏΟΘΘ, 
84 ἘῸΣ τοῦ Ῥοίῃ οχ- 
ὈΤΘΟΞΘΑ, ΞΥΤΡΘΙΩ ΙῸΥ 
ἴδοϑδθ ἴῃ Ὀγίβδοη δηᾶ 
ον αν ἰοοῖς ἐμ ρυ- 
ἀδείηρ οὗὐ σοῦ Ἀ6- 
Ἰοηρίηρβ, Κποσίηρ χοῦ 
ΨΟΌΓΒΘΙνο 5 μᾶύθ. ἃ. Ὀδὺ- 
ὍΣ Δ δὴ δρϊαϊηρ 
ῬοΟΒϑΘ βίο. 

35 ὸ ποῦ, ὑμοχϑίοσο, 
σον αἰ ΔῚ τόοῦξ ἔτθοθ- 
ὭΘ55 ΟΥἨ 5ρΡΘθοΏ, ΨΏΪΘΗ 
ΠΔ5 8 στοαὺ τονασά 
ἴο ὍὯ6 ραίᾶ ἰδ, 86 ΕῸΣ 
γυοῦ . δῦ πορᾶ. οἵ 
ομαυσϑηοθο, ἰῇ οτάᾶσὺ 
ὑπαῦ, δέου. στοῦ αν 
ἄορ ἴῃ ΜΠ οἵ αοῦ, 
ὙΟΤῚ ΙΔ τροαῖνα {ῃ6 
[{ΠῆΠΠ|Ροηῤ οὐ ἐ6] 
Ῥτγοχῖθθ. 857 ΕῸΣ σοῦ 
“8. ΨΟΙΥ {16 ΜὨ116,᾿" 
δὴ “Ὧδ ψῶο ἰβ σοῃλ- 
ἷῃρ ΨῈιΙ1 αὐτῖνο δηᾶ 
ἍΨ21Π1 ποῦ ἄδθίϑν. 
38 “Βυῦ Τῶν. τσ δου 
ὉΠ6 ΨΠΙὶ 1σϑο ΡΥ τϑὰ- 
805 Οἵ Ἀἔαϊνη," ϑῃῦ, 
“Δ ὯΘ6. Βα Ὁ80Κ, 
ΤῺ 50] 85 20 0168- 
ΒΌσΘ ἴῃ Ὠϊχη.᾽" 89 Νο 
ΜΘ 816 “ποῖ {6 βοχγὺ 
ἐπδὺ βῃσίηῖκ ῥὴβοῖζ. ἴο 
ἀδδισμούζἼοη, Ὀπὺὸ [δ 
βογὺ ἰῃαὺῦ πᾶν ζδϊ τη 
ἴο [6 Ὀγθβουυ]ὴρ 11 γ 8 
οὗ 8 501]. ΙΝ 

1 ἘΔῚΛΒ 15. [88 
διοδαγοα ὄχρθοΐδ- 

ἴομ, Οὗ ὑμίῃρθ μορϑὰ 
ον, ὑπ ενϊάδης ἀθηῖ- 
οπδύσγδύϊοι. οὗ σϑϑ 85 

ὁ ΠΒΟΌΡῚ ποῦ  ὈΘΠΘΙά. 
ΦΈΕΟΥ ὮΥ Ὠλθδὴβ οὗ 
{15 6 θη οὗ οἱά 
ἐϊὴηθ05 Ὡϑὰ πιο 8 
ῬΟΙΏΘ ἴο ὑπ θ.. 



ΒΕΡΒΕΈΡΒΨΩΒ 11: 8----.:. 

νοοῦμεν 
ἵν 8 8706 σα πα] 5 

τοὺς αἰῶνας ῥήματι 
8865 ἴο βαυίῃδ 

φαινομένων 

3. “Πίστει 
Τὸ ζβϑιτα : 

ρτίσθαι-᾿ 
ἷο μβανε Π 7:13). μαλιὰ ἄοψῃ. {86 

θεοῦ εἰς. . μὴ ἐκ 
οὗ (σᾶ, ἀπ ἃ ΚΙ ποὺ οὐ οὗ 

'ιβλεπό μενον 
Ῥείη Ἰοοϊκθα δὲ 

γεγονέναι. : 
ἴδε ἀβιηρ) . ἕο Βᾶνθ οσουχτγρᾶ. 

4 Πίστει πλείόνα θυσίαν 
Ἰο. Ζαλί: . ΙΏΟΥΘ 5ΒΟΙΙΒοα 

Καὶν -- προσήνεγκεν τῷ. 
σαθ ο΄ Ῥοτο ἰονψασζά το ἴδ 8 

“Ἄβελ παρὰ 
ΑΌΘῚ ᾿Ῥεβιᾶς 

θεῷ, δι᾽ 
ᾳοῦᾶ, πεν χολν τ} οἱ 

τς ἧς ..-ὄ “ὃ ἐμαρτυρή ᾿ς τεῖναι 
ΨΉΙΟΙ βερ τ] ἐπὸι Ὧι χε βετης ρθη κα ἰο ἴο 6 

δίκαιος, . μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς: δώροις 
τ Γθοιι5, ΟΕ (οτ6) υνἱτμοβϑίησ. Ὄροσ ἴδ εἰτὶξ 

αὐτοῦ «τοῦ . θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτῆς 
ΟΕ ὨΩ οἔἴμε : αοά, ᾿ἀμᾶ ““ βσουξα, ἀξ 

ἀποθανὼν “ἔτι ἠ λαλεῖ: 
δνίηβ ϊοᾷ νοὶ με ἰ5 δρβδκίπβ. " 

5 Πίστει ᾿Ἑνὼῶχ.- 'μέτετέθη τοῦ μὴ 
τὸ ἔβα Ἐμπόοῖ.. ννὰ5 ἰγϑιβέεσσεα οὐ ἴῃ 6 τοὶ 

θάνατον, καὶ οὐχ -ηὑρίσκετο 
ἀβαίῃ,: ᾿8᾽ά, ποῦ 6 νγὰβ Ρείῃρ ἐοππᾶ 

εἴ διότί μετέθηκεν. αὐτὸν ὁ. θεός. πρὸ 
χοῦ θῈ ἘΣΤΟΝ ἰϑβέοσσεᾶ τα {88 αοᾶ; Ῥϑίοχε 

γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται 
ἔου. τὰς ἰγδηβξεσθησθ.. 88 Ὧ85 Ὀ6ΘῺ ὈΟΣῺΘ υν1ῖη 655 ἰο 

᾿εὐαρεστηκέναι ΄ - θεῷ, 6 χωρὶς δὲ 
ἐσ πᾶν 16 δβρᾶ Ψ611 ἰοῦ ΠΝ αοά, αραχί ἔτοσὰ Ῥπὲ 

πίστεως. ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, πιστεῦσαι; γὰρ 
ΤᾺ ᾿ἸΩΡΟΞΒΙΡ18 ἴο᾽ Ῥίθαββ ΨΕ11,. ἴἰο Ῥε!ῖθνεα Ζὸσ 

. ὑπὸν. ᾿προσερχόμενον τῷ 
ἔῶχθ (ὁ) ἡ σοτηϊῃᾷ ἰοννδζα ἰο 1868 

ἔστιν ᾿καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν 
-Ἀ615. δηᾶ ἰο 6 (01.685) ᾿βεθϊιης ουὐἱ 

μισθαποδότης ὀ ὠσγγχίνεται. 
᾿ ΒΝ Υ Ῥδοὶς σε τονγατά Εν 15 Ῥεροχαίῃβ.᾿ 

ἰδεῖν. 
ἴο 5686 

: : δεῖ ΝΜ ᾿ 

εἱ ΒΕῚ Ὀἰπάιηε, 

θεῷ- ὅτι: 
Θοα πὲ 

αὐτὸν 
Ἀτὰ 

χρη ματισθεὶς ες ΝΥῷξε 
ΒΑνΙΩΒ Ῥδϑθὰ αἰνίηθν νδυηεᾶ , ΝΟΔΕ 

μηδέπω βλεπο μένων 
Ν 'ποῦ 85 γεΐ Ῥεΐῃμβ Ἰοοκοά δῖ 

κατεσκεύασεν κιβωτὸν. εἰς 
8ΣΚ Ἰηῖο 

.«Ἴ Πίστει... 
Το ξαῖθα" 

περὶ Ἢ. “τῶν 
δροαῦ "86 κ Ν 

εὐλαβηθεὶς... 
μαντῆδ Ῥεβὰ δε Φ ΘΙ δὲ σοηδβίττιοίθά 

σωτηρίαν. τοῦ - οἴκου αὐτοῦ͵. δι᾽" 
-Βαιναῦοη. -ΟΥΠ6. Ὠουβομο] οὗ Ὦπη, ἰἈσγοι θα 

κατέκρινεν τὸν κόσμον, 
Ὡς ἡπᾶροᾶ ἄοσψη ἰ6 ψοτχ]ά, 

καὶ ς ᾿ 
νπιοῖ [α]}}]- Δ 

(μι 55) δρρεδσίδξ. 

Του ΡῺ. 

994 

ΒΥ ἔαϊϊῃ ὸ Ρ6γ- 
οοίνο ὑμαῦὺ ὑπ6 βυβϑύθιῃβ 
οὗ ὑμίηρβ ψοῖα ρυὺ ἴὰ 
ΟΥ̓ΟΣ ὉΥ Οοὐ᾽β ψοσᾶ, 
50 ὑδαὺ ψϑὺ 15. Ὀθ;ϑᾷ 
Ὧδ.5 σοηδ ἴο Ρ6 οὐ οὗ 
τἈΐηρα ὑμαῦ ἄο ποὺ 80- 
ΡΕδτ. 

4ΒΥ ἔαϊῃ ΑΒΕ]. οἵ- 
ξογθᾶ αοᾶ. ἃ βϑϑοσίῆσα 
Οὗ βυθαῖθσ ψουίῃ ὑμϑὴ 
σαί, σου. ΜΏΪΟΩ 
[{810}} Ὠ6 8 τ Θ55 
ῬοΟΥῺΘ ἰο Ηἷχὶ δῦ Ὧ6 
ψὰ5.- τὐἰρ δος, Οαοά 
Ὀθδυϊὴρ τι ὶΐθϑ5. . τὸ- 
5ρϑούϊηρ Ὠἷκ σι εῦβ; δηὰ 

ὖ Ὧ6, 8]- 
[που Ὧδ . ἀϊθά, σοὺ 

τὰ ΒΌΘΔΚΘ.: 

. 5 ΒΥ Ἰαῖτα ᾿ ἙΠΟΘΏ 
ψΞ ὑΥΒΏ ΒΟΥ 50. .ἃ5 
ποῦ ἰο 566 ἀρδίῃ, δηᾶ 
ὯΘ6᾽ ΨΒῈ5 ΠΟΜΏΘΙΘ. ὕο Ὀ6 
τουπαᾶ Ὀροδιθ αοα δὰ 
ὑϑηβίοτυθα. ὩΣ; ΥῸΓ 
ὈΘίογα Ὠἰβ ὑπ Ι͂ ΘΓ 6 
Ὧδ ϑᾶ- {ῃ6. ψἰιΐχιθθα 
ἰοῦ Ὧθ δᾶ Ὀ]θδαβρὰ 
αοα ν6}]. ΘΙ Μούρθονοῖ 
ὶυουῦ δι 1 15. 'π- 
Ῥοβδίθιθ. ὅο ῬΡ]6888 
[ὨΪ}}} ΜΟῚ), ἴοὼτ Ὧδ 

ἰδ βδΌρΡτοθοΘς αοᾶ 
ταῦ ὈΘΙθνα ὑδαὺ Ὧδ 
ἰ5. δῃηὰ ὑμαὺ 6 Ὀ6: 
ΟΟΙΔΘ5 [18 τοσάδε οἱ 
ἴμοξθ. θυ θϑῦν 566 Κε 
ἴὴρ Ὠἰχῃ.. 

ΤῈ αἰ ΝΟΔΕΗΣ 
ΔΊΣ Ὀοθΐηρ σίνθη 
αἰϊνίθμθ ψϑτηϊηρσ οὗ 
ὑμίηρα ποῦ... γεῦ Ἀ6- 
Ὠ6Ια, ϑονθᾶ. βοῦν 
θα δῃᾶ σομβίγυοίοα 
8 8. ἴοσ ὑδ8 
βαρ Οὗ Ὠϊ5 Ὠοιι56- 
Βοϊᾶ; δῃὰ {ῃσοῦρῃ 
115 [{410}} . 6 σου- 

.«ἀϑηληθδα {86 ψοι]ά, δηὰ 

ΨΨΝΟΝ 

ΟΝ 

ΓΕ 
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'τῆς ᾿ κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο 
ΟΕ ἴῃ ϑδοςοτζαϊηρβ ἰο ἔβδέίπ ΥἹσ θοῦ ϑη 655 ΒΘ Ῥθοδὴθ 

κλη, ρονό μος. 

ὯΘ ᾿Ὀϑοδηῖθ 8. οὶῦ 
Οὗ ἴμο τχτἰσηδοῦϑηθϑα 
ὑμδῦ ἰδ δορογά!ηρ ἴο 
Γαι. ᾿ 

8 “Ἥϊσται καλούμενος ᾿᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν 8 ΒΥ 1Ἰ1 ἢ ΔΡσϑηδτα, 
Το ἔβι Ῥείωβ σα! ΑΡσϑῆϑία.. - σρενεᾶ ΜΏΘΩ ὯΘ6 ψὰἂϑ οδθά 

ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν. ἤμελλεν ὋΡεγοᾶ ἐ "οαΐ ᾿ .- Ϊἴῃ ροΐηρ ΟἿ 
ἴο βὸ οἵδ ἰπίο.: ῬΙθοθ. ψΒίοἢ : μ6 “οὶ οί δροιΐ ΜΑΣ 'ϑ ρίδου τ οαῦ 

λαμβάνειν ΄ εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν. | ἀροίίηδα ἴο τδοοῖνθ 5 
ἰο ΕΣ τϑοϑίνίησ ἰηἴο ᾿ ΔΑ Πεσιίβησα,.. δηα πε νεηζοῦὲ δὴ ἰημουίίαηοθ- δῃάᾶ 

" ᾽ 

μὴ ἐπιστάμενος. ποῦ ἔρχεται. 5. Πίστει [Ὡε πεπξ οαΐξ, ΘΙ μου ρῊ 
ποῖ. Καονπδ ψ 6} " ὙὙΆΘΓΕ 6 15 βοίΐῃσι. -Τὸ ἔβιτῃ ποῦ Καονίπρ ΜΏΘΣΤΟ Ἠ6 
παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς {ψὰ8 ροίπρ. 9 ΒΥ. Γαἰτἢ 

μ6 ἀνγεὶὶ Ρεβίαβ. ἰηΐο βαχίῃ. οὐἐΐδθ. ορτγογηῖβα. ᾿ 85 [ἢ6 πείσοῖ ἋΒ Σ 4116 Ὁ 
οὐδ τοι λλοτρί ἴαν, Ν οὐἐν" σκηναῖς ἴὰλ [ῃ6 Ιδπᾶὰ οὐ {8 

ΠΞΊΠ, ΘΕΏΟΤΏΩΘΥ, τ πὶ ’, ΘΠ Ἷ ἦ ᾿ ν "ἢ 8 Εν ᾿ Σ΄ [ΒΓΌΠΛΪ56. 85. 1 ἃ 0 Σ- 
;κατοικῆσας μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν | οἷσπι. ΙΔ 8, δΒηαᾷ ἀτοῖξ 

βανΐπε ἄνγεῖ ον ὙΠ Ιβᾳ8σῸ. δπά - ὅδοοῦῦ. ἔλθ [{1γ: ἐρῃΐς - ΠΏ Ταδδα 

τῆς ἐπαγγελίας τῆς. αὐτῆς: 
Ἰοἰπί ἈΘΙγ5 οὗ 6 ῬΤΟΙΆΪΒ56 ΜΟΙ; 

10. ἐξεδέχετο γὰρ. τὴν τοὺς ᾿δεμελίους 
μς ννὰϑ τοοθινιὴρ οὐὧὐ ἴοῦ. ἴῃ6 {μ΄ ξουπάκεοηβ 

συνκληρονόμων͵ δια σδοοῦ, ὑπὸ. Ὠεὶτ5 
ἢ ἶσα οὗ- 6 ΟΣ 
ϑϑῖπθ Ὀχοχηἶβο, 10 ἘῸΓ 
Β6 ψὰ5 “ϑναιηρ [Ὧ6 

ἔχουσαν πόλιν, ἧς οὐτεχνίτης. . - καὶ | Οἱἱν ἈΔνΙΩΡ τ6 8]. Του - 
δ ποθ ᾿ "ν᾿ 3 οἱ ὍΜΏΪΓΕ θῆρες, . δηα ἀδίϊοῃς, Ἴἢθ. Βα δΡ 

ἡμιουργὸς ̓  εό 
ῬΌΡΙς ΟΣ κον ΓΑ͂Ν ἀρὰ" τοῖς : τῷ" πᾶ πᾶς. οἵ. ΜΈΙΟΗ 

11 Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύνα ν εἰ [ΟἩ}] ἰδ σσᾶ. ιν εἰ 
τε ΠῸ ΖΚ 8150 - εν ΞΔΥΒΔΗ ὄναμι ΠΝ 11 Ἐν Τατῃ 8150 58 1- 

καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν ..- καὶ παρὰ [38 ΠΟΣΒΘΙΕ, τϑοοιγϑά 
ἰθτονσίας ἄονη οἔβεεα βῃ γσϑοξίνεα διά. θβεῖάθ ΡΟΜΕΣ ἴο σΟΠΘΘῖγ 6 Ξ66Ω, 

“καϊρὸν ἡλικίας;. - ς -ἐπεὶ πιστὸν [Θὕ6. ΨΉΏΘΩ - 586. 88 
Δρροίμιεα το. οἔδρα ([πλ10}),... ϑἴποα. ᾿ξ 8] Ῥαδὺ. 6. ρὲ Ἰἰρηϊ, 

ἡγήσατο. 'τὸν ἐπαγγειλάμενον" δίηθθ 8186 δϑύθοιηθα 

'Σ ἐδ ΡΠ ΚΠ ἀσοτο μὰς ΜῈ ἰαεμίω τῆι πδὰ 
εὐ νἱ διὸ : καὶ ἑνὸ 
ἘβτουΒῈ ΜῈ ΐοΣ -τς Π, 8150’ : “τ γοτα ἑνὸς Ῥτοσοβθα. 12 ΉΘΩςες 81- 

ει ἐγεννήθησαν; : καὶ τ. - ταῦτα -᾿ :᾿ 80. ἡτοτας 9:6 -[ΠΔ8Ώ], 
ἵππον ὑγθ τα τ ποπεζαΐθα, παπάς ἔποβα ((πΐ 65). 886 ἰὴ 85. Βοοά 65 

- Ἀἰψενεκρωμβένου, - καθὼς τὰ ἀ68α, ὕποτθ. ΨΘτΘ ὉΟΤΏ 
οὗ (οῃ 6) μανίηξ Ῥέδῃ τδᾶθ ἄδαα, δοοοζάϊωρ 85. {πὸ [ΟΠ ]Π16Γ6}} }ι|5ῦ. ας. [86 

ἄστρα τοῦ οὐρανόῦ τῷ - πλήθει... καὶ ὡς [5δτ5 “οὐ ὨΘΆΨΘΏ. ΙῸΣ 
βίδ:β8 οὔἵπε θαάνθθ. ἰὸ ἐπ6. ἀπαιδίαδα Πα δ8 [τη] εϊι 8. Πα, 65 
ἡ: ἄμμος ἡ παρὰ τὸ.- χεῖλος " τῆς. [[π6.. δαπᾶ5. ἰμαῦ. δῖ 
ἴδε ΙΝ : ἴδ8 Ῥαϑιᾶβ -ἰμα τ (ἢρ -. Ὁ: Ὁ τη6 ὈΨ᾽ ἰμ6 βϑᾶβίαθ, “ἰπ- 

θαλάσσης - ἡ ἀνάρίθμητος. ὨυταδγαθΙδ. ὃ 
Ξε... ἴῃ. ἰπΠΌΠΊΘΣΒΌΙΕ. 131 ΤΑ ΔΠ [ἢ 

12. . Κατὰ "πίστιν ἀπέθανον - οὗτοι τὶ τῶν 8 ἔμι658 
᾿ Αοοογαϊηβ ἰο - 1. ἐμὸν αἰδα - ἔμεβα [(ἰ6ά, δὐὐμουθ δεν 

πάντες, μὴ το κομισάμενοι "πὰς ἀ1Ιά. ποὺ -σθϑῦ.. ὑμ8 
811, - ποῖ -βανηρ σατγί θα ΟΕ 0 Ὑ 56 ]ν9ὸ5 ἐπῸ [1 ΠΠ᾿τηθ δ ΟΥ 86] 
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ἐπαγγελίας,. ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες 
Ῥ͵ΟΧΐ565, θὰ ἥτοι δίσ ποῦ ανὶπρ 56 θὰ 

καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι 
δοαᾶ αν στεείθα, δὰ Ὠδνῖὴρ ΠΟ. Ζ6 9556 {ἘΠ ῚῚ 

ξένοι καὶ παρεπίδημοί. εἰσιν ἐπὶ τῆς 
Βίσϑ ΟΞ δηᾶὰ δηθῃ τεξίαθηίθ ΤῈ δῖ ροὰ {π6 

γῆς 14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες 
φαζίδ; 1ῃ6 (ο1165) Φοὺσ 5ΈΌΘΩ (1055) ΒΆΚΊΩΒ 

ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα 
ΤΏΞΚΘ Τυϑη 651 ἴῃ {1} Ζαῖδοτυ (ΡΙ8ς6) 

ἐπιζητοῦσιν. 15 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης 
πον ὅσο βθοκίῃηρ Ὄρου.. Αμᾶ 18 ἰπᾶροα οξίδαϊ 

ἐμνημόνευον. ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν 
ἴδον ννετὸ οι θυ ὈΘΥ  ἔτοχὰ ὉΥΏΙΟΒ ἐμὸν βίορροα ὀαΐ, 

εἶχον : ἂν καιρὸν, 
δον ψοσο αν 5 ἹΚΟΙ͂ν δρροϊχῖοα ἔτη 

ἀνακάμψαι: 16 νῦν δὲ κρείττονος 
ἴο Ῥεπά ερϑίῃ; ὩΟΥ μυΐ οὗ Ὀθέΐεσ (0156) 

ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν 
πὲ 8.6 σθϑοβίηξβ οὐΐ οΥ, .ηῖ5 ἷς 

ἐπουρανίου. διὸ οὐκ 
Οὗ θρανϑν (οΠ6). ΤΏΣΟΌΡΩ 1 ἢ ποῖ 

ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς 
ὧδ Ῥθίηρβ' αβδδσαθα προ οὐ ἴδε ἰίἰβε αοαάα ἀοὰ 

ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν, ἡτοίμασεν γὰρ 
ἴο 6 6816 ΠΡΟ οὗ ἴθ, δ6 ὑχερασεα ΤΟΥ 

αὐτοῖς πόλιν. 
ἴο ἔδοῦα αἷΐγ. 

11 Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν 
εὐ, ΤῸ Ζαῖη Πδ5 ΟΣ ἰοννασῖ ΑὈτδδτα τμ8 

᾿Ισαὰκ πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ 
1βϑϑς Ῥοίμηρ ἰοβίςα, διά 86 οπὶν-Ροροΐξίθῃ 

προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας 
ννῶβ Ὀφασηρ ἰοναταῖ ἴδε (οΘ6) ἴμε ῬΣΟΥΆΪΞΘΞ 

ἀναδεξάμενος, 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη 
Βανίπξ τοοαὶνϑα ὑρ, ἰοννασά ψνῇοσα νᾶ βροῖζθῃ 

ὅτι Ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα, 
ἰδὲ 1Ι͂ὰ 15ϑδὰς νΜ11 06 οδϑ]θα ἰο γοι 5666, 

19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν 
᾿ αν ΔῺ5 τοοκομοα ἴπδὲ δῇ οι ο  ἀρδα (Ὁ 65) 

ἐγείρειν δυνατὸὸῤ ὁ θεός: ὅθεν 
ἴο 6 χαϊβίτηβ ὰΡ 8016 ἴῖ 6. ἀοᾶ; ἔτγοσχῃ ΨὨΙΟΘᾺ 

αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ: ἐκομίσατο. . 
ἈΪῚ βδἰδο 'Ὡθ ὈΆΣΆΡΙΘ ὯΘ σαΥΥΙΘα ΟΕ ἔοτ 5618, 

290 Πίστει καὶ περὶ 
Το ΖΑ 8ῖ5ὸ δρουΐ 

μελλόντων εὐλόγησεν ᾿Ισαὰκ 
(155) Βαίηξ δροῦε (ἰο σοτῃθ) Ὀ]ΕΒβϑα. 15δὰς 

τὸν ᾿ἰΙακὼβ καὶ τὸν Ἦσαῦ. 
πὸ. ϑᾶοοῦρ δηά 6 Ἐβαι. 
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ῬΓοσ ΐβοϑ, θυὐ ὑπο ν βδὲ.Ὺ 
τ1θλ 818... οἱ δῃηά 
ψνοοοσηθᾶ ἴβθλ 8 
ῬΌΡΙ ον ἀδοϊαγοα ὑμδὺ 
Ὁ ψοῖρ ΒΟ ΔΏΡΟΙΣ 
δι ὑθυλθοσ Γθβὶ- 
ἀοαΐβ ἴθ ὑμῃ6 δῃηᾶ, 
14 ὺῸΓ ἴμποβθθ ψὯοὸ 88. 
ΒΌΘΏ ὑπίηρα οἷν δν]- 
ἄρῃοθ δῦ ὑῇανῦ ἅτ 
ΘΙ ΘΘΟΪΥ 5 κῖηρ 8 
ῬΙδοθ οὐ {μοὶ ον. 
15 Απὰ γοῦ, 1{ ὑὸν δὰ 
᾿λᾶαρρᾶ κΚορί το 6 1- 
Ῥοσίῃρ ἰμαῦ [Ὀ]866] 
ἔτοηθ ΜΏΪΘΩ μον δα 
ΒΌΩΘ ξοσίῃ, ὑὕον νου 
Ὦδνα δα ορροσίθηϊον 
{ο τούτη. 16 Βυῦ τὸν 
16} δῖ σϑδοῆϊηρ οἂἱΪ 
ΤῸΥ ἃ Ὀούζου [ὈΪΔ66], 
ἰδαὺ 15, ὁὩ6 θη ρΊηρ 
ἴο δαγθῃ. Ἐρησα αοα 
5 ποὺ βδϑῆδχηξα οὗ 
ὕπο, ἴο Ἀ6 οσδιθα 
ὌΡΟΣ 8ἃ.5 ΠῚ ΟΑΟΩ͂, ἴον 
Ὧ86 Βᾶ5 τχιϑᾶθ ἃ οἱὺν 
ΤΟΔΑ͂Υ ἴοὸσ ὑπθι. 

11 }ῈἘΒΥ [ἷἋαἰΐῃ. Α"γὰ- 
δ, ΏΘηΩ Ὧ6 88 
ἰδδίθα, 85 βφοοαᾶ 8ἃ5 οἷ- 
1εγοα ῸὉρ 1858860, δῃηὰ 
16 δὴ μα δᾶ 
διδαὶν ταοοϊνοα ὑδ8 
Ὁγουἶδθ5 αὐϊοιηρίθα ἴο 
ΟΥ̓ πὸ [15] ομἱν- 
Ῥαρσοίθῃ [50Π], 18 α1- 
βου ὁ δᾶ Ὅθθη 
581ἃΔ ἴο τὰ: “Μηδὲ 
ΜῈ ὍὈ6 οδιοᾶ. “νοῦ 
566 α᾽ ὙΠῚ Ὅ6 ΤΟΙ ΡΏ 
15880." 19 Βυὺ Π6 τϑοῖκ- 
ΟὨΘΩα ὑμαὺ Οαοἂ ψὰ5 
ΒῸΙΘ ἴο τϑῖϑθβθ Ὠΐ. ὉὉΡ 

δνθὰ ἔτστοσι ἰδ ἀδβᾶ; 
δια ἴτοῦ ἰῇοσθ Ὧ6 
αἱᾶ. τϑορῖνα Ὠΐϊπ 8150 
ἴῃ δὴ {πΠιδισαύνα τ ΆΥ. 

208Ἐν ἔἕδϊίῃ 4150 
1βϑῶδσ ὈΙΘσΟΘα ὕϑοοῦρ 
δη ἃ Ἐδπδὰ ΘΟΠΟΘΙΏΪΠΡ 
τσ ὅο ΘΟμΊ6, 

997 ἨΒΒΕΕΝΥΝ 11:21---28 

21 Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον! 21 ΒΥ ἢ σδοοΌ, Ἴο διὰ δΕ 1...) ζολ 2121 ΕΒ} ἰΘη δϑοχλδ ἕο ἄϊο, 
τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴ εὐλόγησεν, καὶ [ ὈΙΘαθοα, βοὴ οὐ {ῃμ6 οὗ ἰμ6 5015 Οὗ “0560 δ ὈΙοββεά, δια ᾿ 5ΟῺ5 οἵ Φοβορῃ βῃηᾷ 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆ άβδου | ψογβῖρϑᾶ Ἰεδηΐησ ἀρ- ΜΘ νοσβῃῖρεάᾶ ὕροὺ ἰβξα τὶρ οἱ ὅπ ῥ 588. [οχ {86 ἴορ οὗ μὲς Βέδ Εν. 
αὐτοῦ. 22 ΒΥ ἴδιῖθη. ΦΟΒΕΡΆ, 

22 Πίστει ᾿Ιωσὴφ τελευτῷ ερὶ ποτα ΤῊΝ φᾷ, πιρᾶθ ων περι ΐ 
Το ἢ Ζ2οθορὴ ἄεξοραβίης ἀρσας 186 ταθηϊίοη οὗὁἨ ὑπ δχοάι οὗ [86 βοὴβ οὗ 157861; 

δια Ὧ6 ραν ἃ. σοϊὰ- 
Τα σοησοχΐηρ Ὠΐ5 
ῬΟΙΘ5. 

23 ἘΥῚ ἴαϊϊῃ Μοβθπ 
9 δἰ Ι͂οὸΥ (Ὦγθο 
ΤΟΥ ὉΡ ἷ5. Ῥϑυθηΐσ 
ΔΥοΣ Ὡΐ5 ἱστίη, Ὀ6- 
Οϑαδα ὑπὸ δὰ ὑμ6 
ψοῦῃρ ΟὨΠ]α τπγὰβ Ρ6δι- 
ἘΠῚ] δᾶ μον αἰᾷ ποῦ 
ΤΘΔῚ ὑπ οχγάᾶου οὗ [ῃ6 

ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ 
ἐχοάὰβ οξίμθ βξοῦϑ ΟὗἼΞΥΔΕῚ ἢ τηθηξίομθα, δμᾶ 

περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 
δροα ἴἢ6 Ῥοῶθβ οξῇῃϊηι δ6 εηἠοϊηρᾶ. 

28 Πίστει Μωυσῆς ἐννηθεὶ 
ἴὸ Ζϑῖῖῃ οβοβ5 μανίηϑ 34) πεβεταιοᾶ 

ἐκρύβη . τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
νγ)ὰ5 ἰὰά ἰπτθα τοί ὃν πα ξαίμεχβ οἵ Βίτῃ, 

. διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον 
ΧΟΡῸ ΨΏΙΟΣ ἔπον δϑὰνν Ὀεδαία 1 ἰδ 11{Π|6 ὍΟν 

καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ 
δια οί ἴδμεν ξεασρά τὴς οτάΐϊπϑθησα οὗ ἔτ 6 Κίηρ. 24 ΒΥ τα Μο- 

βασιλέως. 24 Πίστει ἱμωυσῆς μέγας [ 565, ψΏΘη στονῃ Ὁ, 
κί, Το τοῖα Μοβεβ βεραὶ ᾿Ιγρξῃρρά ἰο Ὅ6 οδ]οά 
γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς ἐμ βοὴ οὗ ἐπ8 ἀδυρῃ- 

Βανίηξ Ῥεοοῶθ [6 ἀθηϊθᾶ ἰἴο ὈῈ Ῥοΐῃρ βαίᾶδ 50π ἔθ. οὔ ῬΏΒΓΔΟΗ 

θυγατρὸς Φαραώ, 25. μᾶλλον 25 οποοδίην ἰο μ᾽ 1- 
οὐ ἀδυρηῖεν ΟΕ ῬΏΒΓΣΔΟΣΒ, ταῖμοσ ἐσθαΐθα τε ἐπθ ρϑό- 

ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι" τῷ [Ὁ]6΄ οὗ ἀοά ταῖμον ἐμᾶῃ 
βεϊθοίίηρ ἴον 560} ἰο 6 Ὀδαάὶν ἰσραιθα ἰοσοίποσ ἴο ἐπε 

'᾿λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ. πρόσκαιρον 
Ῥξβορὶα οξθ αοά ἴδδὴ ἰοννασᾶ δρροϊηῃίθα εἶτ 

ἰο πανθ ὑπὸ ἔδιῃρουατν 
Θη]ογηθαῦ οΥὗὨἩ βίῃ, 
26 Ὀδσϑι5α 6 δϑοιθοιηθα 

ἔχειν. ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, 26 μείζονα [ῃ6 ταργοδδ οἵ᾽ ἐῃ8 
τς Βανὶῃ , ΟΥ δὰ β]οσταθηῖ, Αἱ βτεϑίον 1 Ὠγίβὲ ἂς τοῦθ στοαῖ- 

πλοῦτον σάμενος .- τῶν ἰγύπτου 
«τῖομθβ5 μάλης οὐξενταξα οὔ ίμο. ον ΕἘπννῖ.- Ὃς ΝῊ ἰρρδδτοδ 

θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ ἱστοῦ, 7. τον λτ δνν πηι το 
Ἡἰνόνοι νὰ “ ἤῆ6 τ᾿ ΚΘΟΣΟΟΔΕ ΟΥ̓ ἴδ6 ΧρίτΩν Ἰοοκοά -᾿ηξο μον. ἰοσασὰᾶ 

εὐ ὑ ἀπέβλετεν γὰρ εἰς τὴν [886 Ῥαγσιπθηῦ οὐὁἠἨἠ ὑπθ 
Ὧ6 νγἃ8 ἸΟΟΙΕ ΔΕ’ ΑΥΤΘΨ ὸΣ 1πῖο 186 [τονϑζᾶ. 27 Βν ἔαϊϊ 6 

μισθαποδοσίαν. 21 Πίστει κατέλιπεν [ἰοὺ Ἐργρῦ, πὸ ποῦ 
εἰνὶῃαρ Ὅδοῖς οὗ ταυννασζά. -- τὸ ἐδ ἢ Ὧθ ϑὲς ἄοννι 

Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς -.- τὸν θυμὸν τοῦ 
ἔθασίηρ ὑῃὴ6 ΔΩΡῸΣ οὗ 

86. Κηφ, ἴῖοΓ 6 σοῃ- 
νοὶ, ποὺ Βανληρ ξοατεαᾶ 6 δΏΒΟΥ οἔξίμα "ΕἸ δ δἰδδαζαβε 85 

ασιλέως, . τὸν γὰ ἀόρατον ὡς ὁρῶν Ὅτ ἸΏ ἡ 
β Ιεῖσις, ω 1μ6 ΩΡ ὉΏΒΘΘῚ (0116) ὡς «ρὸν βθϑίπρ [86 Ομ γΏΟ δ 

δ ν 2 , Με ἐν 5016... 28 Ἐν ἔαϊτῃ ἐκαρτερήησεν. 8 Πίστει .πτεττοίηκεν : : 
ἢ Ρεσϑίβίθα ὑγηῃ ταῖρῃξ,, τὸ ἕδῃ μ6 δβαβτηβδαθ ΒΘ δᾶ: σαἰορχαύθα 

Ὧ6Θ ῬΘΒΒΟΥΟΙ δῃηᾶ πρόσχυσιν τοῦ. ξ 
ἴῃ ρΙϑηΐηρ οὐ {π6 

τὸ πάσχα καὶ τὴν 
ΟΣ {86 ἴἤθεο Ῥϑῆέβονοσ δῃᾶ {ὴ6 φρουσγίηρ ἰοννδτα 
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αἵματος, . ἵνα ᾿ μὴ ὁ ὀλοθρεύων 
. Ιοοά, Οἰῃ οτᾶορσ ἰδὲ ποῦ μα (οὔ6) αἀεβίσον πε 

τὰ : πρωτότοκα θίγῃ . οεααὐτῶν. 
1:6 ΕΒτβίροσῃ (ο" 65) τοῖρί οομίδος οὗ θῶ. 

29 Πίστει διέβησαν τὴν ᾿Ερυθρὰν 
Τὸ Ζδὶῖ 86 Υ βἰθρρϑᾶ Ὡστουρ. ἴῃ6 ρα. 

Θάλασσαν ὡς «διὰ ᾶ , ἧς 
τ 568. ὡς {σοι ἢ αι δηρᾶς αὐ οὗ ΜΨΏΪΟΏ [568] 

πεῖραν - λαβόντες τ οἷ Αἰγύπτιοι 
. ἜΣ1ΔΙ]- Βα Σ ἰαΚοα.. 26 Ἐπ δ. 

κατεπόθησαν. 
ψγογα ἀσθπε ἄοννα.. : 

80 Πίστει τὰ- τείχη ᾿ἱερειχὼ ἔπεσαν 
- Τὸ Ζα ἢ ἧς. νναὶ δ ΟΕ σουῖσῆο 2611. 

κυκλωθέντα. . ἐπὶ ἑπτὰ ἡ μέρας. 
Βανίηξ Ὀθ6ῃ δῃοϊχοϊθᾶ. ὍΡΟΙ Βαν οα }5. 

81 Πίστει. Ῥαὰβ᾽ ἡ πόρνη ες οὐ 
Τὸ Ζϑ 11 ἢ ἜΒΒΘΡ, 1ὴρ Βασιοὺ . - ποὲ 

᾿ συναπώλετο. τοῖς ᾿" 
ἀεβίγονγϑα 561} ἰοβοῖμον ἴο ἐῃε (οτ 65) 

ἀπειθήσασιν, δεξαμένη .᾿ τοὺς 
Βαναθ. ἀἰβορεσεᾶ, [586] ΤΕ ΉΨΗ ο οῖνοα 16 

κατασκότους. "μετ᾽ εἰρήνης: 
ΕἸΣ ΞΕ] τ ὙΨΗΠ Ῥϑϑοα. 

82 Καὶ. τί ἔτι λέγω; 
. Απᾷ. ψνδδί ν»οὲ ΙΑ ἢ Ἢ ΡΕΕΣ ΤΣ) 

ἐπιλείψει: με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος 
ὙΧ1 ἴθαᾶνθ ὌΡοΩ τ ὸσ ἐθηϊηρ ἰῃσουρῃ {π6. ἐλ 

περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, ᾿Ιεφθάε,: Δαυείδ 
δρουΐ αἴάδοιυ, ΒΔΓΑΚκ, ϑδιάβοῦ, Ζερμίμδῃ, Ὀδνι 

τε- καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 38 οἵ 
Διά δορά βϑαζαμει, δηᾷά 1ῃ8 

διὰ. - ᾿ πίστεως ᾿κατηγωνίσαντό βασιλείας, 
 δτουρῃ, Δαϊλίῃ . . ἀοννῃθα ἰπ βίσυσοθ Κιηβαοῃιβ, 

ἠργάσαντο ᾿ δικαιοσύνην, . ἐπέτυχον - 
ἔπον ψυοτκεᾶ " ἰθ θοῦ 685, ᾿. δον ορίδϊπρα 

ἐπαγγελιῶν, ᾿ “ ἔφράξαν᾽ ; 
ΟΥ Ὀχοχηΐθοσ, ἴδμον ἔδηςρᾶ ἰἢ του 5 

34 ἔσβεσαν δύναμιν - πυρός, ἔφυγον 
οὐ ἘΒΟΥ; απ ΘΠ ΒοΩῦ τρονεα- οὔἔῆγθ, {μὸν Ηρα ἔσζοσχηῃη 

στόματα μαχαίρης;.. ἐδυναμώθησαν ἀπὸ 
το, οὗ βυγοχά,. Ὅλον ψψεσε τϑᾶβ Ρρουνε σα]. τόσα 

ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ. ἐν πολέμῳ, 
ΛΘΆΚΉΘΒββ, οὐμον Θοᾶτηα . ΒΙΧΟΣΩΘΣ. [ἃ - ΝΆΣ, "- 

παρεμβολὰς ἔκλιναν . 
ΘΑΟΔΣΩΡΓΛΘΙ 5 ἴμδυ ποβηθα 

᾿ ᾿ἀλλοτρίων" .35. ἔλαβον «γυναῖκες 
ΟΣ ἴβοξα δεϊοηρέης ἰο διοίμου; τϑοοοῖνοα ΨΌΣΩΘᾺ 

ι.ἐξ ἀναστάσεως τοὺς - νεκροὺς --. -αὐτῶν' 
οὐδοῦ... τοϑυσυθοίοῦ {86 - ἀεβδα (οῃ 68) - οὗ ἰἄρτη; 

Ῥχορῆθίβ,. ψΏΟ᾽ 

. στόματα λεόντων,’ 
οὗ ἸοΏΒ,.. 
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ΒῬΙοοά, ὑπαὶ ὧδ. Ὧ6- 
σου ᾿ἱρηῦ τοὶ 
τοῦ ὑθὶῦ τύ θοσαι 
ΟἼ685. 

298ΒγΥ ΠΝ ἔμ 
Ῥϑϑβϑαα ὑοῦ ρΡ ὑπ 
δᾶ 5Ξεὼ ὃβ οἷ. σὺ 
Ἰδηᾶ, Ὀπὺ ΟἹ γϑ στ ηρ 

οὔ ὉΡοὰ τὺ [86 Ἐρνυρ- 

βδη ἍΌΓΘ 5 δ] ονθα 
ὍΡ. Ἷ : 

.30 ΒΥ ἔαϊ ἢ [86 ψΔ115 
οὗ ΖΟΥΊ  σΠο᾽ 611 ἀονγα 
ΙΟΥ μον δᾶ Ῥβϑθὴ 
Θηοίγοϊαᾷ. ἔοΥ 56υ θὰ 
ἄδυ5. 31 ΒΥ Τα ἢ Ἐδ'- 
ὨΔῸ0 {πμ6. ϑυϊοῦ... αἰὰ 

᾿ ποὺ Ρουθ ψὶῦ ὑμπόβα 
0 ϑδοίρα αἰδορϑαϊθηῦ- 
ἵν, Ῥοόδαθβθ 5826 τὸ- 
σοἰγοᾶ. 6 ϑρὶθθ . ἴἢ 
8. ῬΟΘΟΘΆΡΙ6 ψ8γΚ. Ξ 

"82 Αμαὰ τ ηδῖ πιόξδ 
ΒΏΘΔΙ] 1 5809 ἘΌΓ ἐδ 
ἜΘ ΨΜἘΠ|Μ6 81} τὴ ἰξ 
Ὶ ρὸ οὐ τὸ τεῖαΐδ 

δου αἰάδιοη, Β8΄- 

τὰκ, Βδιλβοῦ, σερῃ’- 
8, Ὀδνὶα ἃ. 6]} 

δ5 ΒΆΤΩΔΙΙΘΙ δηαᾶ. [88 
{οὐδοῦ ]: Ῥσορδοῦ,; 

88 ψὯο - ὨΤΟΌΡΏ. ἔβῖ ἢ 
ἀδἔδαϊθα Κίπράοπιβ ἴῃ 

᾿ οοπδιοῦ, «οἤθοίοα τιρὴ- 

ἐθοιιϑηι 8858, ορίδίηδα 

ῬτΟΓ Ϊ565,. βιορροᾶ- ἐμὲ 

χοῦ 5. Οἵ. Ἰ]ΟΏ8, 

34 Ξἰαγοα [ῃ6- ἔογοα- οὗ 
Ἔταθ, δβϑοϑρϑδᾶ 6 ρᾶρβ 

οὔ 86 5'ψοσγά,: ἔγοῦς 

8. ΘΑ. δίαίϊθ ψοσὰ 

πδάθ ροογαϊ,, Ρε- 
σϑθ νϑῆδηξ ἴῃ ὝΜΕΤ, 

τοιϊοα {π8. ΤΩ ἶ 85 οὗ 
ΣΟΥΘΊρΏΘΓΙΕ. 835 οια- 

6 τοοοιϊνοα Ἐποὲν 

αἀοδᾶ ὉΚ χοβυσχθούίου; 

999. ἨΒΒΕΕΥΗ 11:.86---12 1 

ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν,. .::. οὐ [ὈΡα οὐμογ- ἔπιθ}}. ΧΟΓΘ 
οἴβευβ Ῥυΐ ΕΥ ϑδίθῃ νυ τ 5  οἶκ5,. πού ἐζουίασθα ρθοϑαδθ: ΠΟΥ 

προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, 1 ψου]ᾶ ποῦ δοσαρὶ σ- 
ΩΣ ϑςοορῦθ ΤΟΥ Βεῖνεβ.. 1μ6 στβῖθαβα ὉΡ σϑῆβοῦι, [16 8.56 ὉΨ .βοῖπθ τϑῇ- 

τ, ἵνα τ᾿ -᾿ κρείττονος ἀναστάσεως | ϑοῖα,. ἴῃ οτάδε-- ἐμεῦ 
1ὰ οχᾶδυ ἐμαὶ... .  οἐβθείζοχ τρϑυσυθοίίοη ἰὑΠῸῪ τρην αὐαίῃ ἃ 

τύχωσιν: ᾿ 86 ἕτεροι . ,, δὲ [ρούῦθν - ταβασσθούίοι, 
6. τ ορίδίῃ; ἀιδεσοηΐ (0165) οἰ α [86 Ὑ65, ΟὐΘ 5. σϑοοὶγϑα 

ἐμπαιγμῶν καὶ “μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, [ὑποὶς ἰχπ81 ὉΥ “τηοοῖ- 
ΟΣ το οι 55. δηᾶ βοου ΣΙ ΠΕΒ. ̓ ΠΕΠῚ81Ὶ {δμαν ἸΟΟΚ, [ἰηρα 8ηα ποουτρίηρο, 

ἔτι .- δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς" [ἰμαθθ, ποτα ὑΏΘῃ 
ὩΣ ᾿ς Ραξ οἵ Ροπᾶς ΕἸοχοὶ ΟΕ ρυίξου; [(ηδ΄ῦ, ὮὈΡ. Ῥοπᾶϑ διὰ 

ὩΓΣΙΒΟΩΚ. 37 ΤΏΘΥ ψ 6 γα 
5ὐοῃμρα, ὑπον.- ΨΟΓΟ 

ἐπειράσθησάν, 
86 ννοτο σε, 

37: -ἐλιθάσθησαν, 
: ον νοῦ βἰοηρά, 

-ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ. ᾿ “μαχαίρης  ἰτ]θᾶ, ὕΠΕΥ ΜΕΣΘ. Βαμα 
18.6 } νγΕ 8 ΒαυνῺ ϑβασᾶθνς, ἢ ΙΩΌΓΤαΟΙ. οἔβννοσα ᾿ ΘΌΠΟΘΥ, [Π6Ὶ ἀἰδα. ἘΚ 

ἀπέθανον,. “περιῆλθον -. ἐν μηλωταῖς, ἐν [5ΙΘ ΡΟ ΜΠ 86 
ον αἰδά, ἵμογν ψοπξ δρουὲ - ΣΡ ΡΘΙΘΙΩΣ,, ἴὰ 1 5ΧΟΤ͵Α͂, μον ϑηῦ δρουῦῦ 

πὐέτον αἰγίοις ἡ δέρμασιν, ὑστερούμενοι, ἴῃ βῃβθρβκίηβ, ἰὰ σοδῦ- 
Ῥϑιοιισίπο ἕο βοαὲβ  ΒἸκῖ 5, Ῥαίῃε ἴῃ ννααΐ, | ΒΚ 5, ΜΏΣ6: [ΠῸΡ Ἰὕ6 γα 

ἴῃ ψϑμῦ, -ἰἢ ἐὐϊρ18- θλιβόμενοι, -κακουχούμενοι, 38 -ὦὧν-. 
ἰΐοῃ, ὑπᾶθγ. {ΠΠ-ὑγθεῦ- Ῥοϊηρ ἴπ ἐτἹθυ)αίίου, Ὀοίπρ 86] ἰπεδίβ, ΟΥ̓  ἜΏΟΤΩ 

οὐκ “ἦν ἄξιος ὁ κόσμος. ἐπὶ ἐρημίαις  πιϑηῦ; 88 δηα ὑμ6 ψοῦϊα 
ποῦ τ ψνοσίηῃν ἐξα ψουῦὰ ὑρὸθ ἀοβοσίβ [85 ποῦ πουν οὗ 

ἢ πλανώμενοι  ᾿ καὶ" ὄρεσι .- καὶ [ποῖ ΤΏΘΥ “ψαπάστθα 
Ῥεΐπιε τοϑᾶθ Ὁ σϑηᾶθῦ.. πᾶ - ἰοιτηουπίαίηβ.- δηὰ ἔϑροαῦ. πῃ. ἀβϑοσίδβ. δα 

σπηλαίοις ᾿καὶ ταῖς. - ὀπαῖς -: τῆς .:. γῆς. |πιοπηὐδίηβ - Θηἃ ΟΘῺΒ 
“ ἐρ σονεβ Γι ΘΩα ἴο ἴπ6 (ρϑερ)Ὠ 1685. οὐ [Π6 δατγίμ, [8 Ὅαν65 οὗ {Π6 ΘΑ Σ Ή, 

᾿ τ Ὁ ᾿ - οὗτοι " "πάντες . 89 ΑΒ γοῦ 81} [8656, 
ΑὨα Π τὐν Ὁ {Π686: πο πλ τ Ὁ ττ 81 ΠΟΘ ὑπδ ν᾽ Βδά 

" :μαρτυρηθέντες το διὰ τ τῆς πίστεως ιιίξηπδος όσα ἴο ἐθσα 
μανίρε Ῥεθα Ῥοσιβ νυν 1655 ἴο: ΠΌΚΩΝ ἴμ6 .-: ξα1ὰ ἐβτοῦρα μοὶ. ΕΘ ΠΏ, 

οὐκ “᾿ ἐκομίσαντο - . τὴν. ἐπαγγελίαν, | αἰα ποὺ. σοὺ: ὑπ6. [ΠῈ- 
Δοξ Τῇ ν ΘΩΙΥΙΘα ΟΕ ξον βεῖνοϑ. ἰῃῆ6 ΞΟ ῬΥΟΤ 56, ἘΠταδηΐ οὗ ἴ86] ὉΣότα- 

40 τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν. τι. Ϊ56, 40.6.5 Οοα Φοτθϑδ ιν 
οὔἴθῇε ἀοά δοιξ᾽ ὁ 6 ΕΟΥ: ᾿. ΒΟ ΘΕ Ρ' βοχϑι ἰωρ ᾿ Βούδε ἴῸΓ 

προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς :[π5; ἴῃ οτᾶον ὑπαῦ ἐμ ν 
᾿ βάν ᾧ ξορεβαδῃ, ἃ οτᾶον ἐμαὶ ποῖ. δρᾶσί ἔγοσω τοὶ ποῦ 6. τχϑᾶθ 

ἡμῶν -. "ἰπτελειωθῶσιν. ΠῊ θογῖθοῦ: δρετὺ ἔτοση. 15. 
ΜΕΤ “μον τοῖα Β8 Ῥατγέφοιοά." ΕΞ 

τὰ , ΌΝΝ τ Ω, 185. ΠῚ Ὀθοϑῖιβα Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, .- τοσοῦτον 12 ᾿ ᾿ 
12. το σοι-ἔοτ- ἸΘσθέοσε ἡ '81Ἴ5ο “ ψε, Προ δτεαῖ π᾿ γα. αν6 80 ϑτοθαὺ 

: 8. οἰουᾷ. οὗ. τ ὶίθβϑας ἔχοντες - περικείμενον ἡμῖν ἐνέφος “μαρτύρων, ᾿ϑαστουπαϊηρ. 5» 1δὲ, ὉΒ 
Βανίθεις ΒΛ 2.1: δτουπᾶ ἐἴο θ΄ ᾿οἰουα " ὋΣ γΡ πλεββΈβ;. 

ὄγκον. - ἀποθέμενοι “πάντα. καὶ "τὴν δἶδο Φαΐ, ΟἹ ᾿ ΘΥΘΣῪ 
ὙΕΙΡΒΕ - Βανίη 8 Ῥαΐ ΟΥ̓, το νεθ᾽ ᾿ ἜΝΕΓΥ ᾿διᾶ Γ᾿ «πεῖ πὴ μ6 ΒΒ 

εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς δὺ: ΘΆΒΉΥ᾿ ΘΒ ρ]65 
βίδηαἐρ' ἀτουπα ὙΜΕ1] βίῃ, ἰπσουθ. δπάσσδαηοθ 8, δῃᾶ Ἰεῦ ἊΒ ΤΠ δ 2159} 

: τρέχωμεν.. τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, , μἀυγαποόθ, ὑμ6΄ τ868 
Ιδὲ 908 τυπηΐησ- 6 Ινίπρ Βθέοσα ἐο 5 βίγαριθ, ὑμαῦ 15. βαῦ Ῥδίογβ 018, 



ἨΒΒΕΕΡΗ 12: 2-ς 

2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν 
Δ ΑΑ μνΣ Α ἢ ἰαΐὸ ἐμ οὗ Η Ζαϊϊλ οι οῖ Ιθϑάον 

καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
δηᾶα ἐποσἔδοίος εϑυ, ᾿ ΨΏΟ ἰηϑίεδα οὗ [88 

προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν 
ἱγίπρ Ρεΐοσα ἰο πίη ΟΥ 86 εηαυτθα βίδικα 

αἰσχύ καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ 
τσ χνης πανίαρ ἱπουσμὲ ἀονη, ἴα τίβμὲ [μϑπά] 

τε. τοῦ θρόνου .τοῦ θεοῦ κεκάθικεν. 
δὰ οξἷδε ἰῶσομθ οὐίβε Οοἂ ἈἘδἢ85 βαὶ ἀόνν. 

3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην 
ἘΘΟΚΟΙ ὉΡ ἔοσ βεῖνεβ- ῸΣ ἰδ8 (οη6) ΕΠ ΤΩ οἱ 

ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς 
μδνλὴρ ομαυτοᾶ 1 “λὲ 1} ΒΙΧΏΘΥΒ ἐπίο 

ἑαυτοὺ ἀντιλογίαν ἵνα μὴ 
εἶτα οινὰρ εοπἰτδάϊοϊίοι, χα οτάοχ ἐμὲ ποῖ 

κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 
τοῦ τᾶν σοῖ το ἰο 186 50015 οὔγου 

ἐκλυόμενοι. 
φαίη ἰοοβϑα ουξ. 

4 Οὔπω μέχρις αἵματος 
ἸΧοΐ 85 νεῖ ὉὈΠΏ] Ὀ]οοά 

ἀντικατέστητε ᾿ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 
τοῦ βἰοοῦ ἄονα ἀσϑῖθβὶ ἰονδὰ {86 51Ὰ 

ἀνταγωνιζόμενοι, ὅ καὶ ἐκλέλησθε τῆς 

ἀνταγωνιξόμενο,, ἐν Δα νοῦ Βᾶν ξοχσβοίθῃ ΝΥΝ 

Γ᾿ 4 ε -“ Ξε ε»" 

παρακλήσεως, - ἥτις ὑμῖν ὡς ουἱοῖς 
Θποουχαροσηθηΐ, δ λει οἱ ἴο γοῦ 88 ἴο ΞΟΏ5 

διαλέγεται, Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει 
ἐβ βαυίὴρ ἰἰ56} ἱπτουρα, ὅοῃ οἴτης, ποῖ 6 ὈΘΠΠΙΩ ΣΝ 

παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ 
ΟΥ ἀϊδοϊρ μα ΟΕ Τοσχα, ποίτ-Ρα  ἸΟΟ56 γΟΌΣΒΘΙΣ οὐδ ὉΓ 

αὐτοῦ ἐλεγχόμενος: ὃ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
Ἀπ Ῥείη τορτονεα; δ᾽. 2216) 7Ὸ [5] ονίηϑ 

Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα 
Ἰιοτᾶ πμιεἰ5 ἀἰβοϊρμηίαθ, 15 βεουσθίηβ ῬὰϊΓ ΘΝΕΣΥ 

υἱὸν ὃν ᾿ς παραδέχεται. 
50) ΨΏΟΙΩ. ἈΘ 15 σεοεῖνΩβ δϑιοηιβείαθ. 

1 εἰς παιδείαν ὑπομένετε: 
Ταῖο αἰδοϊρηθ γοῦ Αχα δυσί ηθ; 885 ἰο 5005 

ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός: τίς γὰρ 
ἰοῖχου 15 μρραες τΩΣ τοψατὰ ἴθ αοά; Ψ)Ο ἔοτ 

υἱὸ ὃν ": οὐ παιδεύει πατήρ; 8 εἰ δὲ 
μὐτς ΜΏοὰα ποῖ [5 ἀϊβεϊρ πη ξαϊμετΐ " 1 »ὰΐ 

ὡρίς ἐστε παιδείας ἧς . μέτοχοι 
ΔΡΧῊ ἤγότω σοῦ δῖ οὗ ἀἰβοιριίηθ. οὗ ΟΝ ῬΔΙΪΔΚΟΙΒ 

γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι. καὶ οὐχ 
{8ὲν Ἀδνο Βθοοϊη 8}, ΤΟΔΙΥ Ὀαβϑίασαβ δηὰᾶ ποῖ 

10:38. 

ὡς υἱοῖς 

ει ὥἄρθ Αρροηᾶϊχ υαπᾶοῦ Μαῖπον 

Ττιοχά, ΒΑ εϑνν, 
5» σεῃονδῆ, 591ι8,11-18,20ς 

65 δεποόναμ, 15)7,8,11- 8.50. (ῃ8 Γιογᾶ, ΒΑΥΈΘΥΡ. 

1000 

285 ψὸ Ἰοοῖς ἰοίθηδν 
αὖ {ἰμὸ Ομ Αρρηΐ 
δια Ῥεογζθοίοσ οὐ οὔσ 

ζαϊΐα, ὅεβαβ. ἘΌΤ ὑδ6 
1οΥ ἰμδῖ ψβ8 βοὺ Ὀδ- 
ἔοχγο Ὠΐ Ὧδ δηδυτχοᾶ 
8ι ἰογίαγο 5ιδῖκο," ἀ6- 
βρϊδὶπρ βῇβϑιηθ, δῃηᾶ 
Ὧ85 βαὺ ἀονὰ δὖ [8 
τρῶς μαμὰ οὗ (δ 
ξτσομθ οὕ αοᾶ. 31ὴ- 
ἀερθα, σομβί θυ ΟἸΟΒΘΙΥ 
{ὴ6 οὔ 2} 85 6ῃ- 

ἀυτοά δ ΠΟ ΓΑΙΎ 
{81 ὉΥ͂ ΒΟΥ δρδὶηϑὺ 
τ ϑ. οὐ ἰηξογαείβ, 
ἰῃαῦὺ τοῦ πιδὺ ποῦ σοὺ 

εἰχθα δῃᾷ ρίνα ουῦ ἰὰ 

σοῦκ 5015. 

ΔΑἸΤᾺῺ ΟΔΥΥΡ ΟἿ 

τοῦβ σοηίοϑ δραϊηβὺ 
ἐμαὺ δὰ τοῦ δυβ 
ὭΘΥΟΙ γοὺ γαϑιϑίθα 88 

δι 85 Ὀϊοοά, ὅ Ὀπῦ τοῦ 
Ὧν οὐ σον Ἰοτβοῦ- 

ἴῃ ὑπ οχμοχίβδίϊοη 

ψπΐϊο δάάγχθθβος τὸῦ 
85 ΒΟΏΒ: ΜῈ 508, ὁ 

ποὺ Ὀθλ 16 [[6] ἀϊ5- 

οἰριίθα ἔγοτα ϑθμούβϑῃ," 

ὨΘΙΏοσ. σῖνο οαὖ ὙΏΘΗ 

γοὰ 816 οοιτϑοίθα ὮΥ 

Ηἷμπι; 6 ἴον ψΏοσα 906- 

μον: Ἰονοβ Ὧ6 αἰδοὶς- 

ῬΠη65; ἰῃ ἔδοῦυ, [6 
ΒΟΟΌΣΡΟΒ ΟΥΟΙ͂Υ ΟἿδ 

ΜΏΟΠῚ Ὧ6 τϑοϑῖνοα ἃ5 

8 508." Ν 

Ἴ τὸ 15 ἴοσ αἰδοῖ 06 

σοῦ δῖ διηάδυσίῃρ. 

αοά ἰ5 ἀθαϊηρ τ 

τοῦ 85 Ὑἱ 5015. ἘῸΓ 

δῦ βοὴ ἰβ Ὧ86 ἰμδὺ 
ἃ ἰαΐδοι ἄοο5 πού 615- 

οἰριπθῦ 8 Βαὺ 1 τοῦ 

τὸ πη πουῦ ὑπ αἰδοῖ- 
ῬΙΠπ6 οὗ ψΨΏΪΟῺ 8}} πᾶν 6 

Ὁδοοχὴδ Ρδυίδκοσβ, χοῦ 

816 το] 1Πορσιχηδίθ 

σι άτοη, δπᾶ ποῦ 

ΜΝ. 

1001 

εἶτα 
ὙΒΘΓΘ (ὩΡΟ0.) 

υἱοί ἐστε. 9 
ΞΟ Ὑοῦ 676. 

τοὺς μὲν τῆς 
16 ἱπᾶθϑα οἱ ἰδς 

σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν ᾿ παιδευτὰς 
βεΒἢ οΟΥΌ ἤἔβίῃειβ ψνὲ  ετα Βανί αἰδοῖ ΠΏΘΙΒ 

καὶ ἐνετρεπόμεθα᾽ οὐ πολὺ μᾶλλον 
δῃηᾶ τὴο οσα ΣΙ ΩΡ ΟἸΣΞΟΙν 65 ἴα; οΐ ΤΟ ταί 

ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν 
51181} νγγὲ Ὀ6 βυρ)θοϊοα ἰο δο Ῥαῖπρν οὗ 186 

πνευμάτων καὶ ζήσομεν; 10 οἷ 
}5}}.81.:} δοᾶ 588}} 6 νοῦ 86 (ο1685) 

μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ 
ἰλᾶθθοῦ Ζὸσ ἰονψαχάὰ τὸν αασβ ϑοςοσαάϊης ἴο 

τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον., 
τὴ ((ἴ5)ὺ βοοζαϊηρ ἰὸ ἰθτὰ {886} Ο͵Ο αἰποῖϊ ἸΏ σ, 

δὲ ἐπὶ. τὸ συμφέρον 
186 (ο6) "πὶ τροὸοὰ ἐπὸ (πη 5) Ὀδθδσγίηρ ἰοροίμοσ 

εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
ἁαῖο {πὸ ἴο ασίδεαε οξτῃς Ὑοπαντοῦ ΟΣ Ὠΐτη. 

11 πᾶσα μὲν παιδεία πρὸς μὲν 
Ἐνοῦν ᾿Ἰπασρᾶ - αἰϊδοὶρηθ - ἰονψασάα ἱπαᾶσρα 

τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι 
{86 (8116) ᾿ φεθδροηὶ τοί ἀ{15 βοοχηΐηρ ΟΥ̓ ἿΟν ἴο θὲ 

ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν 
Ὠὰξ οἶρστίοε, ἰαΐίεσὶν ὑαΐ Τγαϊ ὈΘΘΟΘΘΡΙΘ 

τοῖς δι᾽ αὐτῆς γεγυμνασμένοις 
ἴο ἴλ8 (ο65) ἰωσοιθῃ "1 Βανὶηρ Ῥδοπ ἐγαίπιθα 

ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 
ἀϊ 15 σι νίηξ Ῥβοῖς οἵ σἱβ ἸΘΟΌΞΙλΟΘϑ. 

12 παρειμένας Διὸ ᾿ τὰς 
ΤΆτουΡΙ ΗΒ ἕμα μανῖηρ Ῥ6ΘῺᾺ οἷ 5ο Ῥοϑίᾶβ 

χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα 
μδρᾶβ δρᾶ ἰμᾷ6 Βανίῃβ Ὀδ6ΘῺ Ἰοοβαά οὐ βδιᾶβ Κπθθβ. 

ἀνορθώσατε, 13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς 
βίσαϊσ θα χοῦ Ὁ, δᾶ ἴσϑοκβ βίγαι μὲ 

ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα 
6 τοῦ χυδκίῃβξ ἰοῇῆε 266 οἶγτου, [31 οτσᾶρχ ἰμδί 

τὸ χωλὸν ἐκτρατῆῇ, 
ἴδε (255) τὰ τσοῦ Ὅ6 τυτλρα οὐ, 

δὲ μᾶλλον. 14 Εἰρήνην 
νυ γαΐδμοσ. Ῥϑδοα 

-διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν 
Ῥ6 τοῦ ρυγβαϊηβ τλῖὰ 811 (ο} 65), δαά Ὧχ6 

ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται 
βαπιοβοβίίοη, οἵ νΐϊο ἢ ΘΡΑΓ͵ ἔσο ὯΘ ΟἿ᾽ ὉΝ1}} 566 

τὸν κύριον, 15 ἐπισκοποῦντες μή τις 
1η6 Τιοτᾶ, Ἰοοκίπρ ροσι ποῖ ΔΏΣΟΙΘ 

ὑστερῶν . ἀπὸ τῆς χάριτος 
σου Θὰ ἔτοτα {π6 τἀράσεργνοα Κἰηάηθεβ 

τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω 
ΟΣ Ὧ6 Οοἧ, ποῖ 82) τοοῦ ΟΥ̓ Ὀἐξίοσηθ ὦ 

μὴ 
ποῖ 

ἰαθῇ 
58ουᾶ ἐξ 6 μοδ]θᾶ 

ΠΕΒΕΥΥΝ 12: 9---:- 

5005. 9 ἘΠΟΣ ΠΟΤ ΟτΘ, 
ῪῸ υϑδϑοα ἴο πᾶν ἴδ- 
μο5 ψὙὴΟ ψοῦθ οὗ 
ΟἿΣ ΗδΡῺ ἴο αἰ δοὶ 16 
5, δρᾷ ψὍ ἘπθρΩ6, ἴο 
δῖνθ ὕμχρῃχ χγοϑοθοῦ. 
ΒΦ] ψὸ τοὺ τ 0 ἢ 
ΤΙΏΟΥΘ 5 ͵ θοῦ ΟΌΓΒΘΙΥΘΚ 
ἴο ἴδ Ῥδίδοσ οὗ οὔσ 
βοίϊσι 8] 116 δρᾶ 1ἰν89 
10 ἘῸΣ Π 6} ἴὼΣ ὃ ἔθ 
αδὺ5 υϑρα ἰο αἰδοῖ ϊη6 
τ δοοογαϊηρ ἴο τρδῦ 
βοουλθα σοοᾶ ἴο ὑΏθ, 
θᾳΣ . ὯὨ6 ἀοο5. 8οὸ ζοῦ 
ΟἿἹἿ Ὀγοδὺ ἰμαὺ νγὸ ΣΏΔΚ 
Ῥδυίδκθ οὐ ἢΐ Ὠο]1- 
ὯΘ55.. 11 ὙΤΊ6, Ὧο αἱ5- 
ΟἸΒΙ 6 θῶ ἴὸὼσ [86 
Ὀγοδοαῦ ἰὸ 6 Ἰογοῦϑ, 
Ῥαῦ ρστίθνοιβ; γοὺ 8ἴ- 
Δουνασὰ ἴο ὑμοϑθ ὙΠῸ 
δυο Ῥθϑὴ ὑγϑίηθα ὉΡ 
ἴθ τὸ γος Ῥϑϑοθαθ θ 
ἔχαϊῦ, ὨΘΙΆΘΙΥ, τὶρῃ- 

ΘΟ ΒΏΘ55. - : 

12 Ἰοοα 5 σα θη 
Ρ ἰδ ϑδπᾶς. ὑμδὺ 
δὴ ἄονῃ πα δα 

ΘΏΓΘΟΌΙΘα ΚηδΘ65, 

183 δηᾶὰ Κοορ τηβκίηρ 
δὐταῖϊσοῦ μία. ῸΓ 
γόσα 16οὺ, τὺ σψῇδὺ 

ἰβ ἸΔΥΩΘ᾽ ΤΩΒῚ ποὺ 6 
Ῥυῦ οὖ ΟΥἩ 1οἰπὺ, Ῥυὺ 
τοῖον ὑμαὲ ἢ τὴϑῦ 
6 Ὠραϊὶρᾶ. 1Δ4ΡῬιγσϑβιιθ 

ὍθδΔοΟΘ ΨΙ 411 ΡΘΟΌΙΘ, 

δ ἃ μ᾽ βδαηοίῆρδ- 

ἄομ τψιϊμουῦ ψΏΪΟΏ ὯῸ 
χαδ Ψ11}} 5866 ὑμ8 Τιοχᾶ, 

1 ΟΘΔΥΟΣ]} 7} ψϑὐοὸ- 
ἴὴς ὑμαῦ. ἢῸ ΟἿΘ ΤΔΡ 

06 αἀρρῃγίνεα οἵ... (π6 

πηϑδδεοσνοα Κἰπᾶ- 
Ὧ655 ΟἹ οὔ; ῃδύ 

Ὧο φῬοΐδοῃμοι5 σοοῦ 



ἨΕΒΕΈΥΥΘΞ 12:16---22 1002 1008 ; ἨΕΒΒΈΕ 12:28. 28. 

" ἐπουῤανίῳ, :- καὶ" 5᾿μυριάσιν ἀγγέλων, [ δ: τντΊδαβ ΟΣὨ ΒΏΡΘΙ5, 
ὕουσα ᾿" ἐνοχλῇ καὶ "δι' ΠΝ ΞΡΓΙΩΘ ἀρ Ἀπ ΠδανΘΏΙν,. ᾿ . απᾶ᾿ ἴο τ τῖϑαβ : ΟΣ 8Δη5615, ἷ Μ᾿ ον ἀρουσιας 1: βΒῃουα ἐνοχλῇ ον ἰχοῦθ16. δηᾷ σου  οδι156 ΣΟΊ 16. ἀηα ἐμὲ Σ΄ Ν δ 23 ἴῃ ΒΘΏΘΓΔΙ ἈΞΒΟΙΔΌΙΥ, 

16 ΤΏΒΩΥ ΙΔ. ποῦ ὯΘ ὅθ. 23 πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ 8:4 π6. δομρτοσοίοῃ αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ “πολλοί, μή ἰοῦ “ὍΘ 46: τὸ Δ} δοζοιηρν 6 ᾿Ο ἀπά  ϑραίσαια ΟΣ ἐμο ἑατ ρἐξϑ ρα, 
[1 ΑΝ ΟΣὴ ΡῈ ἄθϑι {δα ΙΩΘΏΨ, πού ΗΘ Ὁ ἰὑ;- 16 δὲ Ἐ15 : 

ὃς [ἔῃϑσθ Ἰδὺ 6 ΠΟ ἴογ- πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων᾽ .- ἐν] ΠᾶγΘ, ὨΘΘΏ φητο ]βᾶ. 1 τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ησαῦ, ος " ΟΣ βτβίθροστι (065). ᾿ Βδνίῃβ Ῥθθῃ γι ἐΐθῃ ΟΕ ἴα [ῆ6. Πραυθηβ, δρᾷ (οά ΘΏΣΟΣΘ. Τοσπίοδίοσ οὐ ρχγοΐδβῃς 9 Εϑδ, Ψ8Ο, ΠΙΟΔΙΟΥ ΠΟΥ ΘΏΨΟΙΘ ἢοΐ πον ᾿ ᾿ 
ἀντὶ ὰ ᾿ δρρογθοϊδιύϊρ βδοχϑά οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ ὑπ6. πάρα. οὗὨἨὨἁ 811, δηά. ἱ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τα τὸ ἥκρ: ἣν μεδνθηβ, πα. ἰο)υάξε ἰο σοά - οΣ 81, πᾶ [6 βρὶγῖ]81 ᾿νδβ ΟΥἔ ἰμβίθδα οὗ Τη6 ΟΘ Εδν6 ΟἹ" ἔγοτῃ 5615 {π  ὑπῖηρδ, ΚΘ -Εἰσϑα, ψ ὩΟ " 

τοτόκα ἑ 11 ἴστε γὰρ! ΘΣομδηρθ ΪῸΣ. ὁπ πνεύμασι. ἙΗ δικαίων ᾿ «τετελειωμένων, .τβ θοῦ ομθ ψ8Ὸ ᾿ αὐυτοῦ. ᾿ - ΜΑΣ ἰος5 " “ “ 
αιδίροταν τόκιας εἰ ΟΕ ἈπηβοΙδ,  Ξ:}»Ο Ὑοῦὺ Καον. ΤῸ [1η68] ρᾶνα δαΡ Ηἰβ Ὁ 5015. Οὗ τἰξμ βου (0η 65). Ἠανίῃβ Ῥεβα ρθγξβοῖβά, [δνϑ θ66 πιθᾶθ ρεῦ- 

ξοοῦ,. 34 Δα σοβὺθ {86 
ταθαϊβιίοῦ ἡ Οὗ ἃ ποῦ 
ὀονοηδηΐ, δηᾶ ἐμ 
Ῥιοοᾶ οἵ ΒρτΙὨΚΉΏΡ,, 

τσὶ δα Βυβύσθοσῃ, 24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτρῃ ᾿Ιησοῦ, 
1 ΈΟΥ τοῦ που (πδὲ ᾿ δηάς οὐ φονόπδην που ἰοτηβαίαίοσ ἰο ὕθβαβ, 

150 ΨὮ καὶ : ..ταΐματι ῥαντισμοῦ . κρεῖττον 
νῆσον “ἴο Ἰποεῖς δηᾶ-. - ἰο διοοᾶ ᾿: "ΟΥ ρυακησα ΕΟ Ὀρέϊαν ((Π1 5) 

ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι. 
ἐπ δἰβδὸ δέζεσ--βεσεῦροι ΨΊΠΗΣ το Ἰοῦς. 

ν᾿ εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας - 
τὴν ὑλογίαν Ὧδς “ψα5 ὑζονϑᾶ οὔ, οὔ τσορθηίϑησθ Ι: 

- : ὃ " ΄ δ 22:0} ΒΡΒΔΚ5 ἰῃ 8 
ὯΝ δ ύωδι [88 ὈΙοσθίηρ Π6 ψας λαλοῦντι παρὰ τὸν “Αβελ. Ν πε: ετὰ Ε , ᾿ 
ΤΡ τόπον οὐχ : μὲ ἔρακα, : δηδι νέα . ΠΩ το]θούθα, Γοῦ, δ πουρἢ ἰο (96) δρββιζίπε. θεβίάβ [μ6. ΑΒΕ. ΠΝ γον ἔμδ ΑΒΕ 

ἭΝ . τ: 1 Ὧ6 ΘΑΓΏΘΘΌΥ ΒοΟυΡδ ἃ 25 Βλέπετε μὴ. παραι σϑε... 
δοκρύς " μανίας τουκς οὐ αὐτήν." σἤϑηρθ οὗ τηϊπα ΣῈ Ἔε Ἰοοκίηρ δὲ. τοὶ τοῦ 5Βοι]ά ἊΝ τῆστ Ὑοῦγβεῖνεβ |": 35 568, ἰμδὲ τοῦ ἀο 

: θ ἴβασβ, μὨ6 ουπᾶ- πα τὸν :--λαλοῦντα-- εἴ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον. τοὶ; Ῥδξ οὔ᾽ ἴτοτπι Ἡΐπὴ ..18 Οὐ. -γὰρ :- :προσεληλύθατε « [ΙῬΙδοΘ᾽ ἴον 10. “5.5 με. (016) Βρβακίηβ;, 16 ΤΟΥ ἴβοβα ποῖ. ἐμὸν Βθᾶ οἂὔὲ ο΄ δ. ̓βρβακίῃρ. ἙΕῸΣ: ΝΟΥ ΤΟΣ τὸυ μένα σογὰβ ἰουν δ ΤΟΝ -" 1 μὸν “αἸὰ ποῦ δβοδρὸ ΝΣ Μ .18 ἘῸΣ τὸν Βαῦδ πού ἐπὶ το γῆς Ὁ παῤαιτησάμενοι . πὸν. ψηλαφωμένῳ . Καὶ κεκαυμένῳ ΔΡρτόβοηθα ὑπαΡ'᾿ ἡ ἩΪΘΗ ἀροῦν: βἀτ δ Βανίηρ ἀβκοα οϑὲ ξοῦ ξεῖνε ΑΒΘ. ὍΣΣ 0 Ῥερρεὰ ΟΕ ἔγοτι. ἰο-: ἀσπίσι, Ῥβῖηθ ε1 ἀπά. Βανίηρ Ῥθδὰ Ρυσποα λὺ δΔλλ Ηἰπλ 0. ψὰβ οἰνίηρ ὌΝ ζάφῳ τς [δ 6 616 δηᾷᾶ ΠΟ ε χρηματίζοντα, τον ΤΟ, ἫΝ ΒΜ ον τ ἡμεῖς αἰνίπθ᾽ ματος, ὌΡΟΠ᾽ πυρὶ -καὶ γνό ὄφῳ καὶ κ άπ ΒΘθῃ δα ̓ ΔΒθτιθ εἴν πα αἀἰνίπα ναση πε, . ταῖς χαῖθοσ.. ὦ. τα [Β; Ἢ ἴο ἔσθ᾽ “δῃᾶ. ἰο ἄδτς οἱοαὰ πᾶ ἰὸ (ῃϊςῖκ ἄδχ ὭΘ55 ΕΝ "" ΝΕ ΘΘΥ ΤΆΛΟ ΤΆΟΤΒ, 
θ ἐλλ 19. καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ ΜΠ. ὭτΘ, διά: 8. ἄδτκ αἱο ϑένοον τ ΣΝ ἴδε Ὧδο ἐπὶ ΩΝ ες ἀὐρσναν 588}. 76, ποῦ ἿΣ 76. καὶ το ἐδισρομε, τα ϑπηᾶ ΟΕ ἰσυτηροὶ ἰο Ποῖβα δηάὶ οἱουά δῃά ἰμίοῖς ἀδεῖτο ' Ν ον ΠΝ ὑαστ σαν, ἕλοι Ηἰτή. φωνῇ ῥημάτων; ἧ οἷ᾽ Ὧ655 8ηᾶ. 4.  ἰοπροϑί; : ἀποστρεφόμενοι: ᾿ς 26 ἰοῦ ε " φωνὴ. ΜΟ, Ξρϑαῖκβ ἔγοσα ὑπ6. 

τοί νοιές, δρρανίαδά, οἔ ΨΈΙΟΙ [νοῖς61.. ἔδο (ση65) 1 19 Δῃᾶ [Π6 ΌΙδΓα οὗ ἃ με νς δ πρδ, ΟΡ ΜΟΙ ἘΠ ψοῖσΘ Ἡραγξῃσ, 26 Αὐ. ἐμδὲ .ς, ᾿ μον τήσαντο ες τημβὴ ᾿ἐσαχαροὺ δηᾶ ἐπ γοΐοβ τὴν, - γῆν... ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ [{π|6͵. 15 γοΐδθ᾽ ἜΒΟΟΙ. ἀκούσαντες. 'παρῃτήσαντ, ἴλε΄, τίη Ὁ ΒΒΟΟΙΚ . ἴπθα, τον  Ρα ἘΠ δαί, Ρὰξ ΤΟ μανία Ὠρθδζᾶ . - Ἀ5ΚΕΩ͂ αὐνδν ἔσο 5εῖν 65 ὩοΣ [οὗ σπψογάξ; ὁοἢ ΝΜ εἴτ ΨῈ 21} δ . πΝ κῶς 
Ν ᾿ “ποῖος Ὁ λένου- 20. οὐ ἩΙΟΏ, νοῖόβ ἘΠ8 Ῥθορὶθ ἐπήγγελται. : λέγων “Ἔτι. ἅπαξ ἐγὼ Ὧ6 85 ῬΓΟΙΛΙ Βα, 5αγ-. προστεθῆναι αὐτοῖς “ λόγον" οὐκ ΜΙ ῬΘῸΡ Ἀξ 85 Ῥχοσηϊββᾶ- βαγίῃξ  Ὑοξ Ομ δ: “Ὑοὲ ΟΠ68. τάοτθ ἴα Ὧ6 νυὲ ἰονναγᾶ., ἰο ἱβϑῖῃ ΑΜΟΧΩ͂; εὐ ΒΟ Γ [πρΙογϑά {πδὺ ὯΟ. ΜΟΓά οὖς σείσω- ν- “οὗ μόνον τὴν . γῆν ΤΙ νὴ1 βοὺ πὶ σοπι- . ἔφερον ᾿ - -- -- ᾿ γὰρ ᾿ πα ἀξιηρ) 5ῃου α 6΄ δαᾶθα ἰσ 5881 βοὲ τι ἀοτατηοείοα . “ποῖ ΠΟΘΩ͂Ν 1μ6 : βΑεῖβ Ταούίου Ὡοδ΄ ὍΔΙΥ {88 ἴον γοτα Ῥθασίηρ.. ΟΥ̓͂ ᾿ Ἔμοπι; 20 ΒῸΓΣ Τχδ' σοχῃ-. ἀλλὰ -- καὶ. τὸν οὐρανόν: 27 τὸ . δέ :.- Ἔτι! βατίμ.. Ῥαὺ ῖδο ἐδ διαστελλόμενον., Κἂν . θηρίον ἰταϑηπᾶ ψψὰ5 ποῦ ΒξΔΙΒΌΪΘ Ῥαξ-- δῖε - ὡς 486..- βθανεῃς, τ Τ86. Ῥαΐ. Ὑαῖ- Ἡδανθη. 21 Νὸν ἰδ Ῥβηξ ΡῬαὶ ἀϊβέϊηογ. τος Ἀπ ἸΣ ἹΠκοῖν , χη4 Ὀθαβϑὲ [ὁ ὑμπεῖ: “Απά ΠῚ : λοῖ-" ΛῈΣ ᾿ τἸ οχργθεβόπ. “Ὑ68" ὁμοῦ. 

ΐ ὄρου. ᾿ Ἧ ἅπαξ ᾿ δηλοῖ : -πὴν τῶν. ΤΑΣ βρηϊῆδξ ἐπ 
θίγῃ μοῦ τοῦ ΕΝ αὖροι ἸΑΝ ἃ. Ὀθαδῦὺ ἰοῦομθα (88 ομσο τ τ τοῦιοισα' ενίϑεπξ, " ̓ς ἴδ. ᾿οἔ ΠΝ (ἴπΕ5). φειπονᾶὶ οὗ 1π6 Ἰϊὴρε βῃουᾶ σου ΘΟ - ο Εε "ΣΝ . ΝΗ "} ἐ: Ῥα - ΝΝ “ἐξ 5, ΝΣ Νε : λιθοβοληθή 21 καί, οὕτω ταοατιαῖη, ἰῦ τα σαλευομένων 6 μετάθεσιν “. :. ὡς Ὀδὶτρ' ΒΏ θη δὲ ἐπΐηρϑ᾽ ιθοβοληθήσεται: - κα : βίοηῃθα," 21 ΑΙκο,; μα Ῥοίῃβ Βῃδίζοῖν οὖν ἐΠ τς ἐγϑηβξοσοσα 885 1 1 Ρὲ ἴβσοσσα δα νὰ ̓ βίοποδ; διᾶ, 1815 ΤΠ ἢ ὑπαὺ δ Ὀδοῦ τηβᾶδ, τς ἱἰφαντ ζό ἑνόν, αἸΒΡΙΆΥ 85 80 δβδτ- 5 το} πεπτοιημένων, ἢ ἵνα Ὼὰ οὔάδβε. ἐμαὶ Ἐπὸ φοβερὸν ἣν τ ΜΗ δὲ με). μεϑανταξ ἊΝ ρναχξαε, ΒοΙὴ8 ἔμαῦ ΜΟΒ65 :βαία: οὗ ([πΐῃ 85) ᾿νῖπξ δῶ τρδᾶε,. ὅθι τ Ἀπ οσάες παῖ ὑμϊηρθ. - δοῦ -Βείωρ 

Ἔ Ν ᾿ ὶ ἔντρομος. Ἵ. 8ηι ΤΘΒΣΤ] ᾿ΔΠάῖ το ὐμείνῃ ᾿ : μὴ σαλευόμενα. ΞΘ ΚΘῺ ΑΘ ὙΘΙΏΘΙΏ, Μρυσῆς εἶεν Ἔκφοβός, εἶμι καὶ ἔγτρο μος. πουρῖοε." 28 Βὺν χοῦ ὀ ὀὠωι πιβξε σθαι,“ ἐμο (δίσκο) βοὶἠ δοῖαδε αἰκίκἝις 2ρ ρα οταιδ, Τααοῖα, Ὁ Ὁ565 χηχύδ ΝΕ ὄρει Ἴμανο, ΔρῬχοθομββα ἃ 2. Διὸ. ᾿ ᾿βασἰλείαν ᾿ ἀσάλευτον ὑμπαῦ ψ ἃ ἴο τα-' 
ΣῊΝ τ μονα οὐίδδ ἰσυνασα ο ΕΝ ἴο εὔρει αις Μουπὲ Ζίοῃ δ ἃ ΟἿΟΝ. ΤὨτΟΌΒὮ ΨΒΐοΗ ᾿Ἀηβάοχῃ ., ΜΏΒΒΘΚΔΒ]8  σὐΐνα ἃ Κἰηράοιῃ ἐμαὶ πα ον ἣν τ ερουσαλλῃ [οΣ, [686] πνιηρὺ ̓σοά, παραλαμβάνοντες... " ἔχωμεν [οϑημοὺ θ6 Ξῃδκθῃ, 1δὲ 

καὶ πόλει δέον ζῶντος, Ὁ σακασαισ ται ΘΔΥΘΩΙν δεγυβθιστα; (οτι658) σϑορίν!ηξ θϑβϑίαα τς ΣΑΣ Μὰ Β6 ανίηδ Ὸ5 οομὐϊπμθ.. ἴο ΒδνΘ, 
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χάρι... τ δι᾽ εἰ; ἃς 
τυὐᾶοβοσνεα Κιη655, του ρἢ ΨΈΙΘΕ 

᾿ς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ 
Ὅ76 στοὰν σοηᾶοχ βδοζϑᾶ βοσνΐσθ 611 ΡΙΘ ϑῖ  ἰο ἴδ 6 

θεῷ μετὰ. εὐλαβείας καὶ δέους, 29 καὶ 
αοά ὐϊὰ ΒοΙάϊπβ (5618) νν61]}] δῃὰ ὃννε, διὰ 

Ὑὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ. καταναλίσκον. 
20. ἰβεο αοα οὔυβ. ὅγτθ ςοηϑυτηΐηρ ἀον. 

13 Ἡ φιλαδελφία ).. 
ΤΠ6 ῬτοίΠΟΣΙν αϑθεσ οι 161 Ὅ6 ΤΟΙ ΔΙΆΣΗΣ, 

2 τῆς φιλοξενίας ἡ ἐπιλανθάνεσθε, 
ΟΥ ἴῃ ξοπ 688 0. βίγϑ σο 5 θοῦ 6 χοῦ Ξοτϑεοϊ δ, 

διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν ΄.- 
Ἑπσου σ᾿ ἘῊΤΕῚ ΤΟΥ σσεσο μἰάᾶφῃ (ἴο 56 1ν65) 

τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
ΒΟΙῊ 6 Βανίηςξ ἰσοαίθα 85 βίσβ 6 5 8ΔΏ5615. 

3 μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων 
Ἐδ τοῦ Κοϑρίτρ ἴῃ τ]ηὰ οὗ ἰὴ 6 Ῥομσπα (0η65) 

ὡς ᾿ συνδεδεμένοι, : τῶν 
85 πανί ὈδΘθη Ρουπᾶ τσ, ΟΥ̓ ἴῃς (0.65) 

κακουχουμένων. ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες 
Βοίηρ Ὁ86]ν ἰσεδίεβα ὃ5 8150 - νετῪ (0165) Ῥοίμσ 

ἐν σώματι. 4 Τίμιος ὁ. γάμος ἐν πᾶσιν 
1Ὰ Ῥοᾶν. ἩσΏΟΥΘΌΙΪΟ, ἴλ6 ταδυυίαρο ἴῃ 41} (0565) 

καὶ ἡ κἀὀίΐτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ 
δα 6 Ὀεὰ υπάρβ]οα, Ζοχῃϊοδίοσβ ἔοῦ δῃηάᾶ 

μοιχοὺς “ κρινεῖ ὁ θεός. ὅ ᾿Αφιλάργυρος 
Δαἀπ!ΐεγοσβ 11 Ἰᾶρο᾽ (μ6 Οοά. Νοί ξοῃὰ οὗ 5ῖνοῦ 

ὁ τρόπος" ἀρκούμενοι τοῖς 
186 τηϑηθοῦ; Ὀοίπθ τηϑᾶθ βυβοθα ἰο {πὸ (8 1665) 

παροῦσιν: αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ 
Ῥοΐῃε διοιρβίαθ; ΒΘ ἤοτ Ὧ6 85 5816 “ Νοΐ 

μενέτω. 

μή. σε ᾿ ᾿" ἀνῷ ᾿ οὐδ᾽ οὐ 
ποῖ σου 1 5μου!ὰ δὲ σὸ Ὁ ὭΟΥ ποῖ 

μή σε. ἐγκαταλίτω:" 6 ὥστε 
μοὶ ψοὺ 1 ββμου!ά Ιδᾶνὰ ἀονῃ ἴπ; 85- διά. 

θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν Κύριος 
Ῥοΐηξ οὗ βοοᾶ σουγχαθα 5 ἴο Ῥ6 βανίπσ 1τιοτὰ 

ἐμοὶ - βοηθός, οὐ φοβηθήσομαι: τί ποιήσει 
ἴοι δἰᾶοσ, ποῦ 1588]. 8;, ψψῆᾶξ ΜΠ] 80 

μοι ἄνθρωπος; ' 
ἰο πθ΄ τηϑαῦ . 

1 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων 
Β6 χοῦ στη α α!. οὗ (ΟΠ 65) Βονθσηΐξ 

ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον 
οἔἴτου, ΨΏΟ ΒΌΟΚΟ 1τ᾽0τὁοὖ᾽ ἴθ ς Ψοχᾶ 

τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν 
οὔποθ αοᾶ, οὗ ψῃΐο (0Π65) ῬϑΒοΙαΐηρ ἃΡ 186 

1004 

υπάθβοσνθα Κίηη685, 
σου ἢ ΜΏΪΟἢ ΨΧῸ σἂν 
ΒΟσοΡύϑ Όν τη Υ. αοα 
5ϑιοσοα βοῦν ὙΠ 
ΘΟΩ͂Ιν ἴδασ δῃά 8. 
29 ἘΌΓ ΟἿΣ Οοά ἰ5. 415ὸ 
8 σορδιχηϊηρ ΓΘ. 

1 Τοῦ σόῦυκ Ὀχοΐῃ- 
ΕΥΙΥ ἴον σοῃίϊῃ- 

ι:6, 20 ο. ποὺ ἴοτ- 
σοῦ Ὠοδρο αλῦν, Τὸ 
ΓΣΟΌΡ 1Ὁ Βοῖ6,. υ.-- 
Κηονῃ ἰο ὑμοηλβθινοϑ, 
οηξογύαϊηθα 8η56]5. 
ΦΊΚΘΟΡ [ἢ μπᾶ ὑῆοκο. 
ἴῃ ὈΓΪΘΒΟΩ ὈΟΒΑ͂Ν. 85 
που σὴ τοῦ Ὥδγθ Ῥδρθη. 
Ῥουῃᾷ σψιζῇ ὑπθαι, δᾶ 
ἔμοϑβα ὑϑίησ 11-δυρα θα, 
δίθπσθ Ὑοὸὺ ψΟΌΓΒΘΙνΟΣ 
ΔΙῸ 8δἴὸ 5} ἰῇ 8 
Ὀοᾶν. 416 τηδυτῖαρα 
6. ΒΟΒΟΙΆΡΙΘ.: Βοηρ 
81, δῃᾶὰ {ῃ6- τλϑγ- 

αἰ πᾶσθ Ῥθα -Ρ6. ψἱἢ- 
οὖ ἀἰοἤΙοθηῦ, ἴῸΣ 
αοἂ 1 ἡπμᾶρθ ἴ23οΣ- 
πἰσαίΐοσ δῃηᾶᾷ. δα]-. 
ἰδσθυβ. ὅ 1δὺ ΓΥΟσΚ] 
ΙΏΒΛΏΘΥ οὐ 116 “Ὀ6 
ἔτθθ οἵὔὐ με ἴον οὗ 
Τοῆθν, ΜΏΣ6 χοῦ δ. 
οοπδοῦ πὶ [86 ὉΓοδ- 
οὐ ὑμίηρβ. ἘΌΤ Ἠδ Πᾶ5, 
βο1ἃ: Ἃ Ὑ{Π12ι ὉΓΥ τὸ 
ΤΘΔῺ5 δᾶ γΟῸᾺ ΠΟΙ 
ὮΝ ΔῺΨ ΙΏΘΔῺΒ ΓΟΥΒΒΙΚΘ' 
τοι." 6 850 ἐπα ψὸ πῖδγ: 
Ὀ6᾽ οὗ οοῦ οοῦγϑρθ 
Δα 580: “ΨοΒου8ῃ" 
15 ΤΩΡ ΠΟΙΡΕΥ; Τὸ 1} 
ποὺ 6 δἴγαϊά. ὙΜδί, 
ΟδῈ 85 ἀο ἰοὸ 1263" 

1 ἘΘΙΏΘΙΩΡΟΙ ὑμόβο 
ΜΏΟ. δῖθὸ ἰδκίηρ: 026: 
108 ἃ διπσοὴῶξ τοῦ, 
ΜΏΟ δῦ βροόοκϑὴ {86 
ψοχὰ οἵ Οαοα ἴο τοῦ, 
ΠΩ͂ δ5. τοῦ σοῦ - 
ἐδιχριαίθ μον [{Π68]0] 

8' Το ῃονδῃ, {18,5,7,8,11.-18,20.. ΤῊ Τιογά, ΑΨ. 

100 

μιμεῖσθε ἀναστροφῆ 
ροφῆς 6 τοῦ ᾿ἰγαλίδι ες οομάπος 

ἔκβασιν τῆς 
οὐἰδίεΡ ΟΥ̓ ἰμ8 

τὴν πίστιν. 
6 Ζεϊ, 

8 ᾿Ιησοῦς 
Ζεϑὰ5. 

ὁ αὐτός, 
{ῃ86 ν ΣῪ (σπ6), 

καὶ σήμερον Χριστὸς ἐχθὲς 
ἰοᾶδν Ομσίβί γοβίεσαδυ δῃᾶ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 
δρᾶ ἴΐο ἐπα 8885. 

ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ 
ψνδείοῖβ Δα βίσβῃβθ 50 

καλὸν γὰρ 
πα ἘῸΣ 

βεβαιοῦσθαι τὴν 
ἴτο απάρϑοσνοα Κι 655 1ο 6 58 Ὁ111Ζβα {160 

καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ 
Βρασχί, ποίὶ ἴο ΘΑ 165, ἴῃ δ 28 10..} Ὡοΐ 

ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 
ἍΟ͵Θ Ρεποδίορα ἐδ8 (οῃ 65) ψνδϊκίησ. 

9 διδαχαῖ 
Το ἀρ ηίσιες 

παραφέρεσθε: 
Ἐς τοῦ Ῥφοίῃξβ Ῥοζῃξ Ὀ6ϑίᾶθ; 

άριτι 

θυσιαστήριον ἐξ οὗ 
ΕἾΕΝ οὐΐοῦ ψΈΐΪΟᾺ 

ἐξουσίαν οἱ 
διαϊμουῖ ιν {πῸὸ (Ο}65) 

10 ἔχομεν 
Ὗγε δύο Βδνίηδ 

φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν 
ἴο οὐ .ποῦ ὅσα δϑυὶηβ 

τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 
ἴ΄ο Ὁ... {1} ΤΕΛΟΘΙΥΙῺΡ Βδοζϑα βούνῖςα. 

11 “ὧν ες γὰρ -. εἰσφέρεται 
ΟΣ ΨΏΪΟΒ (ο65) - 07 15 Ῥδ δ ὈοΥ6 ἐπίο 

ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ 
ΟΥ δηΐγηδὶβδ 6 Ὀ]οοῦ δροιΐὶ 51} ἰὰΐο ἰδς 

ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ 
ΒοΙθ5 ἰπσουῦβῃ ἰδθ6 οϊοξ ῥὑχϊθδῖ, οὐ ἴῆθϑθο {πὸ 

σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς 
Ῥοάϊθς. 15 θείη υτηρὰ ἄονὴ οἰ 5181 ὁ οΥ̓ἕμα 

παρεμβολῆς" 12 διὸ καὶ ᾿᾿Ιησοῦς 
ΑΔΑΡ ΠΕΗΙ, ἐμσοῦθῃ ΘΒ 8150 3 5115, ΄ 

ἵνα ἁγιάσῃ 
ἴῃ οὐᾶου [δὲ ἮἘΘ χϊσἣΐ βαηοῦν 

αἵματος τὸν λαόν, ἔξω 
Ῥ]οοά ἐπ ὌΘΟΡΙΘ, ουΐδιᾶα 

τῆς πύλης ἔπαθεν. 13 τοίνυν 
οὗ ἰᾷς [Ξ 7. 6 βυξεσρα, Το νοι -ονν 

ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω 
τᾶν ΜῈ Ὀ6 βοίῃϑ ον ἰονασχᾶ πἰὰ οἰ 6. ΟΥ ἴῃς 

παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες, 

τ διὰ τοῦ 
σοι ἢ 27. 

ἰδίου 
ΟᾺ 

Θιηςδζατηθαΐ, 6 ΣΕΡΙΟΔΟΒ ΟΥ Ὠ ὈΘΔΥΪΏΣ, 

14 οὐ Σ᾿γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν 
ποῖ ΤῸΣ νν6 816 αν θθ ΤΟΙΩΒΙ ΠΏ 5 

πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
οἱΐν, μα {πὸ (ΟΠ 6) Ρϑίηξ δροιὲ (ἰο σοχθ) 

ΒΕΒΒΈΕΥΥΝ 18: 8---Ἰ4 

σοπάαποῦ δ ΣΏ5. οΟὐὖὐ ἱτ- 
ἰξαύθ [Ὀῃ6]γ] δι ῃ. 

8 6515 ΟἸγχὶϑὺ ἰ5 
[8 δ5ᾶπι|6 γϑϑίοσδ 

δια ἰοᾶδᾶν, δῃηὰ ἔογ- 
ΘΟΥ̓́ΘΟΓ. 

900 ποὺ 6 68Γ- 
χὶρᾶ δῶν πὶ νδῚ- 

ἰοὰβ 8πηα δύσδῃηρρ 

ἰδο ρα; ΤῸ Ὁ 15 

Βὴθ ἔος 6 Ὠθαχὺ 

ἴο Ὀ6 ρσίνθῃ Ζίστη- 
ὯΘ55 ὉΣ υῃμᾶοεογνϑᾶ 
Κιράῃμθηθ, οῦ Ὁ ϑαὺ- 
ΔΌΪΟΒ, Ὁ ΜΈΣΟΣ [Ώο58 

ΨΜΏῺΏΟ ΟΟΟῸΡΥ ὑδθ- 

Ἐ βαῖνοϑ ΠῺ θη) δν6 

ποῦ ὍθΘη Ῥοηθῆϊοα.. 

10 )ε 'βαγθ δὴ 8]- 
ἐδ. Ι͂τοχ ΜΈΪΟΏ ἰῇοβα 
ΜῺΟ (Ὁ ϑϑογϑαᾶ β6- 
ψνίοθ δὖὺὸ ἐμ ἰθηὺ δνθ 

ὯῸ ϑυύποῦον ἰὼ οϑί. 
11 ΟΡ δ Ὀοάΐθς οὗ 

ἴοξθ δηϊηδὶθ ΏΟΘΘ 
ὈΙοοᾶ ἰ5 ἰδκθὴ ἰηΐο 
[08 ὨΟΙΡ ΡἈΐϑοθ. ὉΨΚΓ 
16 Πρ σίου. ἴὸσ 

55 ΔΙῸ  ὈΟΣΩΡΩ͂ ὉΡ 

οιδίάθρ (6. σϑηρ. 

12 Ἡδηοθ σθ 55. 8ἴ50, 
ἀμαῦ 6 πιὶρῃῦ. 5β8π6- 
ΠΥ [06 δορὶ τὶ 

Ἦΐϊ5 οὐ Βὶοοῦ, 5}- 
ξοτοὰ ουὐὐπἰᾶᾷθ ὑδ8 
βαίθ. 18 Τοῦ τ, [Ώ6Ὲ, 
δο ἔογτῃΒἨἘ ὅο Ὠἰχὰ 

ουὐπίάθ ῃ6 σΔΙΡ, 
Ῥβαχίηρ 8 ΤΘΡΣΟΒΟᾺ 

Ὧ6 Ὄογθ, 1410. δὲ 
ἄἀσο ποὺ Ὦδνθ ὮΘΥΘ 

8 οἷν ὑδοὺῦ 6ο0η- 

παθσ, θὰ ὰ 816 

ΘΑΥΏΘΘΟΌΙΣΥ δ κί ρ 



ἨΒΒΕΒΕΥΒ 15: 15.---290 1006 

ἐπιζητοῦμεν: “΄.  ὀῴΚ[1ὅ δι᾽ αὐτοῦ [ὑμβὲ οὔθ ἴο.. οομῆθὶ 
ὍΝ6 δΔ16 βαοκίὴβ ὉΡΟΩ; εὐ τ τυ Δ ΤΟΌΡὮ. ἴτω [15 Του Ὠἰπ .16ὲ 

ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως [15 ΔΙΑΥΒ ΟΥ̓ΘΥ ἴο 
ΤΆΣΔΨ γα 06 Ὀδδυίπθ.ρ ι- 58Ο. σα ΟΥ̓ Ργαῖὶβα [αοὰ ἃ β58Όχῖῆσθ οὗ 
'διὰ -“ παντὸὸῤὀ τῷ θεῷ, τοῦτ᾽ . ἔστιν 
[σου 81 [{πη|]. ἰοθς ὅἀοᾶ, ἰῃῖβ. 185... 

καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι 
ἄτας ΟΕ 15 ΠΟΏ Θ ϑϑίτε ἴο ἔμε΄ . Ὥδῖὴθ 

αὐτοῦ. 16. τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας 
οΥ μέτα. ΟΥ ἴμ6΄ Ὀᾳὶ ἀοϊηρ 611 δῃρᾶ οὗ ΕἸ ΡΣ 

τοιαύταις γὰρ θυσίαις. 
ποῖ Ῥε τοῦ ξοταδιεπε, ἴο ΒΌΘΒ ΤΟΥ 5δοῦῖιθοθβ 

εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 
5 μεν ΜΕ Ρ]θδβεα με αοᾶ. 

μὴ ἐπιλανθάνεσθε, 

οὖς Πείθεσθε ᾿ τοῖς ἡγουμένοις 
ΒΟ τοῦ οροσῖπβ ἰο {πᾶ (οτ65). Βονθτῖπ ες; 

ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, «αὐτοὶ 
οὗ τοῦ ΔΩΩ͂ -: -Ὅ8 τοῦ γι ϑιαϊπρ πᾶσσ, ΨΥ (0165) 

γὰρ ΠΤ ΤΟΣ ὦ ἀγρυπνοῦσιν. ὑπὲρ τῶν 
Τοῦ -. 16. δγαὲ δοβίδιμση ἔΓΌΤΩ 566 Ὸ ον. τὰς 

ψυχῶν, ὑμῶν .- ὡς λόγον ἀποδώσοντες, 
5Ο.]5. εοξτοῦ, 845. ,Ὑοτα - Βοϊηβ ἴο ξῖνο Ῥβ8οκ, 

᾿ς ἵνα τς μετὰ - ᾿ χαρᾶς. τοῦτο 
1ῷ ογᾶου ἰδδὲ ὙΠῸ 70. ὯΠ15 

ποιῶσιν 6 καὶ μὴ  στενάζοντες, 
ἐπὸν τὰν 6 ἀοίηδ᾽ δηᾷ ΟἸΟΌ ̓ ΕΧΟΔΏΆΪΗΒ,. 

ἀλυσιτελὲς" γὰρ ὑμῖν. τοῦτο. ΄ 
ποῦ διχ - ΘΑ ]ΏΡΕ.: ἔοσ ἴο γτόὸῦ ᾿ [815. 

18 Προσεύχεσθε περὶ .. ἡμῶν, 
Β6 χοῦ Ῥσδϑὶπρ . δ᾽θουΐ τς τι5, 

πειθόμεθα εὐ γὰρ ὅτι καλὴν 
ΘΙ Ὅτ Ῥείη ροχσβυδαρα.. . οσ εἰμαὶ δε 

συνείδησιν. ἔχομεν. ἐν πᾶσιν. καλῶς 
ἴπ 811 (2:55)  Β56ῚΝ 

19 περισσοτέρως δὲ 
Μογε δριιπάδηον ὑαξ 

σοηβοίθῃσα. ναι τα ὨΑΨΙΠΕ,, 

θέλοντες: ἀναστρέφεσθαι. 
ΜΏλας ἰο οομάπος 5θῖνεϑϑ.. 

παρακαλῶ ἐνὸς ᾿ τοῦτο; ᾿ ποιῆσαι ἵνα 
Ι δα βῃοουχαβίπε (815... 1ο ἅο ἦτ οσᾶδσ ἰδὲ 

- πάχειον :ἀποκατασταθῶ.. ὑμῖν.. ᾿" ΕΝ 
τΆΟΣα πὴ τὴν Ἵ τηϊσμξ [5.1 ταβίοσϑα το του. ον 

«Ὁ - δὲ “θεὸς τῆς -- εἰρήνης, ᾿ δὺ 
᾿ὙἨ6 “Ῥαξ αοά ὋΣ ἰ86:. ρϑβορ, {πὸ (0:6) 

ἀναγαγὼν ἐκ ον νεκρῶν τὸν “ποιμένα 
Βανί Ίιοα ρΡ. οὐδοῦ ἀἄδβᾷ (ομθϑ). ἰῇῃ6 βϑδερποσγᾷ 

τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι 
ὭΣ δ. 161} ΕΟΞΗΟΝ τῇς. γρτεδῖ (6) πὰ Ὀ]οοῦᾶ 

διαθήκης αἰωνίου, τὸν. κύριον ἡμῶν 
οὗ οονδηδαξ δνεσϊδϑησ, 1.68 Τιοτᾶ οὔυβ 

ΡΤαῖβθ, ὑμαῦ. 15, δ8 
τυ οὗ 
τάδ ΡΌΌ]1Ο ἀθοϊαγδ- 
ἰοὰ ἴο 18 -Ὡϑιῆδ. 

05. ψΏΪΟΩ 

10 Μόογϑθονεσ, ἄο τοὶ 
ἔοτροῦ δε  ἀοΐῃρ' οὗ 
βοοά δῃᾷ {ῃ6 ββασίησ 
οὗ ὑπ ϊηρ5 ψΊΏ ΟΥ̓ΘΙΒ,, 
ἔο χὰ ϑπο 586- 
τῆοο Οαοὦ ἰ5 ψ61 
ῬΙθαβθά. ᾿ ΠΝ 

ΑΒΕ σροάϊδηῦ το᾽ 
{8οβ6 ΨΏΟ δύ ὑακίηρ 
6. 168 δίποῶρ τοῦ. 

διά 6 ΒΑΌΤΗσδῖν, ἔὸτ 

ΔΟΥ. 81τ6 Καθρίὴρ 
δύο ΟΥ̓ΕΣ ὙΟᾺ ΞΟᾺΪΕ. 

85 ὕβοβθ ΨΏΟ. ΜἘΠῚ τόης- 
ΟΟΥΓ 8ὴ δοοομηῦ; [δύ 

πὸ} πᾶν ἀο {πὶ ψ 1: 
ΟΥ̓ δῃᾶ ποῦ δ τη βρη 
ἴηρ, ἴοσ (15. που θ6 
ἀδυλδβῖηαρ᾿ ἴο σοῦ. 

18 ΔΙῚ ΟἿ ῬτΥΘΓ. 
ΤΙ ΤῸΓ 5, ἴοὸΣ χὰ ἐγυβθ 

6 Ὦδνθ δὴ ποηδϑῦ 
σου βοίθῃσρ, 85 6 ψΊΘῺ 

Ἂο οοπάποῦ “ΘΟ ΒοΙν δ᾽ 
᾿ ΒΟΏΘΒΌΙΥ ἰπ 8} ἐπί πρθ᾽ 
“19 Βυΐ 1 εχῃοῦ τοῦ 

ΤΆΟΤΘ ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ ἴο᾽ ἀδ᾽ 

ἰῃ15, ὑπαῦ Ἱ τλϑ Ῥε: 

τοβίοσεα ἴο του {μὲ 

Σ  βοοποῦ, ἧς οὐἶτς 
2ΟΝον. λᾶγ, ἐμ 

αοὰ οὔ΄ Ρθδαοο, ὍὮοΟ. 
Ῥσουρηῦ ἀρ. ἔτομι. 
ἐμ ἀξδδαᾶ ὑῃ6 ῥτϑὰῦ 
ΒΒΘρΒογᾶ. οὐ δ6 

ΒΘ ψιὰ ῃ6 ὈΪ]οοάᾶ 

Οὗ δὴ δ ΘΧ]ΔΒΟΠΡ. 

σονθηθϑτῦ, ΟἹ Τιοτά 

1007 

᾿Ιησοῦν, 21 καταρτίσαι 
“6505, Τῆϑ νυ Ὡθ δα: ἀοννῃ 

ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι. τὸ 
Βοοα (5) ἰἴο {π6 ἴο ὁ τῆς 

αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ 
ΟΥ̓ ΠΣτα,. ἀοίηρ ἴθ 8 ἐπ6 (μιη6) 

ἐνώτειον αὐτοῦ διὰ ᾿ ᾿Ιησοῦ 
ἴᾳ ϑίθξς ΟΕ τα ἰβσοῦξῃ “6βὰβ 

: ἡ δόξα εἰς ᾿,τοὺς αἰῶνα 
ἴο οα {πᾷ βἼουν. ἱπίο λον ἀπας 
αἰώνων-- ἀμήν. ᾿ 
565; ΘΙΏΘΩ, 

22. Παρακαλῷ δὲ 
᾿ 1 ὅ1ὰ ἘΠΟΟΌΓΣΑΡΊΩ Ῥυΐ σοῦ, 

τς ἀνέχεσθε τοῦ -- “λόγου 
Ῥουου: δοϊάτμα 56]ν 65 Ρ οξίδε - νγοτὰ : 

παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ. -βραχέων 
Ἐποοιγαδολθηΐῖ, ᾿ 8 η65 ἔξοχ: 

ἐπέστειλα. ὑμῖν. 28. Γινώσκετε 
Ὶ βρῃΐϊ ρου: ἴο τοῦ. 

τοῦ 

ΨΨ}1 

εὐάρεστον 

Γ(σὶβῖ, 

τῶν 

ἀδελφοί, 
Ῥχοΐμεσβ, 

τῆς: 

ὑμᾶς, 

᾿πὸν ἀδελφὸν [᾿ 
ΒΕ τοῦ ΚΩονΝΩΒ ἴδε ῬχοίδεΥ 

ἡμῶν Τιμόθεον. ἀπολελυβένον," --:᾿ μεθ᾽ 
ΟΣ 15 ὙΠπηοίαν Βδνὶπς Ῥϑρη: ἀρλδκα ἕτοτω, ᾿ς ΑὙΤᾺ 

οὗ ἐὰν τάχειον. ἔρχηται. 
ψΒοχα Βε-  ζΞυ ΤΏΟΓΤΘ ἸἸΟΚΙΣ Π6 ΤΑΒΥ Ὀ6᾽ σοϊμίη δ᾽ 

ὄψομαι ὑμᾶς. ΄ τ 
1 58.811 586 “σοῦ. : . ᾿ . 

4 Ἀσπάσασθε, πάντας - τοὺς 
ατεοῖ τοῦ 81 ἐμ (οπ68) 

ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς - ἁγίους. 
βονοσαϊηρ οἔ του. δα 811... τὰς. ΠΟΙ͂ (δ: 

᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας. 
Ατα ρυεεηρ στοῦ ἐπε (οη65) ἔτοτι ἐπὸ ΤΙΔΙν. 

25 Ἢ τ: χάρις τ μετὰ πάντων 
ἘὰΠ6 πτὐπᾶεξοσνθᾶ κΚἰμᾶπμθθβα. τὰ - 81 

ὑμῶν. ᾿ ᾿ ιν 
οἵ του. 

ὑμᾶς ἐν παντὶ 
ἶ Ὄνου 

θέλημα 

Ὑγ6}- 1 αβῖης 

“Χριστοῦ, :- 

οὗ ἴ 6 

ΞῸΣ ἐμ6- 

ἰσουρα 5Βδοσί' [νοσζὰβ Ϊ 

ἸΏρ5 ὑσ 41]: 

ἨΕΒΒΈΕΝΥΝ 18: 21---9ὅ 

Ζθθα5, Φιθασΐρ χοῦ 
ΠΏ Ἔνεσν ροοά ἰπΐηρ 
ἴο ἀο πὶ ψ1}1, ρογ- 
ΤΟΥ: ρΡ᾽ ἴῃ τ ὨΣΟυΡΉ 
σεϑθὺβ Οηγσὶσ ἰδὲ 
ΨΜΨΏΪΟΙ 18. ψ 611 -Ὀ]θαβίηρ 
ἴῃ Ὧΐϊ5. δισῃῦ; ἴο- ΨΏΟΙ. 

06... [86- βἹοσν. ΖΟΓΘΥΘΣ 
δρᾶ ὄνασ. ΑΙΏΘΏ, 

2 ΝΟΝ  δοχβοζΐ 
σοῦ, ὈΓΧΟΙΠΘΙΒ5, ἴο Ῥ68Σ 
αὶ ἰηΐβ -ψογᾶ ΟΥ̓ 
ΒΠσΟυΓϑροσηθηῦ, ἔοσ 1 
ιν, Ἰηἀθοα, σοῖ- 
ῬοΟΒΘΩ͂ 84 ἰ᾿ούϊοσ τὸ 

που. ἴῃ ἔθ Μογᾷ5, 
23 Τὰ Κα μοῦδ ἐμαῖ 
ΘΕ Σ΄, ΠΡτοῦβον. τίχαο- 
Ἔν... Ὧ85 ὍΘ. :6- 
16α5θά; σι: ἜΜ ΏΟΘΙΩ, 

}11: ὯΘ. σοπιθαὶ ααϊ08 
ΒΟΟΏ, 1 5081]: 566 

ἼὙἼτζοσ. 

᾿2ΖάΟΙνθ τῶϑ βτδε- 
ἱ . 811 [ῇ0856 
ΏΟ 8:6 ἰαᾳκίησ ἐπ 
1δδᾶ ᾿δθιοηρ σοὺ δηᾶ 
ἴο 811 8 ΒΟΙΤ Ομ. 
Ἰδῦβθ πὰ ΤίαΙν, βομᾶ 
χοῦ ὑμὶν ρτθοιϊηρδ. 
- 5 ΤῊ6. ἀπ δεοσβουνυθᾶ 
Κίπἀηθβα με. διὸ 8} 
οὗ “σοῦ. --.-..- τὼ 



ΙΑΚΩΒΟΥ 

ΟΕ ΤΑΜῈΒ 

᾿[ησοῦ Χριστοῦ 
᾿ [6 Ὁ ΕἸ] 

ἐν τῇ 
ἴχ ἰμ6 

1 ᾿Ιάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου 
Φαχῶθβ οξαοᾶ εδῃᾶ οξτοχᾶ 2658 

δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς 
βίδνα ἰοΐβε ἔννεῖνθ ἴπρὲβ Ὧ16 (0685) 

διασπορᾷ 
ἀἰδροσυϑίοαι 

χαίρειν. 
ἼἸο 6 τϑ]οϊοΐης. 

2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, 
ΑΙ ἦον δου βιᾶρυ τοῦ, Ὀσοίωθυβ οἔτηρ, 

πεὶ ρασμοῖς περιτπέσητε 
ΏΘΏΘνΟΣ Ὁ ἐγῖα 15 τοῦ ταϊδμΐ 8411] δτοιηά 

ποικίλοις, ὃ γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον 
νϑχίοιβ, Κυονὶηδ ἴα ἰὰς Ῥ͵ΟΟΣ 

ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν" 
οἴνου οὔποθ Σαϊτῃ 15 γνοσκιὴρ ἄοννι οηἀτζϑαςς; 

4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, 
ἐμ6 υΐ δράσσδησθ νοῦς ροχίδος 1οὲ 1 6 ανίῃδ, 

ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ 
ἴπ οτᾶσχυ ἰδὲ ὙΟτΙ ΤΏ. 6 Ῥοσέοοί δια 

ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 
ἍΏΟΙΘ ἴῃ (ΘνΟΥν) ρα, ἱἰὰ ποίδϊηρ ἸΔοκίηρ. 

ὅ Εἰ δὲ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, 
ΙΣ πὸ δύγνοῃθ οὔσου 15]βδοκίηρ ΟΣ νν]ἱϑάοχηῃ, 

αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος 
16. ΐτῃ Ὧ6 δεκίη 5 Ῥεοξιᾶθ ΟΣ ἴῃ (οπ 6) εαἰνίηῃδ. 

ὅταν 

θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, 
οὗ σοῦ ἰο 811} ΒΙΔΘΙΣ δηα ποὺ ΧΟΡΧΟΘΟΒΙΏδ, 

καὶ δοθήσεται αὐτῷ: 6 αἰτείτω 
δηῃᾶ τ 1} Ὀ6 βίνθα ἴο Εἶτα; 16 εἴτα 6 δοίη 

δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος, 
μα ἴὰ 2αιϊ ἢ, ποίμιῃσ πάρι λ ἔογ 5618 αἰνία οαϊν, 

ὁ γὰρ διακρινόμενος 
1ῃμ6 (ΟΠ 6) οτ ΤΡ ΊῺ ἔοχ 561} αἰνταθα!]ν 

ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης 
845 Ῥεϑὰ ΚΘ ἴο (βυσβῖη 5) αν οὗ Ξθα 

ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ᾽ 
ἐο (οπ 6) Ρείῃρ ἀτίνθῃ. Ὁν δα δᾶ Ῥεΐϊὴρ ὈΙοννῃ δρουῦ; 

Ἶ μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος 
ποῦ 0Υ 1εἰ Εἶπι Β6 βΒῃρροβδίθιβ ἰδ ΤᾺ 

ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ 
{μα ἢ Ψ11 τασεῖνα δησγίῖρ Ὀοδίαα 

1008 

τὲ (οπ6) 

Ι σδῖηθϑ, 8. 5ῖδανθ οἵ 
Οοᾶ δῃά οὗ [8868] 

Ιοτὰ σεβὰς ΟἸσίδὺ, ἕο 
(88 ἔννεῖνθ ὑγρδ5 ὑπαὶ 
Δ΄Θ βοαίογρα δρουῦ: 

ατοϑούϊηρε! 

2 Οοπδίασν 1 811 Ἰον, 

Ρ Ὀτούθυβ, ΨΏΘη 
τοῦ πιθοῦ ψῖ ἢ νϑγ- 
ἰοῦ ἐσ1815, 3 Κπονίην 
85 τοῦ αἀοὁ ἰῃμϑὺ τηΐϊς 
ἰοοίβα αὐδην οὗ χοῦ 

4 1 ΜΟΥ οὐδ 6η- 

ἄυγϑησδ. 4 Βυὺ οὐ δὴ- 
ἄυσγζϑησο ἤδνθ ἰΐ5 ΨΟΣΚ 
σοΙλριθίο, ἰ8ὺ χοῦ 

ὙΔΔΥ Ὀ6 σοιηριοίθ πᾶ 
Βου πα ἰῃ 811 τοϑρϑοῦβ, 
ποὺ δοίης ἴῃ δὴγ- 

ἐδὶπρ. ΝΙΝ 
ὅξο, ΕΦ δὴν ΟοἿδ 

οὗ νοῦ 15. Ἰδοκίηρ “1 
τυἱϊδάομι, οὺ τὰ ΚΘΘΌ 

ΟἹ δϑκίηρ αοά, ἴοῦ 
Ὧ6 φίνθα σΘΏΘΓΟΙΒΙΥ 

ἰο 411 δῃᾷά σνιμοιῦ 

τΘρσ δ ῖτρ; δηᾶ΄ Τὸ 

Ψ1 6 ρσίνθῃ Ὠΐπ. 

6 Βυὺ οὖ πῆ) ΚΘΘΡ 

Οὐ δϑκίηρ ἴῇὴ ζϑιίῃ, 

ποὺ αἀοιθύϊηρ δὖ 8]], 

ἔοθ᾽ Ὧ6 ψ͵Ἐὼο ἀουδίβ 

15. ἴκὸ 8 αν οὗ {ῃ8 

βδθὼ αγίνθῃ ὉΣΥ [8 

σία ἀπ ΙΟ δροαῦ. 

ΤᾺ ἴδοῦ, Ιοῦ ποὺ {μδὺ 

ΔΩ ΒΌΡΡΟΘΘ ἰῃαὺ δ6 

ΨΜΗ1 τϑοθῖν δηγνυίηβ 

1009 

τοῦ κυρίου 8 ἀνὴρ δίψυχο 
οὗ 6 Τιοχᾶ ΤᾺ] ῬΘΙΒΟΣ ἐρονυχο σις 

ἀκατάστατος . ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
ποῦ βίδημ δ ἀοννῃ ἴπ 811 ἐῆς. 'Ψαν5. οἕξ Βΐπι. 

Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ 
Ιιϑὲ Ηεἰπὶ 6 Ροδϑϊη δὰ ἰῇς ὑσγοίῃου: {πὸ 

ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 1 ὁ δὲ 
Ἰονῖν (ο6) ἴῃ ἰῇ μοῖρ οἵ ΠΙχΩ, ᾿ ἐῆ6 αὲ 

πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι 
τίς ἢ ἰπ ἴδ8 Ἰον λ655 ΟἿ Ηΐτα, Ὀθοδαβα 

ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. 
85 Βοννοσ οὗ νοσοίδεοι Ὧ6 Ψ11|18ο Ῥεβίάβ, 

11 ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν ᾿ 
Ἐοβθ6 ὉΡ ξοσ δα ΒΣ ἰορϑίμου υἱὲ. ὭΣ 

καύσωνι ̓  καὶ ἐξήρανεν τὸν. χόρτον, καὶ 
ὈΌΓΩΐΩΒ ρα δῃά 1 ἀσθα ἃΡ (πες νεοροίδοη, δπαᾶ 

τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ εὐπρέπεια 
1886 ἥἄονψοσ. οὐἱέ. ξθι] ουΐ δπα ἐῃὸ 6 }1-Π Πρ 655 

τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπτώλετο᾽ 
οὗ ἰμ6 Ζϑος ΟΥ̓ ἀεβίχον θα 1{5615; ἐπ5 8150 

ὁ. πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ 
186 ΤΟ (οΠ6) "ΠῚ τῃ6 ἡουΣΟΥ 5 οὗ Ὠϊτα 

μαρανθήσεται. 
ἍΨ11 ἔδᾶθ ἀννᾶν.. ᾿ 

12 Μακάριος : ἀνὴρ ὃς 
. ΗΔΡΌῸΥ ΤῊΔ16 Ρδυξοῖῖ 

ὑπομένει 
15 ὙΘΥ ΘΙ ΤΕΣ ὑπᾶεν 

πειρασμόν, ὅτι δόκιμος 
ἴχ18], ᾿ θαςϑαββ δρρσονεα 

γενόμενος λήμψεται . "τὸν στέφανον τῆς 
Ὠδνῖὴξ ὈΘσοσδ Β6 ΜΗ τΤρορῖνα [8 6 οὔονὴ οξίδα 

ζωῆ , ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς 
ΠΩ ΜΈΣΟΙ [σχονν] αν ταῖσδ το ἔμ6 (065) 

ἀγαπῶσιν. αὐτόν. 13 μηδεὶς. πειραζόμενος 
Ἰονῖηξ Βίτῃ. ΝΟ οὔδ6.. Ῥεϊηρ ἰσιοᾶ 

λεγέτω ὅτι ᾿Απὸ θεοῦ πειράζομαι" “ 

ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶ 
1ὴ6 οσ Οαοα ποῖ ἴο "6 ἔτεα 15 ΟΣ δα (ἐπ άςρ), 

πειράζει ᾿, δὲ. αὐτὸς οὐδένα. 14 ἕκαστος 
Ἐδ 15 σὴ δ "13 ΠῸ ΟἿΘ. - ἘΘΟΒ. (Ο6) 

δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς 
θὰξ 15 Ρεῖμρ ἔγσίθα' ἰ. 4 86 

ἰδίας ἐπιθυμίας 
ἄφϑισα- 

᾿ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος: 15. εἶτα 
Ῥοΐηρ ἄγαν οἱ δῃᾶ Ῥϑῖηρβ Ὀδίεα οἡ; ποχὶ 

ἡ ἐπιθυμία συλλαθοῦσα 
ἴδε. ἀαβτθ ᾿βανὶηβ τϑοοϊνϑᾶ ἰορείθοῦ 

{μ6 τίοῃ 

οὕτως καὶ: 

 ἷτ. 

ΦΑΜΕΝ 1: 8---1ὅ 

ἔσο σομονϑῃ;: 3 86 
ἰβ 8 Ἰηάροϊσίνα ΠΊ8Ὶ, 
πηδᾶν ἴῃ ΙΝ - 5 
ΨΜαγΞ. 

98 εὐ ὑπ6 ἸΟΤΙ 
Ὀγούῦμοσ ΘΧΪΌ ΟΥΣ 
ἷσ οχαχδιίίοῃ, 10 δηὰ 

ΟὯΘ ΟΥ̓ΟΣ 
Ηΐβ υμΠΠδίϊοη, Ὀ6- 

οϑδθ κὸ ἃ ΗΌΨΕΣ 
οὗὐ 6 ναϑροίδίϊοῃ Ἦθ 

ΥΙ ῬΆ55 δ ΔΓ. 11 ἘῸΓ 

πὸ. 80. Υἱδθὸ πὶ 

5 υΓηΐηρ δαὶ δᾶ 

ΙΡΏΘΥΒ 86 γορούδ- 

ο, δηᾶ 5 ΠΟΤΟΣ 

ἄτορβ οἵ δῃᾶ (8 
Ροδυν οἵ 15 οαὐναγα 
ΔΡΌΘΘΓΒΠΟΘ. ῬΘΣΙΘΏΘ65. 
5, ἴοο,. [6 Υἱ᾽ οἢ πλϑὴ 

Ψ11 ἔδᾶθ ΝΡ ἴῃ ὯΪ5 

ΕΥ5. οὗ 116. 

12 ἨΔΡῸΌΥ ͵ἰ5 88 δ 

ἰμαῦ Καθρα οἡ ϑπάυγ- 
ἰὼ ὑχ1δ], Ὀθοδαθθ ΟἹ 

Ὀθοουλϊηρ Δρ τονβᾶ μ6 

Ψ11 σθοθῖνθ [86 σσόνα 
Οὗ 1ἰῖο, ΜΘ σεδο- 

νϑ» Ὀχογδοα ἴο ἔοβθ 

ψὴο οσοῃίΐημθ - Ἰονϊὴρ 
13 ΧΘα ππᾶθὺ 

{π|81, Ἰοὺ ὩῸ ΟἿΘ 587: 

ἼἹ ἀτὰ Βαῖηρ ἐσθ ὉΥ 
16ὲ Εἰτα Ὑς ΒΕ ἰδδὲ. Εχοὰ αοα 1 δὰ ΒΘΙὩ ΚΝ ἰχιεά;" ἀοα. ΤῸ νἱ Θ᾽} 

ὑπϊηρ5 αοα σδηποῦ 6 
ἐσθ ΠΟΥ ἄοθϑ Ὧ6 Ὠΐηλ- 
5611 ὑγν ΔΏγΟΠΘ. 14.Βα 

ΘΟ ΟἿΘ ἰ5 ὑγὶθα 

Ὁ Ῥοίῃρ ἄγαν οὐ 

Δ ἃ οηϊὶορά - ΡΥ ὯΪ5 

ΟὟ ἀοπῖτθ. 15 ΤΏΘΩ 

[86 ἀθβίσθ, θη ἴ 
885 Ῥδδόσηβ ἔδυύϊ, 

Ἴλ Τομοναῃ, 18.:3,14.16π18,.. {π6Ὸ Ιιογᾶ, ΒΑΝ  ϑυν. 
αοᾷ, ψαϑνν; 

125 Τοῃοναη, {17,8,18,1τῚ 

ἐῃ6 Τοτᾶ, θυ λ18 ΜΟΥ Κα ΟΥΘΘΚ Τοχὶ Νο. 6); ποθ, ΒΑ. 



ΦΑΜΕΝ 1:16-- 1010 

ο πίκτει-. Σ5ς ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία βῖνεδ ἰσΠ ἰο δῖῃ; 
15 βἰνίησ Ὀἰγέα ἰο Ο΄ βίῃ, ἴδε μυαξ - 5ὶῃ χὰ ἴασῃ, 5, ΨΏΘΗ 

ἀποτελεσθεῖσα . ᾿ ἀποκυεῖ 1 Ὧδ85 δὰ ϑδοοοιῇ- 
μανίῃρ θθθὰ Βη 36 ΟΕ. 15 Ῥείη ὑσεβηδῃῖ ΟἿ ἰο [ ὉΠ5Πη64, ᾿τίηρα Του 

θάνατον: ἄθαϊῃ. : 

εαραίμι, 9.00 τ τὺ ἢν . 16 0ο ποὺ ΡῈ 1λῖἶβ- 
16 Μὴ - πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου [16ἅ, τῶν θεϊογϑᾶ Ῥσχοίῃ- 

. ΝΟ Ῥαῦύουῦ ταδᾶβ ἴο οστ, Ὀγοίμεσβι οἶχηβ ίργς, 17 ἘἸΥΘν σοοσά 

ἀγαπητοί. .17 πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ... πᾶν [εὺ δηᾶ ΘΥοΥῪ Ρογῖθοί 
Ἰονεά. ἘνΕΙ εἰνίθβ. ξἕοοᾶ ϑδῃ ἜνΕΙΥ  ῃγρβϑηῦ 15 ἔγτοπὶ ΔΡΟΥΘ, 
δώρημα τέλειον. ἄνωθέν ἐστιν, [ἔος ἰὃ σοῖπεβ ἄοψῃ 

τπῖπε Εἴνϑιι Ῥεζζεοῖ. ἄτοτη αρύνατα 11:15, Ἰγοὰῦ {π6 ἘΔΙΏΡΘΙ οὗ 

καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, [(μ6 [ςε]6 5811. Πρ ΐ5; 
δίθρριαβ ἄονστι.. ἔγοσω  “π6: Ἐδίμεσ οξίθαεα ᾿ΙΡΒΪ5, ἰδηάὰ τὰ ἴα ἐμοῖο 

παρ᾽ ὦ οὐκ ἔνι, παραλλαγὴἠἠἠ ἔ [ἰ5΄ ποὺ ἃ νϑτϊαίϊοα οὗ 
Ὀαϑίαα πϑῦτα πο ἔδμογα 18. ΑΥΑΜΑ αν Ῥεβίᾶβ οὐ ] [ἢἡ}β6 ἐπτίηρ οἵ ὑπ8 

τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 βουληθεὶς |πῃμϑάον. 18 Βεοδιδα ΒΘ 
οὗ ταχαϊηξ,. οὔ ββδάον.  .. δνίῃξ ᾿Ξ. ΘΑ | τυ ὴ]ρὰ ἰδ; ὅδ᾽. Ὀσουσρῃς 

- ἀπεκύησεν τ ἡμᾶς. λόγῳ. , ἀληθείας, 15. τουτί Ὁ ὑμ6 ψογὰ 
ἈΘ ψγ88 ρσαρηδηξ ΟΕ ἴο - 8 ἰἰοψοτά., ὁῈ ἰσυία, -| οὗ ἐγαύῃ, ἴοτ τὰ ἰθ 

εἰς - τὸ εἶναι. : ἡμᾶς ᾿ ἀπαρχήν -. τινα τῶν [ΡῈ οοτίαϊ ἢγδ' ἔγαϊίβ 
ἑαῖο με - ἰσθε- α5 Ἐχβίξγιβ. βοθ ΟἿ ΔΘ ΟΥ̓ Ηἰς ογρδίδ. ᾿ 

αὐτοῦ κτισ μάτων. 19 ΠΟ ἰδ, ΤῊ 
ΟΣ 8... ΟΥΘΑΙΌΤΕΒ, θϑιονβᾶ ὑτούμοϑεβ. 

195. στε," ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ᾿ Ί ΝΟΥ τϑὴ χτσδὺ Ὅδ 
Βδ τοῦ Καονηβ, Ὀτούμουβ οἔτηε. . Ἰονϑα. β δρους πρασίηρ, 

ἔστω δὲ. πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς  “]ογ} δδοιΐ βρϑακίηρ 

τοὶ μῖπα 6 Ρὰξ θεῖν ᾿ἰχαθθ ᾿ αὐἱοῖζ ἰῃῖ0 ον ορουν πτδΙα; 
τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς [209 ἔἕοΣ γτηϑῃ 5 Ὑτδί 
τὴ8 ἴσας, 510 νυν ἰαῖο ἴδε - ἴο βρϑϑδῖκ, 510 ἄοεβ ποῖ. σους δὲ 

εἰς ὀργήν, 20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς οά5 τἰθὐθοιβη 688. 
1χῖο ὝΝΤΘΙ ογ' οὗ 816 ΡΘσΒΟῺ 21 Ἠδμοδ φαΐ ΔΌΤΘ. 1] 

δικαιοσύνην ᾿ ϑεοῦ οὐκ ἐργάζεται.  ΠΙΤΗῚ ν “ ἴθ 55 δα ὑμδὺ '5ὰ- 
δ 91: 1 ΝΝ ἷ ἱ ΝΜ : ΝᾺ ΣΝ ΝΠ 

. τρτουσῖς ΤΟΝ ᾿Βανίης Ραϊ. Ἄνα, Ζτότη ΒΕΙν 6 5 81 ὈἩϑάμαϑϑ, δια βιςοθρὶ 
πᾶσαν ῥυπαρί ἃ σ ἐν τ] τιθαα [6 ᾿τ- 

ίαν καὶ περισσείαν κακίας ν 
[-λζ- ΕΠ ΐσ6 55. πᾶ ἀρυαπάδηοα οὗ Ῥδᾶάμθϑθβθ ἴῃ Ῥιδαϊηδ οὐ Ὅ86 νοχά 

ΠΜΏΪΟΩ 15 8016 ἴο 5879 
πραῦὕῦτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον 
το]άπθθβ γχαοεῖνα χόυ ἰῇ ἰχωριδίεα Μοσα γοσα 5015. 

᾿ τὸν δυνάμενον σῶσαι. τὰς ψυχὰς ὑμῶν. ᾿Σ2 ΗΟΜΘνΟΓ, ὈΘΟΟΠΙ8 
ἴη8 (οπ6). Ῥείη 8016 ἴο βανα Ἐμ86 βοῦ]β ὃ τοῦ. ἄοοβ οὗ. 6 ποτγᾶ, 

2 ΄. Γίνεσθε δὲ. ποιηταὶ λόγου καὶ δᾶ ποῦ. ὨΘΆΓΟΥΒ. ΟἿΪΨ, 
ΒΘ χοῦ Ὀδοοσαϊαβ. μὰς ἄοοῖβ οἵ ψοτζτά δηᾶ ἀθοεινιης γΟΌΓΒΘΙΨΒΒ 

μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς. - 
ποὺ ἤρδσοιβ ΟΣ] . Τροκοιίηρ' 65:46 56 ῖνθϑβ. ΓΒ 18.158 τοδβοῆ- 

ἴῃρ. 29 ἘῸΣ 1 δγ- 
28 ᾿ ᾿ ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν Οὔδ ἰ5. 8. Ἡβαγας οἵ 

Βεσδῖιδα ΞΞ ΔΏΨΟΣΘ ἐεῖ-οροτις οὗ ψνογτὰ 15 

καὶ οὐ ποιητής,{Ὠ οὗτος. ἔοικεν ἴμ6 ψοσά, δπὰ ποῖ 8 
δῃὰ ποῖ. ἄοεσ, 115 (οι) 85 Ῥθθὰ ΠΠκῈ  ἀοαν, [18 οὔθ 15. 2Κ8 

101. ΦΑΜΕΝ 1:24-:.-2: 5. 

δ΄ ταδχν ἸοΟΚίῺρ δὖὺ 5 
᾿δθαταΙ ἔϑοθ πὶ 8. τιΐτς 
ΤΟΥ. 24 ἘῸΓ 6 ΙΟΟΙ5. 
τοῦ. ΪΠΞΘΙΙ͂, δηα οὔ 
ὯΘ ροθβ δῃᾶ ἰτηπιθαϊ- 
δον ξοτροὶβ ψ ῆμδὺ. βοτὲ 
οὐ χπδὴ Ὡς 15. 25 Βιι 
Ὧ6 ΨψΏΟ ὈΘΕῈῚ5 ἰῃηΐο (6 
Ρογίθοῦ ἰὰᾶὰν ὑμαῦ -Ρ6- 
ἸοΩρΒ ἴο. ἔτϑϑάοχῃ. δηα 
ΜῈ ουϑίδὺς τὰ [1], 
ἐδ [8], Ὀθοϑῦβδ 

᾿ἀνδρὶ κατανοοῦντε “᾿ τὸ πρόσωπον ( 
ἴο ΤᾺ816 ῬΘΥΒΟΠ, τη ἀονντι της ἔδοδ. 

γενέσεως αὐτοῦ. ἐν 
οἱῆς,  Ὀὐπἢ σὲ Ὠΐτα 1πι. 

24 οοκατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν - 
Βαιαϊαᾶρα ἄου ἔοὸσ ὨΛΤΠ5ΘΙΣ δηα Ὠ6 Πδ5 σοσιο ΟΕ 

καὶ εὐθέως ἐπελάθετο. ὁποῖος ν. 
δηα -᾿τητηραϊδίθιν ἢ ἔζοσβσέ. οὗ δὶ βουσὲξ Πὸ τνδ5. 

255. .ὁ  ἘΣἼᾷ8)Δδὲ παρακύψας εἰς νόμον 
Τῆς (οη6) πὶ Βανι διοορεά ἘΣ σΙᾶΘ ἰηΐο. ἰδὲνν 

τέλειον. τὸν τῆς ̓ ἐλευθερίας. καὶ 
Ρατξεοξ  : [μα οὗ ἐπ - Ἄζβεάοζω ὃ ΕΕῚ ἈΦ ουδα ποτοῦ προ 8 

παραμείνας “οὐκ ἀκροατὴς] “παν ρα 

Βανίῃρ τοιηδίηθα βϑδβίας, εὐ ποῖ - Ἀδαχοῖι ὡ δ6 Ποῦ .: Ὡς. ἀστης 

ἐπιλησμονῆς - γενόμενος... ἀλλὰ ποιητὴς [ [0]: ῬΡ Α “ β 
ΟΥ̓ ξουρεύξαϊηθθ αν ΒΘσοσὴΘ Ῥαξ. ἄρον ἐ26 τῇ 
«- - ΔῺΥ ΤΊΘῺ 5665 
ἔργου οὗτος μακάριος ἐν. τῇ ποιήσει - . 
οὗ ΜΟΥ, {πὶβ (0Π6) δρρν ἴῃ ἐπα ἀοίΐπα ἰο ἈΡΤΙΘΟΙΣ εἶν Ὀ6 ἃ 
πον . ΟΥΤΏΘΙ ΨΟΙΒΏΪΡΟΥ 8 
τοῦ..: ταῖις"- Ν - " : ἤ 

τ ῥπκῳ με σάρ με, ΝΞ ΜΝ χοῦ ἄοθβ ποῦ ̓  ῬτϊαΙδ. 

26 Εἴ τις δοκεῖ - -᾿ θρῆσκος --- ἰδ ἀοΒξῦο, δὰ Β065 
ον ΤΕ βηνόηθ 5 1ἰηκίηρ. ξοστοδι ψοσβηῖρος [ ὉΠ΄ ἀασθίνίηρ ᾿ΗΪδ. ΟΥΡΣ 

εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν ἑαυτοῦ." ἀιθατῦ, Ὁ Μ15 Τα Β᾽Ά. 
ἴοε ποῖ Ιδδάϊῃξ Ὁν ὈσΊα16. . Τηθθθ οὗ Εἰτη56 1 ἢ ὉΤΗ͂Σ 2 :ὙΟΥΒΏΪΡ 15. 

ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν - ἑαυτοῦ, τούτου [ΠΠ|6, 27 ὙΠΘ ἔοττας ΟΣ 
Ῥαξ τηϊβιθαδίηρ. Ὠθατὶ οἵ Ηἰπηβα]ξ, ΟΕ [815 (οπϑλ. ΝΣ ὦπα ἰ εἰρθα 
, ς ; δα ἀρ 16α ἔτοτ 

μοταίος “ἢ θρησκεία. 27 θρησκεία ἐπ βἰαπάροϊπι οἵ οὔτ ναῖὰ - [πΠ6 ἔοσταῃ Μ᾿ τνουβηἷρ, ἘΌττΩ Οὗ ΟΥΒΗΙΡ 

καθαρὰ καὶ ἀμίαντος. παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
εἶφᾶὰῃ δπᾶ υπαϑδιθα. μαϑιαθ τῃξ αοῦα δῃαὰ Ἐδίῃεσε 

αὕτη. ἐστίν, . ἐπισκέπτεσθαι. ὀρφανοὺς καὶ 
1815... 15, ἰο Ὠ6 Ἰοοκίηβ ΠΡΟ ΟΥ̓ΡΏ8Ω5 δηᾶ 

χήρας. ἐν τῇ. θλίψει. αὐτῶν, ἄσπιλον 
νίδονο. ἀν ἴθ - ἐἱρθιμβίίου. οἕ ποτα, τὐϊδροξ ρα 

ἑαυτὸν --- τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 
μάχαι ἴἰο 6 Κεορῖπε ἔτοτα.. ἴμ6. -ψοσα. 

») -Αδελφοί μου, 

αοά πὰ ῬαΠΕΥ ἴδ 
ἀῖϑτ [ο΄ ἼΟΟΚ 8:6. 
οὐρβᾶηβ δὴηᾶ ]ΔΟῪΒ 
ἴχ ὑεῖ ὑγιρυϊαίίοῃ, 
δα ἴο Κϑὸρ ΟἸΘΞΕΙΣ 
σαὐμοὺξϊ 5ροὺ ἔξογα ἴῶ6 
ΟΣ. 

ο. ῬΜν ᾿ῬγοίΠοσσ, χοτ 

πδΥθὶ, ποῦ: Ὠοιάξτρ: 

{π|: Ζα 1 π ΟΥὁ οὐν Τογὰ 

, 655 ΟἾγἰϑύ,. ΟἿ 510-- 

ΤΥ, ΜΙ δοὺς οἱ ἔδ- 

νοσἰυΐδτα; 816. ΥΟΤ 7 
(2 ἘΌΣ, 1 8 τϑη “ἢ 

ΒΟΙΑ ΕἸΏΡΕ.- οὐ ἰδ Βη- 

"μὴ ἐν προσωπολημ ίαις 
Βτγοίμεσχβ οτης,. ποῦ: ᾿ τεοθρ οη5 ΟΥ̓ ἔβοεϑ 

ἔχετε “ τὴν πίστιν τοῦ" Κυρίου: ἡμῶν᾽ 
ρθε ὕοῦ Βανίηρ ἐπθ  - Ζδ ἢ ᾿ οὗ πὸ: Ὁ ΤΟΥ" - Ὁ 5 

[ησοῦ. Χριστοῦ τῆς δόξης; 2 - ἐὰν ΄““ γὰρ 
ΟΥ̓ 6515 ΘΗ σῖβὶ οὗ 8 - ΒΊΟΥ ᾿.. ΤέονΟ - Τοσ ̓  

εἰσέλθῃ: εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ ᾿ " ᾿ 
ῃς ταϊρῃξ ΑΝ ἰηΐο βυπαθοβὰθ οὗ γοῦ χῦδ16 ΡΈΊβοῦ 56. 5 δα 1 ΒΡ] Πα) 

χρυσοδακτύλιος ἐν - - ἐσθῆτι λαμπρᾷ, ] οἰονίηρ Θαύθεθ ἰπίο 
Βοϊάθι- σα, ἰπ- . αἹοίπίπε. ὑσὶ, |8 ραύμοσίηῃρ οὗ τοῦ, 

εἰσέλθῃ ὀΣΖδὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ [Ὀυῦ..-8 ΡΟῸΣ ΟΠΙΏΘᾺ] 
86 5ῃουὰ οποίος Ὀπΐ. δἷβο. -᾿ ῬΟΟΥ ἴπ ἈΠῈ ἐπ ΔΙ πν αἰοίῃξηρ,. 8]- 

ἐσθῆτι; 9 . ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ [8530 Θῃηΐογϑ, ἃ γεῦ τοῦ 

οἹοίμτην, τοῦ ταϊδῆμ ᾿οοῖς προα Ῥυΐ Ὅροι [ἸΟΟΙς τ [βνΟσ ὍΡΟΙ. 
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τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν 
186 (06) ὑνθδυίηξ οἸοϊμίας ἰπθ Ὀτὶδ εν 

καὶ εἴπητε σὺ κάθου. ὧδε καλῶς, 
δια χοῦ τσ ΒΥ Ὑοὺ ΡῈ νοὺ βἰτεϊησ Βοσθ Βηδιν, 

καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι 
πᾷ ἰοὸ ἴμᾷ6 Ῥοοῦσ (ομ6) τοῦ σαϊσαῦ βαν οι βἰδηᾶ γοὰ 

ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου, 
ΟΣ Ὀ6 χοιῖ βἰττσ ἴμοτα ὑπᾶφρτ 6 ἑοοίβίοο Ο͵ΏΘ, 

4 οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ 
ἡοΐ Ψοτο τοῦ ἡπασεα το [πὶ 56 Ιν65 δηᾶ 

ἐγένεσθε κριταὶ διαλογ γισμῶν πονηρῶν; 
Ὀφοξδῖὴθ τοῦ 7υ.αδο5 ΟΥ̓ αἰνϊἀοα τοοϊκοιὶη 5 τῦϊο κα΄ 

ὅ ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ 
ΗρδΙ γοσ, Ὀσοίμβεσ οἔτηθ Ἰονεά. Νοΐ 

ὃ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμ μφ. 
ἴτῃ6 αοὰ σἤοβα {με ῬΟΟΣ ἴο ἴε ΨΟΓΣῚΙ 

πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς 
6 τὶς (65) ἃ ἔα πᾶ ἈΘΙχΒ ο 

βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς 
Κιηράοωυ ΟΥ̓ Π6 Ρῥσοϊαϊβεα ἴο δ (0165) 

ἀγαπῶσιν. αὐτόν; 6 ὑμεῖς δὲ .- ἠτιμάσατε 
Ἰονίηβ Αἰτηῦ, οΥοῦ Ῥυξ τοῦ ἀϊϑῃοποτθᾶ 

τὸν πτωχόν. οὐχ οἷ πλούσιοι ᾿ 
ἴδε ῬΟΟΣ (0Π6). Νοὶ μ8 ΤΊΟΒ (0165) 

καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ 
ΓΘ ὈΒΙΏΒ ΟΜΨΟΙ ἀοννα οὔ του, δά Τὸν 

ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια; Ἶ οὐκ 
ἰπῖο 7υἀρτηθ ῬΙΒΟΘΒ Νοΐ 

καλὸν ὄνομα 
ὭΔΙΩΘ 

ΔΤ ἄγδαβθίο τοῦ 

αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ 
{ποῦ τὸ 6. ὈΙΔϑρ θυ (6 ξ:}.1:} 

τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 8 εἰ 
ἴὰς (οπ6) μανϊηξῖ ΥΩ, 1πνοῖκοάᾶ ὑροὸὴ του 1 

μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν 
ἰμᾶθοα-ἴο ψγοιῖὶ ἸΔῪ τοῦ 8.6 Βηϑηΐηρ - ΚΠ ΡΝ 

κατὰ τὴν γραφήν ᾿Αγαπήσεις τὸν 
δοοοσάϊησ ἰο ἰῇ6 βοχίρίασαε ὙὟδυὐοιι 5281] ἴΙὸνα. ἰῶς 

πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε" 
ἈΘΙΒΏΡΟΣΙ οὗ γοι 85 ὙΟΌΓΒΟΙΣ, ΒΏΘΙν τοὺ ἃῖε ἀοΙη 5; 

9 εἰ δὲ . προσωπολημπτεῖτε, 
1 Ριιϊΐ γυόοῦ 816 βῃονν:ηρ γασθοῖοη ΟΕ Ζ86 65, 

ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ 
ὙΟῦ 8:ῸῈ ΨΟΣΚΙΏΣ, ῬοΐῺ  Σορσονρα ὉΣ {π6 

νόμου ὡς παραβάται. 
ἷἴανν 85 χδηϑΕΓ 550 15. 

10 “Ὅστις γὰρ. ὅλον τὸν νόμον 
ὝΠΟ - δὴν 2οὸτ ὙΏΟΙΘ τὰ 8 Τῶν 

τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, 
ταὶ οῦβοσνθ, Πὸ γχηϊρῃὺὶ ἐτὶρ Ὀπὲ ἴὰ οπθ (ἐπί 6), 

γέγονεν πάντων ἕνοχος. 
6 Ὧδ5 θθοοίηδ ΟΥ 811 (0065) ΟἿΘ6 Ὠ6]α :Ὰ. 
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[ῃ6Ὸ οὔθ ψϑασΐηρ (ῃ6 
ΞΡΙΘΟαΙα, οἱοίῃίηρ δηᾶ 
58: “Ὑοὰ ίβδκο ὑμὶς 
δοαὺ ἔθ ἰὼ ἃ ἢπρ 
ΡῬΙδοθ," διηᾷ συόοῦ ξ8ὺ 
ἴο [6 ῬΟΟΥ ΟὔΘ: “ὥου- 
ΚΘορ βύδῃαὶηρ,᾽) οΥ: 
ἜΔΚ6 ὑμαὺ βοαῦ ἰἤθγα 
ὍΠΟΥ ΠῚ ἔοούείοο!,᾽ 
4γοῦ δγα Ο61855 ἀἰ5-: 
ὉΟΙΟΩΚ δθοὴρ ψΟῸΓ- 
ΒΕΙΝΟΚ δὴ συοὸῦὺὐ Ὦδγνο. 
Ῥθοοὴθ πιᾶρσοα το θν- 
ἴὴρ ψοκθᾶ ἀθοϊβίοῃξ, 
'5 ὑμαῦ ποῦ 5023. 

ὅ Ιἰδίθη, τὰν ὈοΙονϑα 
Ὀτοίροσβ. αοά οὔοξα 
8 ΟΘ5 ΏΟ ΓΘ ῬΌΟΥ. 
τοϑθούζρ ἴῃ6 που] 
ἴο 6 σίοῃ ἴῃ ἔα [ἢ δι 
Ποῖτβ οὗ 88 Κιηράοτχῃ,. 
ΨΏΪΟΏ Π6 Ῥχογδεα ἰο. 
ὑμποϑθ ΨΟ ον Ὠΐτη, 
αἰᾶ ΒΒ τοὶ ΘΎου, 
Ὁποῦ, δνθ αἰβΏοη- 
ΟΥΡΩ 88 ῬοοΣ [ΤὩ8Π].- 
ἼὨ6 τίσ Ορρστθδε τοῦ, 
δηᾶὰ ἴδεν ατὰρ τοῦ 
Ῥοζοῦθ Δ σουγίϑ, ἀο. 
ἴον ποὺ 7 ΤῊΘν Ό185- 
ῬΏρΘ 6 ἤμπθ Ὡ8Π16 
ὉΥ ΨΜΏΐοη τοῦ ψ6Γ8 
οΔΠ16α,. ἀο μον τοῦϑ 
8 Τί, ον, γοῦ ῥγϑοίϊοθ 
σατΥγίηρ' οὐ ἴῃς Κιηρ- 
ΙΥ Δ} ϑοσοσαϊηρ ἴο 
{86 πουίρίυσο: 

ϑΒυῦ Ἢ τοῦ σορύϊηπθ 
5 ονὶηρ ἔδνου 51, 
Υοὸῦ 81:6 ψοϊκίῃρ ἃ 
ΒΙΏ, ΙἴὉΓ Ὑοῦ 816 σϑ-. 
ῬὉτουθα ὉΥ ῃ86 Ιδὺν 88 
ΚΓΔΏΘΡΥΎΘΒΒΟΓΞ. 

10 ΕῸΣ ΜΏΟΘΥΟΣ. 0ΡὉ-. 
βοῦν 81 6 Ι8. 
Ρυυῦ Πι8κθ5 8 ἴδ|58 
βίθῃῃ ἰῇ οὐδ φοϊηῦ, Π6 
Ὧδ5 ὈΘοοχη 8 οἴοηᾶ- 
ΕΓ δραΐηδί ὑπο 8]],, 

“χοῦ. 
ταιῦδβὺ ἴον ψουγ παρ -' 
ὉΟΥ͂ 85 γΟΊΓ,ΓΒΕΙΙ," τοῦ, 
816 ἀοίπρ αὐἰ|6. ψ6]].. 
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11 ὁ ᾿ γὰρ εἰπών. Μὴ [11 ῈἘῸΣ ΒΒ τψῶο βαία: 
ΤΏ (οῃ 6) τ ΤΟΣ Βανίηρ 5βαϊᾶ Νοὶ “ΟῚ χηϊϑὲ ποὺ σοπλ- 

μοιχεύσῃης εἶπεν καί Μὴ αχϊν᾽ Δαπϊίοῦν,᾽ 5αϊά 
ψοῦ δου] σοτηχηΐ δἀθ!οσν . 86 5δἱἰᾷ 8150 δ5ο: “Ὑοι χη τοῦ 

φονεύσῃς" εἰ δὲ οὐ [πλυτάογ," Τῇ, ον, γοὰ 
χοῦ 5μουά τλσάθυ; ἝΝ Ῥυξ ποΐ ἰ ἄο ποῦ σοὶ 8ἅ1|1- 

μοιχεύεις. φονεύεις δέ, [δ μαΐ γοὰ ἄο ταυτ- 
ψοῖῦ ἃτὰ οοτπαα!ἐτήτιες ἀδυϊίουν σοὺ ὅτὸ τηυσοσίη ναΐ, ἄσθγ, γοῦ ἤδγθ ὈΘΟΟΙ.Θ 

γέγονας παραβάτης νόμου. 12 οὕτως [ ἃ ἰγϑηδρτυθθθοσ οὗ δ. ψοὺ αν Ῥεοοῦβ ἰχϑβεουθϑθου ΟΥ̓ ἴδνν, ΤᾺῸΒ [12 Κ6θΡ οἱ βροδκίῃρ 
λαλεῖτε ᾿ καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς [ἴὰ βο ἃ ὍΔ. ϑδῃᾶ 

ἘΘ γοῦν βρθακίη δπᾶ ἐπὰ5 88 τοῦ ἀοΐηξ 85 [6 οἡ ἀοΐϊῃρ ἴῃ. ΞΌΘΗ 
διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες 8 ΨΥ. 85 ἴῆοβθα ἀὸ 

{πεν κλεῖ ΙΔ . ὉΣ ἔγδβεάοχα Βοίαβ ἀροιέ [τ ὯΟ 816 βοίησ ἴο 6 
κρίνεσθαι... -13 ἡ γὰρ κρίσις [ἡπάσοα Ὀν -[μ8 Ιᾶ οὗ 

ἴο Ὀ6 δίῃ β 7υάφεά. ΤῊ6 ῸΣ Τυαρτηφηξ [α,. ἔσθ -ὍΘΟΌ 16. 12 ῬῸΓ 

ἀνέλεος μὴ ᾿ ποιήσαντι ἔλεος: [ [π6 ομθ ὑπαὶ ἄοθβ ποῖ 
στο Σ ΟἾ τι ἰοὐμεῖ ̓ομθ) ποῖ Βδνβ ἄομθ ΙΏΘΙΟΣ; 

κατακαυχᾷταϊ ἔλεος κρίσεως. 
15 ̓ Ῥοδβίϊῃσ ἀοτνὰ ΤΘΤΟν οὗ ΦΤυαρστηθηΐ: 

14 τί ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν 
νηδὲ Ῥϑηθδὶ, Ῥχοίμθιβ Οἔχηθ, ἱἔονο Ζαϊ 

λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ 
ΤΆΔΥ μος τ νίΏΕ ϑοζθοηθ ἴο ΡῈ ανὶπηβ ΟΥΚΒ θαΐ ποῖ 

ἔχῃ; ἡ δύναται ἡ πίστις σῶσαι 
ἮΘ 8. Ὀ6 ἐβδνίπεν Νοῖῦ 15 8016 6 ξαϊΐ ἰο βανθ 

αὐτόν; .1565 ἐὰν ἀδελφὸ ἀδελ υμνοὶ 
Αἰτῦ. ἹῈ Θνου ᾿δελφὸς δ δελφὴ μαι ΗΟ ὶ 

λειπόμενοι τῆς ἐφημέ μέρου 

ὈΓΙΒΟύΐσΘ ΤΘΥΟΥ Μ1 
Ὦδνθ [8151] Ἰυᾶρτηδηῦ 
ψιϊυμουῦ πλθῦον. ΜΌΣΟΥ 
ΘΧΟΪ5 ὑγιπ ΡΒ ΉΟΙΥ 
ΟΥ̓Σ Παρτηθηΐ. -- 

1407 ψῇϑὺ Ὀεποδὺ 
ἰβ. 'ὖῦ, τὴν ὈχΟύοΥΒ, ἴῈ 
8. οολίδϊῃ ΟἿΘ 5605. ΔΘ 
δ85 ἔαλίῃ θυ Ὧ6 σο5 
ποῦ ᾶνθ σου ΤὨϑὺ 
Γαλλ σδϑηηοῦ σαν Ὠΐτῃ, 

ὑπάρχωσιν - καὶ ΟδῈ ἰδ 15 ΤΊ 4 ὈΤΟΙΏΘΓ 
816 αχϊβιίηρ δηᾷᾶ Ἰδοκίηῃρδ ΟΣ ἴῃ) 6 81 ΟΥ̓ 8. 5ἰδίο ἰξ 'ὰ 8 

τροφῆς 10 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς  μακοα 5ίαίθ διηᾶ 1806]ς- 
που αμηνξης, : τ 5ΒΒου]α 5. ας βοζχβθοῦβ ἰοὸ ἐμβοηὰ ἴῃ ἴῃ 1οοὰ 5υδιοϊδηῦ 

ἐξ ὑμῶν Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, [ἴοΣ με ἅδν, 16 γεὺ ἃ 
οὐδοῦ. τοῦ Β6 χοῦ βοίΐῃρ πᾶσ ἰπ Ῥθδςθ, ἰσογίδίϊῃ. οὔδ. οὔ τοῦ 

θερμαΐνεσθε. καὶ χορτάζεσθε, μὴ [8αὺ5 ἴο ὑπέμι: “60 ἱπὶ 
{..:} τς Ὀεΐτβ νναχταθα δὲς θα σοῦ Ῥεΐτρ 58 1586 4, ποῖ Ρβδοθ, Κβϑρ ψϑσιι ϑηᾶ 

: δῶτε ΗΝ ε αὐτοῖς τὰ » 
σοῦ 5που]ᾶ σίγα ᾿ς Ὀαἐ τ-ἴο ἴβόσα "ἢ 6 Ὑ61} ἔθ » Ραὺ τοῦ ἀο 

. ΜῈ , ποὺ ρ»ῖνα ἰμοῖ ὑπ η6- ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί : ; 
οοαδιθθ5 ἔογ Γ[ΓΙΠΘΙΣΊ 
Ῥοᾶν, οὗ ψῇδὺ Ῥαηοῆὺ 

(ἰδ πρ5) ὑροὰ ̓ 086) ΡΙθαβαηΐ οξίμε - Ῥοᾶν, νιῆαὶ 

ὄφελος; 17 οὕτως καὶ ἡ᾿ πίστις, ἐὰν μ 
ξονοσ ποῖ Ῥθηθεῖ Ξ:Ο ὙΠῸ δἷϑὸ π6 Ζῇ, Ἃς 1092. 17 ΤΏὰ5, ἴοο, 

ἔχῃ. " ἔργα, - νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἔαϊῃ, Ὁ 10 ἄοοθ5 ποῖ 
ἀξ γὴν [Ἢ βανίηβ ἍΟΓΚΞ, ἀοδϑδα β δοοοταϊηρ ἴο Βα ΜΟΥ, 5 ἀθϑά 

ἑαυτήν. : ' ᾿ ἴῃ 5617, -,- 
1561. ΕΣ 

18 ΝΟΥΟΣΥΠ ΘΙ δας, 8 

οοείαϊῃ οὐδ ΨΠΠ1 βᾶν: 

“Χοὺ Βᾶγνο ἰδίῃ, 8} 1 

Ὧδνθ ψΌσΚθ. ΚΟΥ τὴθ 

18 ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις 
Βαΐ ΨΠῚ 58) βοζβοῃβ Ὑοχ ἔδὲίῃ 8στθ Βαν δ 

κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν 
ΔΩ͂Ι φνοσκβ Ὅτ μανίπσ. Θμον νοῦ ἰοῶθ 86 
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“πτίστιν . σου -. "χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι 
ΖἸ οἔ νοι ἀραχὶ ξέοτα ἰὴ Ψοσκβ, 8861. ἴο γοὺ 

δείξω... ἐκ : τῶν ἔργων μου τὴν. πίστιν. 
1588} 5ηὴονΨ οὐδοῦ ἰῃδθ Μοσκβ οὔ πε ἐῃ6 25]. 

19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς θεὸς ἔστιν; καλῶς 
Ὄσσα. ἃτθ μειθνίηε ἐμαὶ οὔα αοὰ 153 ἘΠΕΙν 

ποιεῖς". . καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ 
ψοῖ 81 ἀοίηδ; 8158ὸο ἰᾷβε ἀδθίχομς δῖα Ὀβι νη 8ηα 

φρίσσουσιν. 20., θέλεις δὲ 
ἴδον σα Ὀτιϑιηρ ΠΡ. ΑΥΘ γοὰ ϑημης Ῥμυΐ 

γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε... κενέΊ, ὅτι... ἡ πίστις 
ἴο πον, Ο.. δὴ επαρὶν, ἐπὶ ἴῃ 6 Ζβίίῃ. 

χωρὶς τῶν. -ἔργων.. - ἀργή ἐστιν; 
δρϑσί ἔσόχα .-. 1πθ. "- ΟΥΚ5 ἀηοεεεοῖλνα 15} : 

21 ᾿Αβραὰμ, ὁ. πάτὴρ ἡμῶν. οὐκ ἐξ ἔργων 
ἌΡΥδθϑτα. ἐπα -Ξαῖποῦ Οὔυ ποὶ οὐδοῦ ΨΟΥΚΒ 

᾿Ισαὰκ, τὸν υἱὸν ἐδικαιώθη; . ́.. ἀνενέγκας 
ἵν85 6 Ταπεῆδα, ΑΔΕ ΡΟ ρΡ. ἴβαδο.-. ἴθ. 508 

αὐτοῦ -. ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 
οὗ Ηἰτα΄ ὭΡΟΩ . -- [88 ΕἸ 

22. βλέπεις " ὅτι... ἡ κυ πίστις 
Ὗοα 8:6 Ἰσοξκὶῃρ δὲ. ἰμδΐὶ. με: ΣΔΊ - 

. συνήργει --: τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ 
τα ΜΟΥ ΚΙ ἰοσοίμεσ. ἰο μα. ψοσκβ. οἴ. δῃᾶ 

ἐκ - τῶν ἔργων ἡ Ξ6:Σ6ᾷπίστις . - ἐτελειώθη, 
οὐδοῦ 6. ψοΟουΚΒ ἴδε... δι τνὰβ Ροσυξθοίθα, 

28 καὶ ἐπληρῴθη ἡ γραφὴ. ἡ ᾿ 
Δ᾽ ᾿ψ)ὰβ ΠΜΝ 1 6 βουϊρίυτο ᾿ ἐμ (οἢ 6) 

λέγουσα ᾿ἘἘπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, 
ΒΑΦΣΊΠΕ Βεϊθνεα μυαΐ ΑΡτϑδτ ἔο ἴθ Οοα, 

καὶ. ἐλογίσθη. αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ 
δῃὰ τ Ῥ͵}ὲ5 τθοκοηδα ἰο μΐτῃ ἱπίο Τἰδμ θούβηεξε, Δα 

φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 
ἡτιοηάᾶ οἔ σοά με; ἽΝ ΔΒ ἰαῖτα. 

(24 ὁρᾶτε - ὅτι ἐξ ἔργων 
ε. Ὗοῦ ΔΓΒ Βα. :ἰπδὲ ουὐδοῖξ. - ΨοΥΚΒ 

δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 
15 Ὀδίμε υβδεα ᾿ τῆὰὰ ϑδῃὰ ποῖ ουδὲ ἔῃ 

μόνον. 2ὅ ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη 
ΟἿ]Υ..᾿ "ἢ ΤΣ κοννῖβα Ῥὰξ δαἰδὸ ἘδΒδΌ.. 186 Βασὶοῖ 

οὐκ “ἐξ ἔργων. ᾿ ἐδικαιώθη, 
ποῖ -οὐΐ  ΟΥ- : Νικὼ 886 τνὰβ Ἰασηῆεα, 

τὑποδεξαμένη πε τοὺς ἀγγέλους καὶ 
Βανὶπρ τροεϊνοαᾶ που {ῃ68 ΤΑΘΒΘΏΡΘΙΒ δηᾶ 

ὦ ἑτέρᾳ. ὁδῷ ὠἐκβαλοῦσα; 26 ὥσπερ τὸ 
ἴὸ ἀβέεσθηΐ νὰν Βανὶηρ ἰπχυβὲ οὐ Αβτονθῃ ἐμ6 

235 Τοῃονδῇ, πὶ 1, ἰϑιπατείη,ϑος Θοά, ἜΒΑνεδνν. 
ἘΒΆΨνΡσυρ. τ. - 

285 Το ονδῆ 5, 91; 
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ψγοΙι [αἰ αρᾶτὶ Ἰτοῖν 
0826 ΨΟΓΚΘ, 8Π6 Σ 5081] 
ΒΠΟΥ γΟὰ ΤΥ ἔϑλΐῃ Ὁν 
ΤΥ ψοΣΚβ."" 
Ὀ6Ιθνθ θθγθ. -ἰβ. Οὴ6 
αοᾶ, ἄο γοιιῦ. ΤΟΥ 81. 
ἀοϊῃρ ααἰἴ8. 611. Απά 
γοῦ 6 - ἀσλοηβ Ρ6- 
ον δῃᾶᾷ. βῃαυᾶάου, 
20 Βυὺ ἀο΄ γοῖΣ οᾶτα ἴο: 
Κατ, Ο ον τη8ῃ, 
ὑμ8ὺ ζαῖς ἀρατὺ σου: 
ἍΟΙΚΒ ἴα ἰηϑούνο9 
.21 ΝΥ ὰ5 ποὺ ΔΌΣΒΏΘΙΙ 

ΟἿ. ἔδαΐῃογ.: ἀδοϊαγρᾶ 
ΤἹ]Ρ ΘΟ Ὁ ΨΌΟΙΚΕ: 

Θεοῦ Ὧ6 δᾶ. οβοσρα 
ὉΡ Ιδϑ8ὺ ὨΪ5 500) ὕροῖ: 
[886 αἷΐασῦ 22. οι Ρ6- 
ὩοΙᾶ -ὑμαὺ [57 Ζαϊζῃ: 
ὙΟΓΚΟα δ᾽οηρ υλῦδι, Πἰβ 
ΟΣ κὸ δηα - Ὀγ- [Π|5] 
ἍΟΣΓΚΕ [Ὠ]5] 1 85 
Ρεογίθοίθα, 28 δῃᾶ  {Π6. 
Βορύιτα. νὰ {π1Π1Π|6δὰ 
ΜΏΪΟΙΒ. δ8υ5:. “ἈΑΡΓ8-: 
μὰ μαὺ ἴδια ἴῃ 
Φομονθ, δηὰ ἰ 85 
οουμπίθα ἴἰο.. τὰ. 85. 
τὶ ὐθοιβῆθεβ," δηᾶ, Βα, 
οῶθ ἰὼ 6. οδιθᾶ 
ΨΘΒΟνΔΒ ἘΡ ἐσϊθηᾶ.". 

24 ὯοΟῦ 566. ὑδϑὺ 
ὃϑι. ΔΩ ἰ5 ὕὅο. 6 

ἀθοϊατϑᾶ στἱρδύθοιβ 
ΕΥ̓ σψόῦκβ; δηᾶ “ποῦ 
ὌΥ͂ ἔα δ᾽οθθ. “25 Τῇ 

ῃ 6 βϑυὰδ τα δ πϑ τ 

γ8 8. δοῖ, 8150 ἘδὯΔΡ 

[Ώ8 ματιοῦ ἀβοϊασθα. 

τἰρῃίθουβ. Ὁ δοῦκβ, 
ΘΕΟΣ 5ὴηΠ6ὲῈ δᾶ τθ- 
οαἰνθᾶ ὑπ6 τ θϑβθηρόσϑ: 
ΒΟΒΡΙ ΘΟ δηά-. βϑηΐ 

ἔμθαλ οὗν ὈΥ͂ Δ πο ΘΓ 

γγ78.}} 26 Τπαε6ά,: 85 ἐῃ8 

(σά 5, 

19 οι: 
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σῶμα “χωρὶς πνεύματος "νεκρόν ἐστιν, οὕτως 
Ῥοαν δρϑδτί ἔζσοσα . βρίσίξ.: ἀφδὰ 1115, ἰδ 

καὶ ἡ -πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν. 
8150 18ε. . ΞΔ Ης δΡρδτὶ ἔτοΟΙᾺ ΜΟΣΚΞ. ἀδδᾶ 118. 

ϑ- Μὴ πολλοὶ. . διδάσκαλοι ᾿ γίνεσθε; 
Νοΐ ΤΆΔΗΨ μὴ Ν με γοῦ ᾿Βοοχηίηρ, ᾿ 

ἀδελφοί. μου, εἰδότες ᾿ ὅτι μεῖζον κρίμα 
Ῥτγοίμϑυβ οὔ τηθ, παν ηρ Κη ἐπαΐ ΕΥθαίοσ Ἰαάρταεπὶ 

λημψόμεθα: .2. πολλὰ. ᾿. γὰρ 
Ὑ76. 5841] τϑορῖίνα; ΓΑΔ ([ 155) ᾿ ἴον 

“πταίομεν... ἅπαντες. εἴ τις. ἐν λόγι 
ἍῈ Δ 16 ᾿ιρρὶμεα 8}} (ο)65). ΤῈ δῇψομθ 'π ΜΟΥ οὶ 

πταΐίει;:. οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς 
15 ΤΡ ΑΕ, 1815 Ῥοσέθος. ταδ16 ΒΘΙΒΟΙ 8016 

χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 3. εἰ δὲ 
ἰο Ἰϑϑβα Ὀν Ὀτίαϊθ. 8150 ̓ Ψ ΏΟΙ6 πὸ Ροᾶν. 1 »αΐ 

τῶν ἵππων τοὺς ᾿χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα 
ΟΕ 6 ἈΟΥΒΘ5. -[Ὲ 6 Ῥυ 165 ἥαῖο {π6 ᾿ταουῃ5 

᾿βάλλομεν εἰς τὸ “πείθεσθαι αὐτοὺς 
τνα ἀγα ἰμγυβέϊηρ.- ἴο τπ6 ἕο ῬὈε ορασίπε. ᾿ς ἵδεπι 

ἡμῖν. καὶ ὅλον τὸ - σῶμα αὐτῶν 
ἴο 1,5, :--ςδἴβος,, ΠΝ ΏΟΙ]Θ δ... Ῥοαν ΟΕ ποθ 

᾿ μετάγομεν. ᾿4 ἰδοὺ ᾿καὶ τὰ -:πλοῖα, 
ὙΜ6 816 Ἰϑδαάϊϊ πε ΔΟτΌϑ5.. ΤΟΟΚΙ Αἰδὸ 6 Ῥοαΐῖβ; ̓  

τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ: ἀνέμων σκληρῶν 
850 ὈΠῸῚ (0.685) - Ῥεῖπε : δηα Όν. ὙΠ 5 Βαασα 

ἐλαυνόμενα," μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου: 
Ροωβ ἀσίνθῃ, "15 Ῥείῃρ 16 δότοββ. -ὉΨ Ἰσειϑὲ .... 

πηδαλίου. ὅπου ἦσαι. ὁρμὴ - τοῦ-: 
τυ αο στο δ Υ ΜΈΏΘΓΘ ᾿ 18 6 .΄-. .οπταϑῃ. ΟΣ ἴδε 

εὐθύνοντος βούλεται" ᾿ . 
Οὔ τηϑκίηρ βίσαι με . Β ΨΨΙΒΏΪΩΡ; οἷς 

"5. οὕτως καὶ γλῶσσα “μικρὸν μέλος 
προ ἘΠ τς 8150 πο- τοῆριιθ "ς ἘΠ ΤΩΘΙΘΘΥ 

ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ 
15 δῃηᾶ, “Βτθαῦ. (185) ἰβ Ὀσαθεῖπθ. ΤοοΟΚΙ 

ἡλίκον. .-. πῦρ... ἡλίκην 0... “ὕλην. 
ΟΣ. ἐμαὶ βῖζθ . Ἔτσχο.. οὗ εὐ 51Ζ6 -ὐνοοα (44) 

ἀνάπτει: - 68. καὶ. ἧς γλῶσσα.- “πῦρ,:.. ὁ 
ἰβ Κι πῆ θ᾽ ἀρ; οὐ 8156. τῆ 6 ἰοησαθ- Εσα, ᾿1(δ6 

κόσμος τῆς - ἀδικίας: - γλῶσσα 
ψοχι.. Εἶδε. ̓ ππτίβμέφουθηθας ἴμ8... ἰοῦσι 

καθίσταται. ἰμοονἐν τοῖς “μέλεσιν... ἡμῶν, 
15 τηϑάθ ο βίδα, ἄονα ει οὐδ. : ΠΔΘΧΩΒΕΣΒ ς ὉΣ 88, 

᾿ ἧ 

σπιλοῦσα ὅλον. -τὸ σῶμα καὶ 
τ. τ μ6) Βροϊη 8 ὉΡ ὍΔΟΙΟ -᾿ ἴπε. βοὰν ϑπά 

λογίζουσα. τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ 
φλογίζουσα 186 ὑῊν οὔἴδο οοἰσίῃ " Δα 

λογιζομέν: ὑπὸ τ ς γεέννης... 7 πᾶσα ᾿γὰρ 
εφλογιξι μένη ΌΨν τῆς αθβθθῆβ. .- ΕἸΝΕΣΥ ΤΟΥ 

Ὅτδδ5. 

.Φ.ΑΜΕῈΒ 8: 1-..} 

Ῥοάν-. -αγϊουῦ βρὶτ 
5. ἀδαᾶ, 80 δἷ5σο ἔῃ 
σἰμουῦ ΜΟΣΚΑ 15 ἀθδά. 

4 Νοΐ ΤΘΏΥ οἵ. χοῦ 
ΒΟ] Ὀδοοπιθ 

ἰδ ΥΒ, ὨῚΥ ὈΣΟύΏΘΙΒ, 
Κηονίηρ. [δῦ 6 51.811} 
τροθῖνθ. πϑανίου.. πιᾶρ- 
Ιαθηΐ, ΦἘΌΥ ψ8. 81} 
δύ 16. τϑὴν -ὑλη165. 
Τί: ΔνοΘ αοββ': ηοῦ 
βὕατθΙ6. ἴῃ ποτά, -(ἰβ 
ΟἿΘ 15. 8 Ῥουΐθοῦ ζ8}, 
ΘΌΙΘ. ο ΓΙ α16. .84180 
[51 ψοΙΘ Ῥόάν. 8 1ἴ 
6 Ρυν ῬὉγιᾶ]ο5 ἴῃ. [6 
τοι. Οὗ ὨΟΥΒΘΒ ΤῸΣ 
ἴμϑια ἴο. ΟὟΒῪ τι8, -Ψἃ 
ΙἸΆΘΔΏΘΡΘ 8150. ΓΘΙΣ 

ΨΏΟΙΘ. Ῥοᾶγ. 4 ΟΟΚ! 

Εἰνθ . Ροδΐβ, δὲ ΠΟΌΡὮ 

ΏΘΥ 88 50 Ὀΐ6: δηᾷᾶ 

᾿8ΙΘ αγίνθῃ “Ὅν. μδσγᾷᾶ 

ΙΩΑΒ, 16. βἰθογθᾶ. ὈΥ 

ΓῊ ΤΟΥ ἼΕΥΛΒῚ πα Γ᾽ 

ἴο ποτα (μ6 1ποηπ8- 

ἔοι οὐ {86 τϑὰ δὖ 

188 Βϑῖτα ῖβθβ.. 

ὅ Εἶο, ἴοο, ἐμ ἰοῃρτιθ 
“5.8. ΗΠ. πη 6 Γ 

διλᾶ. γοῦ πγδκοβ στϑαΐ 
ΤΟΟΚΙ ἜΡΟΥ 

{6 ἃ ἔτ ἰὉ ἰβδκθβ 

ἰο 5οὺ β5ὸ ρτϑαῦ 8 

-ποοάϊδηά. οἱ ἔτ! 
ΘΎΕΙ, [μ6 ἰρηραθ. 5 
ἃ, χα. -Τ6-- ἰοηρία. 
5 ᾿οοῃδεψαξαα, ὃ ΜΟΥ 

οὗ πητὶρῃ δου βη Θ58 

ΒΙΏΟΩΡ ΟἿ. ΠΙΘΙΏΌΘΙΒ, 

ἴοσ ἰδ βροίβ ΠὈθρ 81 

{π6 - Ὀοάγ: - 8ηᾶ - -Βοὺϑ 
ὑπὸ - ψ 68 1:-: οἱ παίυ-- 

781. 116 “δῆἤδιηβ δηᾶ 
10 15 5οὺ δῇἔσπιθ ὉΥ͂ 

αοθθρθθ. ἵ ΕΌΤ. ΘΥΘΓν 



ΦΑΜῈΝ 8: 8--.Ὁ 

φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν 
πδίασα ΟΥ 114 Ῥϑδείϑ 854 δηᾶ ΟΥ ἰγὰξ 

ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων 
ΟΥ οσϑορίῃρ ((Ὠἰηρ5) θά δηὰδ οὗ (Πῖὴς5 ἰῃ [86 568 

δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει. τῇ. 
15 Ῥϑῖη δ ἰδιθα δηα. μ85 Ὀθθα ἰδηιθα ἰο ἐδε δίασο {86 

ἀνθρωπίνῃ 8. τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς 
ὈΘΙΟΏΚΊΩΕ ἴο ΤᾺ 8}; τ6 Ῥυΐὲ τοῶσαθ ὯΟ ΟὯ6 

δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων: ἀκατάστατον 
ἴο ἴδῖὰ δ 15 8016 ΟΕ τρης; τριϑοῖ δα 

κακόν μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 9 ἐν 
μδᾶ (ΒΒ π6), ἜΜΠῚ Οὗ Ροΐβοῃς ἀρδίῃ- θαυ. ΤᾺ 

αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ 
1 ψνΘ δ σο ὈΙοϑϑίηρ 6 Τιοχᾷὰ δα Εδίμεσ, διηᾶ 

ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους 
ΡῚ 1 76 86 ουσϑίηδβ ἄν ἰδ6 ΤΡ 

τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν θεοῦ 
ἔπ (ΟΠ 65) δοσοοσάϊηρ ἴο ΚΘ 655 οἵ αοὰα 

γεγονότας" 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
ἈΑΝΤΩΕΒ σοτὰθ ἴο Ὀ6; οἷέ οὗ 115} ψΕΥν 

στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. 
ταουτῃ 15 σου ρ οαὐ Ὀ]ἸΕδδίὴΣ δηαὰ σὈΧΒΙΏΡ. 

ἀδελφοί μου, ταῦτα οὐ χρή, ς 
Νοὲ ἔδογ ἰ5 πθϑᾶ, ὑχοίΐίπουβ οἔτηρ, [ῆθξα (8155) 

οὕτως γίνεσθαι. 1. μήτι ἡ πηγὴ 
1διι5. ἰο Ὀ6 οσοϊηΐηρ ἴο "6. ἸνΝοΐ-8ϑὴν 6 ξουμίβιη 

ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ 
οαζο [δ6 ΑΜ ῬθορῆοΙΘ ὈΌΡΡΙΟοσ αρΡ. ἐπ 

γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 12 μὴ δύναται, 
5 νοὶ δῃά 54: ὈἰδοΣ 2 Νο 25 1ἸΈΔΡΙΘ, 

ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ 
Ῥγχοίΐμδοι. οἴσηθρ, 5 [5 56] οἸΐνοβ ἴο τΏακΚο οὗ 

ἄμπελος σῦκα; οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι 
νίπα θ655). Νοεϊδοὺ 581 5νοοὶ ἰο γλδῖ6 

ὕδωρ. 
τνϑαΐογ. . 

13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; 
δ. 210] μαμὰ διὰ 61] Καουνῖηὴθ ἴθ τοῦ 

δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ 
16ὲ Ηἰτὰ βου" οἷ οὗ ἐμὰ Ἔποὶ 5 οομπᾶμποὶ τὰ 8 

ἔργα αὐτοῦ ἐν πραύτητι σοφίας. 14 εἰ δὲ 
νΟΥΚ5. ΟΣ εἴτα ἴπ ἸΩΠάκιεις ΟΥ νυ ]βάοχα. ΙΣ Ὀπὶ 

ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθίαν 
Θδιουθυ ὈΙΣ τοῦ ὅτὸ Ββανίηρ δῃα οοῃ θη τ ΟἾ15}.655 

ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε 
χα ἴθ ἤρασὲξ οἴγσου, ποΐ ΡῈ τοῦ μοδβίῃω: ἀοννῃ 

καὶ ψεύδεσοθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15 οὐκ 
δια 6 τοῦ ἱψνίηβ ἄοννῃ οὔ ἐμ8 ταΐῃ. Νοὲ 
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Βρθοὶο5 οὔ ψ ἃ Ῥοαδὲ 
85 ὍΨΜὸ]Ὶ 85 Ὀἰχά δῃηᾶ 
σγθορίηρ τσ δηᾶ 
568 ογδαΐουσγο 15. ἰὸ 6 
ἰϑιηθα δηα 85 Ὀδθὴ 
ὑδηθα Ὁν υχηθ:κίηᾶ; 
8 Βιυὺ π6 ἐοηριθ, ποῖ 
ΟἿὯΘ οὗ τη Κη) σδῃ 
Βοὺ ἰῦ ἰδηχθᾶ, Δὴ πῃ- 
ΤΌΣ ἱματίου {πὶηρ, 
1 5 11 οὗ ἀδβίῃ- 
ἀοθαϊηρ Ροΐβδου, 9 
Δ τὰ 1655 Φϑῃονϑῃ,": 
ανθὴ [6] ΕΔ οΥ. 
δὴ γοὺ ψὶ ἰδ - πὸ 
ΟὟΤΒΘ 6 ΨΜΏῺΟ Ὦδνθ 
οοθ ἰηΐο δχιϑίθησθ 
“ἢ {ῃ6 ἸἸΚΘηΘα5. οὗ 
αοἄ," 1θουῦδ οὗ ἐμ 
ΒΌΆΤΔΘ ποῦ ἢ ΟΘΟΙΔΘ 
ζοσί ἢ ὈΙοδϑίηρ δῃᾶ 
ουδίηξ. 

1ὸ ἰδ Ὡοΐ ῬὈΓΌΡΟΣ, 
ΤΥ ὈΤΟΏΘΙΒ, ἔοσ ΠΏ 656 
ὑμηρα ἴο ΡῸ ΟΣ Ο06- 
ουγγίηρ [5 ἂν. 114 
ουηύοϊπ ἄοο ποὺ 
σδιι56 {86 θοῦ δῃᾶ 
86 Ὀἰῦθοσ ἴἰο ῬὈυθΌΙ6 
οιὖ οὗ [8 5816 Ορϑῃ- 
ἴθ, ἄοοβ 102 2 Μν 
Ῥγούμοσβ, ἃ δ ἰγ68 
σδηηοῦ Ὀσοάποθ οἰἶνοϑ 
ΟΥ̓ ἃ νίῃθ ἤρβ, οδὴ 
10 ΝΕΙΠΘΙ σὴ 88} 
ναῖε ὑτοάϊμοθ χϑϑὲ 
ψϑῖοσ. ᾿ ΠῈΣ 

13 ηΟ 15 ἶϑο δηᾶ 
ὉΠαΘΙ β δ] αϊηρ ΘΙΔΟΙΡ' 
χουῦ Ἰοὺ Ὠϊη 5ΠΟΥ͂ 
ουῦδ οὗ Ὠὶβ 8η6 σοῃ- 
ἀποὺ ἰδ ΤΟΥ ] 8 
ΓΆΘΘΚΏΘ55 ὑδαὺ ὈΘΙΟΏΡΒ 
[Ὁ ψίιβαοῃα. 14Βυ 1 
χοῦ ἢδνα Οἰζίοσ 1681- 
ΟἿ᾽ δῃᾶ οομίρθηϊοιδ- 
ΠΘΠ5 1 Ὑοῦκ ϑαγίϑ, 
Ὧἀο ποὺ Ὀ6 ὈΥΔρΡΡΙΩΡ 
δὴ ἃ ἱνίηρ δρδϊηδὺ 
1886 ὑταύῃ. 18 ΤῊ 

8" Τεῃονδῃ, 718; αοᾶ, νεῦθιτ, Ἐπ6 Τιοσᾶ, ΒΑ νυν, 
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» ΄ ᾿ ΕΩ , ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομέν 
15 ἐμ15 ἴπ6 τυϊβδαάοσζῃ ἔτζοσχ ἀρυνϑσζαὰ ἀνλδν μὸς ἐάν, 

ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης: 16 ὅπου 
Ῥυξ φαγίθν, δου 168], ἀοτιηορμὶς; ὝΏΘΙΘ 

γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθία, ἐκεῖ 
2ὸτ 76δίοιιϑυ δια σομίθ ΠΟ βγη 655, 13.732. 

ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 
πηΒο 66 βΒἰίαίθ δῃηᾶὰ δνοῦν ν6 ἸΒΙΏΡ. 

1 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον 
Ἰὰ6 Ἀυξ ἔγοϊῃ ὑρννατᾶὰ τ ϊϑάοτα Ἐτϑὲ 

ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, 
ομδδί 25, ἐβεσεροι ῬΕΘΟΘΘΡΙΕ, 

εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ 
Σοϑαν ἰο οὔεν, - 7511] ΟΥΕΟΣ δὰ 

καρττῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, 
ΟΕ ἔγυϊίβ Βοοᾷᾶ, ποῦ ἡπαρίηρ ἙΏΤΟΌΡὮ, 

ἀνυπόκριτος: 18 καρτὸς δὲ δικαιοσύνης 
ὈΠΕΨΡοοΟΥ σα]; δέ Ῥὰϊ οἶσθ θοιϑη) 655 

ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν 
ἷἱπ Ῥεδοὸθ. ἰβ Ῥοίηβ βονῃὰ Ὸὸ 6 (0165) το τ᾽ 

εἰρήνην.. 
Ρβδοβθ. . 

4 Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι 
Ν᾽, 475 2:28 χ}.ὲ] ἍΔΙΒ 858 ψπΒογοίγοπι Ἐρηΐβ 

ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν 
'Ώ τοῦῦῷ Νοΐ ποιρέγογη, οὐδοῦ ἰῇ ῃ]θδϑῦγος 

ὑμῶν τῶν ᾿ στρατευομένων ἐν τοῖς 
οἔγου πο (ολθ5) ἀοίπρ τα ΐατν βευνίσθ ἴθ {πὸ 

μέλεσιν ὑμῶν; 2 ἐπιθυμεῖτε, καὶ 
ΤΑΘΙΡΟΥΒ Οὗ χοῦ Ὑοῦ ἃχο σδθβδίσίησ,. δά ποῖ 

᾿ς ἔχετε" φονεύετε 
Υοῦ 8Σ6 αν; τοῦ 816 στ ὍΣ 5 

ζηλοῦτε, καὶ οὐ 
τοῦ ὅτα θοίηρ 76 Δ1015, δηὰ πο 

ἐπιτυχεῖν" μάχεσθε καὶ 
ἰο ορίβαίη; στοῦ δῖ πββιηρ δηᾶ 

οὐκ ἔχετε διὰ τὸ 
Νοὲ γοῦ 8: μανίπρ ἑβσορη ἐπα πο ἴο Ὧ6 δϑκίηῃ δ᾽ 

ὑμᾶς: 83 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, 
τοῦ; τοῦ 816 δϑκίηῃβ δηα ποῖ σοῦ δΓ6 σϑοϑίν:ην, 

διότι κακῶς αἰτεῖσθε, 
112} ..2}} 1:2] ψϊομ Ὁ8α,ΙΥ χοῦ ὅσο δϑκίτε ἔῸσ 56 Ιν 65, 

ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς . ὑμῶν 
ἰὴ οτᾶον ἴῃδὲ ἐΤῸῚ 186 ᾿ 2 ΟΞΈΣΡεγ τ] οὗ τοῦ 

δαπανήσητε. 
τοῦ ζτηϊσηΐ βρη. 

4 μοιχαλίδες, οὐκ 
αυ]ίογθϑβοβ, ποῖ 

ἡ φιλία 
ἴθ ζγϊθηᾶϑηὶρ οὗ ἐμ6 

μὲν 
λάθρα 

ἐπιεικής 
γἱεϊαϊηρ,. 

δύνασθε 
τοῦ 8:6 8016 

πολεμεῖτε. 
τοῦ ΣῈ νδυσίηδ. 

μὴ αἰτεῖσθαι 

οἴδαε ὀλῦὅτι 
ᾶνὸ τοῦ ποῦν ἐδαὲ 

ΟΣ οαμν οὐ ἐπ αοα 

δι ΄ -΄ “ ᾿ ΓΝ 

τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ 

ΦΑΜΕΝ 8:16.--4: 4 

Ϊβ ὑοῦ {ῃ6 μι βάοιι 
ἐμδὺ σοσϑθϑ ἀοχῃ ἔΤΌΣΩ 
δρονθ, μυδ ἰ5 [86] 
ΘΑΡΏΙν, δῃΐσγ8), ἀ8- 
Τᾶοσ. 16 ῈῸΣ ψΏΘΙΘ 
δι οῦθν δῃηᾶ οοηΐοῃ- 
ὉΙΪΟΌΘΏΘΕΚ διὸ, {ῃοῖθ 
ΑἰΒΟΙΩ͂ΘΣ 8ηἃ ΘΟΥΘΣΥ 
γ116 ὑπίηρ 8Γ6. 

11 Ἐπ μ6. ψυιίβάοιι 
Ἰτοτὰ ἄρον ἰ5 Βγδὲ οὗ 
811 ομδϑίθ, [6 ρϑϑοβ- 
8616, ΓΟΔΒΟΏΞΌΙΘ, ΓΟϑαν 
ἴο οὔδν, 1] ΟὗὨ ΤΏΘΙΟΥ 
8η4 ρσοοῦ ἔγυϊδ, Ὡοΐ 
δ Κρ ὈδΥὺϊ81 α15- 
ποίου, ἢ Ὦγρο- 
ΟΥἸ[108]. 18 ΜΌΤΘΟΥΘΣ, 
᾽86 ἔγαϊδ οὗ τἱρῃίθουκ- 
ὭΘΕΞ Ὧδ5 105 5666, ΞοΟῈ 
ὈΛΑ͂ΕΥ ῬΘδσοῦ οου- 
αἰ οῺ 5 ἴοῦ ἴπσθθ σπῆο 
ΦΙΘ Τδκίηρ᾽ θ6808. 

τόσ. ψαϑὺ ϑοῦτοΘ 
ΔΙΘ ποθ ὙΔ15 

δια ἔγομι δῦ βουτοθ 
ἅτθο ὑῆθοσο ἔἰρὺβ 
8 ΟΡ τοῦ ΑΤΘ ὕΏΘΥ 
ποῦ ἔσο ὑπῃΐβ δοῦτοθ, 
ἈΔΙΔΘΙν, ἔσόοχὰ Ὑοῦῃ 
ΟΥΑΥΪΏΡΕ ΙῸΓ δ56η5:181 
ὈΙΘΑΘΌΣΘ ἔμαὺ ΟΑΥΤῪ ΟἿ 
8. ΘΟΠΗ͂ΙΪΔ ἴῃ ὙὑΟῦὰ 
ΤΑΘΙθΟΥ59 2 Ύου α6- 
δῖτθ, δῃαὰ γοὺ τοῦ 0 
ποῦ δυο. Ἧοῦυ ρὸ ΟἿ 
ΤΑΌΓΘΘΥΙΏΡ δηα οονοὺ- 
ἰὴρ,: λα ψοὺ χοῦ 816 
Ὡοῦ.. ΔΌ16 ἰο. ορίδίῃ., 
χοῦ ρΡο. οὉἡ ἤρηδησ 
δια νδρίηρ ψᾶσ. Ἧοῦυ 
ἄο ποῦ πᾶνθ. Ῥδοϑιιϑθ 
οΟΥὗἨ στὑοῦκ ποῦ δοκίηρ, 
ϑΎου ἄο 851, 8η4 γεΐ 
τοῦ αἀο Ὡοὺ τχϑορίνο, 
θδοδῖιθθ τοῦ ἃτὸ δ5Κ- 
ἱῃρ᾽ ΖῸΓ ἃ ὑτοηρ Ρ01- 
Ῥοδθ, μαῦὺ σοῦ Τὺ 
ΒΧΡΘΠΩ͂ [10] ὑρο χόοῦυκ 
ΟΥ̓ΔΥΪΠΡΒ ΙὉΓ ΞΚΞ6ΏΒ5.121 
ῬΙΘασσθ. ᾿ 

4 Αἀυύογοδβοο, ὅο 
γοῦ ποὺ Κηοὸν ἰδδὺ 
86 ἔτη Ὑ1Ὲ 
ἴῃ νοῦ ἰ ϑησηὐν 
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ἐστίν; ὃ ἐὰν - ̓οὖν.. ουληθ ίλος [τι αοαϑ,. ΨΏΟαναΥ, 
Ὁ 157. ΝΣ ἱξ ονοσ. ἰμοτοΐοτο εϑουληδῇ δου ὑμογοῖοσο, εῖνΝ ἴο μὲ 

: ." τἰΘ Πα ὁ 6 ΟΣ εἶναι τοῦ κόσμου, . ἐχθρὸς - .τοῦ θεοῦ ᾿- δοποξαξπλο, ἩΙΡΗΣ 
. 8 ἈΪΡΆΒΕΟΙΣ 

ἴο Ρε ᾿οἕ με χνοτά, ΘΏΘΙΩΥ͂ οὲ ἴμ8 σοα ἢ ΘΗΘΩν οὐ σά 

καθίστατα. ὅ, ἢ δοκεῖτε ὅτι Ιὸν ἄοθς ἐδ βϑϑῖὼ ἰὼ 
ἰδ ρας 561} ἀούγα, ΟΥ̓ ὅκα χοῦ {μ1ηἸκῖη, πὲ γον ἰῃαῦ (8 βουὶρ.- 
᾿κενῶς ἡ γραφὴ λλλέγει Πρὸς φθόνον [τ βαγ ἴσ τὸ ρμὺγ- 
ΘΙΩΡ ν ἴῃς -βΒουίρίασα [5 βαυίη Τονγατα ΘΝ ᾿ΡΟΘ: Ιὖ 15. ΜΙ ἃ 

ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν; 
5 Ἰοῃρίηρ ἴα ϑριχ ψΏΙΟΏ ἀννοὶξ ἄοννὰ ἰθ 1.53 

8 μείζονα δὲ δίδωσιν. χάριν"... 
αταβίεσ. Ῥυΐξ Ἠ6 1δ εἰνίαθ ἀὐάοβοχνοα Κιγάμ688; 

τ διὸ ες λέγει Ὁ -θεὸς 
Ἑγοιρ ΒΟ Β Ἢ 15 5 ἴπ8 Βέν.1:} ο. Οά. 

. ἀντιτάσσεται 
{τ} 10}. 7- φίϑ) ΔΡΡϑδυΐπρ, (οπμδ 5), "ἀκ ΚΑΠΡΊΩΡ 561} δραΐμιβὲ 

ταπεινοῖς. δὲ δίδωσιν . χάριν. 
ἴο ἸοΨΤΙΡ (οὁπ|65) πὲ ΒΘ 15 εἰν υπάσβοσνεα Κιπσσι6885. 

θεῷ: 
αοα; 

καὶ 
; ΔΩ 

ὑπερηφάνοις - 

τῷ ὙὙποτάγητε:. οὖν 
“" ἴο πῃ 8 ᾿ς ΒἘ6 Ὑ0 0 Βιρ]θείεά.. ᾿ ΤΥ 

“ ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, 
᾿βἰδηᾶ γὸσ ἀρδίηδέ ὁ Ῥαΐ ἴο 868 Ὁ υ]], 

φεύξεται: ἀφ᾽ ὑμῶν!-8. -ἐγγίδατε οἰτῷ 
6 ΨἘΠ| 866 ἵτοσα. σοῦ; τι ΟΥΑΙ 00 ὭΡΑ ἰο [88 

θεῷ, . καὶ: ἐγγίσει: ὑμῖν. καθαρίσατε᾽ 
αοῦ; δῃᾶ' ἢ νν1}}} ἄτανν Ὥθδυ- ἰὼ γοῦ. ΟἸΘδΏϑο γὙοῦ 

χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ. ἁγνίσατε-: καρδίας, 
Βδηᾶϑβ, : 5 ΠΘΧΒ, δῃᾶ ουτίῖν τοῦ Ἡραχὲ 5, 

τ  δίψυχοι. ᾿ς. 9. “- ταλαιπωρήσατε- 
ἵπνο- βου θα" ἐὐδοσ). Ν ΒΘ, σοῦ δξοοίρα τ ἢ τ βου 

καὶ πενθήσατε . καὶ κλαύσατε᾽ ὁ γέλως 
88 ταοῦσῃ χοῦ. δά. όορ γοῦ; ἴπμ6 δα οΥ 

ὑμῶν. - εἰς. “πένθος -μετατραττήτω᾽ 
Οὗ γοῦ [:ἴπΐο τηουσηῖθε τοῦ τ 6 ἰυὐτηφα ασῦοθβ δηὰ 

ἡ σ᾿: χαρὰ εἰς, κατήφειαν" 
1αΐο: τ, [ον 

10 ταπεινώθητε ἐνώπιον." 
ἘΠῊΝ 568 Ὅδ6 τοῦ τλδᾶς Ἰον 

ὑψώσει ὑ μᾶς. 
δ ΨἸΗ Ῥὰΐ ΒΙΒᾺ ἀρ - ΧΟΌ,, 

Ὦ Μὴ. 

υρίου," - καὶ 
οτά," δηα 

:ἀλλή ήλων, 
οὗ {6221 ἀποίπος, 

καταλαλεῖτε. 
Ὀ8 γοῦυ ΒρΘβ κίε, ἄονῃ 

ἀδελφοί: οὐ ὁ. “: -κατἀλαάλῶν ̓ 
Ὀχοΐμεσβ; ἴδ 6 (ομ6) ϑβϑρϑακίῃρ ἄονγῃῃ οὗ ῬὉχοΐμεοσ. ΟΥὉ 

κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ 
ἡυάρσίηρ ἰ(μ6. ὑχοίδβεσ οΣ Ἀϊὰ ΒΘ 5 βρθακίπε ἀονῃ 

νόμου καὶ. κρίνει ᾿ :-νόμον: εἰ δὲ νόμον 
ὍΣ ἴδανν ϑηαᾶ ὯΘ 15 7υᾶίηρ. ΝΣ 1 Ῥυΐ αν 

καὶ 

ὑοΚΩΒ ἀοννποβϑί;: 

ἀδελφοῦ “ἢ- 

ἰορᾶθηον ἰο θῆνν. ἰδὲ 
{6 βριτὶῦ ψΏΪΘΩ Ὧδ5 
ΚΟ ὼὉρΡ τοϑίάθησο 
ψἰὺ ΐη τι. ΚΘΘΡ5 Ἰοηρ- 
ἱηρ᾽ 9 ΘΕ Οψονεν, (πὴ 
αηᾶοϑοσνϑα ΚΙ 685 
ΜΏΪη 6 ρἴνος -᾿ 
δτοαῖοσ. Ἡδθποθρ -ἕἰ 
5.5: “Οαοα οροϑβδβ 
{6 βαρὺν ομδ5, θὰ 
Ὧ6 ρἶνϑϑ ππαββοευϑᾶ 
Κιμάηθδα ἴο ὉῈ68 Ὧσπης 
Ὀ16 ὁπ65." 

7 ΒΌΒ]δοΣ γοτξδῖνας, 
ἐμογοΐοσθ, ἰο αοᾶ; Βαϊ 
ΟΡΡοδΘ [8 ΒΘΨΊῈΙ, 8 
6 ὙΠῚ Β6δ᾽ Ἔγοια. Β΄ (61. 
8 Ια οἷοξα ἰο. αοά, 
δὴ δα. ΜΠ ἀτὰν 
Οἴοβα ἰο σοῦ. ΟἸδδηβα 
τΟῦΚ Πδηαᾶβ, χοῦ. ̓ δίῃς 
ὭΘΓΒ5, ἃπα ΡυΓν ἕοῦκ 
«Ὥρατίβ, χοῦ Ἰηαβοὶβίνα 
ΟὔὨΘ5. θα ῖνο νὰν ἰὸ 
ΤΑΙΒΘΥΥ 8ηα ΙΔΟΌΤΗ 
Θὰ ψοθρ. Τοῦ τοῦ 
Ιϑυρῦο 6. Φατθα 
ἰηίο τπουγηΐηρ, 816 
[ΥΌὐὙᾺ1] ον ᾿ηΐο ἅ6- 
1οούίοι. 10 ἘΠ ΌΪΘ 
ΥΟΌΤΞΘΙνΕΚ 1 ΤΠ 6 ΟΥ̓́ΕΒ 
ΟΥ σομονδῃ," 5πᾶ᾿ Ἢ 
Ψ11 οχϑῦ. σοῦ. ᾿ 

ΔΤ ΒΡΘΔΚΙΩΒ 

ἀρϑλιδῦ ΟΠΘ.. ΔΩΟΏΒΘΕ, 

Ὀτούμουθβ. δ 80 

ΒΌΘΘΚΕ ΥΤΕΥΤΝΙ 

Ῥτοίμοσ οὗ. ἀμάδ85 

μἷδ ὈτούμοΥ 068 5 

ϑθοϊηδὺ ΙᾶΨ: 88 

Ἰυάρθ5. ἴᾶὰν. Νὸὰν καὶ 

10. Τομόνδη, 77.8,18,14,16-18...ἕ [ῃ6΄ Ἑοτα, ΚΒΑΝΕϑνυν. 
οἷῷ 
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κρίνεις, -- οὐκ. εἶ ποιητὴς νόμου 
ψγοῦ δῖα ἡ υρίησ, το γψοὰ 816 ἄοοσ ΟΥ ΔΨ 

ἀλλὰ κριτής. 12 εἷς ἔστιν νομοθέτης καὶ 
μαξ . πάρε. τ ΟΣ. 6 15 ἸΑοΟΌΟΣ -.- δηᾶ 

κριτής, ε ὁ . δυνάμενος σῶσαι - καὶ 
7πάρο, 86. (οΠ6) Ῥοίηρ 8016  ἴἰοϑαᾶνθ δηὰᾶ 

ἀπολέσαι: σὺ .δὲ τίς εἶ, ὁ- -- κρίνων 
ἰο ἀφρβίσου, ψόοῖὰ Ῥαΐ ΨΏΟ σὰ σοῦ, ἴὰ6 (οπ6) Ἰιάεῖμε. 

τὸν πλησίον; : 
ἐπ ὩΘΙΡΏΡΟΥ ΝΣ 

1. ἔΑλγε. νῦν οἱ λέγοντες. Σήμερον 
τ ΒΘ κοί ον 6 (ο65) ΒΘΨΙΠΡ ἸοᾶδΥ 

ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν 
ΟΥ̓ ἰΟΤΆΟΥΤΟΥΣ ὍΘ.) 5ὸ οὐὐ νῶν. ἰαο ἐμβο-θυς ἐῆς 

πόλιν . καὶ ποιήσομεν. ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ 

αἷΐν , δὰ τα 5ΞΏΔΗ. ὅο ἴῇοτθ. - υϑᾶχ δηᾶ 

- ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν᾽ 
6 ΒΗ ὸ ροΐϊηρ νὰν ἃ δηα ᾿ 6 ΚΗΡῊ ἼΛΑΝΣ ξαϊῃ; 

14 οἵτινες - οὐκ. “ἐπίστασθε τῆς -- .Ὲ αὔριον 
᾿ς ὙἍΜΈΏΟ τοί τοῦ δῖ8 8 Κπδυήηβ οὗ [86-- ἰοχ ΟΣ ΓΟ: 

ποία : ζωὴ ὧν: ἀτμὶς γάρ᾽ ἐστε. 
οὗ ν᾽ ϑδί βοσί ΠΑ ἴπι Ν γὸῦ; -ταϊβὲ . ἕοσ. στοῦ διὰ 

πρὸς ὀλίγον φαινομένη, -- - ἔπειτα καὶ 
ἰονψαζτα. {6 [πλ6]- αρρθδυῖηρ, “ ὨΘΥΘΌΏΡΟΣ 8150 

ἀφανιζομένη: 15 ἀντὶ τοῦ - λέγειν ᾿ 
αἰθαρθδτίηβθ; οἀπἰπδίοβα ΟΣ πε 1ο 86 Ξαισ 5 

ὑμᾶς ᾿ἘΕὰν ὁ ᾿ κύριος θέλῃ, -. καὶ 
τοῦ [Ιέρϑνοῦ ἐπα Τιοτᾶ ΤῊᾺΔΚΡ 6 ΨΉΠΠΒ, 8150 

ζήσομεν - καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ.“ ἐκεῖνο. 
νν 6 588}} νθ δῃᾶ ννε 5Ώ8Δ} ἀο ἰιῖβ - οὐ. ἐπεῖ, 

16 νῦν δὲ ᾿ καυχᾶσθε ἐν ταῖς 
Νον. : Ὀυξ᾽ - τοῦ δῖο θοδϑίηθ ἴῃ τὰς 

ἀλαζονίαις ὑμῶν: πᾶσα καύχησις τοιαύτη 
β61ςθϑσυιαρίϊοιβ οἔγοῦυ; δνοὺν βοββέίῃβ -- ΘΌΘΒ. 

πονηρά." ἐστιν... 11 να εἰδότι, 
ΨΜΊΟΚεΕα.: - 15. ᾿ ΤῸ (016) Βανίηβ ΚΠΟΥΩ 

οὖν ν καλὸν ́. ποιεῖν. - καὶ - μὴ. ποιοῦντι,: 
ἐβέκοξοξα. Ξη6 ἴο ΒΕ ἀοίῃθ μπᾶ ποῖ. - ἴο (οῃ6) ἀοΐῃς, 

ἁμαρτία: αὐτῷ. ἐστίν. ὦ το νὰ Ὁ 9 
οὶ 1815, - 

Β5 : ἤΆγε. “ νῦν: οἷ πλούσιοι, κλαύσατε 
Β6 βοίϊῃηβ πον ἰδ ᾿ΤΙ α (ο65), 6ῸΡ τοῦ 

ὀλολύζοντες ̓  ἐπὶ ᾿ ταῖς ́. ταλαιπωρίαις : ὑμῶν 
Βον ΠΕ ΞΟ προσ [88 - ᾿ τηΐβεσῖθθ Ὀξγοῦυ 

ταῖς ᾿ἐπερχομέναις. 2 ὁ πλοῦτος 
ἴο ἐπα (01165} ΠΟΥ Ρ' ΡΟΣ. ΤΏΘ ἔν 2.0} 

ὑμῶν: σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια. ὑμῶν 
οἔτου δϑσχοίρα, δῃᾶ. 6. οὐἶΐοχ βασσηθὴΐβ ΟΕ χοῦ 

ΦΑΜΕΝ 4:12---5: 3 

σοι πάρα ἴθ, γοὰ 
ΘΓΘ, Ποῦ 8 ασοσ οἵ Ιᾶνν, 
Ὀὰὺ ἃ ᾿πιᾶρβ. 12 ΟἿ8 
ἴμπουθ 15 ὑμπαὺ ἰβ ἴΙὰνὲ 
δἶῖνο μὰ ἰπᾶρθ, 6 
ΜῺΟ ἰϑ 8016 ἴο. βανα 
δὰ ἴο ἀδδίσου. Βεΐ 
γοῖ, ΨΏΟ. 8.6. γοὺ ἰοὸ 
ὈβΒ πᾶρίηρ -[γοΟὺΓΣ] 
ὩρΙρΡοΟΥ). 

13 Οοτβ, πον, τοῦ 
ΨΜΏΟ 858 ὺ: “ἸοσάδΥ ΟΓΥΓἁἩ 
ΤΟΙΔΟΥΓΟΝ ψΜ Η 
ΤΖουτθγὶ ἰο- [15 οἷὐν 
δηἃ -Μ1}: Βροα ἃ. γϑὰν 
ἴποσρ, - δα: νὰ ὌΠ 
ΘΏΡΑΡΘ. ἴῃ Ριι5: 655 
8 ἃ ΒΘ ΚΘ ὉὈΤΟΣΣΟΒ,᾿ἢ 
14 χΏοτοδβ τοῦ ἀο οὶ 
ΚΟΥ. ΝΜ Βδί τοῦκ {86 
Ἅ11 ΡῈ ἰομιοσσον.- ΕῸΓ 

ὙΟῦ 81.6.8. τηϊδῦ δρ- 
Ῥϑδυίορ ἴὸὼ 8 Ἡ6 

ὍἘ81Π6 δῃᾶὰ {π6ῃ αἰ5- 
ΘΡΡϑασίηρ." 15 Τηβίθθα, 
τοῦ Οὐρὺ ἰο 580: 
“1 ΠΟ ονδ" 115, τὰ 
58.811 να δῃηᾶ δἷδὸ (ὁ 
15 οὐ {μδὺ.".. 16 Βαὺ 

ὩΟΩ ον ἰβκθ ᾿στὶᾶθ 

ἴῃ χόοῦκ 561-ΔΕΒΌ ὩΣ 

ὈΓδ65. ΔΑ] δυο τακῖὴρ' 

Οὗ - Ὁ Υᾶδ 15 ψ]οϊκρά. 

17 ὙΒΘΥΘοσα, - ἜΣ ὁη6 

ΦΉΣ ΣΙΝ ὯΝ ̓ἴο ἀδ 

δ ῦ- 15. τίσμὲ διηα. 'ψεί 

ἄοεβ. μοῦ ἀο ἰδ, '. 15 

Ἴ8 512. 105: Εἶτα. .:" - 

ΒΞ ̓ΟΌ,ΏΘ, " πονῇ; τοῦ 

ΤΊΟᾺ [πιῇ], ἍΘΒΡ, 

μον] ηρ "ἢ ΟΥ̓́. τόοῦκ 

ΧΩΙΒΘΣΊΒΒ ὑμδῦ, ΕΝ σοα- 

ἴδ᾽ ὍΡΟΣ. χοῦ. ΖΦ ΎουΕ, 

ΤΊΟΗΘΕα ἤδγθ τοὐϊεᾶ, ϑη 

υόῦα - Οὐ ραυυιθηΐβ 

155 σοῃόνῃ, 01:.3.18,14.16-1ϑ.. {ῃη6 Τιογᾶ, ΒΑ ΕΞ. 
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γέγονεν, 3. ὁ χρυσὸς ὑμῶν 
τηο μι -ϑδίθῃ ζ1 )Ὧδ5 θθοοιλο, τι Βοϊὰ οἵ τοῦ 

καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ 
Δα ἰδ ΒΙΙν οΥ Ἠδ5 Ῥθϑι χυαβίοα ἄονψῃ, ὁπ 86 

σητόβρωτα 

ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ 
ταδὶ οΥἰδολ πο τυ 12655 ἴογου Ψ ΙΗ δῃᾶ 

φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ 
ἰξ ΝῺ] οδὲ ἴδε . 865 ῃθβ οἵ σου; 85 Βγα 

ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 4 ἰδοὺ 
τοῦ ϑδδυσοα ρ ἴῃ 1αϑὶ 8.5. Τιοοκ! 

ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν 
ΤΩ6 Ὑ 8565 Οὗ τ 6 τνουκοῦβ ἴδε (ο" 65) 

ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ 
ὨΑνΊπΕ τοαρεα. ἰδο΄. Ἰδη8 δῖ οἵου ἐδ6 [ν 8865] 

. ἀφυστερημένος ως ἀφ᾽ ὑμῶν 
Βανί θα χαϑᾶθ θα ἔγοχ ξεφυ)εεὴ γοῦυ 

κράζει, καὶ αἱ βοαὶ . τῶν 
5 οὐσυτιρ οαΐ, δῃα ἰῇ Ἰουᾶ οτἱοα οἵ ἴῃ (0165) 

θερισάντων. εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ 
Ἀδνίηρ μεαγνοβίοα ἰηΐο ἐπ ϑϑχβ οὐΤοσα ϑδρδοίμ 

εἰσελήλυθαν. δ΄. ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς 
ἔμον ᾶνϑ οηϊοσρᾶ; χοῦ Ιἰνεᾶ ἴῃ Ἰὰχὰσν ὑροὸὰ ἐῃς 

γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε 
ΘΞ᾿ δηα τοῦ Ῥοδεανεαᾶ νοϊαρίποιβιν, τοῦ πουτίϑῃθα 

τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 
.1.0} ἘΠῚ 5.5.1} οἵὗγτοσυ ἴῃ ἂν ΟΣ βἰδυρητζοτ. 

θ κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν 
ἕου οσοπαοτηπρά, τοῦ ταυχαοχοα τὰς 

δίκαιον. οὐκ ἀντιτάσσεται 
χ]σ ϊοουβ (6). Νοῖ Π6 15 ΓΔΩΡΊΩΡ 561} υῸρ δθδίηδί 
ε.α 
ὑμῖν; 
χουῦ 

1 Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως 
ἘΦ τοῦ Ἰοῃβ ἴῃ βρίστιἑ ἰμογοίοσο, Ὀσοΐμοσξ, τἀ 11 

τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ ὁ 
6 . ὌΣΘΒΘΩσα ΟΣ ἰδ 6 Τιοχᾶ. ΤΟΟΚΙ - ὙΠῸ 

γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν . τίμιον καρπὸν 
ΞΑΧΥΟΤ 15 τοοοίνίηρ οὐὖέ δίῃθο. ὑσϑοίουβ τὶ 

τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾿ αὐτῷ ἕω 
ΟμΘ δαγία, θη ἸΘΠ6 ἰῇ βρῖσι ὑοῦ 1 ὍΠΏΙ 

λάβῃ οὐ πρόϊμον ΄ καὶ . ὄψιμον. 
ἈΘ χαϊρῃϊ γεοοῖνα Εν δἠᾶ Ιδίϑ [γί]. 

8΄. μακροθυμήσατε το καὶ ὑμεῖς, 
ἘΦ τοῦ Ἰοτρ ἴῃ βρίσὶξ τον 8150 . Ὑοῦ, 

στηρίξατε "τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι 
ΤΆΔΚΟ τοῦ ἐκ στὴν 6 οασί οἔγχου, ὑεσοδυβα 

ἡ παρουσία “τοῦ κυρίου ἤγγικεν. 
ἴΘ ρχέβεῶοοδ οὔίβο 1Τοσγᾶὰ 85 ἀτϑινῃ ΠΟΥ. 
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ϑῦθ. Ῥθοοῦθ το ῃ.- 
οαΐθῃ. ϑϑ ΧὙοῦξκ ρο]ὰ 
δὴ 5ἸἾΥῸΥ 816 οοΥ- 
τοἀρα, δηᾶὰ ἐμοῖς τυβὶ 
ἍΜ}, 6 85 ἃ ψίθ55 
δροληδῦ τοῦ δηᾶ 11] 
οδὺ σόοῦξκ ἤόβὴν ρδγίϑ. 
5οιηθύηϊηρ ΕἶἰΚ Εἶτο 
ϊΪ56 ψῆϑὺ τοῦ δᾶγνθ 
βίογθα ὉΡ ἴθ ὑῃ6 ᾿δϑὲ 
ἄδαγβ. 41 00} ΤῺ 
ΨΜΆΡΟ5 ὅθ ῃ6 νψοῦκ- 
ΟΥ5 ψὴὼὴὼο μασγνϑϑίϑα 
χόοῦξ ΠρΙακ. μα τ ὨΪΟὮ 
816 Ὠ6Ιὰ ΌὉΡ ὉΥ Υοῦ, 
ΚΟΘΡ οὐγίὴξ ουὖ, δῃᾶ 
[6 8115 ἔογ ὩΘΙΡ οἢ 
8 ραγὺ οὗ 6 τϑϑρ- 
ΕΓΒ ᾶνθ δῃζεγοα ἴπΐο 
[26 φἂτβ οἵ ΨΦοῃβονδῃ 
ΟΥ διιλΐθβ." ὅνγου 
πᾶνα ᾿ἰνοᾶ τὰ [ὑχυῦν 
ὍΡΟΩ ὑμ6 δαυΐῃ πὰ 
Ὧᾶγνθ ροῶθ ἰῇ ἔοῦ 
ΒΘ, σαδὶ οΙθαϑῦσθ Ὑοῦ 
δύνα ξαϊίθπθα σὑοόῦκ 
Ὠραῦβ οὐ ὑπ δύ. οἵ 
5δασῆϊονγ. 6 Χοσ Ὥδγα 
σοῃαριηηρᾶ, τοῦ Ὦδγα 
τλυταοτοα ἰδ τἱρῈ- 
ἴδοι ΟἿΘ. 15 6 τοὶ 
ορροδίηρ τοῦ 

Ἴ ἘΧουοῖδα Ὀϑύθῃοθ, 
ἐπμοσοῖοσο, σού ουϑ; 
Δ] {π6 Ῥγδβθῦσδ. οὗ 
ἴμθ Τιοσά. ΤΟ! - ΤῊδ 
ΤΆΣΤΩΘΙ 'ΚοΘΡρ5 ψναϊνίηρ 
ἔογῦ 6 ρὈχϑοϊοὰβ ἔτσι 
οὗὐ {886 φαίη, δχοῦ- 
οἰβδίπρ Ῥδῦθσθ ονοῦ ἰὐ 
ὙΠῸ] μ6 ρϑίβ ὑπ6 δ - 
Ιγ ταὶ δηᾶ [ῃ8 ἰδ 
ταῖῃ. ϑδ ὑοῦ ἴοο 6χ- 
ΘΙΌΪΒΘ ρδύϊθησθ; πῖϑκα 

χοῦκ πραιΐβ ἥστῃ, Ὀ6- 

οϑδθ ὑπμ6 ὑσθβϑθῆσο οὗ 

1πΠ6 Τοτὰ Ὧδ85 ἄγαψα 
ΟἸΟΒδ. : Η 

ΔΛ ΤΟμονδ ὙΖθΌδ’ Ομ’, 017,8,12-14.17,18.. 1ὴ6 ΤιοΥὰ οὗ Ξ'αθ δοίη, ΒΑ ΞΡ. 

1021 ΦΑΜΕΝ ὅ: 9---14 

9 μὴ ε στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ [915 0 ποῦ Ποδγο β'ρὮβ 
Νοῖ τοῦ ΡῈ βυοδῃίῃη δ, Ὀγχγοίμοσβ, ἄον οα ϑοληδὶ Οὐδ. ΔηΟΙΏΘΓ 

Ὀτούδοσϑ, 580 ἐμαὶ σοῦ ἀλλήλων, ἵνα κριθῆτε: 
ἀόο ποῦ. ρεῦ Ἰυᾶροά, 

μὴ 
ΟἿΘ δποΐδμοσ, ἴὰ οχᾶσσ ἐμαὶ ποὲ σοῦ τοϊβῆΐϊ μὲ ἡ σεοά; 

ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ΠΟΟΚΙ ὙΠ6 συαᾶρα 15 Ἰοοῖκ! τῆ Τυᾶσβ Βοξοσθ {0 ΟΥ̓ | βίδηδίηρ Ὀδίοσθ {πὸ 
ἕστηκεν. 10. ὑπόδειγμα λάβετε, ἀοοῦϑ. 10 Βτούίμουε, 

8.88 Ὅθει βίϑμαϊηρ, ἘΣΧΘΙΏΡΙ]Θ Δ Κ6 σοῦ, [86 δ'΄.᾽ἃ. ἃ Ῥϑύζοσα 

οὗ [6 βουὴρ οὗ ουῇ] κακοπταθίας καὶ τῆς 
δα ἐμ δχογοϊβίηρ οὗ 

ἀδελφοί, τῆς 
ΞΡ στη ΟΥ 8α 8:6 ΟΥ̓ ἴὴ 6 Ὀτοΐμοιβ, ΟΥ̓ 86 

μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἱ ἐλάλησαν | ῬαίίδῃοςαΘ, ἐμ Ῥτορῃ- 
ἸΟΘΎιΘβ5 οὗ ΡΣ 16 Ῥσχορῃβίβ, ΨῈΟ ΞΡΟΚΘ οὐβ, ΨΏΟ ϑροόῖκὸ ἰῇ ὅμ6 
ἐν - τῷ ὀνόματι Κυρίου. 1. ἰδοὺ [δῖὰθ οἱ σεμονδῃ." 
ἴῃ τῆς ὩΔΙῺΘ ΟΣ Τοχά. ΤΟΟΚῚ [ΠΠΙΟΟΚΙ ͵ἶῪὼὲ γτο- 

μακαρίζομεν . ποὺς ὩΟΌΏΘΘ. ΒΡΟΌΥ͂ ὑμοβθ 
γε δῖα Ῥτομουποιη ΠΞΡΌΝ ἴμε (οὔ65) [ΡΟ ἤδνο. διησῃγραᾶ, 

ὑπομείναντας" τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ [ἰοῦ ᾶνα μθασὰ οἵ 
Βανί χοτηδί θα ππᾶθ; ἰῇ δηδυσθποα ΟΥ̓ΘΟΡ | {86 ΘηδΌΤΘΠΟα οὗ 900 
ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ἰ8:ἃ δνΘ 566 ἰδ 
γοῦ θεασά, δῃδ΄. (ὃς. οπμὰ οὔ]χοσᾶ ὑοῦ βᾶν, Οὐὔσοπὶθ σοονΔῺΡ 
ὅτι πολύσπλαγχνός -ἐστιν ὁ κύριος καὶ 8ὅ8ῦὕε, ὑμαῦ Ψεμονδ" 
παῖ “βανίηβ ται ον 6] 15 ἴε Τογὰ βπά [15 ΨΘΥ͂Υ. ΘΑ͂ ἴῃ 81- 
οἰκτίρμων. ᾿ ξϑούϊζοη δῃᾶ τρθγ 1, 

σοτηραββίοηδίθ. . 12 Αόονθ 411 1 Ώρ5, 

12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, [ὑβοιβῃ, ΠΑΡ ὈΤΟΥΏΘΓΕ, 
Βαοίοσα 81] ({π|π65.) Ὀαΐ, Ὀχοίμουβ οἔτωθ, ἰδοῦ 5'θασίηρ, γ65, 

μὴ ὀμνύετε, μήτε. τὸν οὐρανὸν μήτε [ΘΙ ΔΘΓ ὉΡ Ὠθᾶνθη ΟΥ 
Ὡοΐ ὍῈ γοῦ βυγεασίηβ, πείΐμοσ 188 ἤδανθθπ. τὸσ [ὮΡ̓ ΘΑ ΟΥ ὉΡ 8 
τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον’ ἤτω [οὗδεῖ. οαἰῃ. Βα 16ὺ 
[88 δα πὸ οἶδεσ ἀὴῦ οδίῃ; [Ιεὐτρο ζόῦκ γ͵88 ᾿πθ8ὴ Ὑ65, 
δὲ ὑμῶν τό Ναί ναὶ καὶ τό Οὔ οὔ, [35:4 τοῦ Νο, Νο, 
νὰ οὗτοῦυ πὸ Ὑὸθ Ὑὼὲὼὲ δῃὰ ἱπξ Νὸ Νοι 390 ἴδαῦ σοῦ ἄο ποὺ 

[1] ὉΠάΘΡ Ἰυάρτησηῦ. ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 
ἴὰ οτάθυ ἰδὲ ποῖ πᾶσ ἠυάριηθηξ σοὺ τηϊβαὲ 411. 1315 πόσο ΘΏγΟΠΘ 

. ΒΌΟΥΙΩΡ. Θ᾽] 8,01) 
13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; ᾿ γοῦὉ τῷ ἘΠ ΘΑΙΤΥ ΟΝ 

15 5 σης δα ΔΆσΟσα ἐΤῸῚ χοῦυῇ ᾿ - . 
τροσε ἐσθ εὐθυμεῖ ὌΓΔΥΘΥ. Τῷ [θγ6 δὴγν- 
π υχέσθω" ὑθυμεῖ τις; : ἊΜ 

Τιεἰ ἰχὰ ΡῈ σαν ίηθ; 15 θείῃ δ Ψ6}Ὲ ἴὰ βρίτίξ ΔΗΨΟΙΘ᾽, ομΘ 1Ὰ βοοά βρὶττῦδ᾽ 
- ; ᾿ Ά Α Τιοὺ Ὠΐτὴ βίῃρ ὈΞΘΙΤΏΒ. 

ψαλλέτω. -- 14 ἀσθενεῖ τις ἰγ4[τὋρ τῃ 
τοὶ Ἀἰμι 6 βίηρίηρ Ῥ581τῆβ. 15 Ῥαίηνρ 5ἴοκ ΒΏΣΟΠΟ 5 ΕΥΡ ΘΏσΟΠΘ 
Ά εκ ς . [510 Κ δον ΥὙ08 ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς ππσν 
"12 γοῦ Τ εἴ Ηἴπι 6811 ἐοννατὰ 5612 τε ᾽  ιοῦ Εἶχμλ΄ 6811 [Π6 Οἱ6Γ 

΄ . ΝᾺ ’ 6 οὐ ἰῃῇὴ68 σοῃρτθ- πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ " ᾿Ν 
ΟἹᾶοΥ τ οΥ τῆ 6 Θοοϊοβία, ΄ πὰ  σϑύίοηῃ ἴο. [Ὠ]τ1], δῃὰᾶ 

1οῦ {ῃθηλ΄ ὈΓΆῚ ονοῦ ἀλείψαντες : ᾿ 
Ὠΐηι, ρτϑαβδίηρ [ὨΪ7Ὶ]7 

προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν 
παν 5 πτθδβεα 16 [θτ ὈΥΤΘΚ ὌΡΟΣ Ἀὐτα 

10. 115 Φομονδῇ, 01,8,13,14,16-18.. 1ἴῆ6. Ιιοχᾶ, ΒΑνοῦῦνΡ, 1105 σομονδῃ, 51558»18, 
14,16,18. {ῃη6 Τιοχά, ΒΑ  οϑνν, : - 



ΦΑΜΕΝ ὅ: 15-.-.Ξ.0Φ0 

τοῦ κυρίου" 15 καὶ ἡ 
οἕίπς. Ἐογᾶ;ς δια {π6 

σώσει - τὸν 

ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι 
ἰο οὐδ ἰὰ [Ὡ86 πη 

εὐχὴ τῆς πίστεως 
ῬΓΆΜΟΣ οἕ ίΏ6 ΣδΙῃ Ψ1 βανθ ᾿ ἴδ (οη6) 

κάμνοντα, ᾿καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος. 
Ῥοίηβ ἐἰχεᾶ, δπὰ ψ11 ταῖϊβθ ρ ἢ ἰῃθ Τιοχά: 

"κἂν ἁμαρτίας πτετπτοιτηκώς, 
ΑἸϑο 1ξ ὄνοῖ 5; 5 αν λθ ἄοῃς, 

ἀφεθήσεται. αὐτῷ. 
ἐξ 1} Ὀὲ Ἰεῖ σὺ ΟΕ ἰο Εἰμὶ. 

ΒΘ ταϑν. Ὀ6 

16 ἐξομολογεῖσθε“ οὖν ᾿ ἀλλήλοις 
δ σοι ἔοββίηθ υοῦ ομέ ἐδοτγεΐοσχο ἴο Θ᾽ δον 

τὰς - ἁμαρτίας καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ 
[5 5:15 -ἃπα -- 6 τοῦ ὈΧΆΨ ΠΕ ονοτ 

ἰαθῆτε. πολὺ 
τοῦ τϊρῆῖ Ὀ6 θαϊθα. ΜΈΏΟΘΗ 

δικαίου - 
οΥ γι σῃ θοῦ 5. (οχ16) 

. ἄνθρωπος ἦν 
ΤΩΔ  : ΨΑ5 

ἀλλήλων, ὅπως 
οὔθ δηοίμ ον, 850 ἰμδὲ 

ἰσχύει δέησις 
15 Βανίηβ δίσθησίθπ ϑῈΡΌ]] δ ΟΣ. 

: ἐνεργουμένη.᾿ 11 Ἠλείας 
ὈΘΙΩΒ δὐ ΟσΚ ἴη.- ἘΉ2ΔΕ. 

ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο 
οἔ ἘΠ π Ῥαββίοηβ ἴο ἃ5, δηὰ ἐο ὈΓΘΣΘΥ πο ὑχσανϑά 

“τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ 
ΟΥ̓ μ6 Ὡοσΐ. ἐσ τποϊβίοσ, δῃᾶὰ πο [ἴἰ υοϊβίοπεα Ὡροῖ 

τῆς - γῆς .- ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ' 
1ὴ6 φασίῃ : -- γραχσβ ἴῆγεα. δῃηᾶὰ χηοηΐῃβ8 εἶχ; 

18 καὶ πάλιν: προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς. 
8 ἀραΐὰ. Πα6 Ῥσγανϑᾶ, δορὰ -[ἢ 6 ἤθεδνρη: 

ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ 
ταῖῃ Ελνε. δῃᾷ π6 βδαχίπ βοτουϊοα τὴς 

καρπὸν αὐτῆς. ᾿ 
γαῖ ΟΕ 1, : 

“19 ᾿᾿ΑδελφοίυὝ: μου, -- ἐάν τις  - “ἐν 
" ᾿ ΤΒ ΤΟΙ 5 Οἔταθ, 8 ὄνοσ ΕΥ̓ 6Ἀ.25)41-} ἰπ |- 

ὑμῖν. πλανηθῇ τἀπὸ τῆς ἀληθείας 
χοῦ βῃσιπά 6 τοῦδα ἰο ΠΣ Ἄἄτο {μα : 

καὶ. ἐπιστρέψῃ ᾿ -ἰ τις " αὐτόν, 
8πᾶ ββουϊᾷ ἐαχ ὌΡΟΣ ᾿. - ΒΏγΟΙΘ ὦ δέχῃ, 

20 γινώσκετε ὅτι - ὁ 
να ΒΘ Ύοῦ ΚΠου 5 δα {π6- (ο1Π6) 

ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ . πλάνης 
πανὶηρ [χη δα ὉΡΟΏ. - ΞΠΊΠΘΙ ουὐοῖ  ΘΥΤΟΥ 

ὁδοῦ - αὐτοῦ σῶσει ψυχὴν αὐτοῦ - ἐκ 
οἔναν οἔηα ΠῚ αν 6 508] ΟΥ χα οαΐοξ 

θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν... 
αἀοϑῖῃ πᾶ ΨὙ1 σονοσ τα] σαα οἱ 5β1η5. 

141.0 ΘΠονδῃ, 21,8,18,14, 18- 18. τηὴ6 Τιογτᾶ, αν. 
1π6 Τιογᾷ, ΚΒΑΨΕ. : 

ἐβλάστησεν -τὸν’ 

Ἰττης 
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ΜΙ ΟἿΣ ἰὰ 6 δὴ 
οὗ Φομονδη." 15 Δπᾶ 
86 ὈΥΆΥΘΙ οἵ ζΖα 
ΜΠ11 τὰκ μα ἴπᾶὶξ- 
Ροβεα οὔθ. ΜῈΕ1]), - δηᾷ 
Φομονδ" Ψ|ΠΠπ1 ταῖδα 

μὲ ἂρ. ΑἾδο, μι: 
85 οοχηγητ θά -- ̓5125, 

τ ΜΙ Ρ6 Τοτεϊνεὴ 

Ὠΐτῃ. 

16 Τμογθέοστθ Ὁραῆὶν 
σοηΐθαβ ὑοῦ. 5105. ἴο 

ΟὯΘ δΔιοΠΘΓ 8} ὈΤΆΥ 

ἔοῦ Οὔδ δῇοίῃθε, ὑμδὲ 
ΥοὺΣ ΙΔ} βοὺ ϑαϊρᾷ, 

Α τἱ᾽ραύθουβ. 85 

ΒαΡΡΠοαίΐοα, πιθα τ 
ἰδ αὖ σοσκ, Π85. ταῦ ῇ 
ἔοτοθ. 17 ἘΠΙΙΔΗ ἢ ἄϑὦ 

8. τάδ σὺ ἢ Ζεοιπβε 
ἯΚΕ οὐγδ, δηα γϑῦ ἴῃ 

ὈΓΔΥΘΙ 6 ΡΓαυθά ἔοε 

1 ποῦ ἰο γαίῃ; δϑϑᾶ ἰᾧ 
ια΄. ποῦ ἔδίη. ὑροὰ 
{86 ᾿Ιδῃᾷ ἔοῦ ὑῆχεδ 
γεαῦβ. δὰ κἰχ σποηἑῃβ, 
18 Αμὰ ἢ οτᾶγοά 
ἃρϑίη, δῃᾶ ὑπ ἤθδαν- 

δὰ ραγθ τϑῖπ δπᾶ {πὸ 
ἴἸᾶθαπᾶ ραΐ Τοτία. δ1.: 
ἔγαϊῦ. " 

19. Μν Ῥτούμοβ, "Η 

ΒΏ ΟΠ ἸΘΙΊΟῺΡ σον 

Ϊ5 ταὶϑιθα ἴτοπὶ {π6 

ὑσαῦ δηᾷ.. ΔΠΘΥΒΟΣ 

Ηἶτὰ ΠΡ ἃ 

20 Κῆον ἐμδῦ Ἧδ. 80 

5 ἃ 5506 Ῥὰδκ 

ἔτοσα. {π6 ΕΥΤΟΓΣ οἱ 

Π15 ΜᾺΣ ΜΙ. βᾶυθ 8 

Β5ΟῸ1 ἵτοπὶ Κο τ τλον "δὰ 

ΜῈ σονοῦ ὃ. τυ ϊ- 
Παά8. οὗὨ 5108. 

155» Ζοπόνδη, 51.8.18,214,16-18, 

“ΠΕΤΡΟΥ. Α. 

ΟΕ ῬΕΤΕΚ. 1. 

1 ῬΘΙδσ, ΠῚ ΘΔροβίθ 1. Πέτρος ἀπόστολος, ᾿[ησοῦ Χριστοῦ 
Ῥείοσ ΘΡοβδίθ .-- Οὗ δϑῖβ ὈΙσὶβὲ.. ΟΥ̓ όδιια ΟὨχίϑὺ, ἴο 

ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπόρᾶς [88 ΦΟΠΊΡΟΥΘΙΥ τοϑὶ- 
19 σμοόοξθεῃ (065). θα τεβιάθΐϊ ὀ ὀ ΟΣ ἀϊξρδευβίοι [ ἀθηΐθ βοαύογθα δρουῦῦ 

Πόντου, -. Γαλατίας, Καπιταδοκίας, ᾿Ασίάς, ἴῃ “Ῥομύαβ, Οδ 18 Ύϊ8, 
οΕῬοηΐιβ,. οἵ σδιδίΐβ, οὗ σαρρβάοοίβ, ει ΟΣ Αβὶδ, 1 ΟΡ Ῥ8 ἀΟΌΪ: 8, -Αϑῖϑ, 

καὶ Βιθυνίας, 2. - κατὰ -  ὀὀ᾿Σ:πρόγνωσιν᾽᾿ 8:4 Β1Γ.ΩΈ:ἃ, ἰο ὕμ6 
δῃά. ΟΥ̓ ΒΗΉσηαῖθ, δοςογάϊπε ἴο : ξοσεκηον]θᾶξθ ᾿ΟὩ65 ΟΠΟΒΘΩ 2 δοσογᾶ- 

"θεοῦ -- πᾶτρός, .: ἐν΄. ἁγιασμῷ πνεύματος, [ἴπρ΄ ἴο Ὅπ6 ξοσθκτιου- 
οξ αοᾶ -Ῥαΐμεσ, ἷπ βαηοδοδιίοα - . οὐ βρίσ, ᾿ϑᾶρθὸ. οὐ αοὰ .[Ὧ9 
εἰς ὑπάκοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματός Ἰησοῦ Βαύμογ, ψ βθηοῦ!- 
ἰηΐο ορεάϊθποςα δηὰ βου ΚΠηΒ οὗ Ριοοᾶ οἵ 9655 ποϑδίϊουι ὉΥ [86 βρέσγίῦ, 
Χριστοῦ" ἐτλ στ ᾿ ἴου - 86 Ῥυγρόβὸ οἵ 
ΟὨ τ δῖ; . Ο {{Ἀ 6 Ῥοίηρ.: ορδαϊθηῦ 

. εὐ ν τῷ, 1 δηᾷ ΞΌΓΙΩΚΙΘΩ ψὶ ἢ ἐδ χάρις ᾿ὑμῖν᾽ καὶ εἰρή ᾿ χὰ 
᾿υπάδθούνοα. ΕΙπάπθαα. -ἴο γοῦ" νὰ ὈΙοοά οὗἩ Ζϑδιδ: ΟΉσΙβυ: 
πληθυνθείη. 

τὰδν ἴ 6 ταῦ ΡΠ 6, 

3 Εὐλογητὸς . ὃ θεὸς καὶ 

-ϑηὰ ΣΝ ΟΝ : 
ὐππ Ὁ ἽΜΩΥ τυπᾶαοβουνϑα 

Κἰπμαμποδθ. 8ηἃ Ῥαδοα Β6 
᾿ ,. {1λογϑβϑερϑᾶ' ἴὸ τοῦ: 

πατὴρ τοῦ 
. ΒΙεββεα . [π6 αοά “δὐᾷ. Βαΐμοσ -οείμοῚ. 3. ΒΙΘϑβϑᾶ Ὀ6 186 ἀοῦ 

σίου ἡπῶν ᾿ οἱ: Ὁ Θ᾿: ἃ ΕΔΙΠΟΣ ΟΣ οὐτ κυρίου μῶν Ιησοῦ ᾿΄ Χριστοῦ "ὁ ΔῈ ) 
τοχὰ ἀξ 15. . οὗ δεβὰβ "Ομ χιδὶ, ον [86 (σΠ6) ᾿Ἰχοχὰ “εβαβ. ΟὨσίβὺ, ζοΣ 

κατὰ 6Ὸὃ)ο'ϑ τὸ πολὺ - αὐτοῦ ἔλξος | ϑοοταϊῃρ᾽ ἰο. Ὠἰβ ρτϑαῦ 
οροχάϊηρ ἰο με΄  τμποι ---οἱ Πϊπλ ΤΏΘΙΟΣ [ἸΠΟΙΌΣ;. 8 Ββ8 8 5. 8 

-ἀναγεννῆσας . ἡμᾶς. εἰς ἐλπίδα. ζῶσαν ἨΘΥ,. ὈϊΣΙΒ ἴο. ἃ Πν]η8 
μδν ἴῃ. ξεῃεογαῖρα ΕΣ 5 «1ηίο 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοἐκ 
ΟΥ ὕὅεθὰβ.. 

ΕΣ 
«δι᾽ - -- ἀναστάσεως 

αὐτοαρν τοϑισσϑοξίοι. 

νεκρῶν, 4 εἰς 
ἄρδα (οὔμθϑ), - ἰπία 

καὶ ἀμίαντον καὶ. 
ΔΩ πα ρδιρα δηᾶ 

ἐν οὐῤανοῖς εἰς ὑμᾶς ὅ 

ἀπἐϑαϊηρ, 

«κληρονομίαν : 
ἀπβοσιίδμοα 

ἀμάραντον, 

Ἅ 

τοὺς 

ΒοΟρΘ ΓὨΓΟΌΡΏ. [Π γ65- 
τΥδούίοη Οὗ ΟΦΘΒΙΒ 
ΟὨχῖδὺ τοι ἐπ “ἀρδᾶ, 
4 ἴο “ΔᾺ ἰπΟΟΥΤΌΡΕΪΌ16 
ϑηᾶ᾽ ἀπ ἀδΗΙ]Θά. δηᾶ υὰ- 
Τααῖηρ Ἰπμογίζαμοθ. -Τῦ 
15. Ὑδϑοσνθα τὰ ἰδ 
ὨΘΘΥΘΏΒ ΤῸΣ σοῦ, ὅ ψὯΟ 
Δ0ΛΘ Ὀοίηρ βαϊορυδχζαθα 

͵ορο.. εὐἰνῖπα 

ΟΒσῖβὲ ουΐ οἵ 

ἄφθαρτον. ' 
᾿δοοσσ θυ λ]6 

τετηρημένην 
Βαν]ὴ 5 Ῥθρὰ Κορί 

ἐν δυνάμει} 
ἴπ, ἈΘανΘΩΒ ἁηίο γοῦ [321 (0165) λ΄ ΤΡΟΥ͂ΕΣ ὉΡΥ αοδ᾽5 ΡῬονΘΓ 

θεοῦ᾽ ; φρουρουμένους τοῦ διὰ πίστεως [ὩΤΟΌΡ : [αἰ ΙῸΣ . 8 
οὗ αοά Ῥεΐπδ. Κορὲ υμᾶθυ νυδίοῃ ἰὰχοῦθΒ . Ζαϊίῃ βϑιναϊίου τοϑᾶν .ἴο 6 

εἰς. σωτηρίαν. ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι. τονοα]θᾶ- ἐπ {Π6. :1α δ 
Ἰαΐο. “" βδινϑίισα εδαᾶν. . . ἴορεχανθδιεα [Ὀθῦοα οἱ {ἴτὴ6. 8 ΤᾺ 
ἐν - - καιρῷ ἦς ἐσχάτῳ. 6. ἐν ᾿ᾧ ΔΠϊθ Ταῦ γοῦ 818 
ἴα: ς αῤροϊηϊθά Ἐπῖϑ ̓ 1δβί. ΤΩ ΝΣ στθϑὺν τϑ]οϊοίης, 

ἀγαλλιᾶσθε,: ὀλίγον ἄρτι εἰ που ἴοῦ ἃ ᾿ΠΕΠ8 
ὙΟῸ 8Χ6 ΘΧΌΪΙΩΒ, -ἰ 1|||6 Γ 8116] τὶσμς πονν 12} ΜΏΠ6 δὖ ῥγθβθηΐ, .ἰΐ 

ἘΞ 1028... .ν.. ᾿Ν 



Ὁ ῬΕΠῈΝ 1: 7-ς2 

δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις 
Ῥοίηρ ἱηδίηρ δανίηρ Ὀερη στίενο ἰπ ναζὶουβ 

πειρασμοῖς, ἴ ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν 
σ1δ]5, πὰ οτάθχυ παῖ ἐπ Ῥτοοέ οἵ γου 

τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου 
οΥ ἰδ 6 ἘΣΎ ΤΑ ἢ ΤΌΣΟ ὈΥΘΟΙΟΙ5 οὗ βξοιὰ 

τοῦ Φἀἀἄπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ 
ΟΕ δε (οὔ) ἀδϑίσοσν τ 5615: ἰπσου ἢ ὅτε Ῥπΐ 

δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς 
οὗ (οπι6) βοΐωῃρ ὑχγονϑᾶ τ ταῖσμῦ θα ἔοσηα 1ηἴο 

ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει 
Ῥταῖβα ἃπᾶ. ΕΟ δῃᾷ ἤσποΟῦ ἴθ τσανοϊδοη. 

3 [ο “-“ ΕῚ 3 3 » 

Ιησοῦ Χριστοῦ. 8 ὃν οὐκ ἰδόντες 
οὗ 1655 ΓΟ χϑί. ὝΒοτα πο Βανῖη8 66 

ἀγαπᾶτε, εἰς. ὃν ἄρτι μὴ 
τοῦ 8:6 ἴον, ἰπῖο Ψ ΒΟΣΩ τἰ σε ϊ ΠΟΥ ποΐ 

ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶτε 
βϑοίῃβ Ὀα]θνίης Ῥυΐ τοῦ 816 ἜΧΩ 5 

χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, 
ἴο 70» ὈΏΒΡΘΟΘΚΘΌΙΘ 83 πανίηρ 66 ΒΙΟΥΙΗΘΩ, 

9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως 
. ΟΑΣΥΣ ΩΡ ΟἿΣ ΖοΣ βοῖνεβ 86 ὁπ οὗ ἴδε ΣΑΒᾺ 

σωτηρίαν ψυχῶν. 
βαϊνδίίοα ΟἿ 500]5. 

10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν 
. ἈΔΑροις ΨΠΙΟΩ Ξϑινδίϊοι δον βουρῃΐ οἂὧἱ 

καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ 
δηᾶ 5Θδυ δα ουἂΐξ - Ῥχορβδίβ {τὰς (ΟΠ 65) 

περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος 
δρουξ [3.01 ᾿πίο χοῦ. Ὀμάοσβοσνρα Κἰηηθ 55 

προφητεύσαντες, 1 ἐῤαυνῶντες εἰς τίνα ἢ 
ΒΑνΪΏ Ῥσορ βία, βου ἰπίο ναὶ ΟΥ 

ποῖον . καιρὸν ἐδήλου 
φυῦδὲ βοσχί οὗ δρροϊηαΐρα ἐπα τῦῦβ τοδκίηρ ονϊῦθηςξ 

τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ 
{μ6 ἴῃ 6 - - ΒΌΪῚ οἵ Ομ χίβὲ: 

προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν 
τὶ πλοϑβίηρ θΘξοσθηδηὰ αροῦξ τἢ6 ἑηΐο [Θ) ἐλ ν [1 

παθήματα ᾿ καὶ τὰς μετὰ ταῦτα 
ΒΌΕοΥ 55 δᾶ 1.0} ΔΙ͂ΟΣ 1μ6ξ6 (65) 

δόξας: 12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι 
Εἰοτίθθ;  ἑἴοΒΙΟΙ (οτ165) ἐξ να τονε ἐδδὲ 

οὐχ αυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν 
Ὡοξ ἰο ἐπογηβαῖνο ἴοσου θὰ πον Ψετο βουνίηβ 

αὐτά, ; ἃ νῦν 
ἴθ, ᾿ ΨΈΏΪΟΗ (1165) ὩΟΝ 

ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ ᾿ τῶν 
νὰ δηηοιησεα ἴἰο τοῦ τοῦδ ἢ τῆς (ΟΠ. 65) 

1024 

τὸ ταυδὺ Ὅ6, τοῦ Ὦδν8 
ὈΘΘῺ ρσγίονθα ὮΣΥ γνδγ- 
ἴοι ὑγ1815, 7 1π ΟΥ̓Ω͂ΘΣ 
{μπ8ὺ ὑπ6 ἐοβίθα αὐϑ110} 
οἵ τοῦβ ἤδη, οἵ 
ΣΟ ρτδδίοσ γϑ]ὰ6 
᾿Ὥ8ϑη φροϊὰ ἰῃδὺ ἢδγ- 
5.65 ἀδβϑρίϊζα ᾿ΐ Ὀϑίηρ 
Ῥ͵ΓΟΥΘα ὉΥ͂ ἤγθ, ΔΥ Ὀ6 
ἔουῃμᾶ ἃ σϑϑθ ἴῸΓ 
ὈΓΘΙΒ6 δῃα ΡΙΟΥΥ δῇ 
ὨὭΟΠΟΥ͂ 8ὺ [ῃ6 τϑνοὶβ- 
ἴοα οὗ Ζ6δῖι9 ΟΣ ϑί. 
8 ΤΠοΟυΡΏ. χοῦ ὭΘΥΟΣ 
ΒΔ Ὠΐτη, Ὑοῦ Ιογδ 
Ὠΐγη, ἘΠΟΌΡΩ τοῦ ἃῖ1ὰ 
ποῦ ἰοοκίπσς ὉΡΟῺᾺ Ὠΐτη 
ἂὺ τγοθοαΐ, γοὺ ὑοῦ 
ΘΧχογοὶδο ἔα ἢ πὰ Ἡΐτ 
δὴ δῖ ρχυϑδῦῖν 
Το]οϊοίησ ψῖ δὴ υὰ- 
ΒΌΘΔΚΑΌΙΘ δῃα ρ]οῦὶ- 
ἤρα ἰοῦ, 985. τοῦ 
Τοοοῖν ἴῃ ομῃᾶ οὗ 
τόῦκ ἔαϊῃ, ὑπ βϑῖ]νγα- 
ἐΐου οὗ τοῦξ. δοιϊδ. 

10 Οομοογηΐηρ ὑῃ 18 
ΨΟΥν βαϊναι οη. 4 ἀἱ]- 
ἰσοῶῦ ἰθασὶτν απ ἃ 
ΟΑΓΟΙῚΙ ΞΟΆΥΟ 6Γ6 
ταϑᾶρ Ὁ ὑπ6 Ὁσορῃοίβ 
ΨΏΟ ὑΣΌΡμοβίθᾶ δρουῦ 
ἀπὸ υλάοϑοσνοα Κἰπα- 
ὯΘ55 τηϑϑηῦ ἋΙῸΓ τοῦ. 
11 ΠΟΥ Κορὺ οὐχ [ἢ 
νου ρα ηρ ψδὺ ΡδΓ- 
ὑοῦ δ βθαϑοι οὐ ψῆδὲ 
βού ΟΥΓ [568 501} [286 
βρὶστῦ ἢ ἰπθη 85 
ἰγαϊοαύίηρ σοηοογηΐτ σ᾽ 
ΟἸστιδὺ ψ θη ὃ 88 
Ὀθασῖηρ ψἱθ855 μΒ6- 
ξοσοϑᾶὰ δροιῦ.. ἐπὸ 
ΒΌΘγηρ5 ἴὸσΣ ΟἸσδὺ 
δᾶ δροιΐῦ 6 βΊΟΣΙΘ5 
ἰο ἔοϊονν δθβθ. 12 Τὸ 
85 τονθαῖθα ἰὸ ὑπ6πὶ 
ἰμαῦ, ποὺ ἰο ἰδο- 
β6ῖνοβ, Ρὰ ἰο τοῦ, 
λον ψοσο τη] ουὩδ᾽ 
186 ἐμΐηρ ὑπαῦ δΥθ 
ΠΟῪ Ὀδθαὶ. δηθουπσθᾶ 
ἰο τοῦ ἐξγοισῃ ἔῃ θθ 

1025 

εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι 
Βδνίῃβ ἀθοϊασοὰ βροοα θνβ ἴο τοῦ ἴο βρίσιί 

ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, 
ἘΟΪΥ Βανὶπβ θθοὰ βεηΐ ζουί ΖΥΟΤΩ μδάνθῃ, 

εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι 
χΐο ψ ῖο ((Ὠϊη 65) 8ΙΘ ἀσδισίηνδ ΔΏΒ6Ι5 

παρακύψαι. 
ἰο δίοορ Ὀθ651α6. 

18 Διὸ ἀναζωσάμενοι 
ΤΒσουΡρἢ ΨΒΙΟΒ Βανὶηρ σἰταθᾶ Ὁ ΤοΥ 5εῖνῈ5 

τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, 
τὴ6 ἸΟῚῈ5 οξίδβθ ταθΐδὶ ροσοθροη οἴχου, 

νήφοντες τελείως, ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν 
ὈΘΙΩΒ' ΒΟΌΣ Ῥοσξθοῖν, Βοῦρα γοῦ ὍΡΟΣ 16 

φερομένην“ ὑμῖν χάριν ᾿ ἐν 
Βοίπδ θοστὶθ ἴο τοῦ τυηδαβεσνεα κί 1655 1 

ἀποκαλύψει ᾿] ἡσοῦ Χριστοῦ. 14 ὡς τέκνα 
τανϑίδίοῃ οὔ 9655 Ομ γτιβί, Α5 ομάγεοα 

ὑπακοῆς, ὴ συνσχηματιζόμενοι 
οὗ ορεάϊξθῃςρ, ποὶ Ταβ;ῃϊο τ Β γουγϑοῖνοβ νὰ 

ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν 
ἰο 88 ΔΟΥΤΑΘΥΙΥ ἕὰ 6 ἰἰδῆοσχαῆοσθα οἴγτου 

ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν 
ἴο ἀδϑίγοβ, ρυΐϊ δεοςογάϊῃξβ ἴο δ (οπ6) 

καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ 
μανίηξ σα θὰ στοῦ. ΠΟΙ͂ (0Π6) 8150 νον (0165) 

ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 
πον (165) ἰῇ 8} οσοοπάᾶπος ποὺ ὈδσοχτῃθΘ, 

16 διότι γέγραπται ὅτι ἽΑγιοι 
ἐμτουρα ψΏῖοὰ 1 μα5 Ῥεθη ει θη ἐμαὶ ΠΟΙ, 

ἐγὼ ἅγιος. ἔσεσθε, ὅτι 
ΒΟΙ͂ν. τοῦ Ψ1] 6, Ῥεοαῦθβα ὦ 

ἐπικαλεῖσθε 
χοῦ 816 σὴ ΠΡΟῚᾺ 

κρίνοντα 
Τυαάξίηδ 

ἐν φόβῳ 
εὐττις 

"χρόνον 
χα 

11 καὶ εἰ πατέρα. 
ἈΔπάα 1 ἘΔΙΔοΣ 

ἀπροσωπολήμπτως 
{86 (Ομ 6) τὺὶϊπουέ χοοθρίίοι οὗ ἔβοοβ 

κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐ 
δοςοχαίΐίηβ ἰο ἰμθ - Οὗ θοῦ οὔθ. ΨοΥΚ, ἰᾳ 

παροικίας ὑμῶν 
ἀνμϑιπηρ θοϑάθ οὔ του 

εἰδότες ὅτι 
Βανί Κοντὰ ἰδπαΐ 

ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, 
ἕο δίϊνοσ ΟΥ ἴο βο]ᾶ, 

ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας 
χοῦ ΜΕ͵Θ ἔγοοᾶ ὉΡΚ στϑδο οαΐοξ [δ ν 81} 

. ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 
οοπαποὺ 

τὸν 

τὸν τῆς 
τ 6 οξίῃβ 

ἀναστράφητε.. 18 
Ὅ6 τοῦ ἰτυτηεᾶ Ὅ80Κ; 

φθαρτοῖς 
ἴο σοσγα 1016 (ἰβίμα5) ᾿ 

οὐ 
ποῖ 

ὑμῶν 
οὗ τοῦ εἰνϑα δοὴξ ἔτουι Ζαΐδοσβ, 

1 ῬΕΤΉΙΝΪ 1: 18---18 

ΨΏΟ Πᾶνα ἀθοϊαγδα 6 
σοοά πδὺν ἴο χοῦ ψἱ ἢ 
ΟΙν βρίσὶῦ σοῦ του 
ἔσο Ὠδϑνθῃ. Ἰηΐο 

ῆοϑθ νοῦν ὑπῖηρα 80- 
ΒΟΙ 816 αθαισηρ ἴο 
ὉΘΟΥ, 

13 θῃῆσοθ ὑγδᾶσθ ἃ 
τόοῦκ χη ἴῸΓ 80- 
εἰν, Κορ στοῦ 
ΞΘΏΞΘ5. σοχῃὶοίοιγυ; βϑῦ 
ὙΟθκ ΟΡ ὉΡΟῺ ὑδδ 

υηάρδοσνοα Κη 655 
ὑμαὺ ἰ ἰο Ὀ6 Ὀγου ΘΙ 
ἰο τοῦ δὐὖ 88 τϑνϑὶδ- 
ὕΐοη οὗ . “655 ΟὨγιβῦ. 
14Α5 ομροαϊθηῤ Ο6}}}- 
ἄτϑθῃ, απὸ Ὀοίηρ 5} - 

ἰοπρᾶ δοοοτζταϊηρ ἴο ὑπ6 

ἀοδίσος σοῦ [ΙΟΥΤΩΘΣΙΥ 
μδᾶ ἰῃὰὀ τοῦ ἰρῃο- 

Τϑῆσο, 1δυῦ, 'ἰὰ 80- 
οογάᾷ πὰ ἴθ ἩΟΙ͂ν 
ΟἿθ ψἘῸ οδἹἹθᾶ στοῦ, 

ἂο γοῦ 8'8ο Ὀβοοὰθ 
ΠΟΙ͂ γΟΌΓΒΘΙγΟ5. ἴῃ 

8411 [ὡόὐὶ οομπάποῦ, 
16 Ῥβόϑιιβ ὖ 15 τ!ῦ- 
ἰδ: “χοῦ τοὐυδὺ Ὀδ8 

ΠΟΙ, ὈΘΟΔΊΒΘ. Σ ΔΙῸ 
ὨΟΙ]ν." 

17 ἘΠΙΓΠΘυοσΘ, 1 

τοῦ ἃτθ οδϑιηρ ὰρ- 
Οὐ ἴῃ6 Ἐδίμοσ ΨΜΏΟ 
ἡπάροϑ ἱτηραγύδι!ν 86- 
σοτᾶϊησ ἤἢο δϑοἢ 

ΟἿΘ᾽5 ὍΟΥΚ, οομάποῦ 
γοῦσβοινο ] θαι 
ἄυτίηρ 6 ὕτθ οὗ 
γόῦσκ δἰΐθῃ σοι ἀθσθ, 
18 ΒῸΣ τὸν Κηον μοῦ 

ἰ 5 ποὺ ΜΙ οοΥ- 

ΓΌΡΌΡΙ6α ὑμπΐηρϑδ, - σἰῦἢ 

νοῦ οὐ ρμοϊᾶ, ἰῃϑῦ 

χοῦ ψοτα ἀοιίνοσθα 

το τοῦ ἘΠ Ι6 55 

ἴοστα οὐ οοημάποῦ τ- 

οοἶνοα ὉΓΥ ὑγϑαϊϊοῃ 

ἔσο ὙΟᾺ ΤΟΥ δ ΠΟΘ 5. 



1 ῬΕΤΕΙ 1: 19---2ὅ 1026 

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματτ. ὡς ἀμνοῦ [19Βυ} 1Ὁ ψὰ8 1 
Ῥυὲ ἴο Ῥγϑοῖοιϑ Ὀ]οοῦ 85 ΟΣ ἸΔτ | γϑοΐοιιβ ὈΙοοΩῦ,, ΗΘ 

ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, ὑμαῦ οὗὐ δὴ ὑπρ]οῖι- 
ὉΟΙΘἰβῃθᾶ δῃᾶ βροίϊθϑθβ οὐ ΟἸγτίδέ, 15 ηθα δια δρούθϑβ 
20 προεγνωσμένου ᾿ μὲν Ια, ονὸὰ ΟὨσΙδῦ Ἐ. 

οὗ (ομθ) μβανί:β Ὀθ6 θη ξουβθε ποῦ ἐπαρϑᾶ [20 ΤΎ6, Ὧ6 ψγὰ5 ἴοτϑ- 
πρὸ καταβολῆς κόσμου, ΚΏΟΤΩ θοίοσθ ὑῶθ 

Ῥρίοτσθ οὐ, ἐχονηρ ἀοννῃ οὗ ψοχ]ά, [ Γουμαΐϊῃρ οὗ ὕπο ψοσά, 

φανερωθέντος δὲ ᾿ ἐπ᾽ ᾿Ῥυῦ δὲ ψὰβ πιθαᾶθ 
ΟΣ (οπ6) δδνίηρ Ὀθδὴ τηϑη θοίθα Ῥαΐ ροι | χηϑϊοοῦ οὐ 6 δῃᾶ 

ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς οἵ ἐμ ὑπηθθ οὶ 88 
1δϑὲ [ραχῇ] οὗ (ῃς Ὑπὴ65 «του ρᾺ γοῦ [58Κκ6ὸ οὗ τοῦ 2: ψο0 

21 τοὺς -: δι᾿. αὐτοῦ πιστοὺς εἰς 1 ̓ΒτουΘᾺ Ὠΐπὶ ἅτ Ρ6- 
εὐ ὯΔ 6 (0.65) Ὠχουρἢ μπῶ. 181 1201 ᾿ ἰπίο [Ἰἰονοβ 1 Οοά, - [6 

θεὸν . τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ [006 ΨΠῸ Γαϑὶβθᾶ. Ὠϊτῃ 
σοὰ {π6 (ση6) . Βανίῃδ γϑὶβϑα Ἂρ Πίγα οὐ ΟΣ} ῸΡ ἔτσοσχῃ [π16 ἀρδᾷ δῃᾶ 

εὐμεκρῶν «καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε | ξᾶνΘ Ἀπ ΒΊΟΥ; 80 
ἀοβα (οπ6Ὲ8) δῃηᾶ βΊΟΣν ἰοὸ ἴτι πανί εἴνθη, δδ-ϑμᾷ  ὑμαῦ χοῦκ ξαιϊᾺ 8. 

τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι. εἰς θεόν.  ΒΟΡΘ ταϊσῦ Ρ6 1η αοά, 
πὸ 1 - οἴνου δὴιὰ ἤορὸ ἴορα ἰηΐο Οοά. ΝΟΣ ὑμπαὲὺ τοῦ 

58 τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ Ὦδγνθ Ὀυγί θα Ὑοῦκ 

ΤΡ βοὺθ οἔυοῦ δνίηρ Ρυ ρα 1 μα 501115 ὉΡ ΓΧΟΥΚ] Ο06-: 
αἰθθοθ ἴοὸ {πὸ ὑγυϊῃ 

ἰαὶὸ  ι ὈΠΕΥΡΟΟΥ 68] 
ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας . εἰς 
οὈβαϊφηςθ ΟΣ [ἢ 6 «γαίῃ Ἱ᾿ Ι" 

φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καρδίας ὈΤΟΪΏΕΙΙΥ͂ Ἰονα 85. ὑμ8 
ῬχΟΙΠΟΣΙΣ δϑθεοϊοη πη οοΥ 1081] οὐ οΥὗἉ φασὶ  Τοδα]ῦ, ἼἸονθ οὔθ 8η- 

οὕἴεσ ἴαύθηϑαν ἔΓΌΧῚ 
ἀλλήλους  Ξἀγαπήσατε ᾿ - ἐκτενῶς, . 
ΘῺΘ ΥΩ Ἰονθ γοὸῦ ᾿ ᾿“οαἰξίχοίομθαιν, ῃΘ Ἀβασῖ, 23 ΕῸΣ τοῦ 

23 ἀναγεγεννημένοι ες οὐκ ἐκ γ6. ὍΘ βίη ὃ 
Βδνίηρ Ῥθθῖ βθπθγαίθα δξδλη ποῖ. ὀυξοῦ ΔΘ Ὀἰγῃ, ποῦ. ὮΥ 

γφθά Ὰ 1016, θὰ Ὁγν ἴη- 
σπορᾶ θαρτ ἀλλὰ ἀφθάρτουύ, διὰ ΠΟΥΡΌΡΕΙΡΙ6, 

τορα 5 εὐθαρτῆς μυὲ προογειρτρς, ΚὨσου ΡῈ ΘΟΟΥΥ ΟΡ ΪΡΙ8 [τορσχοᾶμο- 

᾿ {ν6]} βϑεά, [σου {Π6 
λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ ἕνοντος᾽ ἊΝ 
ψοτα ῥῶννος αοὰ - αὐά ἑοτιδιηιηξ: ΜΟΤΩ οὐ [{Π6] ἸΝῺ ρ 
24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, δὰ δμάυσιμρ, σοᾶ, 

τὨτου θη ΜΗ ᾿ς 81  βΒε5ῆ δ νοβοιδεοη, 24 ΕὉΓ “411 ΠΘΒἢ 15 Π|Κ8 
τ855, Θη ἃ 81] 15. ΒΊΟΥ 

καὶ πᾶσα δόξα, αὖτ ὡς ἄνθος χόρτου" ΒΤΆΘΒ, 
δ ἃ 811 βῖοτν οἵ ἧς 88 βονεσ οἱ νοβειδιίοι; 15. ΚΘ ἃ Ὀ]οβϑοῃ οὗ 

ἐξηράνθ ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος : 
ΒΕ μα ΗΝ ΓΙ ᾿νἐδειαιίοη, δὴὰ ἴμο βοννεΣ οοῆθα ἱΠοτθά, δμῃᾶ 

ἐξέπεσεν. 25 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει .΄. ἴῃ ἤονεῦ [8118 ΟΠ, 
7611 ΟΝ; ὅλα Ῥὰϊ βαϑίωρ οὐ 1ιοσὰ ἴ5 τειηδιηβ 25 Ῥὰὺ πῃ βδγίῃρ οἵ 

εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν. τὸ. ῥῆμα. ᾿ που 
τηῖο;, 86 886. Ἰῆΐϊΐ Ὅς 5 τὰ βανίωρ) νῸγ." ὍἯῸΙ, ὑμῖ 15 

Ν ἐς Η »};. Η 

τὸ . εὐαγγελισθὲν εἰ εἷς {86 ᾿Βασίῃε, [818 
ἐδ6 (ομο) μον ίηε Ὀθϑη ἀβοϊασθά 85 βοοᾶ πϑνβ ἐπίο ΜΏΪΟη μᾶ5 Ὀθθὴ 46- 

ὑμᾶς. , ᾿ ᾿ 
τοῦ. το τος . . ὭΘΨΨΕ. 

χ 

2855. Σομόνδῃ, 51,8,18,14,16-18,50.(η6. Τιοτά, ΒΒΑΨΝΡῚ οὐ αοα, ὅν. 

᾿ᾳΑποθέμενοι: 
ανίης Ῥυΐ οὐ γτύδαν 56 |ν 65 

κακίαν. καὶ πάντα δόλον καὶ ὑπόκρισιν καὶ 
Ῥβάῃμεβα. βηά ἀεςεῖς 8η 8 ὨἈνΡρΟοχίβυ . ̓ὅπά 

καταλαλιάς, ̓  
. ϑρθδισιπε ἀονῃ. ομ, 

᾿ἀρτιγέννητα Ε 
τσ ΟΝ πδνσοοι 

Βοισα ιν ἴο ἐῃ6 νον «ΘΟ -αΘ ΘΙ 7201 

ἐπιποθήσατε, 
ἰοπε᾽ τοῦ ΝΗ . πὰ οτάεσ ἰπδὲ 

ο εἰς σωτηρίαν, δι εἰ ἐγεύσασθε 
χοῦ ΠΝ ἔχον, ἰῖο ας του Ἰαβίοα 

ν᾿ χρηστὸς ὁ 

προσερ χό μένοι, 1 
. Τόοννατά Ψ Βοτα - ϑογαῖπιε ἰογγασά, 

ὑπὸ: ἀνθρώπων. 
- -- ̓ ιάθεα μᾶνίος Ῥεϑθῃ 

ἔντιμον -ὅ καὶ 
᾿(ο116} σμόβθ Ὀγθοίοιιβ 

. οἰκοδομεῖσθε 

Ὀεβιάς Ῥυΐ. ἴο ΠΝ 

ὡς λίθοι ζῶντες . 
νοΥν. (ΟΠ. 65) ᾿ μὴν βίου ϑβ ᾿ινῖπβ ΥΟΌ 816 Ῥϑίη ΡΒ] Ὁ 

οἶκος. πνευματικὸς, ἱεράτευμα" “ἅγιον, 

πνευματικὰς.. 

εὐπροσδέκτους. 
ΜΕ ασσοοίαθ!δ ἰονατά 

Χριστοῦ: 6: ᾿ 
, ἰβτουει. τῶ 

: ἰο αἰὰ ἘΧΟΌΡΕ 

ἘΡρΙΊΕΧ' εἾ 
1:15 βανίβ ρου . 

Σιὼν. .-λίθον 
βου δίοῃθ. 

ὀρεκτὸν. ἀκρογωνιαῖον -: 
ἴορ οογηθίβίομ ᾿εβᾶ, [51 ὅδ) [1 

καταισχυνθῇ: - ΡΎΘΕΒ; Ὧθ ρυδϑθβ Ἀ6- : 
Βῃοι!α δὰ Ξῃϑιηξαᾶ δον: ͵ 

ἩΞΖΊμΜη : ἴς. ᾿ 
- ΤῸ χοῦ ἐπεχεζοσο ἐπ ῬχεοϊοΌθπθββ. ἴο. {π6 που. 

ἧς ἀπιστοῦσιν .-. - 
- ἴο πε) ποῖ Ῥεμενίαρ,. “Βαξ΄.. 

᾿ ᾿ ἀπεδοι μασαν - 

σοδονδῇ" ΘΠ ΌΓΟ5. ζου -, πιστεύουσιν: 

οἶκοδο μοῦντες 

οἸαχϑᾶ ἴἰο σὸν ὃ5 βοοᾶ. 

προσκόμματος 
᾿οἔ βἰσι πίη ἰονναχα... ἘΌΨῚ 

1 ῬΈΕΙ .2:1--8 

2 ΔΟΟοΟΓαΙΡΙν, Ραΐ 
ΒΨΑΥ 8411. λΟΤ8] 

10 855 δῃηὰ 811 ἀδοοὶ- 
ΓαΪΠθε5. δηᾶ. ἈΥ̓ΡΟΟΣΙδν 
Δα δηνίθα 8ἃΠα 48]1} 
βογύβ οὐ Ὀδοκριθίηνρ, 
2 [8η4,}] 85 ΠΘΊΌΟΣΙΙ 
ἰηΐδηϊδ, ἔοστ ἃ. ΙοηΡ- 

11Ὡ6ρ- ἴον 86 υμϑαπ]ῦδ7- 
ἰθᾷ -- ΧΔ1Π|κ.. ὈΘΙοηρίηρ 
ἴο 88 ψοτ͵ά,. 1Π 80 
ὉὨγοῦΘσ Ὁ τοῦ τδνὺ 
ΤΟΝ -ἴο Ββδϊνδύϊος, 
3 ρτονίαβᾶ τοῦ Βᾶνα 
ἐδδίθα -δὺ ἐμ6 Γιοχὰ 

Ὁ 15. πᾷ, 

4 σοπιΐηρ. ἰο. μίχα 85 
ἔο 8 ἡνίὴρσ βίοῃβ, σϑ- 
Ἰοοῦοα,, ἴὉ.-15. ὑγαθ, ὉΡ 
τθῃ, θὰ ΘΠΟΒΘΏ, ὉΓ6- 
οἱουδ; τα: αοά, ὅ τοῦ 
ΨΟΌΓΣΒΘΙνΟΚ.. 8150. 85 
Ἰνίηρ βύοῃθα ἄσθ Ὀοίησ 
ῬΠῸ ὦρ 8... ΒρϊΓ 081] 
(ΠΟΘ. ΤΟΥ 6’ ῬυΤΡΟΒΘ 

Οὗ ἃ Βοῖν. Ὀγἱθδίμοοά, 
ἴο. Οὗ Ρ βρὶσῦ81 
5 οΥ  σο 5 δοσοΌΐ8 016 ἰοὸ 
αοά- [Ὠγοῦρ ὅ655 

οἹ ΟὨσῖϑῦ. 6 ΒΌγ. ὖ ἰ5. σοι - 
ἰβαίῃθα ἴῃ. ϑογίρίαζα: 
ΓἼΙΟΟΚΡΕῚ δ Ιϑυίῃρ ἴῃ 

1 Ζίοῃ -ἃ: δἴοῃθ, σμοξθα, 
8 Ιουηάδύϊοη ΟΟΓΏΘΓ- 

5ίοῃθ, -- Ὀγδοίοαβ; δῃηᾷ 
ὯΟ οΠ6 Θχαγοϊβίηρ ἔῃ 
ἴδ, ψ{Π- Ὅν δὴ 
τηθϑῦβ οΟγηδ᾽, (0 αἰ5- 

οἱ δΡρροϊπυποθηύ":. -τὕὕς 
1 Τὸ ἰδ ἴο χοῦ, ἔμθγδ- 

Ζοτθ, δῦ -Ὧ6᾽ 15. ὉΓ6- 

οἴουβ,. Ῥδαθαδο σοῦ 
δτ8 ΒδΠδνΟχβὶ Ῥαυΐ 
ἴο ὑποδθ: οῦ δὶίον- 

δ ἴπδ, “πὸ 1άθμ 81 
βίοῃθ ἰμδὺ ὑπὸ Ὀ}]1α- 
ἜΓΡ Ια]θοϊρα Ὧδ5.. Ρ6- 
σοῦ Τύ86] μοαᾶ οὗ 
[861] σογηθν, 8:84 

“ἃ ίἴοῃθ οἱ ίιπι- 
ὈΠῺΡ. δηᾶ ἃ ΤΌΘ -ΤΩΔΘΡ 



1 ῬΕΤΈΝ 2: 9---14 1028 

σκανδάλου: οἵ προσκόπτουσιν [οὗ οἤἕδη56.᾽ ὙΉΘΘΘ 8γ8 
Οὗ 78}1-ειαβίης; Ὁ ΏΪΟῚ (065) δγδ βίνι καρ ἰοννασζα [5 Δ Ὁ] πρ ὈΘΟΔΊΙ58 
τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες. εἰς ὃ καὶ  [ΔΘΥ ἅτε ἀἰδορβαϊθηὶ ἴο 1π6 ψογά. Τὸ ὑπ β νϑῦν 

ΘΔ μὸν ψοθ 8150 
ϑῃροϊηϊρᾶ. 98Βι τοῦ 
ΒΤΒ “8. ὈΠΌΒΘῚ Γϑ8ῦθ, 8 
ΓΟΥ͂ΔΙ Ὠγϊοδμοοά, 84 
ΒοΙγν. πδίϊοῃ, 8 ὈΘΟΡΙ 
ΙΟΥ 5ΡΘοί81 ῥοββθϑβίοῃ, 
ἰηδὺ τοῦ βροιὰ ἀ68- 
ΟΙαγα δοσοδα (6 οχ- 
ΟΘΙΙΘ ΠΟΙ 65 οἱ [886 οἣβ 
[δῦ ο81164 χοῦ ουΐ 
οὗὐ ἀδύκηθοθ ἰο Ὠἰΐ 
ψοπάρττία! Πρ, 10 ἘῸΣ 
ὙΟΥ ΨΘΙΘ ΟἿΟ6 ποῦ 8 
ὮΘΟΡΙΟ, Ὀὰὺ 8ἃ΄ῖ6. τον 

ἰοῖῇεα φορὰ βοίηρ ἀἰβοδδαϊθηι; το ΨΏΪΘΗ Δἴ5Ὸ 
ἐτέθησαν. 9 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, 

ἴῆε}» ψγθθ ρμυΐ. χου Ῥαΐ τϑςοβ ΟὨΟΒΘΏ, 

βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς 
ες ΧΌΨΒΔΙ Ῥυϊθϑίμοοα, πϑίϊοθα ον, Ῥθορὶς ἰηΐο 

περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε 
ῬΣΟΓΌΧΙΩΡ, 50 παῖ 8 νἱτίιαθθ σοῦ σαὶ ἀθοϊασο 

ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος 
ουΐξοῦ ἀδτκηθθα ὑὸν μανίῃρ 8116 

, θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς 10 οἵ 
ἰλο ἐμ6 ΟΣ] - ο τἰφῃῖϊ; ΨΏΟ 

ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, 
βοτηθμαθ ὥοΐ Ῥβορὶθ πὸ Ῥαξ Ῥξορὶθς οὗ αοάα, 

τοῦ 
οὗ ἰῃὴ6 (οῃ 6) 

εἰς τὸ 

οἱ. οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ [ οα᾽5, ῬΘΟΡ]8; τοῦ ἴῃ (ολ68) -ὰοΐ βανίηβ μετα ἔδοψα ΤΏΘΥΟΣ ποὶν μὰν} ὕαῖθ ὕμβοβα ὑπὸ Ὠδὰ ον ἐλεηθέντες ποὺ ὈΘΘῺ ΒΏΟ Ιη6Γ- 
. ΟΥ̓, Ὀὰὺ δ΄θ πον ὑποβὸ (00.865) ον το σον, ΨΏΟ δ ὈΘΘῚ 5ΏΟΨΏ 

.11 ᾿Αγαπητοί, παρακαλῶ ὡς [τάστῸγν. ᾿ 
- Τιονοά (ο3 65), Ζ ΔΙᾺ ΘΠ ΟΟΌΓΤΕΒΊΣΣ 85 11 Βοϊονθᾶ, 1 οχβοτὶ 
παροίκους ᾿ καὶ παρεπιδήμους [οὐ 88. 8116 085 δᾶ ἀνγειὸχβ θοϑίαθ ΕΠ] δια σοί άθηἐβ ὑθαροῦ ΔΙῪ το δἰ αθηΐβ ἴῸ 

-, ᾿ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, [ ξ56Ρ ϑοδίδιῃῖῃρ Ττόσα 
ἴο 6 ἈΔΥΊΩΒ Βεῖνε5 ἤτοι ἰὴ8 ἘΘΣΗΙΣ ἀϑεῖρες, ἡ ΒΈΒΕΙΥ ἀδδίτοβ, ψΨ ΕΟ ν ᾿ , ᾿ . [816 [6 ΨΘΟΙῪ ΟἿ65 πὲ αἵτινες στρατεύονται κατὰ «(τῆς ᾿ΟΣΡΤΥ ΟἹ 8. ΟΟΠΗΙΪΟΙ ΜΆΘΗ 816 ἀοίγι τοι! ατν Ξασνίςσα. αϑϑαϊπδὶ ἐδ6 ἀραϊηδὺ ὑὴθ. 5ΟᾺ} 
ψυχῆς" 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς 12 Μαϊηὐαίν τοῦ οου- 
50}; 18. εσοπαποξ οὔὗγοῦ 'ἰὰ ἰδ [ἀποὺ Βδὴθ διηοηρ ἐπ6 

ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν] Ὀδίίοηβ, ὑπαῦ, ἴα. 186 πδίϊοη 5 Ἠδνιὴρ τ δηρ, ἴῃ οτάδυ ἐπα, ἰῃ] ὑἰρ θὰ ΨΏΪΟΏ (ῃον 
μι ΔΙ βρδδκίηρ βϑρϑϊηδὶ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς : 

τοῦ δἃ5 δν ] ἄοοσβ, [ΠΟΥ ψνδδὺ ({πῖλ5) ἰδλον τὸ βρεαδκίηρ ἄονα οα τοῦ. 85 

κακοποιῶν, ἐκ “τῶν καλῶν ἔργων ΒΥ 8ἃ5..8. ται] οὗἉ ἀοῦτβ οὗ δᾶ, οαὲ οἵ τὴ8 ν Βη6 ΜΟΥ Κε ᾿ΥΟῦΕ Βὴ6 σοῦ οἵ 
ἐποτττεύοντες δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν] ὙΏΪΘΩ ὑΠ6Υ ἃσθ δγε- 

ΜΙ] ΏΘΘΘ6 5. ΒΊΟΥ Οοά 
ἰὰ ἰπ6 αδὺ ἴοσ [Π|15] 
λῃδρθοϊζοη. ΝΕ 

13 ἘῸΓ [86 Ιι χα 5᾽ 
5816 βυ ͵δοῦ ψουγβοῖνο 5 
ἴο ΘΟΥΟΥΡ Ὠσχήδη) ογ8- 
δὐΐοῃ: ὙΒοΠΟΣ ἰοὸ ἃ 

ΒΘ Θγ 85 ροπ΄. ἔδον ταϊρῃΐ βιοσ εν [86 
ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 
αν. ΟΣ ἱπερεοιομ, 

αοά ἴῃ 

18 Ὑποτάγητε, πάσῃ ἀνθρωπίνῃ 
Βε χοῦ βυθήεοϊεᾷ ἰὸ δὐεῖν - ΘΊΟΏΡΙΡ ἴο ΤΩΘ 

κτίσει διὰ τὸν κύριον: εἴτε βασιλεῖ ὦ 
οχεϑίίοα ἔμσοῦσα ἐᾷ Τιοτά: ΟΣ βα κίηῃεα ὡς 

ὑπερέχοντι. [14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς Ἀπὶρ 88 Ὀοίπρ βαροσίοσ ἴο (ομλ6) Ῥϑδὶηρ βιροσίοσ, ΟΣ ἰοφοψοσήοια 85. [4 οΥ ἴο ΘΟΥΘΙΏΟΥΒ 88 
δι’ - αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν βείῃρ βοῃῦ ὉῪ Ηἰτα ἰο ΄ 'τν 

ΤΒΥΟΊ ΒΗ ἈΠῚ ῬΘίηΒ βεηξ ἰηΐο ψεσβοῦπος 12 Η1οὺ Ῥαῃἰδητηθηῦ οἱ 

18. Ὑπὸ Τιοσᾶ᾽β, ΒΑ; (οᾶ᾽5, εϑυρ; σθηόνδῃ᾽ 5, 1,8», ΝΣ : 

1029 

κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν. 
ΟΥ ἀοεὺβ οἕ "δὰ ῬΥδίδ6 ναΐ ΟΥ ἄοεξτϑ Οἵ βοοᾶ; 

15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, 
Ῥδσϑῦβθο ἴπῈ5 ΙΪΞ. ὧὥθ νὴ οὐίῃθ Οαοῦ, 

ἀγαθοποιοῦντας φιμοῖν τὴν τῶν ἀφρόνων 
(οπ.65) ἀοίτι ϑοοα ἰο τηυζζίαἪὀ ἐπ οὗ 6 βϑῆβθίθϑβ 

ἀνθρώπων ἀγνωσίαν: 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ 
ΙΏΘΠ ᾿θδιοσϑῆςθ; 885 ἔγθα (οπμθ95), δῃᾶ 

μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν 
ποῖ 85 σονϑυϑ ΡΟ. πανίηρ ΟΥ δ Ῥδάῃοϑθ {86 

ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς θεοῦ δοῦλοι, 17 πάντας 
ἔσβεάοτση, Ὅὰμϊξ 85 οζξαοα κβ,ᾶνοβ. ἈᾺῈ 

τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν 
ΠΟΙΟΥ͂ χοῦ, ἐᾷ Ὀγοίποσῃοοαά 6 τοῦ Ἰονίπέ, ἐᾷ αοὰ 

φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 
ΒΡ τοῦ ἔβδασίῃβ, {ῃ6 κὶπε 6 τοῦ δοῃοσίησ. 

18 Οἱ. οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν 
ΤΠ6 Βοῖιβο (βεσνδῖ5) δ] θοῦ 5 Βεῖνε [ἢ 

παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς 
841 δα ἰοΐὴθ πτηδϑίοσβ, ποὺ ΟἿ] ἰἴο (6 

ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς 
Βοοά (οὔ 65) δῃᾷ ἴο σνἱϑιαΐῖτιρ (οτ.65), Ὀπΐ 8150 ἴο ἴδ 68 

σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ 
ΟΤοΟΟΚΟα, (0165). ΤΏ15 ΟΣ δΥδοϊοβηοΘ55 [ἷξ 

διὰ συνείδησιν θεοῦ ᾿ ὑποφέρει 
του  σοπβοίθησα ΟΣ οα 15. ῬΘδυ ΩΡ ΘΟ 

τις λύπας πάσχων ἀδίκως: 20 ποῖον 
βοχθοηθ βτιοῖς. ΞΟ ΥΙΡ ὉΠ] ΚΕΝ; οὗ νῃ δι βοτὲ 

γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ 
ἔοστ - ἰπίηρ σϑι δα ουὔἱ τε βίην διά 

κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ 
Βοίηρς ἰδ ἢ 851 τοῦ ΨῚῊ Ρ6 σεπχϑίηϊηρ υπᾶοτῦ Βαΐ 

εἰ ᾿᾿ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες 
Ὶ ἀοῖῃθ βοοῦ δῃᾷᾶ ΒΌΒοΥΙης 

τοῦτο άρις ὑπομενεῖτε, 
ἙΥΔοΙοΌβ 55 υοῦ Ψ11 Ὀ6 σουωδίηϊὰξ ὈΠΌΟΣ, τοί 

παρὰ θεῷ. 
Ῥεοϑίαθ αοά. 

21 εἰς τοῦτο γὰρ 
Ιηῖο. ἐπῖ5 ΖΟΥ 

καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ 

ἐκλήθητε, ὅτι 
ὙΟῸὺ ΕΙΘ σδ]16α, Ῥαοδῖϑα 

ὑμῶν, ᾿ ὑμῖν 
8150 [9 Ὅν Τὴ Βυογεα ονϑῦ γυοῦ, ἴο τοῦ 

ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ος ἵνα 
1ρανίῃςξ ον τλάςγ- τιϊτρ ἴῃ οτᾶοτ [μδ( 

ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ' 
τοῦ τοῦ ἔο]]ονν ἀροῦ ἐς Σοοΐβίορϑ ΟΣ Ηϊχα; 

22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ 
ψΏΟ 511 ποῖ αιαὰ ΤΟΥ 

ΓῚ »» [2 ἋἉ ᾿ ΕΣ »" . 

εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ 
απ οαμᾶ ἄεοος ἢ ἔπ του οὗ Ὠΐτη; 

1 ῬΕΌΤΕΗΝ 2: 1δ--.-22 

ον]άοοθεβ θαὺ ἐο ὈΥδὲ56 
ΟΟΥ5 Οὗ ροοά, 15 ΕῸΣ 
50 [86 ΜΠ] οὗ αοᾶ ἱ5, 
ἐμαῦ Ὁ ἀοίωῃρ σοοά 
ὙΟΌ ΙΔ. 7}11Ζ216 [86 
Ἰρῃοσδηῦ ἰδ1κ ΟΥἨ {ἐπ 
ὩΓΘΑΒΟΣΒΌ]1Θ6 ΧΉΘΩ, 
16 Β6Ὲ 85 ἔγθαε Ὁθομῖρ, 
δια γοὺ ὨοΙαΐηρ χοῦκ 
ἔγθοάομῃ, ποὺ 85 ἃ Ὀ1πᾶ 
ΤΟΥ ΤΊΟΤΆ] Ὀϑάηθεϑ, μα 
85 51ᾶνὸβ οὔ Ο6οά. 
11 ἩΟΌΟΥ [ΤΣ 6} οὗ ἃ} 
βοτίβ, ἤδγ ἰοῦσα ἴοτ 
[86 ψΏοΪα δϑποοσίβ ϊοη 
ΟΥἩἨ ὈΥΟΙΏΘΙΒ, 6 ἴῃ ἔθαῦ 
οὗ αοἄα, πᾶν Βοηοῦ 
ΤΟΙ ἴθ Κίηρ. 

181.6ὺ Ποῖιδ6 5861- 
γδηΐβ 6 ἴῃ βιι)θούϊοι 
ἴο. [{Π6 1] οουβ ΜΙ 
811 [ἀ16] ἔθαγ, ποὺ 
ΟΠΙΥ ἰο {ἰμ6 σοοᾶ 8πά 
ΓΟΔΒΟΏΒΌΙΘ, Ὀπΐ 4150 ἰο 
μοβα βαζὰ ἴἰο ρΊθβϑθ. 
19 ἘῸΣ [1ἴἢ βοζθοῃθ, 86- 
σϑθδθ. οὗ σοηβοϊθηθ 
τονψεαγὰ Οαοὐα, ὈΘΑΥ5 Ὁ 
Ὁλᾶον. συίθνοῦβ ὑΏΪῺΡ5 
δ ἃ 5υἴοτβ Ὁ] ΒΕΓ, 
5 5 δὴ ΦΕΊΘΘΔΡΌΙΕ 
ἰῃίηρ,. 20 ΕῸΣ - ψῆ δὲ 
ταθεῖῦ ἴα ὕπογο 1 Ὁ 1, 
ΨΜΏΘΩ τοῦ 816 5ἰῃηΐηρ 
δηἃ Ῥείη β)αρρθάᾶ, 
τοῦ δράστα 102) Βαυὺ 11, 
ΜΉΘ στον δῖα ἀοίηῃρ 
᾿ΒοΟοΩῖ δηα Ὑοὺ ΒΒ  οΣ, 
γοῦ ομάσστο Ὁ, ὑῃϊ5. 15 
δι ἰηρ ΔΡΊΘΘΆΡΙΟ τ ἢ 
αοάᾶ. ᾿ 

2:1 ἔδοὺ, ἴο ὑμΐβ 
[σΟῸΓ56] γοῦ Ψψ6ΓΘ 
ΟΩΔΙρα, Ῥθοϑῦθθ Θὐθ 
ΟὨτὶσῦ πΒυοιρα ἔογ 
σοῦ, ἸἸεανίηρ στὸῦ 8, 
Ιοαθὶ ἔοσ τοῦ ἰο ζ0]1- 
ἸΟΝ ἷβ βίϑθῃϑ ΟἸΌΒΟΙν, 
22 θ᾽ οοτμπηχί ςα Ὧο 
5:, ὯΟΓ Μὰ ἀδοθρυϊοι 
του ἴθ Ὦΐ ταί, 



Τ ῬΕΤΈΙΝ 2: 33---3: 4 1080 

28 ΠΘΩ, 6 88 βοΐῃρ 
του δᾶ, 6 αἀἰὰ ποῖ γὸ 

ἴῃ τοῦμσχῃ; 

25 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, 
ες ΟὙΖΏΟ ΡϑἰὩ τονιθα Ἀοξ Π6 χεν θᾶ ἰὼ γοίαζῃ, 

πάσχων οὐκ ἠπείλει τϑυιὴρ 
ΞΌΟΥΙΩ ΚΣ ῃοΐ ἮΘ νοὶ τηχϑαιθηϊηβ, ἐν ποο ἈΘ αἰ εἶὐτε- 

παρεδίδου εὐ δὲ ᾿ τῷ κρίνοντι ἐπεδαυθητος, μὰξ Ἐοδὲ 
τνὰ 8 β ̓ ν τη Ε; 5Ε1} Βεβίάθ μα ἰὸ ἐπθ' ἰοτ) {ιᾶρίησ, 
δικαίως: 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸ 

τὶσηϊθοιδὶν;; ψῆο πὸ ᾿. κἰῃ ὼ ὯΝ {1 6 ὴ 

ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι ἀὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, 
Ῥοτα Ρ. ἴα ἴθ Ῥοὰν οὗ γα Ὅροι ἔπ “χοοῦ, 

ΟἹ σοιηχ λυ Ὠϊτη- 
Β6Ι 1 τὸ ἐῃθ οὔθ ψῇο 
λαάσοβ. υἱραύδοῦξι!θν, 
24 ἘΠ ὨΪΤΆΒΘΙΥ͂ ὈΟΤΘ ΟἿΣ 
5]Ὼ5 ἴὰ 8 οὟὰὰ Ὀοᾶν 
ὍὭΡΟΩ χθ βἴδκθ, ἴῃ ος ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι᾽ Ὧξ, Ι 

ἴὰ οτᾶθυ ῃδὲ - ἐο {88 51Ὲ5 Ἀδν]ηΡ ὈΘΟΟΤῺΘ ΟΕ τας αν οὐρα 
ι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν' οὗ τῷ [ἢν ἴο σὶρ; θοιβηθϑ, ο ἴδ τσ βουβιιθθβ Ψ8 ταῖρηὐ να; οὗ νβοῦλ ἴο {86} ΑὨΩ͂ “Ὅν Ὧϊΐ ΕἸΡΨ ΤΊΣ 
μώλωπι ἰάθητε. 25. ἦτε γὰρ ὡς τοῦ 686 6816." ψουμᾶ Ὑοῦ ὙγΟΥΘ ἈΘ68]166, Εὐοῦ γε ΤῸ, 85 δῦ ΕῸΡ ὙΟΤ ΨΕΙΘ Ιἰκὸ 
πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ δρθορ, ξοῖπΒ εὐδίαν; 

5ῆθορ Ῥ6ΙΠΒ ταϑᾶδ ἐὸ ουτ, μα 
ΝΜ " ΝΜ .  κ ον ἐπεστράφητε.- νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα. καὶ 

τοῦ Ψψεσα ασαθα ροῦ πον ρου ἰῃ6 ΞΡ οχα δηᾶ 

ἐπίσκόπον τῶν ̓  ψυχῶν -ὑμῶν. 
ΟΥΕΙΞΘΟΥ - οὔθ βοῖ]β οἴτου, 

Ῥυση θα ἴο {πὸ β5ῃρρ- 
Ὠργαά δηα οΟνΘσΒΘΟΣ οὗ 
ὙΟΌΕῈ 50.115. : 

τὰ πὸ ΤΑΒΙΏΒΥ, 
᾿ΥΟῦ ῖνοβ, Ὀ6. ἢ 

Βα Θούξζου τὸ σχόοῦκ 
ΟΥ̓ ᾿Ἀυδϑαδβ, 1 ΟΥ5 
δ ὑπδὺ, ᾿ξ ΔῊ 818 
Ὡοὺ. οὐράϊθῃηῦ ἴο. ἐπ 
ΨΟΤΩ͂, ποῦ τηδὺ ὍΘ 
ψΟΩ" ϊτοις ἃ ψοσὰ 
ῬΏΣΟΠΡΗ ἴμθ οοησᾳοὶ 

᾿ Ν᾿ " ᾿ » ."- ᾿ “- 3 Ὁμοίως γυναῖκες. . ὑποτασσόμεναι τοῖς 
Τλκουνὶθθ νοῦ. ΒΕ] ΟΊ βοῖνε ἕο ἐπ 

ἰδίοις ἀνδράσιν, . ἵνα -ο εἴ τινες 
οὐ ΤΙΤῆ8]6 Ὀθύβοῦιβ, ἰῃ Ἤτᾶου ἰμαὶ 1ξ 8 (0165) 

- ἀπειθοῦσιν. “τῷ “λόγῳ διὰ τῆς τῶν 
ΦΧ ἀἰξοροσίηξ ἴο 6 νοστὰ ἰμσουρῃ. [μ6 οὐ (δ6 Ν ἥ " Ν Ν ΝΗ ; Οὗ [8617] πῖὶνϑϑ, γυναικῶν "ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου | δ᾿ Ῥδοδε6 οὗ ἡ Ὠδνίηρ ὍΜΟΙΆΘΕ, ςσοματκιοὶ ψυλίλους ὑνοχα [ῬΘΘἢ δνονλίθδδος. - οὗ 

ΤΟΘΕ ομδϑίθ. σομάποξ 
ῥοροθίμποσ πιὰ ἄθαρ τ6- 
βΒρθοῦ. δ μὰ αο ποῖ 
16ὖ γοῦξκ δἀοτησχαθῃξ 86 
μαὺ οὗὐ {886 δχύρσῃδι 
Ὀυϑισίησ οὗ ἰῆ6 Ὠδὶσ 
δὴ Οὗ ἴῃ8 ρΡαῤνηρ Οἡ 
Οὗ ΡΟ] ογβιμθῃΐδ᾽ ΟΥΓ 
{ῃ86 τϑϑυίηρ. Οὗ ΟΣ 
Βατταθηΐβ, 4 ραῦ ἰοῦ 1Ὁ 

86 [86 πδοχϑῦ Ῥθύξοῃ οὗ 
8 ἤρθαῦῦ ἰηπ ἴμ6 
ἸΠΟΟΥΡΓΟΡΟΡΙΘ.. [805 
ῬΘΙΘΙ1. οὗ, ἐπ6 αἰηδὲ 

. ἐπτοτττεύσαντες τὴν ἐν 
᾿ ΒΝ δᾶ Ἔγὸβ προ. 6 ἴῃ 

φόβῳ. ἁγνὴν ἀναστροφὴν. ὑμῶν. 3 ὧν 
ΕΘΔΥ ομαϑία:Ὺ - σοπᾶᾳποί Ὁἕ του. Οὐ Ψ ΒΟΤΑ 

ἔστω οὐχ ὁ... ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν 
1 1 θὲ ποὶ ἴδ᾽ ἕτοτῃ οαΐδιθ οὗ ὑπεγδανῖηε ΝῚ ΕΝ 

καὶ περιθέσεως. χρυσίων ἢ ἐνδύσεως 
Δα οὗ ρυξίϊηδ᾽ ἀτου ἃ οὗ βοΙα (πίω Ρ5) οὐ ὉΙΔΟΙΩΣ ΟἿ 

ἱματίων... κόσμος, 4 ἀλλ᾽ ὁ 
Οὗ ουΐεχ Βαυτηθηὶβ δἀουπίησ, αξ ἐπ 

τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν. τῷ ἀφθάρτ 
ΟΥ̓ ΩΝ Βθασί ΘΙ ἴῃ τῃς6 ἸλοΟΥΧρ 6. 

τοῦ ἡσυχίου. καὶ πραέως πνεύματος, ὅ 

κερδηθήσονται 2΄ 
ἜΠΟΣ νν1]} Ὀ6 μαϊπθα 

κρυπτὸς 
Βιάᾶθῃ 

οὐ αὐΐεὲ -ἀπὰ ταμᾶ βριτί,. ψΈΪΘΗ δηα πγ]α αρίτίξ, ψΒΐΘΗ 
ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. [ἰ5. οἵ στοαῦ νϑῖσθ ἴὼ 18. ἴῃ βῖβῃξ - οεῃθ. αοάὰ. οΥτχαθος οοβί, [6 αὐὸβ οἵ, Οοᾶ, 

11 ὙΠΕΡ πᾶν 6 τόμ, ΒΑΕ; τοῦ τᾶν ψίῶ τπϑ, ΘυΡ; τοῦ πιδὺ τὶ 
ἴμεν ἴοὸ ΤΘβόνϑη, σι, “ γα, ΚΡ; Ἐν τρὶα 
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ὅ. οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι «γυναῖκες 
Τὰ. Τοῦ. βοιιοίτηθ 8150: [8 6 ΟΣ ΨΟΠΊΘΩ 

αἱ " ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν. ἐκόσμουν 
ἴμε (Ομ 65) ΟΡ Κ᾽ ἡία. οὐ Ψεϑστα δάοσῃϊῃ 

ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις 
[ϑύλβοῖνοθ,. ϑβ] οἴ πρὶ ΒΕΙν 6 5 ἴο ἐμ6 ΟΝ .: 

ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουεν τῷ 
τη 816. ῬΘΙΞΟΙΕ, 85... βατθῃ. ψ88 ορεσγίῃρ ἰα δα 

᾿Αβραάμ, κύριον αὐτὸν: καλοῦσα" 
ΔΙΌ δία, ἡ Ιοχὰ " Ὠζϊτα.. ΒΙΠ ΙΒ; 

ἴσν ἧς ἐγενήθητε. οτέκνα᾽ 
ΟΣ ΜΒΙΟΒ δινοτιβηὶ στοῦ Ὀθοβῦθ. ::.:: ΟΠαγοα 

ἀγαθοποιοῦσαι᾽ καῖ μὴ φοβούμεναι: μηδεμίαν 
- θοίηρ βοοῦ δρᾶ τοὺ  ξθαιίηρ ποῖος 

πτόησιν.. ; 
ἐθχσοσ. ΝΝ ΝΝΝ οξι 

1 Οἱ ἄνδρες. -- ὁμοίως. συνοικοῦντες. 
᾿ Τ6. τῆδ]6 ρϑύβοῦβ κοννδθ ἀνγοιππρ ἰο ἐσ 

᾿κατὰ - γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ. σκεύει 
ϑοσοσάϊηβ ἰο καον]θᾶξε, ὅ85 ἴο ΘΆΚΟΥ. - νέδδεξ 

τ τῷ , Ὑυναικείῳ ἀπονέμοντες. 
ἰο 86 .(οπ6) Ῥοείδι 18 ἰο ψογλϑ Ῥοτγεϊομτῃρ ΟΥ̓Σ 

τιμήν; ὡς καὶ συνκληρονόμοι χάριτο 
ἈΟΏΟΙ, 88. 8150’ Ἰοιαὶ μαῖτα οὗ υπάρεβογνϑα ἔανοῦ 

ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς 
ΟΥ̓,  ἰο ἴδε. ποῦ ἴἴὸ Ρὲ θεΐὴρ ομξ ἴῃ τὰς 

προσευχὰς ὑμῶν. 
ῬΥΆΧΘΥΙ͂Β ΟΥ̓ χοῦ. ες τον 

.8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, 
. τς ὑαΐ βηᾷ 81 (ο65.) ἸἘΠτο-τηϊαραᾶ, 

συμπαθεῖς, ον φιλάδελφοι, -.--. 
βντηαραϊμϑίο, Βδνίηξ δθοίζος ΣῸΣ ὈγΟΐΏΘΙΒ, 

εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρονες, 9 μὴ 
αἰξροβϑᾶ ννε!} ο οἱ, Ἰοννιγεταϊλάθα,, ποῦ 

ἀποδιδόντες κακὸν - ἀνὴὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν 
ρινὶαρ Ῥδοῖς δᾶ  ῃδίεβ οὐ Ῥϑᾶ Ὁσ “τον: ΠῺἙ 

ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον δὲ 
᾿μβίθαᾶ οὗ ταν τ ππε . ἐπ ([81165} ἴῃ δϑαϊαβὲ Ῥπὶ 

- εὐλογοῦντες, -- εὐ ὅτι εἰς τοῦτο 
(ο. 65) Ῥεβίονί θ᾽ ̓δβϑίηθ, Ὀδσδαβο  ἰο ἐπὶ5 

. ἐκλήθητες - ἵνα . εὐλογίαν 
τοῦ ΕΣ Θ᾿ σα Π16 Ὁ ἔῃ οχᾶδι ἴδδὶ ὌἸΘΞΒΙΩΡ ̓  

κληρονομήσητε. " 
τοῦ ταὶ 1 [ΔΉ ΥΙ,"  Ξ Ν ΝΝ 

10. “ὁ - γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν 
ΤῸ (οὐ. ἔοσς ὙΕΠπρ.. 6 ἰο Ὀ6 ονίπϑ 

ΜΞ Ὸ “᾿ς κ᾿" 3, δι κνενν το των “κ.: 
καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω 
πᾶ ἰο 566 ἐν γος Βοοᾶ 716 Βἰχὰ ἸΏβ Κα ὅθβαβα ἴμ6 

γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ : χείλη τοῦ. μὴ 
ἰοηξαθ. ᾿. ἔτοιῃ.. ῬβαὶΪἙ δὰ ρ5 οὔθ ποῖ 

θῖνα 5, 

.1. ῬΈΤΥΙΗΝ 8:ὅ-10 

5 ΕΌΣ 80, ἴοο, ΟΣ ΣΙ 
[Ὧ86 ΟΡ ψοΙλΘΩ ΠΟ 
ΨΟΥΘ. δορίηρς ἴθ αοά 
δορὰ ἴο δάοσζῃ ὑπθηλ- 

ΒΒ 1 Θαυϊῃ δ 
ΘΒ οΙνο 5 ἴο. ὑῃ6ὶν 
ΟὟ Βμδρβηᾶθ, 6 85 
Ξάσϑ. υδεα ἰο. ΟὔΟΥ 
ΔΌΣΘΏΔΙα, οἰ ρ Εἰσὶ 
“Ἰοχά." Αὐτὰ τοῦ Ὦδνθ 
ῬΘΟοΟσΘ. ὯΘΓ ΟὨΠ]άτσθη, 
Ῥτονϊαθα χοῦ ΚΘΘΏ. οὐ 
ἀοίης ροοὰ δῃὰ τοῦ 
ἔδασίῃρ ΒΥ σϑαξδα ἔοτ 
ὙὍΘΙΤΟΥ.. ἢ 

1 οῦ ἩΠΒΡΔΙΩΩΞΒ, 
οομ πα ἀπο ηρ ἴῃ 
ἘΠῚ θη οΣ {ἢ 6. 
διοσογαϊΐηρ ἰο Κηομ]- 
βαρ, δϑϑρυΐορ ὑπο 
ΒΟΏΟΥ 8ἃ5 ἴο ἃ ΜΘΆΚΕΟΥΙ 
γ65561, ἰμθ6 ξα 1 0)6 
ΟὨΘ, - βίῃῃοθδ: τὸ 816 
αἰθὸ οῖγβ αἰ ὑπθῖὶ 
οὗ [86 υραρϑουνοα ἴδ- 
νοῦ οὐ ξο, ἴα. οὐοΥ 

ΠΟΥ ὙΟΥΕ ὈΓΆΨΘΥΒ ποῦ 
ἰο 86. ἰπἀεγοαᾶ.. 

8 ΕἸ ΔΗ, 811 οὐ τοῦ 
Ὁ8. ϊκο-τηϊ θα, Κλ - 
ἰηρ' ἔθ ον ξϑοϊΐηρ, εχ 
Θγοϊσίηρ ὈΓΟΥΏΘΣΙΨΡ ΙΟν6, 

(ΘΟΕ δῇἰροίοηδίο, 
ἨἩΌΤΔΡΙΘ ἰπ -αὐἰηᾶ, 
9 ηοῦ Ῥασϑίῃσ 80 Κ 1π- 
ἮΣ ΤῸΥ ἱἰα΄χν. ΟΥἩὨ τὸ- 
γῇ πρ Του του ηρ, εὖ, 
ἰο ἰΐχθ6. σορύγαιν, Ρ6- 
βου 8. ὈΙθδδίπρ, 
βϑοϑϑα γοῦν Ψ6Γ8 
οδιοα ἴο ὑδ15 [ΟΟΌΓΣΕΘΊ, 

80. ἰδ τοῦ χρῦ 
ἸΔΒΟΗ ὃ Ὀϊοβδίηρ.. 

, ἉΘΈΟΣ, “ὸ ὑδμαῦ 
νοι Ἰοῦα 116 ,δηᾶ 
568: βοδᾶ. ἄδγϑ, 16 Ὠἰπ 

ν : 
ταβίχαῖα δῖ ὑσηῃριθ 
ἔτοα.. δῦ ἰδ Ὀϑᾶ 

δηᾶἃ [Π|5]. ΠΡ5. ἙΤΌΙΩ 



1 ῬΕΠΈΗΝ 35:11--- 

λαλῆσαι δόλον, 11 ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ 
ἦο 5Ρ6δΚ αδοοϊξ, 16: Αἰτὰ ᾿πο]ὴ6 οἵ ΟΕ Ρὰξ ἔσοσα 

κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω 
Ὀδᾶ τὰ [1οἰ τ ἄο δΒοοῦᾶ, 16 δἴτῃ βθ6κ 

εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν. 1 ὅτι 
Ῥϑδοθ δὰ Ἰδέ τῇ ρυΣβΘ 1. ᾿ς Βρόδδθ 

ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα 
δν 65 ΟΣΙΟοΣαᾶ Ὡροη τἰβηΐθοιβ (Ομ 65) δηα ΘδΥΞ 

αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ 
ΟΕ ΠῚ ἰηΐο Βυρρησδέίοηῃ οὗἉ ἔθη, ξδοθ [11 

Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 
ΟΥΤΙοΤα ΡΟ (Ο168) ἀοΐηῃξ δα ({Π1Π65}..᾿ 

13 Καὶ ᾿τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς 
Απᾶ ΨἘ}Ὸ ἴδε (οὔ6) βοίΐπε ἴο ἐσϑδὶ "δα νοῦ 

ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ 
1 ὄνον οὗ ἴλ 6 Εοοὰᾶ (5) Ζεϑὶοῦ5 

γένησθε; 14 ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε 
τοῦ ΞΠου]α ὈῬΘσουηθῦ - Βα 18 δῃα τοῦ τὴν ΒΌΡΕΟΣ 

διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ 
Ἰσουθῃ εἰρη θοΌβθϑθ, ὨΔΡῸΝ (οπ65). ὙπΠ6ὲ Ὀυΐϊ 

φόβον αὐτῶν μὴ - ᾿φοβηθῆτε μηδὲ 
ἔδδσ ΟΕ [θη ῃοΐ Σθᾶγ τοῦ ποίτθαΐ 

ταραχθῆτε, 15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν 
Ὀὲ τοῦ δϑιδίεα, Τιοτᾶ Ὀθζ 18 Ὠχιδῦ 

ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι 
Βδηοίσεεν τοῦ ἰῇ {μα β {25} οὔ χου, χοϑδαν 

ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ 
δνεσ ἰοννατὰ [πὸ {32} ἰο Θνεύψοὴς ἴο ἴὴ6 (Ο. 6) 

αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν 
δϑκίηῃδ χοῦ τνοτὰ δροαὰι 6 ἢ τοῦ 

ἐλπίδος, ἀλλὰ μετὰ πραὔτητος καὶ φόβου, 
ΒΟΡΌΘ6, Ρὰς ψΠῸ το 55 δᾶ ἔθδυ, 

16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα 
σοηϑοίθῆσο Ππανίηβ Βοοῦᾶ, πῃ ογτᾶοσχ ἴδ 

Ὁ 
καταλαλεῖσθε 

τοῦ 816 Ῥείη ΒΡΌΚΡῚ ἀονν ΟὉ 
ἐν ᾧ 
1μ ὙΠΟ (105) 

καταισχυνθῶσιν οἱ 
ταῖσι Ὀ6 5Βδιηρα ἄοννῃ [86 (ΟΠ 65) 

ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν 
ΞΡΘΔΚΙΩΡ 5115 Πἰσν ΟΕ οἔὖνου ἴδε βοοᾶ ἐδ] 

Χριστῷ ἀναστροφήν. 1171 κρεῖττον γὰρ 
[9 ΕΝ ᾿“σοησδυς, Βοίξον ἔοτ 

ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ 
(01165) ἀοίηξ βοοά, 1 τδὺ νν1} [86 ν.2}} οΥ ἴδ 6 

κακοποιοῦντας. πάσχειν 
(οὔ 65) δοϊηξ δα. ἴο Ὀ6 5υ ουίη 

θεοῦ, ἢ 
αοὰᾶ, τῆ ΔῊ 

125 ΟΥ ΦοΒονϑῇ, 47,8,11-14,16-18,20- ΟΥ Τιογ, βανεϑνν. 
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ϑρϑεκίηρ αἀθοθρίίοῃ, 
11 0ὺὺ ᾿Ιοὺ Ηἰπλ [ὩΧῚ 
ΔΨΆΥ ἔγοτῃ δῦ 15 δὰ 
Διὰ ἀο ψῇδὶ 15 ροοῦ; 
1οὺ ἐπὶ 566}. βθ6808 δηὰ 
Ῥυῦδιδ ἰὑ. 12 ἘῸΣ [86] 
ΟΥ̓́Θ5 ΟΥἩ Φοῃονδὴ" 816 
ὭΡΟΩ ἴἢ6 χρη ΐθοι5 
ΓΟΏΘ5, δϑηα Ὠΐδ ΘΘΥΘ 8 τα 
ἰονψαῖαὰᾶ ὑοῦ ΒΌΡΌ]}- 
οϑδυϊοα; Ῥαῦ [86] 
ἴδοθα οὔ σβῃονϑ" ἰδ 
δραϊηδῦ ποθ ἀοίηρ 
δα ὑῃϊηρ.᾽» " 

18 Τπᾶοοά, ψὯο ἰβ 
{(ῇς. ττϑ μα ψ}11 
Ὠδύτὰ τοῦ ἱξ τοῦ Ἀό- 
ΘΟΙΏΘ ΖΘΘΙΟΙΚ ΤΟΣ δι 
5 βοοῦαϑ 14 Βυΐὺ δνϑὴ 1 
χοῦ 5ῃουϊα 5ΌΠῈΥ [ῸΣ 
ὑπο 58Κ6 οὗ τἱρ; θοι5- 
655, τοῦ 8.6 ὭΔΡΡΥ. 
Ἐονονοσ, ἐμ οδ͵θοῦ οὗ 
ὑμαὶς 6. ἀο ποί 
τοῦ ἴραγ, ποιοῦ Ὀ6- 
σοί δρὶναϊοά. 15 Βυὶϊ 
Βδροὺῦν 86 ΟἾγχ δύ 
85 ΤιοΙάρ ἴῃ τοῦξ 
Ὠρϑασίβθ, δια Υ9 ΓΟδαΥ 
ἴο τ8ῖθ 84 ἀρΐέδῃξο 
Ὀθίοσθ ϑνούγνοῦθ μὲ 
ἀρᾶς οἱ τοῦ 8 
ΤΘΆΞΟΣ [Ὁ (ῇ 8. ΠΟΌ8 
1ὰ σοῦ, Ῥαὺ ἀοίϊῃρ 50 
ἱοροῖῃο ψὶ ἃ τ]ὰ 
ἔθῖρθοσ ἃῃμα ἄδθρῃ τὸ- 
5ρθοῦ. 

16 ΗοΙὰά ἃ βοοᾶ σοἢ- 
ΒΟΙΘΏΘΘ, 50 ὑμαὺ 1 6 
ῬδυθοΔΙ ἃ ΜΏΪΟΙ 
τοῦ 8.6 5ΡΟΚΘῺ ραίηϑῦ 
μον τᾶν σοὺ δϑθμδχηθαά 
ΨΏΟ δἃῖθ βρϑδκὶησ 
ΒΗΛ ΡΥ οἵ Ὑυοῦκ 
σοοα οοπάποῦ ἴῃ οο- 
προοϊΐοη ψιὺ ΟἸὨ γι ϑῦ. 
Δ ΒῸΓ ἰὺ ἰδ Ροῦδεσ 
ἴο 56. Ὀοοδαβο τοῦ 
816 ἀοὶηῃρ ρμοοᾶ, [Ιξ 
εο ΨΜῚ οἵ Οαοά 
ΜΊΒΏΘ5 ἰὖ, δ Ὀδοδῖιδ6 
τοὺ δῖ6 ἀοίϊῃρ ουἹ]], 

15» ϑδαησ εν (86 
Ομγίβὶ ἂβ Τιογᾶ, ΒΑ συν; βαηοίν τἴὴ6 Μοβείδῃ ΟὟ Τιοτγά, {:8:. Βα Δου ν 
1ἴῃ6 Τιογᾷ (οᾶ, Τοχίι5. ϑοορίυβ; ΒΊΟΙΣ Φοπόνδὴ ΟΟοΩ͂, 017,8,15-14,16,11 

1038 

18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ 
Βοοδῦβα ονϑῃ [6} Ἐν} ΟἿΓΘ 0 81 βροῦΐ 

ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ 
515 αἰορα, τἰσῃΐθουβ (οπ6) ΟΥΘΥ 

ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς 
αὐτί ρῃΐθοιβ (0065), ἴῃ ογᾶοσς ἰδ τοῦ 

προσαγάγῃ τῷ θεῷ, 
8 τϊσῖ 16δα ἰουνασχὰ το 18 αοᾶ, 

θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ 
[86] μανίηρ θόθὰ ρΡαΐ ἴο ἀραίῃ ἐηαθρᾶ ἴο ΒΞ ἢ 

ζωοποιηθεὶς , δὲ πνεύματι: 19 ἐν 
ΒδνὶπΒ Ὀ6 6. Τϑᾶθ δἰΐνα Ῥαΐ. ἴ1ο βροίσὶ; πὰ 

ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς 
ΜΏΪΟΏ 8150 ἴο ἐπα ἴὰ Ρὑσχίβϑοιι δρϊσὶῖθ Βανῖηῇ ΟΠ 6 

ἐκήρυξεν, 20 ἀπειθήσασίν ποτε 
Π6 ὑγβδοῃεᾶ, ἕο (Ὁ 865) Ἀδνίηβ ἀἰβδορενεαὰ δβοζηθεχηθ 

ὅτε. ἀπεξεδέχετο τοῦ θεοῦ 
ΨΩ ννγᾷβ8 τϑοδινίωρ οὔἵ ἔσο ἴῃ οξίῃθ Οοὰ 

μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε 
ἸΟΠΕΘΕΒ οὗἩ 50:1 1Ώ ἄδυ8. ΟΥ Νοδῇἢ 

κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς ἣν 
οὗ (ομ6) Ῥεΐμβ σοηδίγαοίςα ΟΥ̓ δ.κ 1 δ ΖΎν 7 εἹ 

ὀλίγοι, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, 
6 ΝΜ, 1815 15 εἰδδὶ ΒΟΊΠ]5, 

διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. 
ψγοσο βανϑαᾶ σου ἱμγοῦθἢ ννϑίρυ. 

2 ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει 
ΝΟ δ1580 τοῦ δῖλρο ΟΜ [15 αν 

βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου ἀλλὰ 
Ῥεαρέϊθτα, ποῖ οὗ ἤθβῃ ρευξϊηρ ἀννϑν ΟΣ ΑΙ Ραΐ 

συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, 
οὗ οοπϑοϊρησα Βοοὰ αὐεϑίϊομίηβ ὌΡΟᾺ ἰαῖο αοῦ, 

δι᾽ ἀναστάσεως ᾿ἸΙησοῦ Χριστοῦ, 22. ὅς 
«χοῦυση τγοϑυσσθοίίϊοη οὔίδϑδῃβ Οδσυίδβί, ἍΏΟ 

ἐστιν ἐν δεξιᾷ 
5. ἰη- χτὶρῃΐ [8Πη6] 

θεοῦ πορευθεὶς εἰς 
ΟΥ ασοαἅαἄ Βανὶπρβοῦμα ἰπίο 

ὑποταγέντων αὐτῷ 
πθανθ (Ομ 65) ανίωρ Ὀ6 θῶ βαρἠεοίςα ἴο ἰτὰ 

ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 
Οὗ ΔΏ56 15 διηᾷ οὐ δυίϊμουιίαβ δη οἔροννεσβ.. 

οὐρανὸν 

παθόντος σαρκὶ 
ΒΑνΙῺΒ Βαξασεᾶ ἰο Β658 

ἔννοιαν 
τ θηἕδὶ ἱπο] πο. 

4 Χριστοῦ οὖν 
Οἱ Ομσιθὲ ἐμπογϑέοσα 

καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν 
8150 χοῦ ἴη8 νΘΥΥ 

ὁτιλίσασθϑε, “ὅτι 
δττὰ χοῦ γΟΌΣΒΘΙνοβ, Ὀφοδυβο 

παθὼν σαρκὶ πέπαυται 
Βανί βυβετοα ἴο ἤθϑὴ ΠΒ δδ8 σοαβϑβά 

188 (οπ 6) 

ἁμαρτίαις, 
ἴο 5125, 

1 ῬΕΤΕΙ 8:18--4:1 

18 ῊΨ,. ονὲὰθ Ογὶδὺ 
αἰρα ὉΠΟΒ ἔὸὺΣ 81] ἐἰτὴ8 
ΟΟὨΟΘΥΪΩΡ 5ἰὴ5, ἃ 
τσ ὔθοιιβ [ΡΟΥΒΟῺ} ΙῸΓ 
σὶρ, ύθοιβ οὔθ, ὑμαῦ 
ἢ6 τσ ρα τοῦ τὸ 
αοα, 6 Ῥεΐηρ ρμαὺῦ ἴο 
ἀθϑδίῃ ἰὼ 86 ἤθρϑῃ, Ὀαὺ 
Ὀθίηρ τηϑᾶθ αἰἶγ ἴῃ 
16. 5ρίτι. 1910 ὑπὶ5 
[5ἰα.61 δαἷδϑο μὲ σψϑηῦ 
5 ΜᾺ. δηα ὈΤΘΘΟΙΘΩ͂ 
ἴο ἢ βρὶσὶϊβ ἴῃ ὑσὶδ- 
ΟὨ, 2ῦ γῆ. δα οὔποθ 
Ῥθϑη αἰβορεαιθηῦ ΜΏΘΩ 
ἊὯ6 ρϑίϊξθῃσθ οὔ αοᾶ 
85 Μοϊηρ ἴἢ ΝΟΘῺ 5 
ἅδ,)5, ΜΏΠῸ ῃ6 δ1κ 
885 Ὀϑιηρ σοηπυχιοίθα, 
ἴὰ ΜΏΪΟΣ 8 ἔθ Ῥθο- 
ΡὈϊ6, ὑμαῦ ἰδ5,. οἱσδῦ 
ΒΟΌΪ5, ΜΟΙ σϑΥγὶθᾶ 
ΞΘ Ι 7 ὙΠΓΟΡ ἰδ 
ψεΐοσ. 

21 Ταῦ ψῃΐοῃ ΤοΥ- 
ΣΌροαᾶβ ἰο ὑμῖβ ἰδ 
850 ΔΟῪ βονίῆσ Ὑοῦ, 
ὮΒΙΏΘΙν, Ραρύϊστα, (ποῦ 
ἴα. Ρυννϊ᾽ηρ ΘᾺ οἵ 
ἴδε ΒΙΓᾺ οὗ 8. 65, 
αὶ [8 σχϑαϊθοὺ τϑαθ 
ἴο αοά ἴοῸΣ .8 ᾿δοοῦ 
σου βοῖθ06,) ὑῃγοῦρ 

0186. τοϑυττθοῦομ οἵ 
σοϑα ΟὨγχιδὺ. 22 ἘἨ6 ἴ5 
δ οὐ τσὴ Βϑαμᾶ, 
ῸΟΥ Ὧ6 ψοαὺ ἨΪΐϊ5 ψΑΥ 
ἴο ραν; δῃᾷ δ80- 
5615 δῃ δα ῃοῦ 65 

1 84 ΡονΘΥΒ 6 Γ τηϑαθ 

δ] 6οῦ ἴο Ὠΐμλ. 

ΤΏΘΥΘΙΟΥΘ. πἰησθ 
ΟὨτιδὺ. πυοσεα ἴὰ 

86. ἤδοβῃ, χοῦ ἴοο δ.τὰ 

γΟΌΓΒΟΙνΟα.. ἢ 6 
δὰθ ταθηΐαὶ αἶδρο- 
ΒΟ; Ὀθοᾶυθδο 8 

ΤΟΙ͂Ο ὑπδαῦ Ππδ5 βἷ- 
ἔεγεᾶὰ ἴῃ ἰῇ Βθϑῆ 
Ϊ Ὧδ.5 ἀεδιδιθα ἔτΌστ 5108, 
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2. εἰς τὸ . μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ ὁ ἰο τμ6 εμα ὑμδὺ Ἠξ 
ἰηίο ἰῇᾷς ποΐγοΐ οὔχηθη ἰο ἀεδκαδ Ῥαξ [Π]ῸΡ ἵν ὑ8 ἐρα δ 

θελήματι “θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ] 461 οἱ [115] ὕππθ ἴῃ 
ἴο ΜΠ οξαοά ἰδ Ιϑέονεσ ροὸὰ ἱπ βθββὰ | ὑπ6 Π65ἢ, 0 ΙΏΟΓΘ. ΟΡ 

[Π6 ἀφδίτϑϑ οἵ τῇθῇ, Ὀαὺ 
-᾿ βιῶσαι όνον. 3 ἀρκετὸ ὸ ᾿ 
ἴο βρθηάα 1186 ΧΡ ᾿ δυξποιεμὲ Ὁ ᾿ εἷς τον σας ὙΠ. ὅῬὸσ 

παρεληλυθὼς χῤῥόνος τὸ βούλημα τῶν | ραϑβϑρα ὉΡ ἰ5 σαϊποιοπὲ 
Βανί ΞΟΠ6 Ὀ65146 Ὄταωαθ. ἴδ δ 2.9} οἔίῃεο  ἔοΓ. χοῦ. 0 ἢδνὸ 

ἐθνῶν. . κατειργάσθαι, πεπορευμένους | ψοτκαά οι ὑμ8 ΜῺῊ]Ι οὗ 
πιϑίϊοσιϑ ἴο Ββανα ψοχκεᾶ ἀονῃ, μανίηβ ΒῸΏ6 μὲ ψχὰν 1 86 δύϊομ5 θα γὸῦ 

ἐν ὃ6Ὁ--᾿ ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις, ῬτοσΘοαρα τὰ ἀθθᾷς οἱ 
Ὦ ) ᾿ ἀδοάξοξΊίοοβο οοπαποῖ, ἀαοῖμεν, ὅν Ἰοοβα σοπαποῦ,. ἰπδύϑ, 

ν δι ᾿ ͵ ᾿ς [οχοθϑβθο ψῦ νη 
οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πτότοις, καὶ ΣΟΥΘΙΓΙ68, ἀτίπ κίας 

δχοθϑβαβ νἹ 6, σανεισῖεβ, αἀσϊακίηρ ταδίομθβ, δηᾶ.]} γῃαξσθσ,. δ. ἸΠοραῖ 
᾽ 

ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 4 ἐν ἰαοΙαύτὶ ἀί ολ τ . 165. 4Βθοδὰ 
ἸΏΙΘΥΜΖΩΙ 1άαοΙαίσιαβ. ΣΩ ΒΘ ἢ || τοῦ ἀὸο ποὲ ἐοδδμας 

᾿ ξενίζονται ᾿ ὴ [τυ τηρ τὶ ἱ 
ἔμεν ὅσο θείηρ ἰγεδαίβα δ5 βίσγσδα σου ἀοὶ [141 ἀσγεα ἣν ' δαγυννς 

συντρεχόντω. ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν [ἸΟΪ 5ἰηῖκ οὐ ἀθθϑαοῃ- 
οὐ (0168) τα αηβ Υϊῇ οἔγου ἰχἷο πα ΥΕΙῪ (ΟΥΥ, ὑπῸ δῖ6᾽ ρυζαιδα 

'τῆς. 5ῸΟΘΏζ..:- ᾿ἀσωτίας ἀνάχυσιν δια 80Ὸ ἢ Ξρθδϊίῃ 
ὁδο... Ο᾿ἀβανίηβ οουτεθ Ῥουσίαβ ἑοτγία, ΘΡυΒΊνΕΙ͂Ρ Οὗ αὸν δ ἘΣ 

βλασφημοῦντες". ὅ οἷ ἀποδῶσο ΘΟ 11 τ θη: : υσὶν [Π658 16 ψ1}- - 
ρας ὈΙΔΕΡΘσηῖηθ; ὙΈΟΩ (Ομ 65) Ψ1Π εἶνε Ῥ80 1. [ 6, 80 τοῖς τος 

όγον.. τῷ ἑτοίμως κρίνοντι ὥνται Οὔβ τον ἰο }ώ 
Μοσὰ . ἴο ῃ8 (ομ8) τόδαην ἡπάσίηβ πνϑῶς (0685) Ὁμο56 Ἡνίερ απα ἐνες 
καὶ νεκρούς: 6. εἰς . τοῦτο γὰρ καὶ | ἀθ8ά. 6 1 ξἔδοὺ, ἔον ἐμῖ5 
διά. , ἄςβά (ο65); ἔπΐϊο {815 ΖΟΥ 8150 [ ρισροβθ ὑπ6 ρβοοα πον 

νεκροῖς εὐηγγελίσθη. ἵνα 5 ἀθΟΙΆΓ 
ἴο ἀφδα (985) ννὰβ ἀθοϊατεάᾶ βοσάι ΠΟ5 ἴὰ οτᾶον ἐμαὶ (ηὴ6 αδδα, “ἀιαῦ ἀπὸ 

κριθῶσιν μὲν κατὰ |πιρῃῦ θὲ ᾿πᾶσεα 85 ἴο 
ἴμεν ταλεαὶ ΡῈ Ἰπάξεά ἰπάθβο Ὁ. ῸῸ Βοορογάϊπε ἴο ἰ η6 - Η6βῃ. Ζγότη {δὲ 
ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ [|5ἰδπαροϊηῦ οὗὁ ἤθη θα 

. ταθαν " ἴο ἤεβῃ ἐμὸν τοῖθας ἔνθ Ῥὰξ δοοοτάπις ἴο | χηὶρηῦ Ἤν: 85. ἰοὸ ἐπ6 

ϑεὸν πνεύματι. .} βρί σιν ἔτοπι [86 δίαπα: 
οὐ ἰο βρίστιξ. ΝΣ . ῬΡοίηὐ .οὗ αοαᾶ. ᾿- -3 

Ἴ . Πάντων. δὲ τὸ τέλο ἤΥῪ ᾿ γ Ἷ ι | ς ἤγγικεν. Βαὺ ἐῃ6 ἐπα οἵ 811 
ες ΟΕ Δ (Π1π|88) Ῥὰΐ ἴὰ8 δῃὰ 85 ΑΘ πθᾶσ. ἰ ὑμΐηρΡ5 Ὧ85 ἀγα 
σωφρονήσατε.. οὖν καὶ νήψατε εἰς | Οἶοϑθι Β6 βοπά ἴῃ 

Βεύου βοιπα 1 τηῖππὰ ἐπόσγεξοτα δπα Β6 τοῦ ΒΟΡΕΣ ἀπίο τὐηά, ὑμογϑίοσο, δῃηᾶ 
προσευχάς: 8 πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς [6 ν]δΊδηῦ ψΊΡῊ ἃ σἱϑ 
ΠΣ ΌΥΆΧΟΥΒ;. Ὁ Θέοσο., 8} 1068 1 

ἀγάπην". - ἐκτενῆ “ἔχοντες, ΡΝ ἀπῆραν, μάν Δ μαίοητα ΕΝ Ι - ἔχοντες, τ᾿ ὅτι ΩΡ, δινθ᾽. ἴηΐθηϑα 
ἴονα :, ουἰϑίτεϊομίηρ (0165) μΒανίηρ, βὈδοάσβο ἴοῦα ῸΓ οὔθ δηοίμοΣ, ΕΣ 

ἀγάπη ΄ καλύπτει πλῆθος: ὁ ὧν" [Ὁ | , πλῆθος. ἁμαρτιῶν" ἐ Ῥοοϑαθα Ιονα. ΟΟΥΘΙΒ 
ἴονε. 15 σον ον: τα ϊπάθ- ὃς ΤΜΡῈ 186 πο ύμαθ Οὗ 5:25: 

ϑ δ. φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ [9 ΒΘ ΒοβρίαβρΙθ. ἴο 
οὖς (0865) ξο Πα οὗ 5ίσδηρσοσβ ἰηΐο οπ6 διοίμοσ. τῖδουΐ [ ΟμΩ6 δηοίμου τίἰπουῦ 

γογγυσμοῦ: 10 ἕκαστος - ᾿ καθὼ ΒΤΌΠΛΠηΡ. 10 Τ Ὁχο- 
ΔΧΌΤΙΩΌΣΤΩΡ; φδοὴ (ὁπ 6) ᾿οσοΣ ΙΒ 85 Ῥουίίοη 85. ΘΟ ΟὯΒ 
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ἔλαβεν. χάρισμα; εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ [ὩὨᾶὲ5 τροθὶνθᾶ.- 8 σε, 

6 τεοθίνεα ρβυβοίουβ σἰζί, ἰηΐο ᾿ 5εῖνθβ τ 186 Ὁ ἴα τ Ἰδῦθτ - 

διακονοῦντες ὡς καλοὶ ̓  οἰκονόμοι ἴπρ ἰο οὴθ ϑῃοΐδεν 

ἴομ 65) βευνίῃθξ δὲ. θπθ.- βΒοῦβθ δαταϊηἰβίσείοιβ 1 85 ,Ἔπθ βίον Οὗ 

, ; -- Π εἴ ασοὔβΒ πυρᾶρϑοσνοαᾶ 

ποικίλης χάριτος τος θεοῦ" ξῚ 1 Κιπιῃθδα Ἐχρσχαβδαὰ 3π 
οὗ νατῖθα ἀπάεϑεσνοα ΚἸπάπΘ88 οΥ αο Ἂ ἰν νατὶοῦβ ΜΆΥ5. 111: 

τις - λαλεῖ, ὡς λόγια᾽ θεοῦ: εἴ ϑῆγομθ: Βρ68 5, 1οῖ 
ΐἰτη ΒΌΘΘΙΚ 85 ἰῦ Ψ6ΙΘ 

ΘΏΣΟΩΘ 5 Βρεβῖηθ, 88 τ 16 ψογσγάσ οἵ οᾶ; 1Ὲ 

τις. - διακονεῖ, ὡς ἐξ. ἰσχύος -ἧς 
ΔΨ ΟΩΘ ἰ5 Βουνίησ, δὲ ουδοῖ. βίσοησίῃ οὗ  ΏΟΒ 

χορηγεῖ ᾿. ὁ θεός: ἵνα ἐν πᾶσιν 
ἰβ βυρρισίαβ ἴῃς ἀοάᾶ; ἴῃ οτσᾶβδυ {παΐϊ ἰὰ 8} (1 655) 

δοξάζηται - ὃ θεὸς ᾿ διὰ ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, 
τᾶν 6 βἰοσιβϑα ἴῃ 8 οὐ ἰτουρ 2 6585 -«ΟἸσἰβὲ, 

ὦ ᾿ ἐστὶν : ἡ δόξα καὶ. τὸ - κράτος εἰς 
ἰο ΒΟτα."- --18 ἰὴ. βίοσν δρὰ ἰβᾷ8 υὐδῃὶ ἰηΐο 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων' ἀμήν. 
τῆς. .ἀδὸ5. οὔΐβθε δβέβ; ἅ7Ώξῃ. 

᾿ς ΟἹ ᾿Αγαπητοί, - μὴ ξενίζεσθε . 

τοῖς Τιονοᾶ (οη65),. ποῖ τοῦ ἰεϑαϊξα 85 βίγδ ΒΕ 5 

η΄ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν 
οἴῇεο ἰὰ ὑοῦ Ῥυγχῃΐῃβ ἢγα ἰοννασὰ ἐγ 18} 

[0860] ββδοῦρα νγ»το- 
πουπορθιηθηΐβ οἱ Οοά; 
1 βϑγνοῃα χλὶηϊϑίθσϑ, 
[16ὲ ἷαχ ταλἰδῦθσ] 85 
ἀροροηᾶθηῦ οὐ ὑδ8 
βύσθηρί ὑμαῦ αοά 
ΒΌΡΡΙΪΘ5; 850 ὑπ ἰῃ 

811 τῆΐϊηρε. αοα ΤΊΘΥ 
ΡῈ ρἱογ θα του ρ 

δέθφαβ Ομ τιδὺ. ἘΠ6 ρἷο- 

ΤΎῪ δᾶ 06 τηϊρηῦ 818 

Ἠΐβ ἔοΥΟνΟΣ δα ΟΥ̓́ΟΣ. 
Διλθῃ.. -..-.- 

-.12 Βριονθάᾶ οὔθϑθϑ, ὁ 
ποὺ Ὀ6 ῬαΖΖίϑα αὖ ὑῃ8 
Ὀυγηΐϊηρ διθοηρ ὙΟΥ͂, 

ΜὨΪΟΩ 5 δΡρροηΐηρ ἴο 
ὑμῖν ινομένῃ - ὡς ξένου ὑμῖν [ 

το κὸν δΑλόπε μεν θ᾽ οἐπίγδαηδθ (85) ἰο σου] σοῦ Ὸ 8 1181, 85 

κι ο- . ΜᾳΨ Ν {ποῦ 8 5.γϑΏρΡθ 

συμβαίνοντος, 18 ἀλλὰ καθὸ ΞΟ [ἐμτηρ ψετ ὈθἔϑΠησ 
5ίθρ ὉΪΩ 5 ἰοβεΐμετγ, Ἐ61}12 ᾿δοςοσάϊῃρ ἴο άος χοῦ. 13 Οὐ [86 ὁ0η- 

Οδτν, σὺ ΟἹ ταοϊοϊηθ 
κοινωνεῖτε. τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν 

ΣΟΥΓΘΒΙΔΊΟΙ ὃἃ5 ὙῸῦ 816 
χοῦ ἃχὸ 5βασίηρ ἰο ἰῇς. οὗ ἴμε Ομ γὶβὶ Βα οσίΒ5 

αἴρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ 5Πδτοιβ ἴπ ὅπ βαῆοτ- 

6 κυ τοὐοϊοίδ, εὐ δ οχᾶεῦ [λδΐ 8130 ΤΥ δε ἴῆρ5. ΟΥἨ {6 ΟὨτιβῦ, 

ΜΕΝ ΜΙΝ , ΜΝ ΜΝ Ἢ {βϑὺ χοῦ ΤΒΥ -Τοὐοὶοα 

ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτόυ - χαρῆτε 1κς ς ᾿ 

ον οΙδ τοι οὔ ἴθ ΒΊΟΥΥ οὐ ἴση ὑοῦ ταὶ ὺ τοόϊοα ΒΑ Ὧ6΄. ον] ον: 8150 

᾿ ᾿ ἊΝ : , ὑΤΘΟΙΘΕῚ ἀυγίηρ ὑπ6. τνϑιϑίϊοι 

ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ “ ὀνειδίζεσθε ." ἐν] οὗ Πὶβ ρΊοτν. 14τ| τοῦ 

Ῥείη οχυδηί, ἹΦ Ὑοῦ αὐὸ βοίωρ σϑορτοαζ θα ἴπ} γα Ῥοίηρ στϑρτοδοῃδᾶ 

ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, - ὅτι - τὸ- ἴου {86 πϑπὶ8 οὗ ΟἸσιδῦ, 

Ὡδταθ ̓ ς ΟΣ ΟἸὨσιβὲ, : ὮΔΡΡΥ (6565), Ὀδθοδαβα ᾿ ἀπε χοῦ ὅτ᾽ ὨΔΡΟΣ, ΗΝ , 

ἯΣ, δόξῃς καὶ 4δ ἀῶ, θεὰ παρηα ἐν ἐΕἶονν οθκο τν σμη 
ΟΣ ΗΘ ΒΊΟΥΣ 8Ὲ 5 ΟΣ ΤὰΘ Β το ΒΡΙΧΙΝ  ΠΠΡΟΣΙ ῸΣ ἀοάα, 5 τοϑυϊπρ ἀρ- 

ἐπσςῖς ρα" χοῦ, :- ΠΝ 

Ἴ-- 15 Ἐονονδσ, Ἰοὺ ΠΟῺΘ 
ὑμᾶς - ἀναπαύεται. .:;:. 
γοῦ "ἰδ ΤΟ Β ὰρ. ᾿ : αὐτο 

᾿ς Δδ5. μὴ γάρ. τις ὑμῶν οἰ πασχέτω-- [οἵ τοῦ ΒΟ. 85. 8 

Ὑπτο" ΝΟΣ. τόσ δηγόπ οἴου 16ἱ μΐα μά βου Ω τα ΤΟΓΟΥ. οὐ 58 ὑοῦ 

ΟΥ 8 ᾿ΘΥΠΟΟΕΣ ΟΥ 88 
(8; -υβυ ροῦν. ἰπ- οὐἢ- ὡς φονεὺς ἢ. κλέπτης ἤ: κακοποιὸς ἢ ὡς 

85. ΤΑΏΌΧΑΘΙΘΕ ΟΣ ἐμῖεξ,. τοχ.- ἄοοχ ο θᾶ ΟΥ 88΄ 

“ ἀλλοτριεπίσκοπος: .16 εἰ δὲ... ὡς δ΄ ῬΘΟρΙΘ᾽5 τλθίζοσβ. 

ΠΧ ΣΙΩΝ ΜῚ Ὑν ΔΕ 15 ἀποίμοθ; ἰἴξ - δὕαϊ τ 85} 16 Βαῦ 1: .[Π6: ΒΕΪ ΤΟΊ 

Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω,. [88 ἃ ΟὨ τ ϑυίϊδη, 16 

ΡΥ ΥΘΙΟΙ ς οὶ 1εὲ Εἰμὶ 6 Ὀεΐπξ Βηδτθα,. δῖα ποὺ 7661 ΒΏΒΠΊΘ, 

“τ ςδδοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι Ὀαῦ δῦ, Εἴτα ἘΒΕΡ 

τοῦ εἶτα Ρ88 βου ἐγίπβ ΡὰΣ ἐπ αοα ἰπ. 186. Ὡδτὴθ οὨ. βἱοσγίηρ αοά: ἴα 
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τούτῳ. 17 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ [815 ὑδῖηθ, 17 ΕῸΣ ἐξ 
ἐμ 15. Βεοδῦβθ ἰῃβθ δρροίϊηϊβα τὸ οὐίμο [15 ὑπ δρροϊηῃὐθα ἰἰὴ8 
ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ [ἴοΓ ἰῃθ. ἱπάρτηθηῦ ἴο δία ἢ ποθ Ὠοιξα 

οὗ αοᾶ. ΝῸΝ 1 ἐξ 
βἰατὶβ ἢγχδὶ σὰ 5; 

ἴο βίατε ἴδ6 πᾶαρηαθηξ ἤτογα ἰῇθ βουβὸ Οὗ ἴμ8 

θεοῦ: εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος 
(οὐ; κι μὰλ Εγχδὶ ἔτοτα 115, ᾿ ἘΠῚ ἴδ8 εηά ψΏδὺ ΜΠῚἠῚ ἐπ 64 Βὲ 

τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ [οὗ ἰῆοβδα ψΏΟ 816. ποῖ 
οὗ ἴῃς (ο)}65) αἰϑοον 5 ἰοΐια οξίβα Οοα  οδραϊρηῦ ἰο ἐδ Βοοᾶ 

εὐαγγελίῳ; 18 καὶ εἰ ὁ δίκαιος πΘῸΒ Οὐ αοάῦ 18 “Αῃὰ 
ξοοα ὨΘΥ57 Αὐῷὰ ὃ ἰἢ6 τσἰρῃίεοιβ (οπ6) [1 ἐν Τἰση δου [Π18}} 
μόλις σάζεται, ὁ δὲ ἀσεβὴς καὶ ἘΠΥΣΣ ϑονοᾶ ἐν η 
ΒΟσΟΘΙν 15 θεῖ βανεᾶ, (6 αξ ἰσγονογθη τὶ δηᾶ ἐμ ὉΠΡΟΩ͂ΙΥ [π8 1 

ἁμαρτωλὸς ποῦ ᾿ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ δῃᾷ [Π6 5'ΠΏΘΙ ΓΒ ΚΒ 
ΒΙΏΔΘΥ ὙΏΘΙΘ Ψν}}} 6 ΔΡΘ ΟΣ ἢ Αϑ5-δῃηάα 8150} 4 5ηονηρ)᾽,᾽ 1950 

οἵ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα ὕΠθῃ, 8180 Ιϑὺ ὑμοβα 
τ 8 (ο;} 65) Βα ει δ δοοοσάϊηθ ἴο ἐξα ΨΨΠ [ΨΠῸ 8.6. βυοείηρ ἸῺ 
τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ ἈΒΥΤΩΟῺΝ Μ.ΔΏ ἐμ Μ1Π 

οὗ ἴδ8 αοὰ ἴο 1411} 8] Οτεαίος [οὐ αοα Κθθρ οἡ δοϊα- 

παρατιθέσθωσαν τὰ υχὰς | Πιθπαϊη ὑπο Βοαὶα 
1εὲ ἔμοσα μὲ Ραυϊξεῖπε μϑϑίαθ ἔὸσ βεῖνεβ ἱκὸ Ῥυχὰς ἴο ἃ ζαϊ Ὁ] ΟΥδαίοσ 

ΜΉΘ (6 7 ἃγε ἀοίΐηρ 
Βοοᾶ. . 

ἢ ΤΏΘΧΘΙΟΤα, ἴὸ ἐδ 

ἐν. ἀγαθοποιίᾳ. 
΄ῃ ἀοΐῃρ βοοά. 

Πρεσβυτέῤους οὖν ἐν ὑμῖν ΟΙΔΘΙ πο ϑηιοηρ ΟΙ ἱ - ἄδγ χὰ ἐοσοσ , ἴπ τοῦ [ἰψνοῦ 1 σῖγα ἐπὶβ οχ- 

παρακαλῷ ὁ συνπρεσβύτερος καὶ ποτίϑίίοη, ἔοΟΣ 1 ἴοο 
Τ δὴ ΘΠΟΟΌ ΓΑΙ {2 0 

μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ 
νυυιΐηθεβ οὔποθ οὔίῃε Ομγσίβε ΒΌΡΕΘΥΙΏΡΒ, [5.1 

μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης 
6. Ῥειηβ ϑρουΐ ἰο ὃς Ρεΐπρ χενϑαὶθα βοῦν 

Φρβ]ονν ΟἹ οσ τῆδἢ ΔΩΩ͂ [ Δγὴ 8) ΟΙΑ͂ΘΥ χη8} 1 
πολ 8δμἃὰ ἃ 685 
ΟΥ ἰῇ κυβοχίηρα οἵ 
(88 ΟἸτΙδί, ἃ ΒΏΔΙΟΥ 
ΘνΘη οὗ ὑῃ6 βΊοῦΥν ἐμδὲ 
Ϊ5 ἴο Ρ8Ὲ σχϑνβϑδῖίϑρᾶ: 

καὶ τῆς 
815ὺὸ οὗ 

κοινωνός, 2 ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον 
ΒΉΘΓΟΥ, Βμθρῃεγά γοῦ ἴῃ ἴπ τοῦ Βοος 2 ΒΒδρῃδσγά μ6 βοοῖκ 
τοῦ θεοῦ, μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως, οὗ Οοα ἐπ γόσκ ΆΓΘ, οὐίμθ αοά, ὔὕοΐὺ πδοβββασν Βα νιοΙΘΙΏΡΙΨ, ποῦ ἀΠάΟΣ ΘΟΙΏΡΕ βίο, 

Α ᾿ . ΜῊΝ ͵ πὸ ΗΠΠΏΡΙν; ποίη ο ῦ μηδὲ αἰσχροκερδῷ ἀλλὰ προθύμως, ᾿ 
Ὡοΐ-ΡαΣ ἔοσ ἀκ Κα ΠΝ [.}}1} τοι ριη σαν, ἴοσ Ἰογθ οἱ αἰβῃομδϑὺ 
3 δ᾽ ἑἐ , κ᾿ , Βϑΐῃ, ΡῬυδ᾽ ΘΑΡΘΥΙΥ; μη ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ] 3 ΠΘΉΠΟΥ 65 Ἰογάϊηρ 1 

ποί-ΡυαΞ 85 (0065) Ἰοταϊΐϊπρ' ἄοννα οὗ ἴῃ 6 Ἰοΐβ 

ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ - ποιμνίου: 4 καὶ 
ναΐϊ ἴγρεβ . θδοοζηϊη .οΟ ἰδ 6 Ποοκ; δια 

φανερωθέντος τοῦ 
ΟΕ (ομ 6) δανΐῃρ 66 τλδηϊοϑίρα ΟΣ τὰ 6 

ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν 
σῃοε βΒπθρμοσά γυοῦ νν11] σΑΥῈ ΟΕ ἔοχ 5θῖν 88 {86 

ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. Ὑ}11 ταοαῖνα (88 τπ- τὐέδαϊην οὔθ ΕἸοσν χοῦν. ἔδάβ 16 σόν ΟΥὨ φΊΟΥΥ. -----ττρὺ᾿ “δ δ᾽ 
8. Ταΐογαιν, “ἘΠ6᾽; θαΐ, “ΠΟ μονδῆ᾽ 5,᾿ σ17,18. - ΝΕ 

ΟΥ̓ ἔῆοβα ΨῺΟ 816 
αοᾶ᾽ βΒ' ἱπηῃοεϊύδησθ, 
ῬΡαῦ Ὀροοηγίηρ ΘΧδπι- 
165 ἤὍο ἐμ. ΖἸοοκ. 
4 Αηὰ ψΏρθΩ ὑπὸ οὨΐἱοῦ 
ΒΏΘΡΒΘΙΑΩ͂ 85 ὈΘΘῺ 
Ιϑαθ χῃϑηϊξεσί, στοῦ 
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5. Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε 
Ιλ Κοννῖθθο, νοῦσθοσ (0.65), 6 τοῦ βι)εο ρα 

Πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν 
ΑἸ (ο65) πὶ ἰο πο δῃοΐμοσ ἰμ6 

ἐγκομβώσασθε, 
ἴα τοῦ οἱ βεῖνοϑβ τ Κηοίβ, 

ὑπερηφάνοις ᾿ 
ἴο ΒΌΡΟσΙοΟΥ ΒΡΡΕΑΣΩΒ (0.65) 

πρεσβυτέροις. 
ἴο ΟἸΙᾶδΥυ τθη. 

ταπεινοφροσύνην 
Ἰον 11χι655 ΟΥἩ ταϊπα 

ὅτι ὁ θεὸς 
Ῥθοδιθαθ ἴμ6 αο 

ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς. δὲ 
15 ΤΏ σἾ Β 561} θα δὲ ἴο ἸΟΨΥ (ΟΠ 65) Ῥυΐϊ 

δίδωσιν χάριν. 
Ὧ6 15 σἰνίηρ υτἀοεεσνεᾶ Κἰλάηθ85. . 

6 Ταπεινώθητε οὖν. ὑπὸ τὴν 
Ἐς τοῦ τη8646 ἰοῦ τὰοσοζοσα ὍΠΟΥ ἴδ6 

κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα - ὑμᾶς 
ΤΩΙΘ Βδπᾶ οί αοά, ἴῃ ογᾶφσζ ἰδ στοῦ 

ες ὑψώσῃ, ἐν καιρῷ, 1 πᾶσαν 
δ χυϊσῃΐ ρα Ρ ΒΙΡη ἴῃ δρροϊηϊθα Ὠγχη8, 811} 

τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες .. ἐπ᾽. 
{π6 δαχίθν οὔτγοῦ ανίηβ σον Πρό ὌΡΟῊ 

αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. 
Ὠίτω, Ῥϑοδϑθο ἰο δῖγχαυα [ἰδ οᾶσθ ὃδρομὲ γου. 

8 Νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ 
Β6 χοῦ Ξοῦϑυ, δίδν τοῦ δυνϑῖζο. τῆς 

ἀντίδικος ὑμῶν. διάβολος. ὡς λέων 
δανούβασν (δὲ σουτ οἵ ντου Ὠθνὶ 858ὁ ἤοη 

ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν 
ΤΟΔΙΪΆΒ᾽ 5 νναϊκίαρ ἀρουΐ Βοϑκίη δ 

κατατιεῖν. 9 ᾧ ἀντίστητε͵ 
ἴο ἀσίηκ ἄονν; ἴο ΟΣ βίδπα χοῦ δσδίηβξέ 

στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ 
530114 (ΟΠ. 65) ἴο ἴὰ 6 Ζαϊΐα, Κηονηβ 1127 

αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν τῷ 
νοῦν ((Ϊ55) ΟΕ ἐμ6 ΕΟ ἰο 6 ἴῃ «88 

κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 
ννοσὰ οὔὗτοῦυ Ρτοϊβμεγμβοοάᾶ ἰο Ὀ6 Θῃαβδά ὑροχι. 

χάριτος, 10 Ὁ ..-δὲ θεὸς πάσης " 
τπηᾶοξοσνοϑᾶ κΚἰηη655, ὙὰῈ ναὶ αοὰ οὔδ 

ὁ - καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιαν 
{86 (ομ6) μανιῃξ (4116 στοῦ. ἰηΐο ἴᾷ86 δνευ]δϑίη δ 

αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ, ὀλίγον 
ΟΣ ὨΪΠῚ ᾿ ΠΟΥ ΕἸ] Ομ χίβ, 16 [{π|6] 

παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, 
(οτι65) πανί Ξυβετϑα ΕῸῚ Ψ|Ι1 δα] ον, 

στηρίξει, σθενώσει. 11 αὐτῷ 
Ὧδ ΨῚΠῈΧ Βυν, ἮὯθ νὴ} τὸ βἰσχοὴνρ. ͵ἸῸὸ Βίτη 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 
ἴὰς τρῶς ἰηΐο ἰῃ8 8865; δωθῃ. 
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δΙΩ πἰκ ΠΟΥ, 
χοῦ γΟΌΏΡΟΥ Τήθη, ὈΘ 
ἴῃ ϑυρ)θοίίοῃ. ἴο ἐδ 
ΟΙΔΘΣΥ χάθη. Βυΐ 311 οὗ 
χοῦ οἰγὰ ψοΟΌΣΒΘΙν ΘΚ 
ὙΙ ἸΟ 1 ΏΘ55 οὗὁὨ τηϊα 
ἰονψατὰ οὔθ. δῃούῃεχ, 
Ῥδοδξδθ Οαοα ΟΌΡΟΒΘΒ 
86 Ὠδυραῦν οὔδϑ, Ὀπὺ 
Ὧ6 φοἶνο υπαδεοσνοὰ 
Κἰπάηθοβ ἴο [88 Ὠπηλ- 
Ὧ16 ΟἿ Θ5. ᾿ 

6 ἨυσΑΌΙ6 γΟΌΓΒΟΙνΘΘ, 
ΦὨΘΧΘΕΟΣΘ,. ὑμᾶσ. π6 
τὶν Ἀθη οὗ αοᾷῦ, 
ταῦ Ὧ6 8.) οχϑιὶὺ 
γοῦ ἰῇ ἃτ6αῈ ἰϊπλ6; 

 ΜΏΔ6 χοῦ ἰσουν 8}} 
ΥΟῦΕ δηχίθν ὉΡΟῺᾺ 

χα, Ῥδοδθα Ὧ6 σΌΣΘ5 
ἴοῦ υόυ. 8 Κορ τόσ 
5θῆδθϑ, 6 ψδίοἔμ]. 
ΟΝ δάνουδαυν, [6 
ΘΥΣ, κα αρουῦῦ Εἰτο 
8, Τοδσῖῃρ Ἰο, βοοκιηρ 

ἴο ἄδρνουῦ [5Ο0Π16Ο0 6]. 
9Βιυὺ ἰακα τοόῦκ 5ἰδῃᾶ 
δϑϑίηδὺ ὨΐΪλ, 50} ἃ ἴῃ 

ἐδ ζωϊῃ, Κηονίηδ 
ὑμδαῦὺ [88 βϑῆδ ἐξ τρ85 
ἴὰ Ὧ6 ΜᾺ οἵ 58 ογ- 
1955 ἃ Ῥαοίῃρ δοσοιὰ- 
ΡΠ μα ἴὰ ὕμ6. δηὐσΘ 
ϑιϑϑοοϊδύϊοη οὔ τοόῦξκ 

-ΌΓούΘ 5 ἴῃ ὑπ6 ψοσ]ᾶ. 
10 Βαυΐ, δΐίοξ τοῦ Βδῦβ 
ΒΌΡΕΙΟα 4 Ηὐ016 Μ Ώ1]16, 
6 αοά οἵ 981] υπά6- 
βουνρᾶ Κιηάηθῆθ, ΜΏΟ 
8116 τοῦ. ἰο ὨῚ5 αν 6 Γ- 
Ἰαϑύϊηρ ΒΊΟΥ ἴῃ ὉΪΟ 

ψὶῦ ΟὨσιδὺ, 11 Ὠἰπι- 

561} ΒΗΙΒΗ σόσυκ ὑγαλῃ- 
δα, ὯὨ6 ΜΨΩ1 8 Κ6 τοῦ 

Ἔχω, Ὧ6. ΨΜΠὶ Ιλδῖτα 
τοῦ 5βίσοῃρ. 11 Τὸ Ὠἰτ 

ὍὈ86 μ6 τϊρηῦ ΤΌΣΘΥΟΥ, 
ΑΙΏΘΕ, 
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12. Διὰ Σιλουανοῦ: ὑμῖν τοῦ πιστοῦ 
ως ΤΉχοῦΒ ϑηνδῦ ἴἰο τοῦ οὔίμε ξβιίῃξαὶ 

ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι; δι «ὀλίγων 
: Ὀχοίΐμου, 85.: 181 τϑοκοιίηρ, ΠΗ Ἢ ξουν [ΨΟΣΑΒ] 

ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ .- ἐπιμαρτυρῶν 
1 τοῖο, οοπσουγζασίηβ πα ΦΑΣΙ ΗΒ 1 π655 ΌὈΡΟΙᾺ 

ταύτην: εἶναι ἀληθῆ χάριν - ποῦ 
1815 ἴο Ρ6 ΝΑ, πτπάρερογνεα Κιάχιθσα ΟΣ [86 

θεοῦ: εἷς ἣν στῆτε. 18. ᾿Ασπάζεται 
αοάᾶ; τὸ οὐ πβίδμῃα ὑοτ. 15 στθοῦηθ 

ὑμᾶς ἡ ᾿ ἐν Βαβυλῶνι 
τοῦ 1τλε [ΟΣ 88] 1Ὰ ΒΔΡΌΣΊΙΘΣ.: 

τι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱός 
ΦΟΙΌΥ σμόϑβϑη  Γννοσαϑ}] ἃπά ἽὝΑΧΚ 16 β8οη 

"μοῦ. 14 ᾿Ασπάσασθε ᾿ ἀλλήλους ἐν φιλήματι 
ΟΣ Τη6. ατοεὶ τοῦ 056 δῃοΐμου ἴὰ Κὶβ5 

ἀγάπ ᾿ 
ἀγ ἔπτη: 

ἐν Χριστῷ. Εἰρήνη. ὑμῖν. πᾶσιν ἡ τοῖς 
ΓΤ σίϑί. . Ῥέεδος -ἴο τοῦ. ἰο 811-- ἐπ (Ομ 65)" [19] 

! ᾿ ». ΝΣ 

ΠΕΤΡΟΥ. Β᾽ 

ΟΕ ᾿ΕΤῈΝ 2 

ἀπόστολος 
ΔΡΟΒΈΙ6 

ἰσότιμον 
Θδαῦδην Ὀσγθσίοιβ 

1 Σίμων Πέτρος δοῦλος . καὶ 
ΒΊΧΏΟΙ « Ῥεῖοσ 5ανθ - δηα 

Χριστοῦ. ες πρῖς 
Ομ σίβὶ . ἴο ἴδ (0665) 

ἡμῖν... λον οὔσιν 
ἴουΒ ᾿βανίηξ οδίβι θα (Όγ 101} 

"δικαιοσύνῃ τοῦ. θεοῦ. ἡμῶν. καὶ 
τι θ ἰθουβηθϑα οἴῃ. ἀοαά οὔιιβϑ διῃᾶ 

᾿Ιησοῦ. Χριστοῦ- 
Γ Θδβιιϑ ΟΡ σίβί; " 

᾿Πησοῦ-: 
οὗ Ἷ ΞΞΜΕῚ 

πίστιν -... ἐν 
Ταῖῖῃ ΒΟ 

σωτῆρος 
ΟΥ ΘΑΝΙΟΣ 

εἰρήνη 
Ρεϑδοα 

2: ᾿ χάρι ὑμῖν. καὶ 
᾿ ἀπάδβεσνεα ἰδέσαοο ἴο γοῦυ δα - 

πληθυνθείη “ἐν ἔπιγνώσει τοῦ 
ΓΟ. γον θ6 ππαϊπιριοά. ἴπ δοσυχαίο Καον]θᾶσε οὗ {πε 

θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, 8. ὡς 
αοᾶ διά οξϑεβιξ δα Τοτὰ οἔυβ,. ,.85 
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12 Τγουρἢ ΚΞ 1 γα, 
Ὧπ5, ἃ ο  ὩΓᾺ] Ὀτούμον, 
85 1 δοσουῃῦ Ὠΐτη,; 1 
ἢδνθ τϊυθι Ὑοῦ- ἴῃ 
ἴεν ΓΜΟΣΑΒ1,. ὕο - σίγα 
ΘΩσΟΌΣΑρ θηῦ 8η6: Δὴ 
ρασηθοὺ λύηθο5 [δ8ι 
(18 15 ὑπ6᾽ ὑγπ6. ὑπ’ 
ἀρβουνοα Κἰπμηθϑδ' οὗ 
Αοἄ; ἴῃ. ψὨΪΙΘΠ.: βραπα 
-Ἔστη, 18 5ὴθ. ΨὯΟ ἴδ ἴῃ 
ΒΘΌγ͵οΣ, ἃ σΠΟΘΘῺ: Ὁὴ8 
ἯΚ6 [σοῦ], βοῃᾶβ σοῦ 
ὯΘΣ φστθοίληρϑ, δηα 50 
ἀοθ Μϑτ ὨΥ. ϑβοῃ, 
14 ατοοῦ. ὁπ δηοίδεν 
ΜΙ ἃ ΚΙΒ5. ΟΥ ἸονΘ, 

ΜΡ 811 οἵ σοτί ψηὸ 
δα ἴῃ. ἀπΐο: πὴ 

ΟἸχιϑὺ μᾶνγα ρβϑϑοθ," 
ὉΤΝᾺ 5.) 

Ὁ 

Βο Βαίοσ; 8 
δἰανθ δῃά.  ροβίϊα 

Οὗ σοθὰ ΟἸὨγσὶδὺ, .-: ἰθ 
ΠΟΘ ψὴ)Ο Ὦδγο. οὔ- 
ἰδίηθα 8 ζαϊδῃ,: Ὠ6Ιἃ 
1 ΘαΌΔΙ ΜΡ χη 
ΟἾΓΒ, ὉΥ͂ ὑπ6 τὶρὨ δοιϑ: 
ΠΘΗΒ Οὗ ΟἹ Οοἂ διηᾷ 
[086] ΒΑΥΣΟΥ αΘ 5118 
ΟὨ σι βὺ:" 

2 ΜΆΥ, ἀπάδβθσυθα 
κιπαῆθθ5 δηᾶ Ῥβδοβθ 8 
ποτ δ θα ἴσο χοῦ ὍΣ" δὴ 
δοουγαὶα Κηομοᾶρο οἵ 
Αοάα δηά οἵ ὕδβὰβ θὰ 
Πιοσα, 8. ΤΟΓΔΘΙΔΏΘΙ ἃ 

1. “Οἱ οὖν αοά δηᾶ {πὸ ϑανιος Ζεϑὰβ Ομτίϑι"; 
᾿Εἰπσίίοη Ῥοΐνγαθη αοα δηὰ 655 ἰπ' ἴμ8 ποχῦ νΘΓΒΘ (2). 
ΟΥ ΟἿΪΓ ΞδΝΙΟΥ 9 όϑὺ5 6 Μοββίδῃ,᾽" 717,18, 

ἰο ἅ5τθὲ ὑψίῖῃ {πὸ αἴ: 
“ΟΥ̓ οὐν. Ασα δμᾶ 
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πάντα ἡμῖν τῆς θείας - δυνάμεως αὐτοῦ 
41} (ἰ1η55)}). ἴἰουια οὔθ αἰνης Ῥοννοτ οὐ Εἶτα 

τὰ : πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν 
ἐμ6 ((λη 65) - ἰονναγὰ 1116. δὴ σϑνθυΐηβ 6Ι 

τοῦ; δεδωρημένης .. : διὰ τῆς 
μανίπε: δτβααίεα Ἰμ ΟΣ 5618 ᾿ΣΟΟΡΉ {δμ6- 

καλέσαντος ο ἐτιγνώσεως 
Ἀν β: δα ϑοουσϑίθ Κηονιοᾶσα οὗ τι ἴομθ) 

ἡμᾶς τ . διὰ ; δόξης καὶ - ἀρετῆς, 4 δι᾿ 
.5- “ἰΒτοῦβΕ. ΒΊΟΥ. μὰ νἱχίαο, “του Ρἢ 

ὧν. τὰ τίμια. καὶ μέγιστα ἡμῖν 
ΓΤ ἘΠ Ε5) ἔῃ ρχϑοίοιι δηὴηᾶὰ ϑγϑαπαθβί - ἴο υ5 

ἐπαγγέλματα.. ες δεδώρηται; 
ῬΓΟΥΆΪ565. ο΄. ἢ 85 συβδῃϊθα ἔσει, 

ἵνα - διὰ - οὐ πούτωΩων- 
ἀὰ οτᾶοχ ἰμ8ὲ ᾿ΩΧΟΌΡὮ,. «8656 (ἴηι 55). 

γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως͵ 
τοῦ τοϊσιλξ Ὀθοοσῶθ οὗ αἰνῶθ ΞΒΔΓΘΙΒ οὗ πϑίατε, 

ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ. ἐν ἐπιθυμίᾳ 
ΒΑν]ῺΡ Ηρα ΟΕ. οεί 6. ἴ 86 ψοσχὰ ἰῃ ἀθβῖχθ :- 

φθορᾶς... 
οὗ ἐοτταρθοτ. 

δ καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν 
Αμᾶ νεῖν {πὶ (ἰὴ) ὑὰδ βροϑοᾶὰρ 81}. 

ἐπιχορηγήσατε. ἐν παρεισενέγκαντες 
ΒΌΆΡΡΙΝ τοῦ ὩΡΟᾺ. Βανὶηξ Ῥσουβδῖ ἴὰ θθϑιᾶθ 

τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ 
ἰο ἴῃς ζαῖη οἵου ἰδμ6. νίχτιθ, 1Ὲ Ὀαῖ ἐδ νιχίὰθ 

τὴν -- γνῶσιν, 6 ἐν δὲ: τῇ. γνώσει τὴν 
186... Καοιννρᾶρο, 

ἐγκράτειαν, ἐν. δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, 
561 - ορῖσοι, ἴὰ Ῥὰϊ [88 56}-σοἔγοι πε οηδαχϑηοθ, 

ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,: 1 ἐν 
ἴὰ Ῥαΐδ ἴμθ6. δπάμπγαηοο..- 6 γγ611- Εν ΘΤΈ ΠΟΣΊΕ;, «Δ 

δὲ -τῇ -“΄. εὐσεβείᾳ: τὴν φιλαδελφίαν,: 
θὰ [6 Ὑγ6Π] σεν ἐσ εηοῖηβ 6 ῬτοῖβΒεσΙν. Δξβοίίοι, 

ἐν δὲ “τῇ: ᾿φι λαδελ, ΐᾳ . τὴν 
ἴῃ. »υΐ - ἔπ Ῥτο ΕἸῚΥ δβδοίίοι.. με, 

8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα. καὶ 
᾿ἴμ688 (ΔΙ Ώ85). ἴοσ ἰοχοῦυ. εχίβιίίηβ.... δῃὰᾶ 

πλεονάζοντα ᾿ οὐκ ἀργοὺς - οὐδὲ ἀκάρπους 
Ῥεσοσθῖηϑ τότ. ποῦ ἰηρεξθοϊίνο. Ποχ ΠΈΡΥΣΙ. 

Καθίστησιν, εἰς... τὴν. τοῦ κυρίου ἡμῶν 
ἴε 15 νυτίπιξ ἄοννῃ. Ἰηΐο Ἂἴ868 οὔιςαο τοστά. οὔυβ 

᾿Ιησοῦ. Χριστοῦ... ἐπίγνωσιν" 
ΟΣ Τϑ 55 “Ομ τῖβὶ δοσυγαία Κηουνεαβε; 

ἴπα Ῥαυΐ. {με΄ Κπον]θᾶβθ ΚΉΤΥ 
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ἨΪ5. ἀἰνίηθ βού" 85 
ΒΊνΘη 15 ἔγθοὶν 411 {ῃ86 
ὉΙΏσα. ὑμδὺ σΟΏΘΘΙΏ 
116. βδῃα σοάϊν ἄδγο- 
το, Σουρ 6 80- 
οαγϑῖθ Κηομθᾶρσοα.. οὗ 
Ὧ6 οὔδ ΨΠΟ Οσϑ]6ᾶ ὃ 
ῬΏΓΟΙΒὮ ΦΊΟΣΥ δᾶ νἱτ τ 
ἴμδ,.: 4 ΤὨΣΟΙΡ (686 
ΤΏΪΏΡΞ. ὯὮΘ6. Ὧδ5 ᾿ΤΓΘΕΙΡ 
δίνθη ὰϑ ὑμ Ὀγθοϊοιξ 
δια ὙΘΙΥ. στα ῬΤοτΩ- 
885, ὑμβαῦ ἐΏΤΟΌΡΕ 
[Ώδϑ6 χοῦ τἂν ὈδοΟΙῺ 6 

ΒΏΔΙΟΙΕ ἰὴ αἰνὴθ Ὧϑ- 

ΦυτΘ,-  ϑυΐησ ϑοδρδᾶ 

ἔτοσα 6 σογταρίοι 

μα 15. 1 86. ψογιά 

ΤΏΤΟΙΡ Ἰαβὺ. ἢ : 

δ Ὑ8ὅ, ΓΟ ὑδῖ5 ΨΕΣΥ͂ 

Ἰτϑδβός, ΡΥ τόῦυᾷ ὁοῃ- 
ἐστὶ θαθασ ἴῃ ΤΟΒΡΟΏΞΘ 

811 οαγηθοὺ αξξογὺ, 

ΒΌΏΡΟΙΣ ἴο τόοῦκ ἔδινα 

νἱτίτι6, ἴο [σχόῦὐἙ] νἱῦ- 

ΕΉΤΙ ΚηονΙβάρο, 6ζὕο 

ΣοσΚΊ. Κηονιθάρο 

561- σοῃΐτγοὶ, ἴο [τοῦ] 

.5611. ὍΘΔΟΓΟΙ οηάυτ- 

ΘΏσΘθ, ἴο Γχουαῖ. -6ῃ- 

ἄμστϑῃσο:. σον αανο- 
λοι, Τἴο -[σχοῦὐἉ]. 

δοῦν. ἀδνοίίοι. Ὀτοίῃ- 
ἸΟΣΙΥ αἰδοίου, το 

ΓΧΟΚΤ.. ὈτοΟΙ ΘΥΙΥ 81- 
᾿ἀγαστηνο! 

ΟΕ κἢ ἔῃθ56" [πἰηρξ οχίσι. ἴπ 
ζδούϊοι. Ἰονβ. : 8 ΒῸΣ 1 

τοῦ δὰ ΟΥ̓ΟΙΙΙΟΤ,, 

[67 ὙΠ Ῥχενθηῦ του 

ἔΤΟΙΏ Ῥεῖίπο αἰὑμοσ - 1ὰ.- 

δοίνα οὗ ΘῈΥτΟ ΤᾺ] 

τερατάϊηρ {88 δοουγαῖθ 

Κηονῖθᾶρε οὗ ουν Τιχά 

Φοθὰβ ΟὨσὶδὺ. Ὁ 

3.5. ἘΠῚ 5 αἰνίπ ῬΟΥ͂ΨΟΣ, 
ῬονυνΟΥ, 518,.... 

ΒΑ; Οαοαὐ Ὃν δῖβ. ροόονγοσ, 5157; σοπόνδὴ -ὉΡ Πἰκ 
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9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν 
ἴον ῇο 6)᾽ ἔοτ ποῖ 15 Ῥοίηῃξβ Ὀ6βι 48 

ταῦτα,.. τυφλός ἐστιν μυωπάζων, 
{6856 (ἴη 55), ὈΠΠΩ͂ 65 ῬὈΔΙΕΣ οἹοβίηρ [86 6γ)65, 

λήθην ἐς λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ 
Σοτσοίξαϊμοϑα Βανίηβ τοοοϊνεα ΟΥ ἐμ 6 οἸθδη βίης 

τῶν πάλαι αὐτοῦ" ἁμαρτιῶν. 
οὗ 8 τὸ, ΟΕ ΟἹ, ΟΣ Πίτα ΟΥ 55. 

10. διὸ. μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε 
ΒρΟϑα γυοῦ ὕὉ 

ἐκλογὴν 
σῃοοβίῃ δ᾽ 

ΤΒσοιθῆ ΪΟ ταίΐίμοσ, ῬὈσοίμουβ, 

βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ 
Βίδ 0 16 οἔγου [320 ΟΔ41Π1Ὸ5 δηᾶ 

ποιεῖσθαι" ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ 
ἴο 6 τραϊκίοσ; {π656 (ἐπ 55) ΦῸΓ ἀοϊηδ ποΐ 

μ ᾿ πταίσητέ ποτε 11 οὕτως γὰρ 
δοξ - σοῦ 5Πο.]α ἐσρ δοτσζηθδίζχηθ; 1π5 ΤΟΥ 

πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος 
ΤΊΘΩΙ Ψ1Π Ὀ6 ΞΡ θα Ὁροὰ ἴο τοῦ [1826 δηΐσχϑησο 

εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου 
ἰρίο πὸ δνουϊαϑίηρ Κιηβάοτῃ οὗ τὴ 6 Ττοτὰ 

ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
Οὗ δηᾷ οΥδανίοσ {2655 ΟὨ γί. 

12 Διὸ "ελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς 
ΤὨσοιυΡ ΠΪσΟΏ 1 5}41} Ὀ6 αἸβροβοα ὄνο στοῦ 

: πούτων, καίπερ 
ἴο Ὀ6 σου πϊηρ δροῦδ'͵. ἴμεβο ((Π1 55), δηᾶ- ον ἢ 

εἰδότας καὶ ἐστηριγμένου 
(0165) Βανῖηϑ Καπονὰ δῃᾷ μανίῃρ Θοα στὴν χοᾶ 

ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 δίκαιον δὲ 
ἴῃ ἰῃῇ6 Ῥοῖῃρ Ὀοβίαδ ἐχυίῃ. Εϊσμίθουβ θυΐ 

ὑπομιμνήσκειν ερὶ 

ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν 
1 8. σοῃϑίαθυηθ, ὉΡρο ΠΟῪ ΤΩΌΘΗ [16] 181 ἰἢ 

τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν 
1815 6 ἰδρογαδϑοῖθ, ἴἰὸ Ὀ6 ἐμῃοσοῦδβηϊν ταῖβίηρ ἃΡ 

ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς ὅτι 
χοῦ ἰῷ - ΣΟΙΛΔΟΘ ΩΡ, Βανὶηρ ΚηοννῺ ἐῃδὲ 

ταχινή ἐστιν ἡ. ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός 
ΒΥ 15 δα. Ρυϊηρ ΟἹ ΟΥ πὸ {δὈ στ δ 016 

μου, καθὼς. καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς 
οΥ τΏ6, ϑεοςοσάϊηρ 85 δῖϑοὸ 6 [Ιοχγὰ οὔ 655 

Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι: 1δ σπουδάσω 
[8.3 {1} ταδᾶδ δον ἀθηΐ ἴο χῃθ; 1 588} ΞΒΡΘϑα ἊΡ 

δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν 
Ῥαξ δἰδὸ δϑδοῦ ἔθ ἰο θ6 βανίηῃρ ὑοῦ δέίοσ {πὸ 

ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην 
ΤΟΥ͂ Ὁ χοῦὰϑ 1ἢ6 οξίμοβο (8165) ΤΑΘΏΤΙΟΩ 

ποιεῖσθαι. 
ἴο Ἀ6 τβϑδικίη δ, 
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9 ΕΓ ἢ ὕχθ5θ ὑπ ΩΡ 5 
816 πού ρῥθδοὴῦ ἰπ 
ΒΘΏΨΟΣΘ, Ὧ6 15 ὈΠΠηά, 
δυνηρ ὨΪ5. ΘγῸ 5. [ἴὸ 
ἔμ Ἰρη}], δῃα Ὧδ5 
Ῥθοοῖηθ τοσροῦα] οἵ 
Ὠΐβ οἱοδηβίηρ ἔσοῖιὶ Ὠΐπ 
515 οἵ Ἰοηθ 8ρο: 
10 ΒῸΣ ὑμ 15. τθᾶδβοῃ, 
Ῥτγούμουϑ, 811 [6 ποῦ 
Ὧἀοὸ τόῦβκ εὐχαοδϑὺύ ἴοὸ 
8 Κα 8 οδηηρ δηα 
ΟὨοοδίηρ οὗ γυοόοῦ 518 
ΦῸΣ γουτδοίνοϑ; ΤῸ ἰξ 
ὙοΤ Κοορ Οἡ ἀοίΐηρ 
ἴμοϑθθ ὑμίησβ χοῦ ψ|} 
ὉΥ ὯΟ ΠΊΘΘΠΒ ΘΟΥ̓ΟΥ [Δ ]], 
1 ΤᾺ ἔδοῦ, ὑπΠῸ5 66 
ΜΠ Ἠ6 τίν βαρ ρᾶ 
ἴο τοῦ ἐμ δηύζϑηοθ 
ἰηΐο με ονουϊδϑῦηρ 
Κιηράοιι οὗ ΟἿ Τιοτὰ 
δα 5ΆΦΆΨΙΟΙ ὕ 6518 
ΟὨσ δῦ. 

12 ἘῸΣ (πὶ ΤΟΔΞΟΩ 1 
ΒὮΔΙ Ὀ6 αἰϊδροβοα 8]1- 
ΨαΥ5 ἴο τη ὙΟΤ 
οὗὐ ὑζθβα ὑμῃίηρθ, 8]- 
ὉπουΡῺ τοῦ Κῆον 
[{Π61}} 854 διὸ ΠσΤΩν 
βεὺ ἴὶῇ ὅδ ἐγυΐῃ ἰμδὲ 
15. ὑσζϑβθηῦ [1 τοῦ]. 
13 Βυῦ 1 σου ϑίαοσ ἰὐ 
ΤΙΡΩδ, 85 Ἰοὴρ δὃἃ5 1 
81 ἴῃ ὑδ15 ὑδΌογηδοϊο, 
ἴο τοῦδϑθ χοῦ ὉΡ ἈΥΐΥ͂ 
ὍΘΥ οἵ τοι ἡ] τρ᾽ τοῦ, 
14 Κη Ωρ 85 1 ἀο 
μαὺ ἰδ νυν ο 
Οὗ ΤῺ ὑδθθγῃϑοὶθ 15 
ΒΟΟῚ 0 Ἀ6, ἦι5ῦ: 85 
8150 ΟἿ Τιογὰ 655 
Οἢγιδὺ βἰ σα ῆθα ὑσ 1π6. 
1550 1 ΨΜἘΠΙ. ἄο πιῦ 
υὐπχοσὺῦ 8150 δὖ δυϑῖν 
{16 ὑμαῦ, δἵΐεσ ἵὩΥ 
ἀοραγίασο, τοῦ 1187 
6 80Γ1Ἀ6 ἰο 8 Κ6 π|6}- 
οῃ οὗ ὅμποβθ ὑμίηρϑ 
ΦῸ γοῦσδοῖνο. 5 
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16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις 
Νοῖ ἴοσῦὡὨ ἴο (οπ 65) μδνίηξβ Ὀ6 6 ΨΊΒΕΙΡ τηδᾶθ 

μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν 
ἴο τ ἢ 5 Βανί ἐο!Πονοα οἵ ἍΕ6 τδᾶρ ον 

ὑμῖν τὴν. τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἴο χοῦ ἰῆῇθ οὔίμβο Τοτὰ οὔιβ οὔ ὔοθι ΟἸἾσχίοῦ 

δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται 
ροννο. . 8δῃᾶ Ῥγῦθβοποθ, μυΐ ΟἸἸΟΟΙΚΟΥ5 

γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 
Βανίὴρ Ῥθοοσὴθ ΟΕ ἵπ6 οὗ [πὲ (ὁ 6) οὗ ταδδιϊβοθηςο. 

17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ 
1[Ξ6} Βεανίῃρ τεςοὶνϑα ΦῸΣ ΞΘ ΌΟΙ οὗ οὐ 

πατρὸς τιμὴν. καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης 
ἘδΔΊΠΟΣΥ ΠΟΙΟΣ δπα ρΊοτν οἵ νοΐοϑ Βανί 66 ΡΟΥΘ 

αὐτῷ. τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς 
ἴο Ηἰζὴ ΟΥ̓ ΒΓ ἢ [νοϊγ6}]Ϊ ὃν {πμ6 ΒΕ ΠΏΘΙν στοαὶ 

δόξης Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός 
ΕΟ ὙΤὯῸ ὅ5ὅοὴ οἔχῃρ [186 Ἰονεὰ οὔταθ {μὲ 

ἐστιν,. ες ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, --- 18 καὶ 
5, ἴχο ψ Βοτὰ δ Ἰδοιρῆηΐ ᾿ν6 1], -- δια 

ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ 
1815 168 νοΐϊοα Δ.) ᾿ραγὰ ουΐοῦῖ 

οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ 
Ὠθανθπ δνίὰρ θοῃ θοσθ ἰορείμποσ τ ἩΣΤΩ, 

ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 
6] θϑίμε ἴὰ ἴμθ  ποὶν ταουπίδίῃ. 

βεβαιότερον ᾿ τὸν 19 καὶ " ἔχομεν 
᾿Ἀπα Ὑ6 δῖ δνίηδ ΤΔΟΓΘ 54 016 τὰς 

προφητικὸν λόγον ᾧ καλῶς ποιεῖτε 
Ῥτορῃοίϊςο -ψοχᾶ, ἴἰο ψ αῖσ ΗΠΟΙν τοῦ 8γ6 ἄοίηϑ᾽ 

προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαΐνοντι ἐν 
Ἀανὶηβ [το] ον 85 ἴο ἸΒΙῺΡ ΒΏΪΠΙΩΣ 1 

αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ . ἡμέρα 
Ῥδσομεᾶ ΝΣ Ὁ ψΐσῃ [{ὴππῈ]Ὶ ἀδν 

διαυγάσῃ ᾿ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ 
ταϊσηξ Ὀθϑτῃ ἐπσοῦρη δᾶ 1ΙρῺ ὈΘΔΤΕΥ ταϊρμξ τῖβα Ὁ 

ἐν ταῖς . καρδίαις ὑμῶν: 20 τοῦτο 
χὰ τ 6 ᾿μβαγίβ οξνυου; 1815 (115) 

πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία 
Βχϑὶ (ο65) Κπονηβδ ἰπμαὶὸ ΘΥΟ ΡΥΌΡΠΘΟν 

γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, 
οὗ Ξετίρίυσο οἵ ον Ἰοοβίηξ ΡΟ ποῖ [ἴ5 Ὀθοοχηζῃδ, 

21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ὀἠνέχθη 
ποῖ ΕίοΣν ἰο Ψ 1} οἵ τάδ τνδϑ ὈΟΣΥΤῚΘ 

προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος 
ῬΤΟΌΠΘΟΣ δ δὴν {ἰτῆ6, Ῥυὶ Ὄν 5. 

ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν͵ ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 
ΠΟΙ Ῥοὶπρ Ῥοτῆθ {ΠῸ} 500 Κα ἔσοιῃ Οαοαᾶ τῆςῃ. 

2 ῬΕΤΕΙΝ 1:16---21. 

16 Νο, ἢ νὰ τοῦ 
ΨΥ ΖΟΠον Ωρ ΔΙΥΓΌΠΥ 
σοῃὐγινοα ἔβιδα δὔουδα 
ὑῃαῦύὺ ψ ϑδοαιυδίηνδα 
τοῦ νι. 6 Ῥονοσ 
8ηἋ ὈΓΘΘΘΏΟΘ. ΟΥὗἨἁ ἁ ὡΟἿΓ 
Τοτὰάὰ,ἕ Φ926515 ΟΠ γὶϑῦ, 
Ρυῦ 1 ψὰϑ ὉΨΡ ανίηῃρ 
Ὀδθσοῦθ δγονύμθϑϑθϑ 
ΟΥ ἢἷβ Τρ ΠσθηοΒ. 
117 ἘΟΓΙ Ὧ6 τϑοθῖνϑα 
ἔστγοα αοὰ ἰῇ Ἐ8- 
[08 ΠΟΏΟΣ 8ῃᾷ δΊΟΤΥ, 
ΨΏΘΩ ΜΟΓΑ͂Β. ΒΟ 85 
[636 ΨΕΙΓΘ.. ῬΟσ6 ἴο 
δὰ ὉΥ ἰῃῇ6 τηϑρ- 
ὩὐΒΠοΘηδ ΚΊΟΥΥ: “ΤΏ15 
ἰϑ ΤΥ 500, [ΙΏὩὉ Ρ8- 
Ἰονθᾶ, ψῷουυ ἵΓἵῳ τὰν- 
ΒΕ πᾶν δρρτονθᾶ." 

18 Ἧ85,. ἴμεϑδθ ψοσας 

ἯῈ ὨΘδσα, ῬΟΓῚΘ ἔγΟσΤ. 

Ἄνθη ΜΏΪ6 6 ψοΓῸ 

ἢ Ὠΐὰ 1 ἐμ8 Ποῖν 

ταουῃΐδίῃ. ᾿ 

.19 Οομδοαυ Ὁ} Μὰ 

Ὦδνθο ὑμθὸ Ῥγορῃ δύϊο 

ψοτὰ [Ἰη846] ΠΟΤ 

ΒΌΧΟ; δῃᾶ τοῦ δῖα ἅο- 

'ἷςσ ΜΘΟῚῚ ἴθ Ὀϑυϑίηρ 

αἰϊοηθϊοη ἕο ὃ 85 ἴὸ 

8 ἰϑρ Βῃϊηΐηρ ἴπ 

8 ἀὍΔΥΓΕ ρμῖβϑοθ, ππ- 

1 ἀδὺν αν βῃᾶ 

8ι5᾽ αἀδνδίδ Υἶβοθ, ἴῃ 

χοῦκ.  ροαχίβ. 20 ΕῸΓ 

χοῦ Κῆον ὑμϊδ χε, 

ὑῃδῦ ΠΟ ὈΓΟΡΊΘΟΥ 

οὗ ᾿Θουιρίυσχα ΒΌΣΏΡΒ 

το ΔῺΥ ρσχίναδὺίθ 

τηὐογρσχαίδϊθοηῃ:. 21 ἘῸΣ 

ὈΓΟΡΏΘΟΥ 5 δὖὺ 0 

ἐἰ|6 ὈΓγουσδῦ ὉΓΥ 

Τ8 5 ΜἘΠ1ηθ, θὰ ΤΏΘΏ 

ΒΌΟΚΘ ἴτοπθ αοα 85 

ὑὸν ΤΟΥ͂Θ ῬΟΥΩΘ 8105 

ΕΥ̓͂ ΠΟΙ 5ρί τὶ. 



2 ῬΕΤΈΒ 2:1-.- 1042 

ται ἐν Ἡονονεῦ, μθγτ8 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοτροφῆται ἐ Βονονοε, ὕδμοτο 
ΤΉοτα οσσαστεαὰ Ὀαΐ. 8150 ἔβα ὑσορ;θίιβ. ἰᾷ Αὶ ΟΣ δος ΟΝ 

τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσον ται ἴδ ̓ Ῥδορῖθ, 8.8. ὕπετὸ 
1.6 ῬΘΟΏΙΘ, 83 8150 χὰ χοῦ ΦΠῚ δἰδὸ Β6 8156 

ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν | ρΘΟΠΟΙΒ ΘΙΠΟΩΡ ὙΟΥ͂, 
ΖΑ 156 Ἰδοῦ ουβ, φῇ ο τ 1} 168δὰ ἰηἴο με 5186 ΤΏῤΕΘ ΘΙ ὉΏΘ5 ὙΜ1] 

αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα [αὐἰεῦγ Ὀτΐῃρ 1 ἀθ- 
βϑοῖβ οὐ ἀεβισυοίίοα, δρᾶ [88 μανίπϑ ΡουρΒΐ [ΒὑΣ ΠΟΌΣΘ βοοὶϑ ϑδηᾶ ̓ 

αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι͵,"- ἐπάγοντες ΕΝ ΣΥΝ ΤΥ 
ἐμλθσα ΙΆΒΒΊΟΣ ε ΟαΘΏΨΊΠΡ, ̓  6. Ἑ ῸΡ ἔδθτα, Ὀνϊαρίηρ Ξρεθαν 

ἑαυτοῖς - ταχινὴν “ἀπώλειαν: .2 καὶ πολλοὶ] ἡ αογυσύίοι ὈΡΟῺ 
ἰο Ἐπουυβεῖνεθ ὅν - ἀδρίσυοσίοπ; διὰ ΙΔ ἰ ἔργ ΟΙγο5., 2 ἘΠ Γ ἐ 6 Υ- 

ἐξακολουθήσουσιν  ᾿ αὐτῶν - ταῖς Ἰτίογο,. δον ὙΜΠπ- ἴ01-: 
Ψ1 ΤΟΠοΜ οἵ: τς Ἰοξίδοια. - : -- ἰο [88 [Ἰοΐ Ἰμοῖς ϑοὺβ Οὗ Ἰοῦβο 

ἀσελγείαις,. δι᾽. οὗἷς ἡ ὁδὸς [ σοῃδποῦ,. δη ο. 80- 
ἤο (6... Μὰ | σου οὗ ἐπ658᾽. ἐπδ 

δοΐβ οὗ Ἰουζα, οοπαᾳοῖΐ, Φατοσβα ὍΏΟ ΜᾺ οἵ τς ΣΝ ΦῈ 

τῆς ᾿ ἀληθείας βλασφημηθήσεται: ὃ. καὶ ἐν με ᾿Βροίκθῃ οὗ βραβῖνθ- 
ΟΕ 86 {ταϊῃ ΨῺ1 6 ὈΙΔΒΡΒοτηθᾶ; ΒΩΩ͂ ἴῃ Ἰγ. 5Α15δο, δ οου- 

πλεονεξίᾳ. πλαστοῖς - λόγοις ὑμᾶς εἰουβῆξθ55 ὑμὲνὺ ΨΜ]1 
οονειο ΒΩ 688 ἰο τοοχᾶςδα ᾿ ογᾶθ. ΣΟ τοῦ |ρχριοῖς χοῦ Μι ὀοαῃ- 

ἐμπορεύσονται" τ οἷς τὸ ΐ μα ἐογίοϊ σποζγᾶβ. Βυῦ. 85 

ΠΡ ὙΨῈΠ ταϑῖκα ἰποῖν τνὰν ἀπ; ἕο νμόσ [86 ἣν» σταθὶ ἕο ἰλθτι, ἴδ  ιαδτιθοὶ 

« ΤΟΙ 0 Ο. ! 
ἔκπαλαι οὐκ. ᾿ς ἀργεῖ, καὶ ἣ Ἰὼ ονίηρ 5] ΟΨΥ,ὄ. ἀπά 
ουΐ οΣ οἷά τοί - 15 Ῥεἰπβ Ἰηεξξεοίίνε, δᾶ ἢ16 ἴδιο ἀεβέγαοίου ὁξ ἰῆδτα 

ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. ἷ Ὡοὲ 5] τ οτίηρ. 

ἀοϑίσασοι οΥ ἔδοια ποῖ 15 ποάάιῃβ. ΩΝ ἃ Οοχίδιν ἢ Ὁοᾶ 

4 εἰ γὰρ ὁ . θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων 1 ἀἰϊᾶ ποὺ Ποϊᾶ“ Ῥδοῖκ 
εἰ Ὑὰρ ἴδ ἀρᾷ ἀγγέλων ἐγυμδ βἰδηθα ᾿ ἔγΌΠΣ .. Ραἰβϊαρ ᾿ὑη6 

; ΄ . ᾿ ἃ, 

οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ - σειραῖς. ζόφου ϑαισοῖὶκ ὑπμαῦ 6 

τοί τὸ πραγεά, . ἢ ἴο ο5΄ οἔ βἴοοπι Ῥαΐ, ὃν ΦΏγοσίῃθ ἐμοτη 

. ταρταρῶσας εἰπταρέδῶκεν εἰς [Ἰϊγετοα ἔπϑτα το Ὀἰ[5 οἵ 
Ἀδνῖπβ οαϑὲ ἰαΐο Ταγίασιϑ Ὧδ βᾶν Ρεϑιθ λαῖο ἄδῆξαε ἀβυίκηθα 5. ἴο. δ 

“κρίσιν. ᾿ τηρουμένους, 5. καὶ ἀρχαίου ᾿χοβευνθὰ ἴοσ Ἴψάρ- 
παστοῦ (σπε5) Ῥρίῃρ Κορ, δῃὰ οἔ δγομαίς ἐγ δῆ ̓  "« ῥο, αϊὰ 

ὅσ! ᾿ τ λλὰ Ἀὄγδοον [ποῖ ποῖά 80 ἴτοῦῖ 
Κα... οὐκ ἀνα ̓ ἀλλὰ ᾿ εἰεηΐα (ὁπι6) | ῬΌἰϑἰτρ ΔῈ δῃροϊθῦ 

Νῶε δικαιοσύνης κήρυκά ἐφύλαξεν, τοτις αὶ ΚΘΡΡ ρον 
Νοδῃ ΟΣ χἰθϊθουσο5Ξ ΡῬΥΘΘΟΟΥ Ὧὸ σαδγᾶρα, ἐδούβηδοβ, 5816 ψΠΏ 

κατακλυσμὸν κόσμῳ τ, ἀσεβῶν ἢ [δύῃ οὐμοῦβ ΨΏΘΩ Ὧ6 
οϑίβοισθβσ  ἰο Μουὰ ᾿ οὗ ἰστονθυολῦδὶ (0.65) {σου ὺ 8. ἀθῖαρο ΡΟΣ 

ἐπάξας, θ καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ 8ὃ- ΜοΙ]ᾶ οΟΥ ἙΏΡΌΟΙΥ 
Βανίμρ Ἰεὰ ἄροθ, πᾶ οἷς 5 οὐ ϑοάογηα. δπᾶ ΒΘΟΡΙΘ; ι Ὰ δια ὉΥς τον 

πο τος τον οἰξῖθ5 50 Γομόρρας - τεφρώσας κατέκρινεν ὍΘΕ, 
οὗ ΟοΥποσυα Βανίηρ τεἀμποεα ἴο 5165 “μ6 οοπαοπιηεά, οὔχὰ δα 6ο- ΙΔΟΣΎΒΕ, 

ἴο 85ὴ65 Ὧδ δοῃ- 
ὑπόδειγμα, μελλόντων -΄. - ἀοιληθα ὑμθπι, βοὺ- 
ΘΧΘΙΩΡ]6 ᾿ οὗ (ἰμίπ 9) Ῥοὶηῃρ δρουΐ (ἴο οῦμο) ἐΐπρ ἃ θέε 2ῸΓ 

ἀσεβέσιν - πτεθεικῶώς, 1 καὶ ᾿υσοαϊν Ρδύβοὴβ οὗ 
ἰο ἰτγανθχθῃ εἶ 8] (Ο1165) [86] Βεανίαθ ῥΡαΐ,. δηᾶ  {Π1ΠρΡῈ ὑο οογηθ; 1 δηᾶ 

4. Ταταιτυβ; ΝΕ; ἐπα Ἰονγοβί ῬΙδοοθ,, 5, 566. Αρρεπάϊχ ὍΠΟΥ 2. Ῥὸ- 
ΩΣ 2:4, ᾿ οτος ἐνο Κ Τα 

οἷς 
᾿ΔΟΥΣΩΡΌΟΩ, ἷὰ ΕΟ (ἰμιμϑϑ)." Ἴζωον ἃῖδ ποὶ Ἐππιοννίτιϑ, 

1048 ΦΡΕΤΈΕΙ, 23: 8-.---18 

δίκαιον ΦΔΛὼτ᾽ καταπονούμενον. - ὑπὸ. τῆς 
τἰρηΐδθοιβ Το -- Βεωρ αϑτὶςῖοα ἄονψαὰ.. ὉΝ Β1 

τῶν -᾿ ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ. ἀναστροφῆς 
ΟΥ ἴῃ 6 1Π6Ρ 8} (065) ἱπ ᾿σελγείᾳ. οΥ στροφῇ 

ἐρύσατο,. -- ὠἈἔδὅὃ βλέμματι. -γὰρ-:. καὶ 
ΓΕ ἀμὸν ΤΟΥ Ξ61ς - - εὐ Ἰουκίσας δὲ γὰρ τον Βα 

: ἀκοῇ. δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς 
ἴο Ἀρασὶπρ τΒἈϊεουΒ ἄνθη υλιμὶ: ἴω τόσα 

ἡμέραν: ἐξ ἡμέρας ψυχὴν“ δικαίαν ἀνόμοις 
τς αν, οαέ ΟΥ̓ 5011. σἰσμίδοιβ᾽ ἰο Ἰανν]655 

ἔργοις ἐδασάνίξεν, -τ- 9. οἶδεν -- Κύριος 
ψου κα Π6 νν 85 ΤΟΥΤΩΘΆΤΙΩΕ, --- . 885 κποννν - Τοτᾶς 

ΒΘ ἀαϊξγοσϑοα στρ δου 
Τοῦ, ψΜΏο: 5 ΒΎΘΘΟΙΥ 
αἰδύτοδβθα Ὀν. ὑδ6 -1η- 
ἀυϊρθησθ οὗ. ἴὴη6. Ἰὰν- 
ἀοενίηθ, ῬΘΟΘΙ8 ἱπ ΙΟοβϑ6 
οοησποῦ--- 8:10Γ ᾿ἐπαὺ 
τ υθουβ ΑΒ" ὮΨΡν 

ς Β6. 581] . δΔηᾷ 
πιδατα 24} ἀποΠτρ; 
ϑλοτρ ὕπο ἔτοιαι ἀδὺ 
ἴο ἄδὺὴ' δ ἰοστπθηυϊηρ 
Ὠΐ8 χἱρ δου ΒΟῸΪ ὉΥ͂ 
ΓΘΆΒΟῺ - οἵ ὑποὶγ -1ατ- 
1655 “ἀ6645--- 9 96Πο- 

εὐσεβεῖς. το ἐκ πειρασμοῦ |γ8 5 - Κηοα ΟΝ ἰο 
Ὑ ΘΠ τανθσθι ταὶ ᾿(οπ65) τὸς ΟἿ Οὗ ΤΙΣ τ 1 ΘΙ νΘΡ ῬΘΟρΙΘ6. οὗ ῥοά- 

εὐ ῥύεσθαι, - -΄. ἀδίκους δὲ - εἰς 5} ἀδνοϊίοῃ - οὐδ οἵἁἉ 
ἴο Β6 ἀταννῖπε, ἴον 5614, τυ σηίθουβ πε) Ῥαξ ἰπίο ] 18], ὟΡ ἴο. Τεβθτνθ 

: ΄ Π 8 ὦ ΤΠ ΘΟῚ5 ῬΘΟΡΙΘ ἡμέραν“ κρίσεως τς κολαζομένου 
μέρι “οὗ ᾶρτπθας ,(00 65) δεῖης Ἰορυδά οἱ] ἴον (86. ἀδν δὲ Ἰυᾶρ- 

ταθῦ ἰο 86 οαὐ ΟΥ̓́, 
10 Ἔϑρθο 5}γ, ΔΟΧΘΨΟΥ, 
πσθθ -ψο σα ὁ .8[- 
6 γ΄. . ΘΒ ἢ ἢ :[.6 
ἀοοῖχο . ἴο. ἄ6η168.- Γ1}Ὶ 
ΒΩ ΨΜΏΟ.. Ἰσοκ ἄονσα 
ΟἿ. Ἰογαβϊ. 

- δόξας οὐ 

τηρεῖν," 10 μάλιστα - δὲ - τοὺς. - ὀπίσω 
᾿ἴο Β6. Κεερϑῖβ,, τὰ, τ Εν. Ῥαῦ, [86 (0165). ὈΘΒΙπα 

σαρκὸς. ἐν: ἐπιθυμίᾳ. μιάσμοῦ ᾿ “πορευομένους 
ἌΕΒΩ εἶδος : ἀββίσβ ΟΣ ἀραϊουαθης σοΐηρ ἰπΕῚΣ ΕΣ 

καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. 
ΔΗ. οἱ Ἰοχάβῃῃ!Ρ ταϊπαϊηρ ἄονῃ. 

᾿ ; Ὀδτίορς 5 ῖ - θα, «-πολμηταί,, αὐθάδεις, 
Ὀατίασ, Ὁ 5618 φιβαβίπιϑι. ΕἸοτίοβ -- ῃοΐ ἸΉΘΥ ἀο᾽ ποῦ. ἐζεηηρ]ὸ 

; ᾿ Ἡ αὖῇ ΒΙοΤΪΙΟΙ δ᾽ ΟΠ 65 
. τρέμουσιν, : "βλασφημοῦντες, ὅπου ᾿ μὰξ βρββῖ. - ἀραβίνοῖν, 
1Ώ6 Σ᾽ 8716 ἐγθυλ θὴρ δῖ, ΙΒ τ, ἡ Ν 24 132.- Ἡ ψ Ώδῦθασ. ΘΏροῖ5, αἷ- 

ἄγγελοι ᾿ ἰσχύϊ ἐτοι καὶ - - δυνάμει μείζονες 1 ὑπο ὑπο ν 81:86 στδϑδῦ- 
ΔΏΡΘΙΒ5 ἰο βέίζχεησίῃ. δῃᾶὰ ἰορονεσ -ρεθαίου [6Γ ἷπ οὐσθορ 8πὰ 

ὄντες. οὐ. .. φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν [Ῥοψεῖ, ἀο πού ὑχίηρ 
Ῥείη. ποῖ... ἴον δῖ Ὀθδυίηβ ἄονη οα δϑιω- ἀρθάτδι, Βοα: ΔῈ 8ο- 

παρὰ ΄... Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν ἐς δα ύ οι ἷὰο ϑ' Ὀυιδῖνο τὰρ .- Ν - ,- ΤΤΩΒ, [ποῦ ἀοϊηρ' 50 
Ἀ651:46. ΙΤοτὰ.. ὈΙδϑρῃμθχθοῦβ. Ἰαβετιεηῖ, οὐδ οἵ: τδβρθοῦ' ἊΣ 16- 

12 - οὗτοι -. δέ, ὡς.. ἄλογα - ζῷα...: [Βόνδῃ,». 12 Βαξ. ζμ686 
Ὁ ΤΆ 6β 6 (οτι65)". “ναΐ, ς᾽ απτοαξορίης να, ΠΤ ΤΗΝ ΓΡΩΘΏΪ, ἐκ, ὉΠΣΘΑΒΟΣ- 

᾿ γεγεννημένα. φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ ἰὩρ ΘΙ. 1815 ῬΟΓΏ 
μανίπα: Βδεῃ. ποπεζαῖθα. ἈΘίΌΧΑΙ. ̓ Δαῖο οαρίαγο. ᾿δπά 

φθοράν, ἐν. ἀγνοοῦσιν. 
 πδ ΓΔ ό Ρ6. σδρῃης 
Ἐδεἴο! Δεδίτονϑᾶ, ἍΜ, ἴα 
{πΠ6-- ΠΏ 1η68.- οἵ. δ) [60] 

βλασφημοῦντες; - ἐν. . τῆ: ." φθορᾷ. (ἐπ 60 ἴα, ἰσπογαηὺ δῃά 
- ΒΙαβρα Θχαλτιβ,., Ὁ, οἰ. οοἰταριϊοὰ βρόβκ ΒΡ ΒΙ ΤΟΙ, Κ-1:} 

αὐτῶν Ἐν ἐον καὶ  ττνος τ θαῤήσενταν, Βα ον, ἀοοίσ σου ἱπ 
Ὀξίδοτα... .. 8150 " ἐμὸν ὙΠ ΡῈ οοχταρίθα, Δ ΘΙΓ.. σντι.. [σουβθ. [611 

15. ἀδικούμενοι. -. πο μισθὸν | ἀδοιασυίοῃ, 18 πτοπβ- 
᾿ισβαϊτας ὩλοαλβοῖναΣ ἀπρέμίςσαεῖν 666. 1ἰπρ {πειυβοῖνοε. 85. ἃ 

Ν ᾿ἀδικίας-"- τς . ον τονδτά, εἴδτι ΝῊ π8- 
οὐ τσ βηϊθούβηεβ5;. " ἀοϊηρ." ᾿ 

9: Ζομόνβῇ, ᾿ 48,44,16-18.. {Π6 ΤΟΣ," πβανεένν. τ» μονῇ, ᾿διθαῦτθ; [ἢ 
Τιόγᾶ, ΜΒ; Ῥαὶ οὐεἰθα 2 ἌΧΡΒγ, ξ ον : ΟΣ 



2 ῬΕΤΕΙΒ 2: 14---19 

ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, 
Ῥιοαβασο οομδίἀουίηθ [86 ἴῃ ἂδν ἸΌΧΟΣΥ, 

σπίλοι καὶ ὦμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς 
βροῖβὀο δῃ Ὀ]θυηϊθθοθ ἵ{ἱντὴρ ἴὰ ἸΌΧΟΥ 1 1868 

ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι 
βααποί οι β ΟΣ ἴπϑῖὰ ξοο αι ΒΕΙν 65 "ν 61) ἰοβεῖμεσ 

ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς 
ἐὐντοῦ, ἐν ὲ5 {{π6|5} Βανίοδ 3.1} 

ἀκαταπούστους ἁμαρτίας, μοιχαλίδος καὶ ἶ 
τλορδαβδίηρ ἄοννὰ οἵ 5ἴῃ, ΟΣ δαυ]ΐοσοθ δπᾶ 

δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν 
Ῥαϊί ΟἿ ὡ ΒΟᾺ15 - ποί ΒΙΥΤΩΙ Εχεά, Ὠρατὶ 

γεγυμνασμένην πλεονεξίας 
Βανίοβ ΒΘΘῺ σαί θα (Ἰἰκὸ συ τηνδβ) οὗ οονοίουδηθ55 

ἔχοντες, . κατάρας τέκνα, 
[{16}] πανί, τς ΟΕἿ ΠΌΣΒΘ ΟὨΠαγοῖ, 

15 ᾿καταλείπτοντες εὐθεῖαν ὁδὸν 
1εδνίὴξ ἀοννῃ Βίχαϊβ!ς Ἅ85 

᾿ ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες 
{πὸ ψνεσα τδαρ ἴο ουσ, Ὠδνίηξ Σο]ονοα οὧἱ 

τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βεὼρ 
ἰοΘ ψΨ8Ὲὺ) οξἕίδμθ ΕΞ ΈΤΝ οὗ ἴδ 8 ΒεΟΥ 

ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν 
νΠο στον ΟΥ̓ αὐτὶ ΘΟ ΘΩ͂ 55 Ἰονοᾶ 

16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας" 
ΙΘΡυοοῦ μυαὲ Βα δα οἕονῃ δχοαθαϊηρ ΟΕ ΊΔΥ,; 

ὑποζύγιον ᾿ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου ̓  φωνῇ 
Ῥραξὲ υπᾶθε γοκα νοΐορῖθβθ ἴῃ ΟΕ Δ. νοΐοθ 

φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ 
Βδνίηβ υἱοτοα βουημα 1 ἰηαοχεα 1 6 ΟΥ ἴ88 

προφήτου παραφρονίαν. 
Ῥτορμεὶ Ῥεβίθ- τοὶ Ἔα 6585. 

11 “- οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι 
Ἐμοθπα (0865) 8ΙΘ ξουχίδὶπβ ννδίθχιθϑϑ 

καὶ ὀὁμίχλαι ὑπὸ ᾿ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, 
δηᾷ -- Ταϊδὶα .ΌΡ νἱ]ἱοϊεπέ νὲπαἀείοστη Ὀϑῖηθ ἀγίνθῃ, 

οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. 
τὸ ΜΏοτα ἰδ βίοοτι οὗ ῃς ἀβύκηθθβ Ὧ85 6 Κορέ. 

18 ὑπέρογκα “" γὰρ ματαιότητος 
Ονοσ-νηἕἝηρ (55) ΖοΥ' ΟΣ νϑυλῖν 

φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις 
αἰτεχζ 5 βουχια ΟΣ ἴπδν ἄσα δι Ο ἴῃ ἄςδισαβ 

σαρκὸς ἀσελγείαις ᾿ς ποὺς ὀλίγως 
ΟΣ ἤδβῃ ἴο Ἰοοδβα Βα 5 1π6 (ΟΠ 65) ὃν {116 

ἀποφεύγοντας. . τοὺς ἐν πλάνῃ 
Βθοῖπρ ἔγοσα ᾿ πε (σ}.65) ἴῃ ΕἸΤΟΥ 

ἀναστρεφομένους, 19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς 
Ῥοΐῃξ ἰυχηθα τρ, Ἐγθθάοχω ἴο [6 τὰ 

ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες 
{{π86}} ΡὈσ Βη5, ΨΟΥΥ (0065) 518νῈ5 [2 ΦΕ.ΡΉΣ 
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ἸΘῪ σουδίαον ᾿ἰυχ- 
υτἱουβ ἰνίηρ ἴθ ἴμθ 
ἀδυίμθ ἃ Ὀϊδαβαζα. 
ΤΏΡ ὯΓ6 βροὶβ ϑῃηᾶάᾶ 
ὈΙΘι βῆ θ5, μα υ]ρὶης 
 υὐτοδίταϊηθα ἀ6- 
πἰρῃῦ ἴῃ (61 ἀδοθρυνα 
ἰρδοηῃΐηρβ 11 δαβῦὺ- 
ἴὰρ ὑοροῦμοσ τ τοῦ. 
14 ΤΏΘΥ δύο δυαβ 11} 
οὗ δά οσΥ 8πα ἈΠ8Ό16 
τὸ ἀρεῖδὺ ἴσχοσῃ δ, 
ϑΘηα πον δηὐίσθ πὰ- 
δίοδᾶν 5015. ΤΟΥ 
δ 8 πϑοῖὺ ὑταληρᾶ 
ἴπ σογοίουβηθϑα. ΤΏΘΥ 
8ΓΘ ϑοσυγχϑοα οὨΠάγϑθῃ. 
15 Αρδηδοῃΐηρ ὑ886 
δίσαϊσῦ δίῃ, ὑμ ον 
ἤδνγνε. ΘΟ 1516. 
ΤΏΡΟΥ ἤν ζο!ονρα 
[1086 ρῬαΐϊῃ οὗὐ ΒϑΊδδῃ, 
[06 502} οὗ ΒΘΌΓΣΤ, 
ΨΜΏΟ: Ἰονϑα ὑμ6 στοψαζαᾶ 
οὗ ντοηρσάοϊηῃρ, 16 Ὀαὺ 

σοῦ ἃ τορτοοῦ τὸ Ὧΐ5 

ΟὟ γἱοϊαύϊοη- οὗὁἨ ψῃδὺ 

γα 5 Τρ, Α νοΐ 1655 
Ῥραϑὺ οὗ θατάθῃ, πι8Κ- 

ἰὴ αὐΐεχϑῆσο ψλ ἴμ8 

νοῖοσθ οἵ 6 τῇϑῃ, ῃἰῃ- 

ἀοσϑα ὑπὸ Ῥστορ θΥ 5 

ταϑα σΟΌΓ86. 

17 ΤΏθθο δῖ ἔομ- 
τὰ ιύμουῦ ΜΆΌΕΣ, 

Δι τηΐδί5 αἀτγίνγθη ὉΡ 
84. ὙἱοΙοῦ βίοσ, δῃὰ 
ον ὑοτ ὑῃ6 ὈΙΘΟΚΊΘ55 
ΟΥ ἀδύκθοβ 85 ὈΘΟΙ 

τοβοχυθᾶ. 18 ΕἘῸΣ ἴον 
αὐΐοὺ 6] Π[πρ ΘΧΌΤΕΘ5- 

5ίοῃβ οὐ τὼ μτοδῦ, 

Δ ὉΥ ὑπὸ ἀδϑίτοϑ οὗ 
86 ΠΟΘ δηα ὍὉΓΥ 

ἴοοβα δδοὶΐ ὑπον οῃ- 
06 ῃοβθὸ ηὴ0 816 

αϑὺ οϑοαρίηρ ΤΥΌΤΩ 
Ῥοορίθα ψῆο σομπαποξ 
Ὁπουηϑϑῖνοβ ἴθ ΘΥΎΟΥ. 
19 ΏϊΪ6 πον} τ 
Ῥχοχαϊδίησ ὑπθηὶ ἔσθο- 
ἄοχα, ὑμ6 7 ὑμποιῦβοινα 85 
816 Οχιβῦϊηρ 85 ΒΙΘΥΘ 5 
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τῆς φθορᾶς: ᾧ ά τι 
ΟΥ [Π6 σΟΥΣΌΡ ΤΟΙ; ἴο ΒΟΤΑ ὯΡ ΡΟΝ 

ἥττηται, τούτῳ δεδούλωται. 
δ85 Ὀ66Ὼ τηϑαᾶθ 1655, ἰο {(π15 (06) Ἠ6 Ὧ85 ὈΈθὴ δῃβϑιανθᾶ. 

2Ὁ εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ 
1Ὲ ΤΟΥ δν ὴ8 Ε6α ἔγοϊα {πῃ ἀσδδβιθσηθηΐβ Οὗ 6 

κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ 
ψνοτἃ ἴῃ δοσυχαῖα Κηον]θάρα οὔθ Τοζὰ δπὰᾶ 

σωτῆρος ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ 
ΘΑΝΊΟΣ οὔεβὰ ΟἸχϑέ ἰο ἴμεξα (ἐπ 55) Ὀὲ 

πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, 
δϑδὶπ νη Ὀ6ο ἰόν πὸ τὸ Ὀοίηρ 866 1655, 

γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα 
ἔ Ὧδ85 Ββοοσῶθ ἰο ποὺ ἰδ ἰδϑί ([1655) ἌΧ ΟΣΞΘ 

τῶν πρώτων. 241 κρεῖττον γὰρ ἦν 
ΟΥ ἐς γβί ([Ἀῖη65). Βείξεσ ΤῸΣ ἀὶ γ85 

αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν 
τὸ ποσὰ τοὶ ἴο Ὧδν8 δοςυχαίοῖν Κα τὰς 

ὁδὸν - τῆς δικαιοσύνης ἢ 
ΕΝ οὗ ἴῃ 6 Του ΒΏ6 55 18: 

ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι 
ἰο (ο165). πανίῃρ δοοιταίεὶν Καονν ἰο ἐαχα ΠΟΥ 

ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας 
Οοὐτ ὁ ἴδ6 πανίῃρ Ὀ6οὴ βίνεῃ Ὀθ65αθ ἰο ποῖ οὗ ΠΟΙΥ 

ἐντολῆς; 22 συμβέβηκεν αὐτοῖς 
σοϊηχηδησγηθηΐ; Ἠ85 βίθυρϑα ἰοσϑείβεσ ἴο ἔπϑσῃ 

τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων 
ΟΥ̓ ἴπ6 ἔσθ ῬΤΟνΘΥῸ Ῥοξ 

τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί 
νοζηϊέ, ᾿δηοᾶ 

τὸ 
.η)ε (155) 

ἐπιστρέψας ἐπὶ 
Βανίηρ ὰσχϑα ὑροὸὰῖ ὑροῦ ἰῃ6 οὐ 

Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 
5ον Βανῖηξ θοθὴ Ὀδίμεα ἰηΐϊο τχσοηρ ΟΥ̓ ταϊτο. 

3 Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοΐῖ, δευτέραν ὑμῖν 
ΤῊΪϊ δἰγεδαν, ἰονβα (ο65), δϑοοο!ᾶ. ἴο τοῦ 

γράφω ἐἐπιστολήν, ἐν αἷς 
1 δὰ τὶ δ ο Ἰθέζοτ,. πῃ ΜΨΏΙΟΘΙ [1οἰἔογ5] 

διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει 
Ζ δ.ὰ Ἰδοσουρθῖν ΤΟΑΒΙ5Ρ οὔνγτοῦ ἴθ ΥΟΙΩΙΠΘΊΩΣ 

τὴν εἰλικρινῆ, διάνοιαν, 2 μνησθῆναι 
ἰβαε. -βίποθσθ τυϑΐαὶ ρου 0, . ἴο ΓΘΙΏΘΙΩΡΟΣ 

τῶν προειρημένων . ῥημάτων ὑπὸ 
ΟΥ τς. Βανίηβ ΘΟ ΡΥΓΘνΊΟΌΒΙΝ ΒΡΟΚΟᾺ ϑανίθθ ὮΨΡ 

τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν 
τὴ8 ὨΟΙν Ῥτορῃθίβ δαᾶ οὗ ἴδ 8 οἵ ἴῃ 6 

ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου 
ΘΡΟΒΉ65 Οὗ γοῦ σοπιηδηατηρηξ Οὗ ἴΠ6 Τοτά 

καὶ σωτῆρος, 8 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες 
δια ϑανίοσ, ες [815 Βχϑὶ ἴσου] Κπουν 5 

2 ῬΕΤΕΙ 2:20--8: 8 

οὐὗἨ “σογχυρίίοῃ. ἘΕῸΣ 
ΜΏΟΘΥΟΣΙ ἰδ ΟΥΘΓΘΟΙΏΘ 
ὮΨ διηούμοσς 15 θη ϑὶδνρα 
ὉΥ (πὶ οὔθ. 20 ου- 
ἰδίηϊν 1, δὐΐα Ὠδυϊοσ 
Θϑοαρϑα ἔγοσι π6 ἀ6- 
Ἀϊοιλθῦβ οὗ 6 σοι 
ὈΥ 8 βοοιταῖθ Κηον}- 
δα οὗ μα Τόσα δηά 
ΘΘΝΟΥ δεβθὰ ΟἸἾσιδὺ, 
ϑν σοῦ ἱἰμγνοϊνοᾶ 
δραῖχι ψὶ]ὰ ἰῆ6586 νΘν 
τῆϊηρα. δα 816. οὐϑῦ- 
οορ, ἰῃ8. βηδ1᾽ ὁοη- 
αἰἄοηβ ἤᾶγα Ὀδοοπιθ 
ΟΥΒΘ ΤοΥ ὑθηλ ἐμ8ῃ 
[6 ἤγβί.. 21 ἘῸΣ ἰ 
ψΟΙΪΑ αν Ῥθθ Ὀδὺ- 
ὍΣ ἴοῦ ὑοῖλ ποὺ ἴο 
δνα δοσυγδίθιν Κπονῃ 
{86 ρϑίῃ οὗ τἰρῃθοιβ- 
655 δ) δἕΐοσ Κῆον- 
ἰὴρ ἰῦ ϑοουσδῦειν τὸ 
ἔτ ΔΆΥ ἴζοιῃα ἰδ 
Ὦοϊν σοχηχηϑηστηδηΐ 
ἀοιίνοσθα ἴο ἔπη. 
22 ΤῺΘ βαγίηϑ οὗ ἴῃ 
ὑγὰθ του Ὁ Π85 ὨΔΌ- 
Ῥθηρδα ἰὸ ἔμϑια; “ἼῺ8 
αορ 85 σϑύπστηθα ἰὸ 
ἰ5 οὐ νου, δηᾶ 
ἊὯ86 βοῦν ἰδδὺ Ψψδ8 
Ὀαϊῃοα ἴἰο τοϊπηρ -ἴὰ 
[86 ταϊτθ." 

ΒοΙονθα οὔδϑ, ὑμὶβ 
ἽΒ ΠΟ 6 βϑδοοηά 

ἰοὐΐοσ 1 δὰ υυιθηρ 
τοῦ, ἴῃ ΜΏΪΟΏ, 85. ἴῃ 
ΤῺ τβὺ. οὐδ, 1 δ 
διΟ ΒΡ ὙΟΥᾺ. ΟἾΘ 8 Ὁ 
ΤΙ ΚΊΩρ ΤΟΙ 65. ὉΥ 
ὍΑΥ οὗ ἃ τοιηϊησογ, 
Διμδῦ τοῦ Βῃουϊᾶ ζτ8- 
ΤΑΘΤΩΌΘΕ (8 ϑϑϑυίηρα 
ὈΓΘΥΪΟΌΞΙΥΝ ΒΡΟΘ ὉΥ͂ 
716 ΠΟΙ ΡῬγορῃϑίβ 
δὴ ἰὴ σοχηηϑηᾶ- 
ταρὴῦ οὔ 88 Τοτᾷ 
διὰ ΞΟ ὑῃγοῦρἢ 
γόοῦκ δροδύϊοϑ. 3. ΕΌΧΣ 
γοῦ Κῆον ὑῃπῃῖ5 Ἡσχϑδῦ, 



2 ῬΕΤΈΙΪΝ 8: .4--.-9 

ἡμερῶν 
ὅδ 5)85 

κατὰ 

τῶν 
ΟΥ ἐπα 

ἐσχάτων 
ὌΡΟΣ ᾿δϑὺ (0085) 

ἐν. ἐμπαιγμονῇ ἐμταῖκται 
ἴχ ᾿ ῬΙΒυ Ως ἢ σροσὲ ὈΊΆΨΘΙΒΊΩ βροσξ ϑοσογαϊηρ ἰο 

τὰς. ἰδίας. ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι 
1πμ8 ΟΥ̓ - ἄθϑισθθ ΟΥ ἵπο μβοΟΪΩΒ [πο ῖτ νὰ Κ᾽ 

4 καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστὶν. ἡ ἐπαγγελία 
θᾶ “ΒΆΣΊΠΒ δ᾽ 4 613} 1 Ϊβ. ᾿ἰπ6΄ Ῥτογηΐδθ 

τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾿ ς ἧς γὰρ 
οὗ ἴῃ 6 Ῥτεβεῶςα οὗ Ηἰταῦ ἔχοση ΨΈΏΪΟΩ [Δ .})Ἰ Τοῦ 

οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως 
1886 ΕΞ ΤΉ ἐγΞ 6} 16}} Ἀ5ΊΘ6Ρ, 811 ([ΐ 55) τυ 15 

διαμένει . ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως." 
15 τεσ ἶὴ ΠΣ ΟΌ ΘΒ ̓ς ἔσοτα ῬορΙ πη ΟἿ σγθδαίίου. 

5. ᾿λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο 
15 Ἰνὴθ ἄρ ἴο ον: ποιὰ 1ηῖς 

θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι 
(6 πὶ) Ῥοῖηρ ΠΙῈΡ ἐμαὶ Ἀδονθὴξ ννοσα οαΐ οὗ οἹά 

καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος 
583ηα6ΐ ἰ  .). οὐνοῦῖ. ψδαῖο δηα ἐσοιΒἢ τνδίοε 

᾿συνεστῶσα ᾿ τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, 
Βανίηϑ βιοοα ἱορείημοσ ἴο πὸ οὐἰβεαὸ οᾶ ἰο Ννοσχᾶ, 

6. δι’ ᾿ ὧν" ὁ τότε κόσμος 
το τοῦδ πο ἢ (165) ἴὰς τπρη νου] 

-΄ ΠΝ Ν 3 , ε 
ὕδατι κατάακλυσθεὶς ἀπώλετο: 7 οἱ 

ἴο ναῖε  βανὶαρ θη ἀθιυροα νν8ϑ ἀθϑίσου εα; 5.1} 

δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ τῷ αὐτῷ λόγῳ 
Ῥαΐ ποῦν Ἀθανθὴ5 δια ἴπ6. βαγίῃ ἴο ἴ 65 νοῦν νοσχᾶ 

τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι 
Ὦδνο δι ἰΥΘδϑατεα ὉΡ ἐπὲν δ ἴο ἔσθ ῬὈοίηρ Κορὲ 

ὅτι ἐλεύσονται ἐττ᾽ 
8 111 οοτὴθ 

εἰς. ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας. 
ἰλίο-  ὅδν ΟΥ̓ Τπᾶργηθηῖ  δπηα. οἵ ἀοβίσποιοη 

τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 
ΟΣ ΊΏΘ6. ἱσγονοσθηί1α] . ΤΩΘΡΏ, ᾿ 

8 Ἕν. εἰς δὲ τοῦτο - μὴ 
θὴρ - 1.}}}} 1815 ({Π]1 26) ποῖ 

:λανθανέτω. ὑμᾷς, ᾿ ἀγαπητοί, ὅτι 
1οὲ 16 86 Ἰνίὰρ ἰάᾶρα ἰο. του, Ἰονοα (ο1.65), 

μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς “χίλια ἔτη καὶ 
ΟὨΘ. ᾿ὧἀαὰν Ῥεβιαάθ., τόσα ἀβ ᾿μουββηάα γθαυβ δηᾶ 

χίλια . ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 8 οὐ βραδύνει ᾿ 
ἀδουβαμα ψΘΑΥΒ.. 85: ὅν. οπ6. Ὁ  Νοὲ ἰ5 δεΐπρ ΒΟ 

Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὡς τινε 
Τιοτὰ οὗ (86 Ῥχοτηῖβθ, Πος ἜΞ. βογὴθ ἴσμεϑ) 

᾿Βραδυτῆτα ᾿ ἡγοῦνται, «ἀλλὰ 
ΒΊΟΥ ΏΘ55 γον γᾷ σομ δι ἀουτηνρ, Ῥυΐ 

᾿ς μακροθυμεῖ "εἷς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενό 
18 ῬΘΙΠ 5 ἸΟῊΡ ἴῃ βοϊσε 1ηΐο τοῦ ἐν ΦΊΦΗΙΣΕ 5 
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ὑπαῦ ἴῃ ὑπ Ιαϑῦ ἄβδυ5 
{θσα ΜἘ}ὶ| οογαδ τἱαϊ- 
ΟἼΟΥ ψἰῦ ὑμὶν 
τι σα]186, Ὀσοσθθαϊηρ 
δοοογαϊηρ ἴο ὑοῦ ΤῊ 
ἀθδίσοα. 4 δηᾶ βαγίηρ: 
ΑΜΏΡΥΘ ἴα 5. ῬΤΌΙΩ- 
56 Ὀγθδθηοθὰ οὗ ἢΪ59 
ΩΣ, ἴτοση ῃ6 ἀδν 
ΟἿἹ Του δ 5. 16} 
Δ5ΙΘΘΌ [1 ἀρδί],. 81] 
ὑίηρβ δῖ σοῃὐιηηρ 
ΟΧΘΟΟν 85 ἔτοηλὶ σχϑ- 
αὐϊοθ 5 ΟΡ ΪηΡ.᾽ 

δ᾽ ΕΌΣ, δοοοιαϊζηρ, ἴο 
ἐμαὶ ψίϑῃ, ὑμὶθ ἔϑοί 
Θϑῦαθο 5. ὑῃθὶῦ τοῦϊοο, 
ἐμαῦ ὑΏθγθ ψογα Ὦθδν- 
65 ἔγοῃμιὶ οἱ οἱ δῃᾶ 
80. οαγί ἢ: βἰδηάΐηρ 
ΟΟΙΏΡΘΟΙΥ οἂὔὖ οὗ τὰἃ- 
ΤῸ δῃᾶ ἴῃ {η6 χυϊᾶϑὺ 
Οἱ ναῖε Ὁν {86 ψοΟχΩ͂ 
οἵ αοὥ; 6 δηὰ Ὀγζ ὑποξα 
[ἸὩΘΔῺ5] ὕῃ6 ψοχα οἵ 
{μϑὺ ἐἴχηθ βιυ οσθα ἀ6- 
Ββίσγιιούίουῃ ΨΏΘΩ ἰὑ. 5 
ἀοιροα 8} δύο, 
1Βιῦ  ὉΥ ἴῃ βϑῖγθ 
ψογα [6 Ὠθανθὴκ δηᾶ 
1506 φασί ἰμαὺῦ 816 
ΟΝ ΔΘ 5οσϑα ῸΡ ῸΓΣ 
ἜΥΘ 8ῃηᾷ ἃ.8 θεϑῖηρ᾽ τὸ- 
βουνὰ ἴὸ 88 δύ οἔ 
ἡιάρταθηῦ δηᾶ οἵ ἀ6- 
βὐσυσθίοη οὗ 1ῃ6 τπἢ- 
ΒΌΟΙΥ ΤΏ6ῃ. ΝΕ 

8 Ἡονονοσ, ἰοὲ ᾿ἐπῖ5 
ΟἿ ἴϑδοὺῦ ποὺ Ὀ6 Θ5σθῃ- 
ἴὴρ' -τοῦκ τούϊοθ, Ὀ6- 
Ἰονγθὰ οὔθϑ, ὑμπαῦὺ οὔ 
δὴ ἰ5. ἢ σομονϑῃῦὉ 
ἃ ἃ ὑποιβδηᾷᾶῖ ψϑϑῦβ 
δα 8. μου βδηᾷ γόθυβ 
85 016 ἄδγΥ. 9 σομονδῃ" 
ἶ5. ποῦ ΞΟ γοϑθούρ 
ἮΪΒ ῬΤΟΙΆΪΒΘ, 8.5. ΒΟΙΏ6 
ὍΘΟΒΙΘΒ σοβίαον κἰοῦ- 
ὮΘΕΒ, Ῥὰαὺ Ὧδ᾽ 15 Ρᾶ- 
ἰοῦ τ λὺ Ὑοῦ Ῥδοδι58 
Ὧθ6 ἄοδα. ποὺ ἄδϑίτο 

45. 586 Αρρεμᾶϊχ ὑρᾶονῦ 1 Οονίητηϊδηβ 16:17. 80 ΠΘἤονδῃ, στι8,:183,14,16:186: 
18 Τιογᾶ, ΒΑ σνΒ, 99 ΤΟποόνδῇ, 017,8,18,16-18. [ῃ6 ΤιΙΩ͂, ΚΒΑΝ ὥγμ, “Π 
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τινας “: ἀπολέσθαι: ἀλλὰ πάντας ΄ εἰς 
ΒᾺΣ (00.685) ἴἰο ε ἀεβισονεα.. δας 811} (Ομ 65) ἰπίο 

μετάνοιαν χωρῆσαι. .-[10. Ἥξει δὲ 
τορϑηΐβϑησα. τῸ δἰΐονν 5ϑρ866 ἔοΓ. ἍΨΙ σοΘ. μδυΐ 

ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν “ὦ οἱ οὐρανοὶ 
ἼΗῈΡ οΥ βορὰ 835. ἰδ16Ὲ, “τὰ Ώϊο πα Βϑανθηβ 

τ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ 
τ ῖ Βιβϑίαρ ποῖα ἈΜ{1ππὸὺὸὺ Ὀεϑίᾶα, αδἰεπιθηΐβ 111} 

καυσούμενα λυθήσεται, - καὶ “γῆ καὶ 
Ῥοίηδ ᾿θβοῖν οῦ Ψ11Ὸ006 Ιοοβεᾶ, δρᾶ αγίῃ δὰ 

τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται." 
1ἴὴ6 πὶ  ἐ Ἶ οΥΚα ΨΏΙ ΡῈ ἐουηά, 

11 Τούτων οὕτως πάντων λυομένων 
ΟΥ ἴμεξα (ἐἰπρθ) τῆ. - Οὗ 41] Βαίηξ' Ιοοβοαᾶ 

ποτατοὺς : δεῖ ὑπάρχειν 
υνμαῦ βοτί οὗ [ΤᾺ6] τ ἰ5 Ὀἰημαϊη ἴο 6 Ἔχ 5 

ὑμᾶ ἐν : ἁγίαις  -ἀναστροφαῖς καὶ 
ἐμιὸῃ πὰ" ὍΟΙΣ (δεῖ ο7) οσοῃμπιος δα 

εὐσεβείαις, 12 προσδοκῶντας - καὶ 
ὑγε11- τόνου 81 (ἀδεα5), δνναιηθ .-.--- δρᾶ 

σπεύδοντας τὴν παρουσίαν. τῆς τοῦ. θεοῦ 
ΒΡΘοαΙ ΩΣ ὰρ δα. Ῥσόθθῆςα. οὐέπε ΟΕ ίδα.: αοα 

ἡμέρας͵ δι᾽ ἣν ΄-: οὐρανοὶ - πυρούμενοι 
ἡμέρας, τῆσουρῃ ΜΕοΩ.. θανθὴβ θα οὐ ὅχα 

λυθήσονται . καὶ στοιχεῖα. καυσούμενα 
ὉΠ] ὈΘ Ἰοοσθα δοᾶ δἰεσηαπί ὈΘΙΩΡ ἸΙΘΏΞΕΙΡ Ποῖ 

τήκεται" 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ 
5. Βείῃξ τηοϊθα; ππτ ΠΘῚΝ μα Ἐθανθη5 δηᾶ 

γῆν καινὴν κατὰ 
δασὶ πον δοοοχαϊηβ ἰο -ἴΠ6. 

προσδοκῶμεν, ἐν ὀοἷς 
Ἅ6 δῖ αὐνδι δ, ὰ ὙΏΪΟΙ (Ο65) 

κατοικεῖ. 
15 ἀνθ η δ. 

14 Διό, 
ΤΒτοΌΡΏ ΜΏΪΟΏ, 

προσδοκῶντες σπουδάσατε 
αυνϑῖιηβ Βρϑεᾶ χοῦ ὉΡ 

αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 
τὸ Εἰπὶ ἴο Ὀφ ξουπαᾷ ἴθ ϑδςρ, 

15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν. 
βοὰ ἰδ οὔἷδβε Ιοτὰ οξυβ ΙοὩΡΏ 655 ΟΕ 5ριχὶϊ 

σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς καὶ ὁ 
να σα 6 τοῦ οπβι ἀοσί:Β, δοςοχαάϊηξ 85 δ'βο {ἐπα 

ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ 
Ὑονοα ᾿ ἀξας Ὁτοίμοσ Ῥδὰ] δςοοσγάϊωρ ἴο 

ῬτΌΓἶ5α: 

ετον δικαιοσύνη: 
ΤΙ οι 5655 

ἀγαπητοῖ, ταῦτα 
Ἰονοα (ὁπ 65), ἴμεβα (1165) 

ἄσπιλοι καὶ 
ΒΡΟΙ]655 (0.65) δῃᾶ 

ἀμώμητοι 
ὉΠ ΙΘΙΩ 5 66 (065) 

Πονϑ 5, σ1,8,15,16-:δ. ἐπ6 Τοτά᾽ 5, ΝΒΑνΡ νυ". 

10. ἐϑρονς 106 Τιοτᾶ, Ονε5.; 
ἄορ 1 Οοχίῃϊῃίδηβ 16:17. 129 ΦΖοπόνϑῃ, {78,17 

ΒΑΘΎ, 

τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ [-: 
ΠΟΑΥΎΕΔΜ ΟΕ μα ϑατίμ. ὑμδὺ ψὸ 818 

2 ῬΕΤΕΒ 8:10---ξ-1ὅ 

ΔῊ ἴο. Ὀ6. ἀροίγογοα 
Ῥυῦ ἀδϑίσοβ 811 ο δὖ- 
ζοΐη ἴο χϑρθηύδσα. 
10 γοῦ σομονδ 5 ἀδν 
ΜῈ] σογθ ἃ5 8 ἰῃίοῦ, 
 ΜΏΪΙΘΒ ὑμ6 ΠΘΑΥΘῺΚ 
Ψ1 855 διΘΥ ὙΠ 
8, ἰδοίησ ποίβο, Ραΐ 
[86 οἸουαθηΐβ Ὀοίπρ' ἰΏ- 
ἴδηβοιν ποὺ ΜΠ 06. ἀϊ5- 
βοϊγνθᾶ, δῃηὰ ϑασί ἢ δῃᾶ 
ἰὴ6 ΨψΟΚΒ ἴῃ Ὁ Ψ1Π 

᾿ς [88 αἰδοονογϑᾶ. 
᾿. 11 Βίησα 84} ὑθϑδα 
ΦΒΏρε. ἅτ ἐμβ ἴο Ὀ6 

᾿ αἰσϑοῖνοα, δῦ βοσῦ Οὗ 
ῬουπΟΩ Οὐρὺ τοῦ ἴο 
6 ἰῃὰ ποοῖν. 8δοίβ. ο 

σομαποῦ πᾶ. 6665 
οἵ ροαάϊν ἀδνούϊοῃ, 

12 αἀνοϊλησ πα Κοορ- 

ἰδ. Οο56. ἴῃ. αἰ 6 
ΡῬΤΈβθῦσοΡ οὗ ᾧῃ6 ἀδὺ 
οἵ, Φοῃονδη,:. ὑσουΡ ἢ 
ΜΏΪΟΣ - [{16].. ὨΘΑΥΘΚ 

μι οὐ Ἧτδ. ΜῈ 6 

ἀἰββοιναᾶ.. δρᾷ [86] 
οἱδιαθαῦβ Ὀοΐαρ ἰπ- 

ἔθ ΒΘ Ὁ μοῦ. ΜἘῈΠ1 τ610} 

13 Βαὺ ἰμθῦθ 81:6 ὯδὺΣ 
ὭραΥΘΩΒ. δηᾶ. ἃ ΠΟ 

εὐνϑλϊληρ,, δοσοχαϊῃρ᾽. ἴο 

ἰδ. ὈΓΟπλδθ, δηᾶ 1 

{8656 σὶρ θοῦϑη 655. 15 

ἴο ἄν}. 
14Ἐ δ ῆσ6, Ὀοϊονθᾶ 

ΟἿΘΒ, 5ίηοθ Ὑὸῦ 816 

αὐολιϊαρ ἰθϑα ὑΏΡΆ, 

ἄο τοῦκ υὐχηοβὺ ὅο Ὧ8 

Σου ΔΗ ΡΥ ἰδ 

ΒθΟΌΘ55. δῃᾶ ὉΏΡΙΘΙ- 

ἰϑηθα δᾶ ἰῇ Ῥθδ80θ. 

15 ἘΠῚ ὑπ υτοτΘ, 00- 

51ὍοΥΣ ᾧ6 Ὀδύϊθῃοθ 

ΟΥ οὔ Τοτὰ 88 

βεϊναύϊζου, α5ὺ 85 

ΟἿΣΙ Ὀοϊονθὰ Ῥχγούῃ- 

ΟΣ 811 δοοοσάϊῃρ ἴο 

19ν ὅθθ Αρρφ2οηᾶϊχ ὑπ- 
σοᾷ, 



23 ῬΕΤΈΕΙΝ 8:16--18 

αὐτῷ σοφ ἰαν ἔγραψεν τὴν δοθεῖσαν 
ἴο τὰ τυνϊδάοση δ ννγοῖα {6 διανίῃνρ Ὀθ6θὴ σίνϑῃ 

ὑμῖν, 16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς 
ἴο χοῦ, 85 815 ὁ ἴῃ 811 Ἰουίου 5 

λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν 
[6] Βρδακίῃηβ ἃ ἴθ δροιχξ ἰμεβα (ἐλ 655), ἰῃ 

αἷς ἐστὶν δυσνόητά 
ΨΏΙΟΘΗ [Ἰδἰ6 Υ5] τ Ιδβ Βαχγὰ Ζου ταϊπὰ 

τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ 
Βογῃθ (πη 5.5),, ΒΊΟΝ 6 ΠΟΙ ΟΊΘΘΓΏΘΙΒ δῃηᾶ 

ἀστήρικτοι στρεβλοῦσν ὡς καὶ τὰς 
πηδίοδαν 816 ἀϊδίου 85 8150 ἘΠ6 

λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν 
Ιεξίονεσ (ΟΠ 65) Ξουιρίυσεβ ἰοννασα ἐθᾷ6 ον ΟΥ̓ ἴμοση 

ἀπώλειαν. 
ἀοείσαοίίοι,. 

17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, 
Υου Ἰμοσγοίοσζοε, Ἰονεᾶ (ΟΠ 65), 

προγινώσκοντες οφυλάσσεσθε ἵνα 
Κηοννῖηβ θα έοτο δὲ συετγαϊηθ σουχβοῖνοβ ἴῃ οσᾶον ἐμαὶ 

μὴ τῇ τῶν ἀθέσμω πλάνῃ 
ποῖ ἴο ἐδ οὗ τῆ 9 ΤΠΙΘΡΆΙ μῶν 65) ΕΥΓΟΥ 

συνατταχθέντες ἐκπέσητε τοῦ 
Βδν]ΠΕ ὍΘΕη 16 ΟΕ ἰορείμοσ στοῦ ταϊθμΐ 5811] οὐδ ΟΕ ἴμ6 

ἰδίου στηριγμοῦ, 18 αὐξάνετε δὲ ἐν 
ον ἔγῃῃ ἤχϑάῃρϑϑ, 6 τοῦ στον Ραΐ ἰπ 

χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου 
υπᾶδεβουνρα ΚἰηἼ655 δα ΚηονΊ]θαρα οὐ 6 Τιοσᾶ 

ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ 
Οὔ δᾶ οὔ ϑανίοῦ “655 Ομ σιϑέ, Τὸ ἴτω ἐδ 

δόξα καὶ νῦν. καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. 
ΒΊοΟΥν “8ηα ΠΟΥ δηᾷᾶ ἰηΐο αν ΟΣ δθο. 
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6 ψιβδαο ρδίνοη 
Ὠἰτπλ 4ἰδ8ὺὸὺ ψτοίθ υοῦ, 
10 5ρθδκίῃρ ρου 
[δ ἰπΐϊηρα 8ἃ5. Ὧθ6 
οοϑ 8180 1ἢ 811 [ὨΪ5] 
Ιοὐΐουβ. Τῷ ἐποσῃ, μον- 
ΘΟΥ̓́ΟΡ, ΔΙῸ βοθ ὑῃϊηρβ 
Βαγτάὰ ἰο υμαογϑίβηᾷ, 
ΜΏΪΟΏ ὑμ6 ποξδυρης 
δηᾶἃ υπδύσϑδαῦν ὍΓ6 
ἐν ϑηρ, ἃ5 [06 ἀο] 
δἰδὸ 86 τοϑὺ οὔ [8 
ΘΟΥΣΟΌΓΟΒ, ὅο ὑποὶν 
οὐ ἀσδυγ οὐ 0. 

ΑἸ] Υοῦυ, ὑμγοίοσα, 
Ῥοϑιονθᾶ οὔθϑ, δνίησ 
τ δάνδῃσα Κηομ]- 
εἄρο, Ρ6 οὔ τοῦ 
ϑυατὰ. ὑμᾶὺ σοῦ τῇδν 
ποῦ Ὀ6 Ἰρᾶ αν ψἰ ἢ 
χο ὉΥ 6 ΟΣΤῸΣ οὗ 
[8 ἰδ -ἀθῖνηρ Ὧδο- 
0168 πὰ 1811] ἔσγομ 
χοῦ οὐ πἰθδαζασὺ- 
ὯΘ55. 15 Νο, θα ρῸ οἢ 
στονίης ἰῇ 6 ἀπᾶθ- 
βοῦν κΚἰπόάμδες δπᾶ 
Κηομνιοᾶρο οὗ ΟἿΓ 
Τοχτὰ πα ϑανίοσ 96- 
55 ΟἸχίδὺ. ΤῸ Βΐτ 
[06] ὅθ ρίουνυ Ὀοίῃ 
ΠΟ δπᾶά ἴο ὑῃθ αδνὺ 
ΟΥ οἰσγηϊέν. 

Ιωάνου Α 

ΟΕ ΙΟΗΝ 1 

Ὃ ν ἀπ᾽ ἀ , ὃ 
1 δ 4: Ὲ 1... ἣν ΣΥΟΤᾺ εἀρχῆς,, δ 2 εΈζο ο 

ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
να πᾶν βεθἢ ἴο 186 

ἐθεασάμεθα καὶ αἱ 
ἵνα νοννοα δὰ {μὰ 

περὶ τοῦ λόγου 

6 ἤξδνο Ὠρδτζά, ὙΏΙΘΒ 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ 
ΘΥῈ5. οἔυ5, ψΒΙΟΏ 

χεῖρε ὧν ἐὶϊ λάφ σαν, 
χαδας ἡμῶν ᾿ ψη 6] Η δροῦυ ἴΦἢ6 νψοσγὰ 

τῆς ζωῆς, --- ὃ καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, 
οὔ ἴῇθ 1116, - οΘ ἴθ ̓᾽ ̓γ)8β τηδῃ οϑίθα, 

καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ 
8Πηα Μὲ δνθ βεβὲὴ δη64 νγὲ 8.6 Ῥθδυίρ νη θε5 δηᾶ 

ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν 
ἵνε 8: σϑρουίηβ Ῥδοκ ᾿1ὸ χοῦ. [86 1116 15. 

αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ 
δνουϊαβέησ νυν ῃϊοῖ. τνὰϑ ἰονγατὰ 165. Εδίμο δπηᾶ 

ἐφανερώθη ἡμῖν, --- 3. ὃ ἑωράκαμεν 
1 5 τυ οϑίεα ἴἰο τϑ, - ΜΝ ΏΪΟΒ νὸ Βᾶνθ βθδὴ 

καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν:- καὶ 
δηαᾶ νΘ ἢδνα Ἀρατσᾶ τ) δζὸ τϑροχίϊηρ Ῥβοῖὶς 8150 

ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 
ἴο τοῦ, 1ὰ οτᾶρσ ἰῃδὲ 8150 χοῦ ΕἸΣ ΈῚ αν 7: 

ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν: καὶ ἡ κοινωνία 
τοῦ Γὰδν Ὀ6 Βανίῃρ ΜΠ τ; δΔοὰ ἴῃ6 - Βδχβ 

ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ 
. ΕΔΊΠΒΟΣ δηὰὦὰ ὙΠ 

Χριστοῦ: 4 καὶ 
(Ησχίϑβί; διὰ 

ἡμεῖς ἵνα ᾿ 
ὶ ἔῃ οτᾶογ ἰδὲ 

δὲ ἡ 
ας ἐδα ΟἿΣ νὴ [μα 

αὐτοῦ ᾿᾿Ιησοῦ 
οὗ χη οὗ 9655 

γράφομεν 
ἍΕ δῖὸ τ Ρ "Ὡ 

ἧ πεττληρωμένη. 
ΤᾺΔΣ 6 αν ὈΘΘῺ Συ]8]16α, 

τοῦ υἱοῦ 
1321: ΞΟΠ 

ταῦτα 
ἴμεβα ([ 155) 

χαρὰ ἡμῶν 
εἰς 70. οὔυβ 

ὅ Καὶ ἔστιν αὕτη. ἡ ἀγγελία ἣν 
Αὐ ἰδ 539. ἔβα. τιδϑϑᾶθθ ΨΈΪΙΟΝ 

ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν 
6 ᾶν Ὠφβδτσάᾶ ἔγσογη Ὠΐσα διὰ ἍΜ 8.6 ΒΟΌΣ ΟΙΏΡ 

ὑμῖν,. ὅτι ὁ θεὸς φῶς ᾿ἐστὶν καὶ σκοτία 
ἴογοῦυ, ἐμαὶ ἐπα αοἅ πρῃϊ 15 δα ἀδυῖκηθ55 

οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία. 6. Ἐὰν 
Ὡοΐέ 5 ἴῃ ξετροε ὩΟΔΘ. Τξδνοσ 

" εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ 
Ὧ78 816 δνὶηβ 1 ΒΏΒΙΙΏΪ 

᾿ 1049 -. 

6 5ῃοι!α δὲν ἰπδὶ 

2 (5688, 

1 Τμαὺ ΜΏΪΟΩ νΜ δ 
ἔτόσὰ [86] Ὀοσίῃ- 

Ὠἴηρ, ΜΏΪΘΩ τ ἤδνα 
Ὠθαγά, πο ψὸ δγα 
Βθρὴ νυ ΟἿΌΣ 6δυϑε, 
ὙΏΪΟΏ ψὰ δυο νἱϑυνοαᾶ 
αὐνθη ν  ν δηᾶ οὔΐζ 
Θηα5 610, ΘΟ ΟΘΓΏΣΏρ 
[7180 ψοτὰ οἱ 1{ἴ6, 

τ6 1π|6 85 
ταϑᾶὰθ χηϑηϊΐοδί, δῃηᾶ 
Ψὸ Ὦδν6 β566ὴ δηᾷᾶ 8.8 
Ὀθασίηρ τὶθδα δῃᾶ 
Τϑρουθηρ ἴο σοῦ ἰδ 
ονουϊαβδίίηρ. 116. ψ σα 
νὰ ψι ὑῃ6 ῬαῦμοΣ 
δηάᾶ ψὰ25 τϑᾶθ τηϑῃϊ- 
[εϑὺ ἴο. 05,,ὺ δ᾽ ὑμεὺ 
ΜΏΪΟ τὸ ἤδνθ 566 
δὴ Ὠραγὰ Δ 816 Γο- 
Ῥογίίϊῃρ αἷβδο ἴο σοῦ, 
ὑμαῦ ὑοῦ ἴοο ΙΔΔΥ Ὀ6 
ὨΔΝ ΩΡ; ἃ ϑδτηρ ΠΏ 
15. ἘΌΣοσηοσθ, 15 
ΒΏΒΡΙΩΡ Οὗ ΟἿΤΒ ἰ5. ΜΙ 
{πῃ6 ΤῬαΐμοσ δηᾶ τ 
Ὧϊ5 οὶ ϑοβθὰβ ΟὨ γί δῦ. 
4 Απὰ 80 ψὲ 16 υτ]- 
ἴῃὴρ ὕοβα ἐπίμρβ ὑμϑῦύ 

ΟἿΣ ον ΤΥ. Ὁ6 ἰῃ 

Ε11 τηθαβυγχθ. 

δ Δηὰ (ῃϊδ ἰβ. 8 

Ιθϑδαρθ ΜΏΪΟΏ Μὰ 

Ὥδνγα Ὠρασγὰ ἔσομαι ὮϊΠ 

ΔΩ 8:16 -ϑη Ποῦ ΠΟΙ Ωρ 

ἴο τοῦ, ὑμαὺ Οοα [5 

Ἰιρῃῦ δηᾶ ὑὔοσο 185. 0 

ἀδυκηθθβ αὖ 81 ἴῃ 
απο τὰ τὰ. 6 τῇ 
6 86 ὑμ8 ίδίθ- 
τηθηῦ: “ὙἯἼὮἪ δῖ Βᾶν- 

ρ ἃ. βῃδχίῃρ ὙΠ} 
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αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει 
ὮΣηὶ δῃᾷ ἴπ 86 ἀδυκῆθεβ Μὰ ὁ ΤΩΒΥ͂ ὍΘ ψναϊκίηξ δρουΐ, 

ψευδόμεθα καὶ οὐ 
ἍΨ6 δΙῸ ἹἸγὴ 5 δηᾶὰ ἢοΐ τα ἀχὸ ἀοίϊπβ 86 

7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ 
ἱέενεν θὰΐ ἴῃ ἴμ6 Ἰέρμὺ τνο τὰν 6 νυδικίη δ δροας 

ὡς αὐτὸς ἔστιν 

περιπατῶμεν, 

τὴν ἀλήθειαν" 

περιτατῶμεν 

τῷ φωτί, 

ΛΥΏ οὐδ δηοίμοσ δῃμᾶ ἰῇ Ὀ]οοῦ 

υἱοῦ. αὐτοῦ 
ζ τὰ {18 οἰαϑαβίηδ, 

ἀπὸ πάσης δμορτίας, ᾿ 

ΤΕ ον 'ψε 5Βῃουα ν Ἴδδΐὲ 

8 ἃχα σηβκίτρ' ἰο οὐτὸ 
: 

ἀλήθεια. οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 
ο ἘΣ ᾿ 

νε ἅΓῸ πανίηρ, 

ὁμολογῶμεν. " ᾿ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός 
ΜΘ ΤῊΣ ΚΣ 88 ςοῃξαϑδίπε ἴπε 

: ἵνα, ἀφῇ 
“Ὁ 15 ᾿δηα “αἰεῖεοιβ 1π΄ οτᾶεν ἰδὲ Β6 ταὶ 16 ὲ ἔο οΕ 

ἣι μῖν. τὰς. ἁμαρτίας καὶ 
: δηᾶ. ἈΘ Δ οἸθδτβθ 

πητίαμίκοαθάθδοο, 

ὅτι. οὐχ - ἡμαρτήκαμεν, 
6 δνθ βἰηῃεῶ, 

- λόγος αὐτοῦ 

νγῈ ὅπου!ά 58. ἴμδὲ ποῖ 

ν᾽}: 8τ αϑοϊκίαρ. 

οὐκ ἔστιν. - ἐν ἡμῖν. 

τῖϊας “μπάγεα. ᾿ ᾿ ΕἸ 15 1 (μΐαρ9). 

Ι δὰ τιθηρ᾽ 1ὰ οτᾶσου μὲ 

του μᾶς σΟΤΏΓΩΪ βἰχι. 

τρράριτον,ς : ἄρ 
ἐβουϊάς Θοχηχητῇ βίῃ, ΒΘ ΠΥ Χ:] Ἀδν δα 

τἰεἈΐθους (οπ6}} 

ἐστιν περὶ 

Ῥτορ δέοι 

τῶν ἁμαρτιῶν. ἡμῶν, Ξ 

τῶν ἡμετέρων μόνον ἀλλὰ καὶ 
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Ὠἰμι," δῃὰ γοὺ 8 δὸ 
ΟἹ ΜΑΙΚΙΩΡ ἴῃ ἰδ 
δ ΚΉΘ55, 6 816 ᾿γίηρ 
ΒΩ 8.6. τοὺ ὈΓ80- 
{Ἰοίηρ ἐμ ὑγαῦύῃ. 
ΤΉονανον, 1 τ 878 
Μ ΘΙ ἴθ ῃ6 Ἰρῃΐ 
85. Ω6 ὨΙΜΒΘΙΣ ἰ5 ἰὴ 
88 Ἰ᾿ισαῦ, το. ἂσ Πᾶνα 
δ δι ΜΙ ομ8 
δΘῳἸΟΙΠΟΥ, δα [86 
 ὈΙοοᾶ οὗὐ 8685 Ὠΐδ 
Ξοσ. ΟἸΘΘΏΒΘΒ. Π5΄ Το 
811 5ίῃ. 

81 τὸ σδκα. Ὧμε 
Βϑαιοιηθηῦ: “ἯὝῸ δνθ 
πὸ 5δἰη,᾽ ψπὺ. 8168 

π τ 5] 6 δαϊηρ ΟΌΓΞΘΕΥΘΕ 
Ἰδηᾶ. ἐᾷ ὑταῦῃ: 15 
ποὺ ἰἴῶ .;5. 91 “τ᾿ 
σΟΏΘΕ5. ΟἿΣ, 51. 5,. Ὧ6 
ἷ ΤΑΙ ΠΣῸ] δῃᾶ. τἱρὴ- 
ἰθοῦβ 80. δ ἰο ξοχΞ 
Βἶνθ 8 ΟἿΓ δἰῃ5 δηᾶ 
ἴο ᾿οἸθδηθδα τ8 ἔ͵ΙΟΙῚ 
811 ὉΠΥΙρὐθουβ 6855. 
1010 στὸ τῦϑκο ἰδ 
δὐαιθιηθηῦ: “Ἴὸ δᾶνα 
ποῦ πΒἰῃπεᾶ,;» ψῈ 818 
πιδκῖτιο ὨἾτὰ 8. 1δΣ, 

Βα. ὯΪϊ5 ψοτχὰ 15 ποῖ 
1 1.5. - 

2 ΜΥ 10016 ᾿ΘὨΠάτΘη, 
1 δὰ στρ τοῦ 

0656. ΠΠ1Π 55. 126 1} 

του ΤΩΒΥ͂ ποῦ σοχ- 

ταῦ ἃ 511 Αδὰ γοῖ, 
1 ΘΆΥΟΏΘ ἄσδα σοια- 

τοῦ ἃ δίυ, ψ ᾶγο 
Ὅ. ἈΘΙΡΕΥΙ μλΐῃ ὑπὸ 
Ἑδΐδοσ, δεδίδ. ΟἸ σι, 

8 εἰσμξθοῦβ. 1:68. 

ΦΖΑΒΑ πὸ ἴ5. ἃ ῥχο: 
ἸΔΟΥ͂ ΒΘΟΙΊΗ͂ΟΘΘ. ΤΟΥ 

ΟἿΥ δἰῆβ, γοὺ. ποὺ ἴὸὺν 
ΟὟΤΒ ΟἿἹΥ υδ 8150 
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ὅλου τοῦ κόσμου. 8 Καὶ “ἐν τούτῳ 
ΨΜΏΟΙΕ . 16 φνουϊᾶ. Δηα ἴῃ 1π 15 

γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, 
Ὑ76 ἅ16 ΚΟ ΙΩΒ τὴδε νὸ αᾶνὸ Κοόοννῃ Ὠἢπη, 

᾿ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 
δ ενοῦ {π6 σοτησηβηδιηθηΐβ Οὗ τὰ ὙῈ ΤΒ. ἔββοννο. 

4 ὁ λέγων ὅτι ᾿Ἐγνώκα αὐτόν, καὶ 
Της (οῃ δ) ΚΑΡΊΩΝ 5.0 1} μαννα Καον δίγχη,. δᾶ 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ . τηρῶν ψεύστης 
ἴθ σοτζησηδϑησχάθείβ ΟΥὨ Ὠἰτα ποῖ ὀὈξασν πε 118 

ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν’ 
15, 86 ἴῃ. [15 (6) βὰς {χυτὰ ποῖ 15; 

5. ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν 
ΗΟ α ἬΟΙν ΤΆΣ 6 ὉὈΒοσυ πη δ ΟΥ̓ Ὠἰτ 1π6 

λόγον, : ἀληθῶς ἐν. τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ 
τότ, ἐρα ΒΕᾺῊν ἴα ἘΠ15 (006) ἴπ6 ἴονα οἱ 188 
θεοῦ τετελείωται. Ἐν τούτῳ γινώσκομεν - 
αοα δὲδξ θδϑϑὴ ροχέδοίοα, ἴὸ {ῃη15 Ψψὲ σὰ Καοννῖηδ 

ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν" "δ «ὁ λέγων ἐν. αὐτῷ 
ἐμαὶ ἰπ δίτυ 6 8Ια; ἐδ δ᾽ (ο} 6) βανίηρ ἰῇ Ὠΐτῃ 

μένειν - - ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος 
ἴο ὍΘ᾽ Γοσ ΘΙ 5 Ἠ6 15 Οὐ ἹῺΡ ϑοοοχζαϊηρ 85. πα: (086) 

περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς. περιπατεῖν. 
νΔΙΚοΩ, δροῦδ͵ δῖϑδὸο. 6 ἴο Ὀ6 νυν δικίηρ ρου. 

7 ᾿Αγαπητοί, οὐκ 
τιονκά (0.65), “ποῖ ᾿σουσταβητηθα ΠΟῪ 

γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ “ἐντολὴν -᾿ παλαιὰν 
1 γὼ ΥΩ 5 ἴο τοῦ, Ραὰΐ οοταπναάτραπε, - οἹᾶ τ᾿ 

᾿ ἣν εἴχετε -ς5 ἀπ᾽: ΣᾷἊἀρχῆς: ἡ, 
ΩΝ τοῦ ΕΣ ΘνΙΠΡ, δ 9229} ᾿ΒΕΘΙΔΟΙΔΘΣ; ἡ ̓ ς [8 δ΄ 

ἐντολὴ Ε παλαιά ἐστιν ὁ λόγος 
δοτα βῆ ϑηθας 18 οἹά 15 μ6 νοτὰ 

ὃν ἠκούσατε. 8 πάλιν ἀἊἐντόλὴν 
ψὩΐοΒ-:. τοῦ Ββασά. ΞΕ ὀογησηδηάσηθας 

καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς 
ὭΘ -Τ 81 ΨΥ Β.- ἔο γοῦ,. Μ ΏΔΟΙ ἰχὰθ- 

ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι σκοτία 
ἴπ ΠἌϊτα δά πὶ τοῦ, Ῥθοδιβε ἐμ ἀδυθβ5 

παράγεται ᾿καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη 
ἐδ βοῖϊὰρ Ὀεβ48 ϑηά ἰῃς Ὡσξ πὸ ἰχε ᾿ 

: φαίνει: 
15. ΒΕ: Ἶ ΠΕ. 
τς 9 ων Ὁ. 

τ δ  η6 086). 

ἐντολὴν 

᾿- λέγ ὧν ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ 

16. ὈὉγοῖπον οὗ Ἀΐγη Βαίηθ ἴα 188 ἀδυ 655. Ὧθ 15 

ς , 10 δ᾽ - ἀγαπῶν τὸν 
ἘΔῺ γχσὶρμξ ΟΝ: ΤῊ. (οι 6) - ἰονίηβ᾽. - 86 

ἀδελφὸν. αὐτοῦ ἐν τῷ “φωτὶ μένει, - 
Ἑτχοίπου: οξδίπν. ἰπ ἐμ6: Ἤρῃξ Βα ἴθ τουαδίσηρ, 

ἕως ς ἄρτι. 

ΤῺ [ὈΘΥΞΟΩ]]. 

καινὴν- 

δΊσθδαν. 

βαν ΩΒ ἴὰ ἐδ6 πεμὶ ἴο Ἐ6 δαιὰ : 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν᾽ 

Ἵ Ψ0ΟῊΝ 2: 8--1ὸ 

ΣΟ 8 ψΏοΪΘ ποσὶ 8. 
3 ΑΠΩ ὃν ὑπὶ5 γ6 ἢδνδ 
με Κονψιθᾶρα ἐμδὺ τ 
ὨδνΘ σοῆβ ἴο ΚΗΟ 

᾽ ὩΘΙΏΘΙΥ, 1 - τα 
οομθθπθ ορβοσνίπρ ὨΪ5 
σοι δ η͵τηθηΐβ. 4 Ηδ 
μοῦ 5ᾶυ8: “ἽἹ  ἤδνο 
ΟΟΠ6 ἴο ἸΣΠΟ ὨΣΓΏ,᾽" 
δὴ γοὺ ἰβ' τοῦ οὉ- 
Βουνὴρ ὨΪ5 σοχητηδηά- 
Ταθηῦβ, 15. ἃ ᾿ἰἴδυ, δηᾶ 
[1ῃὴ6 χαΐϊῇ ἰ5 ποὺ ἰὰ 

δ Βυὺ 
ΨΏΟΘΥΘΙ 065. ΟΌΒΟΥνΘ 
Ὧϊ8 Ψψοταᾶ, ἐὑχαντι]ν 
τη. [15 ΓΡΘΙΒΟῺΪ [8 
Ἴονο οὗ αοα Ὧδ5 ὈθΘῺ 
τηϑάβ ρογίβοί. Βν ὑπὶβ 
ψΘ ἤδϑνθ {ῃ6 Ἐπον]- 
ραρα ἰπμϑὺ τψὸ δῷ ἢ 
πηϊο ΠΏ Ὠΐμ. 6 Ἐδ 
ὑπαὺ 585 Ὧδ6 γϑϑ 5 
ἴ πο αἰ Ὠΐτα 
ἰβ. ὉΠ6Θ6Ι ΟὈΪ]σϑύϊουι 
ὨΪΤΏΒΘΙΣ αἷδὸ ἴο Ρὸ ὨᾺ 
νναϊκίηρ 1ιϑὺ 85 ὑμδὺ 
ΟἿ6 ΨΘΙΚοά, 

1 Βοϊονεβᾶ οἕθϑ, 1 81} 
"τι ηρ σοῦ, ποῦ ἃ 
ὯΝ σοι ϑησιηδηῦ, 
Ῥαὺ δὴ οἱ οοχητηδα- 

Ἴ ταῦ: ΒΟ γοῦ: αγα 
δᾶ ἔσομπλ Ε{Π6] Ὀαρὶη- 
᾿Ὡἰησ, ἜΔΙ5 ὉἹα ᾿σοχ- 
ταϑλατηθηῦ 15 ὑπ ψογὰ 
ΨΏΪΟΏ τὸῦ Ὠρϑζᾶ. 
8 Αρϑίῃ, 1 8ιῃγ- Ὑτιϊϊτσ 
Χχοτ ἃ ΘΟ σΟΙΏΤΩΒΠΕ- 
χηθηῦ, ἃ ἔδοῦ. ὑμδὺ 15 
πὸ ἴῃ ἰδ σα5ο δηα 
ἴὰ Ὑουκβ, Ὀθοϑιβθ᾽ 88 
ΔΑΥΚΏΘΒ5. 15. Ὀϑδϑὶηρ 
ΔΘ 04 ὑῃ6 -ὑτὰ8 
σὺ 15 διτοδάγ. β81η- 
᾿1ὴρ., 

τ ϑῈ8 ΕἸ ΈΊΤΗΝ Ἴβαν 5 41: 
ἶβΒ ἴθ {πὸ ἰρῃὺ δηᾶ 
γοὺ ιδίθϑ. 5. Ὀσοΐου 
ΒΒ ἰὰ - [6 δ ΉΘΕΒ 
ὉΡ ἴο τὶρὴ ποῖ. 10 76 

ὑδαῦ -Ἰονοϑ ἷβ Ῥσούπου 
τουϑίηβ ἴῃ {6 ἭρὮὗ, 
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καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν: 11 ὁ 
διὰ {8} -οαῦξοευ ἰὰ Ἀπ πο [|5; 186 (οτ6) 

δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ 
μυὲ δαίϊης ἰῃα Ῥσοίδεςσ οξδβίτη ἴῃ ἰπμ6 ἀδυκηθ85 

ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, 
8615 δῃᾶ ἰὰ ἰδ ἀδυϊκηθθθ [6 15 ϑνδικίηε δρουῦΐ, 

καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, 
διὰ ποὲ δ6 85 Κῆονῃ ψΏΘΙΟ ἢὯθ ἰ5 δοίη υπᾶοχ, 

ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
Ῥδϑοβίιβα ἰὴ ἄδυκῆθεθ ΡἈΗηπάρα τὰ8 ἘΖΕῚ 

αὐτοῦ. 
ΟΥ̓ Εΐσῃ. 

1. Γράφω ὑμῖν, 
Τα ψιϊησ ἴο χοῦ, 

ἀφέωνται 

τεκνία, ὅτι 
1{Ὶ|| ΟΠ άσρη, Ὀθοδαβα 

ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ 
Βδνθ θθϑὴ Ἰεΐ βοοῦῦ ἰο χοῦ ἐπ 515 Ὠχοῦ ἢ 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ: 383. γράφω ὑμῖν, 
186 ἈΔΙΩΘ ΟΣ Εἴτα; Ι δὰ νυ τ ἴο τοῦ, 

πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ 
ξαίμοσβ, Ὀθοδαβα ὑοῦ μᾶνα Καοψῃ ἰμ6 (οπ6) ἔγοσω 

ἀρχῆς: γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, 
ῬοΡΙ ΔΏΣΩ; [Ιδὴ νυ ἰουου, γνοῦῃξ [ΤΠ6}], 

ὅτι νενικήκατε τὸν- πονηρόν. 
Ῥεδοδαυξα στοῦ πᾶν σοῃαμοχεῆῖ ἰῃῇ6 ψὶοκοα (016). 

ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε 
1 τοί ἰὸ χοῦ, ἐ{|16 ον 5, θθοδξθ χοῦ δανο Κῆον ἢ 

τὸν πατέρα: 4 ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, 
1μ8 Ἑδίμποσ; 1 νντοῖα ἴο τοῦ, Ζαΐμοσς, 

ὅτι ἐγνώκατε τὸδΛ ᾽ ἀπ᾿ ἀρχῆς’ 
Ῥδοδῦβα τοῦ αν Κηοννῃ ἰδ (0Π6) ἔσοσῃ ῬΟΘΊΩΙ ΩΡ; 

ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί 
1 τοῖα ἰονοῦ, γψοῦτρ [χ6 1, Ῥϑθοδβθο δίσοῃξβ 

ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν 
σοῦ δῖ πᾷ με. ψοτάᾶ. οίοε οὐ ἰῃ τοῦ 

μένει καὶ νενικήκατε τὸν 
15 τυ δι ἢ δᾶ τοῦ Βδνο σοομαθοχοα [52 1:} 

πονηρόν. ᾿ 
νυν οκεα (οη6). 

15 ΜῊ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ 
Νοὲ δὲ τοῦ Ἰονίῃθ. {π6 ψνοχὶα ποί-Ραΐ 

ες τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις 
16 (ἰξη 55.) ἃ ἐδ του]. Ἰέονοσ δῆϑομθ 

ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ. ἔστιν ἀγάπη 
ΤᾺΔΣ Ὠ6 Ἰονίηβ ἴῃ 6 ψοσ]α, ποῖ ἱΒ ἴῃβε ἴον 

τοῦ. πατρὸς ἐν αὐτῷ 16 ὅτι πᾶν 
οὗ [26 Ἐδίμοσ 1: Βΐτα; ΞΕ 8} 

τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς 
ἐμα (ἰῃ:η 5) ἰὰ {6 όσα, 6 ἄξφδείτθ οὔίβα 

σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ 
65 δδιῃᾶ {6 “ἀθδὶσθο οὗ δα ΘΚ 865 διὰ 
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ΘΗ ὑῃοθ 15. 0 Οδϑι56 
οὸὺ δα ησ ἴῃ Ὠϊΐπ 
836. 11 }Ἐ8ΒὺὉὺ Ὧ6 ὑμδὲ 
Ὠδίδθα ἤἷθ Ὀσούμο ἰκ 

ἴῃ {86 ἀδιῖκθθα δηᾶ 
Ϊ39 ψϑΙΚῖηρ ἰῃ ἰδ 
ἀδυίϊζηθοβ, δα 6 ἄοδα 
μοῦ ΚΩΟΝ  ΨΜΏΘΙΘ Ὧδ 
5. σοίῃρ, ὈδΘοδαϑ6 ὑμᾳ 
δυο Ὧ85 Ὀ]ηδρᾷ 
ὨΪ5 ΘΥ65. 

121 δὴ σεις του, 
Εὐ016 οὐ! ἄχθη, Ὀθόδαδα 
ὙΟῦᾺ 5105 ἤδγθ Ὀ66ὴ 
ΟΟΥσίνθ τοῦ Ὁ {6 
ΒΆΚ6 οὗ ἰδ ΠΒΠ16. 
131 δὴ νυϊηρ τοῦ, 
ΖΑ ΏΘΓΒ, Ὀθοδῦθθ τοῦ 
Βαᾶῦθ οοΐὴθ 0 ΚΠΟΥ 
Ὠΐση ΨΏΟ ἰ5 ἔχοι [86] 
Ὀαριπηληρ, 1 δαὶ ττὶῦ- 
ἴῃς στοῦ, ψοιῃρ ΙΏΘΏ; 
Ρβόοδιιϑα χοῦ ἤδγνα οο- 
ααοτοᾶ ὑπμαὲ ψὶοκοᾶ 
ΟΩΘ. 1 νεῖ τοῦ, 
γουὰρ ΟὨΠ]Ιάτθη, Ὀ6- 
οϑι56 Ὑοῦ δᾶνθ ΟΟΙ.Θ 
ἴο Κῆον 86 Ἐδίπου. 
141 πτῖϊΐϊο τοῦ, ἴ8- 
θυ, θθοᾶὰξθ τοῦ 
Ὦδνο σοῦθ ἴο ΚΠΟΝ 
Ὠϊπὶ ΜΏΟ ἰδ ἔσόσὰ [6] 
ὈορΙΊπΪπρ. 1 ψτῖδα 
χοῦ, ψουηρ ΤῺ, 86- 
οδδε τοῦ 816 βχοηρ 
δρᾶ ὴ6 ψοσγὰ οἵ αοᾶ 
τϑυγϑὶηβ ἰῇ τοῦ πᾶ 
χοῦ δᾶνθ οοῃαπογρᾶ 
ἴθ. ψίοκροα ΟὨ6. 

15 )ο ποὺ 6 ᾿ἰονἱησ 
οἰ 6 ψουἹᾶ οὗ 
7526 ὑῃΐηρα ἴθ 88 
ψοτ]ά, τῇ Δψοηθ ἸΟΥῈ5 
{μ6 ψοσϊᾶ, ὑῃ8 Ἰονα οὗ 
ῆ6 ἘΔΌΠΟΙ ἰ5 Ὡοὺ ἴῃ 
Ὠῖσα; 16 Ὀδοδιιϑθ οὕ τυ - 
τηὴπσ ἴἢ ῃ)6 ψοσά--- 

π6 ἄρσδβίσθ οὐ 886 

ἘΘΘῚ 8πᾷὰ μὲ ἀδ- 

Β'το οὐ δ δυὲϑ δὐᾶ 
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ἡ ἀλαζονία ᾿ τοῦ βίου, 
188 561 -δϑβϑυσαρίίοῃ οὗ 86 1186 (τχθϑη8), ποὶ ἱἰξὶ5 

ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν" 
ΟὟΤΟΣ ἐμ Ῥαΐοσ, μὰ οὗΐοῖῦ ἰῇὴ6 νοῦ [{185; 

1 καὶ ὁ. κόσμος παράγεται καὶ 
“8, 86 νου ᾶ 15 βοίπ εϑίαθ 858 {πὸ 

ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα 
ἄδϑισο ΟΥ̓, ἴμ6 (ομ6) Ραὲ ἀοΐπρ πὸ 1] 

τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
οἱίῃθ. αοἂ [15 τευγηδίηϊηρ ἰῃΐο 16 δρ6. 

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, -καὶ 
Τλτ]6 Ὅον5,: Ἰδϑὶ ΒΟῸΣ 1:15, ᾿ διῃᾶ 

καθὼς ἠκούσατε. ὅτι. ᾿ ἀντίχριστος 
ΔΟΘΟΣΑΣΩΣ 85 τοῦ ΠπΠρατᾶ ἐπδὲ ϑῃ  ο  σίδὲ 

ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ 
15 σοχχηϊηρ, ᾿ 8ηὰ ον ΔΘ Ηγ ϑίβ ΧΩΘΔΗΨ 

γεγόνασιν: ὅθεν γινώσκομεν ὅτι 
δδνθ οοτὴβ ἴο 6; ἔσγοτα 1 ψννὸ ἅτ Καοννίηρ ἰδμδὲ 

ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 19. ἐξ ἡμῶν. 
Ἰαβδὲ Ποὺ ᾿--. 115. Οὐ οὗ 5 

ἐξῆλθαν, - ἀλλ᾽ οὐκ ἦσον ἐξ ἡμῶν: 
ἐμὸν ὄϑὰθ οὐδ, Ὀᾳς ποῖ ἰμον γε οὐδοῦ τι; 

εἰ γὰλΟ ἐξ ἡμῶν ἧσαν, μεμενήκεισαν 
1 Ἰοσ οὐοξ 5 ἔμον ψεσθ, ἴον δὰ χειηβηρα 

ἂν μεθ᾽ ἡμῶν’ ἀλλ᾽. ἵνα 
ἸΣΚΟΙΥ ΜΆ ᾿ Ὧ8; μυΐϊ ἴῃ οτᾶθυ ἰμδὲ 

φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν 
τον ταῖσηῦ 6 τηϑηἱξοβίρα δὲ ποῖ {πὸ 8.6 

πάντες. ἐξ ἡμῶν. 20 καὶ ὑμεῖς χρίσμα 
81 ουῷΐ οὗ 115. ᾿Αμὰᾶ τοῦ δ οί Ὡσ 

᾿ ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου" 
τοῦ 816 αν] 5 ΣΥΟΤᾺ 1π6 ΠΟΙ͂ (ΟΠ 6); 

οἴδατε πάντες --- 21 οὐκ ἔγραψα 
τοῦ Βᾶνο πον 811 (0165) --- Νού ἼἽντοῖα 

ὑμῖν ᾿ ὅτι οὐκ οἴδατε εἰς τὴν 
ἴο γοῦ Ῥδοϑιξα ποῖ σοῦ ὅδνε Κπον τς 

ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, 
ἐγχαίῃ, Ῥυξ. Ῥϑοδυθδαο συοῦ δνθ πον 1, 

καὶ ὅτι -πᾶν- ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας 
δά ἔμπα ὄνον 16 ς-- οὐὗοξ τὰ6 ἐσ 

οὐκ ἔστιν. 
ποξ 15. : 

22. Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ... ὁ 
τς ὝὟΡ.Ο ἶ 1ῖ6. δύ΄. -1Σ ποῖ ἰδῆ (οη6) 

ἀρνούμενος ὅτι ᾿ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός; 
.αἀδηνίησ ἰμαῖ.. 655 ποῦ. 5 ἐμ6 ἐν ΕἸχέ 

. οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ 
ΤΏ15 (06) - 1 . ἴπ6 ΘΕ ΙΟΏσΙδῦ, {πε (οΠ6) 

ἀρνούμενος -: τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 
. ΑΘΏΣΊΩΣ. 16 ἘΔΊΏΟΣ δῃὰ ἴῇ “ ὅοῃ. 

οὐκ ἔστιν 

1 ΖΌΗΝ 2: 17--.22 

[8 ϑῆονν αἴβριαν οἵ 
ΟὨΘ 5 ἸΏΘΔΩΒ ΟΥ̓́ ᾿76--- 
ἀσεοϑ ποὺ οτἱρίπδαία τῇ 
186 Ἑδύμον, θαύ οτὶρὶ- 
Ὡδΐος ἢ ἰῃ6 ψοτχ]ά. 
17 ἘΠΙ ΠΘΥΟσΘ, ὑῃ8 
ΨΟΣΙΑ ἰβ Ῥαδϑίρ ΘΧΘΥ͂ 
ΔΙΑ 50 15 ἰΐ5 ἀδδβίσο, 
ρα Ὧ6 ἰμδὺ ἄοθα ἐπ 
Ψ1 οἱ Ααοα᾽ τοχηβίηϑ 
ξογονρυ. ᾿ 

18 χουῃρ ΟὨΠάγθα, 
10 15. 26 1Ἰαϑὲ ΠΟΌΤΓ, 
δηᾶ, δῦ 85 χοῦ βᾶγθ 
Ὠδασαὰ ὑμδὺ δηὐοησίϑῦ 
15. ΟΟΙΏΪΩΡ, οὐ ΟΝ 
ὕβθσθ δῦ σοῦ ἴο 
ὈΘ6 ΤΏΒΏΥ 8ηο γί βίϑ; 
ἔσοσα ΨΏΪΟΩ ἔβδοῦ ᾿ σα 
δϑῖῆ [ῇ6 Κπομιθᾶρσα 
ὑμαῦ 1ὖ 15 [δ Ἰϑϑὺ μουγ. 
19 ΤΟΥ ψοηὺ οἷ ἔΥΟΤὴ 
5, θα μον νψεσα ποῦ 
ΟΥ ΟἿ βοχῦ; οὸ7 11 ἔῆδν 
δᾶ Ῥδδὴ οὗ οἱ βοσγ, 

ἴον νου Ὦδγνο τὸ- 
ΤΑΒΔΠΘα, ΜΠ τ5. Βαὺ 

[λδὺ ψϑρὺ ουὔὐ] μαὺ 
10 τηϊρηῦ 6 βῇοψῃ ὺὑρ 
ὑμαῦ ποῦ 811 δῖ οὗ ΟἿΣ 
βογύ. 29 Αῃὰ χοῦ ἤδνθ 
88. Διο ὔτηρ ἔσο ὑπ6 
ΠΟΙ͂ ΟἿΘ; 3811 οὗ τοῦ 

δνθ Κηονθᾶρθ.. 211 
ψυσὶϊα τοῦ, ποὺ Ὀδοδιϑα 
γοῦ ἀό ποῦ Κῆον [ῃ6 
γαίῃ, αὺ Ῥδοδῖισα χοῦ 
Κηον ἰδ,. Δηα θδσδιδδ 
Ὧο "6 οὔἹρίηδίθβ ΜΠ 
186 ὑσαΐῃ.. ᾿- ..-:- 

ἐ 22 ὙΜΏΟ ἰδ. {ὴ6 ΠΑ 
1 1Ὁ 16 ποῖ [886 οὔἱβ 
ἰῃαῦ ἀθηΐθα ἰῃδαὺ 96- 
55 ἰδ δ ΟἸἾτϑὺῦ 
ΤῊΪ5 ἴα ὑῆ6 δηὐοητιβῦ, 
[886 ὁὴδ ὑπδὺ ἀθῃΐθα [μ6 
ἜἘΔΙΏΘΣ δορὰ ἐμ ϑοη. 



1 5ΟΗΝ 2: 28---ὃ9 10δ4 

28 Ἐϊνούγοῦρ ὑμαὺ ἀ8- 
Ὠἰδα [Ὧ6 ΞΟ. ἀοαβθβ ἢοξὲ 
Βδᾶνο ὑ86 ΡΒ ΟΔΘΣ οἰ μου, 
Ἐδ ὑμαῦὺ οουΐδδεθς [86 
Ξου 85 ἰδ ἘΆΓΏΘΥ 81- 
50.. 234 Α5 ἴοῦ τοῦ, [οὶ 

28 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ 
- νου οῦθ. 186 ἀδηνΙ5. 186. ϑὅου ποί-Ραΐ 

τὸν πατέρα ἔχει" ὁ ὁμολογῶν. τὸν 
ἴδε Ἐδίμοσ 615 μβανίηρσ; ἰδ8 (οπ6) ΠΟ ρακσῖπας 1μ8 

υἱὸν: καὶ τὸν πατέρα. ἔχει. 24 “Ὑμεῖς 
Ξὺλ 8ἴδο. ἰῇ Βδίμοσ Π6 15 βανίπᾷ. 

.δ : ἠκούσατε. ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν] ὑμαῦ ψΜΏΙΟΏ τοῦ Βανα 
ΥΩ ουοῦὺ ξοαιάῦ: ἔσο Ὀθδσίηηΐσιθ, ἰπὰ χοῦ | ραχαὰ ἔγογῃ [86] ἢ6- 

μενέτω. 5 ἐὰν ἐν ὑμῖν. μείνῃ σιληΐηρ τοιλϑῖῃ. ἴῃ 
τοῦ. 1ὖ μαῦὺ ψΜΏΪΟΩ 
χοῦ δύνα Ὠραζα ἔσοχῃ 

Ἰοὺ Σὲ ὈΘ σοϊηβίηϊησ; ἰξενὸσ 'ἴὰ συοῦ βῃϑουαᾶ τϑσαϑδῖμ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν 
ΠῊΣῚ ἕσοσα., Βα ΠΡ χοῦ Ποδγά, δἷἰθϑο τοῦ ἴὰ|} [006] Ῥδρίηηΐηπρ τὸ- 

; . ΐ Ϊ τσ, τοῦ τ υἱ καὶ ἐν τῷ πατρὶ .". μενεῖτε. ΙΏΔΙΠ5. τὰ Ὑοῦ, 
τῶν. ἰῷ - δᾶ. Ὧὰ.. 6 Εδίμοσ τὐοῦυ Ψ|Π τουαδίῃ,  Ἡ111- 8150 βρἰᾶρ. ἴῃ 

25 καὶ αὕτη ἐστὶν. ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς  υπίο͵. ψὶ μ6 . ὅθι 
Αὐτὰ ἰδ. 15 μα --ρσοόχηϊβθ. ΗΠ Π6 854 ἰῃ αὐΐοῃ ψἰδα ἐἢ6 

ἐ | ἘΠπτύμοτ- ἐπηγγείλατο ἡμῖν, -τὴν. ζωὴν τὴν αἰώνιον. | Εαύδοτ. 25. Ἐ.): 
τ θυριαιδοά. ἴουβ, 6 6 ἰ(δ6 ἀνοιιδϑξϊηρ. ΙΏΟΥΘ, ὑμὶβ 15. ῃ8 

26. Ταῦτα ἔγρα ὑμῖν περὶ Ῥτοῃλῖϑϑα ἐῖπρ' μαὖῦ μ6 

᾿ς 656 ({Π10}55}- 1 νι τοῖο ἴο γοῦ δροιῖ ] ̓ἰσαβοὶῖ Ῥχοχαϊθθά.: 5, 

.- τῶν. 5-πλανώντων ὑμᾶς. 21 καὶ ὑμεῖς [ὑμ6. μὲ θ Θνεσιϑυπρ, 
ἐδ (ους 5) τωβκίηρδ ἴο αὐτὶ : σοῦ: : εὐοῦ .. 26 ΤΏΘΒΘ.. ὑΠίηρΕ Σ 

τὸ χρίσμα: ὃ. ἐλάβετε -: ἀπ αὐτοῦ [τῖϊθ τοῦ ἀροὰξΐ ὑμο88 
186 Βιλοίῖσας ΕΜ ΏΪΟΒ. τοῦ τεοοινεαᾶ το δῖα | ΜῺΟ 816 ὑσψίὴρ ἰο ΠγΪ5- 

μένει" , ἐν -ὑμῖν, “καὶ οὐ ᾿ χρείαν [ἰϑ8 τοῦ. 27 Αῃά 5 
1} 15 ταυιδίηϊησ . ἴῃ σοῦ, αηᾶ. . ποΐ Ὡραᾶ [ἿῸΓ τοῦ, 6 δ δ] 

ἔχετε. ἵνα τις [ὑδαῦ Ὑοῦ τϑοθῖνϑα ἔτοχα 
χοῦ 8:16 μανίηκ ᾿ ἴὰ οτᾶοσ ἰμδὲ ΌΣΟΙ Ϊ ὨΪΠῚ ΓΟΙΏΔΙΠ5. 1)... τοῦ, 

᾿ διδάσκῃ ὑμᾶς ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ: δπα χοῦ Ὧο Ὠοῦ ῃθϑᾶ 
ΤΩΣ 6 ἔδδοῃῖηθ τοῦ; οὰὺδ (65. ἴ1Π6Ὸ οξμίτη ΒΨ ΟΩΘ ὕἤο Ὀ6 ἰθδοῆϊηρσ 

᾽'χρίσμᾷ διδάσκει ᾿ ὑμᾶε “περὶ πάντων, [ξοῦ; Ὀαῦὺ, - 88. [88 
δηοϊηθ ἰ5 ἑαδοδίηρ σοῦ δροιδ 811 ([ἰηΡ5), δῃοϊηὐϊηρ ἔγοσχ Ὠἰτγ 15 

καὶ -ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν: ψεῦδος, καὶ | ὑδδοῃίπρ τοῦ δρουΐ 411 
δ ἰτὰο- ἰ5- αὐ ποῦ. 1{|ἰ5 616, πὰ [Ὠΐηρδ, δηα 15 τὸ’ αηᾶ 

καθὼς. τς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε 15. ὯΟ 116, ϑηα αδὺ 85 {Ὁ 
δοοοτάϊησ, 85, ἰδυρηλ “ὑοῦ, θ6 χοῦ χϑχηϑιηην᾽ μ85 ἰδυρηῦ. τοῦ," τ6- 

ἐν... αὐτῷ. 38. Καὶ νῦν, τεκνία, δίῃ ἰὼ απο ὙΠῈ 
ἴα γα." οι Π Αδᾶ, ον, . “: 6 ΟΠ άγρη,  Ὠ]τ. 28 50. πον, 110016 

μένετε ἐν αὐτῷ, . ἵνα. ἐὰν [Ομ άτγοα,. - τϑιηδί 1} 
πίοι ΤΕ Ὠἷτι, ὑμδὲ 
ΜΘ Ὧ6 ἰ5. τηϑᾶβ 
χηδηϊΐοϑῦ 6 τᾶν αν 

, ΥΘΘΏΘΕΒ.- Οὗ ΒΏΘΘΟΙ; 8η4 
ποῦ: 6 βῃϑιη)θα δ'ΝΑΥ 

εἶα οτάου μαὲ. ἰδ εν ῦ 

ετοὴ φανερωθῇ - " ᾿ σχῶμεν 
6 βδου]ᾶ Ρὲ ταδε!δοδίθα ; νε τλρμὲ μᾶνθ 

«παρρησίαν - καὶ -: μὴ ᾿ αἰσχυνθῶμ μεν. --- 
ΞΡ Κθῦαθ δηὰ τοῦ οὐ ταϊρμΐ δ6 Ραΐ ἰο ββδῖδα 

Ῥὲ τὸῦ τευ δίῃ ἴπ' ΠΝ 

ἀπ᾽. αὐτοῦ ἐν: τῇ -- παρουσίᾳ . αὐτοῦ. [ἔτζοτα! δίχα. αὖ - 15 
ἔτοα πὰ ἱπ πθ΄: Ὀσαβθῦςα “ ΟΕ Ἀπ. [ὈΓΘΗ͂ΘΏΘΘ.. 29 1 τοῦ 

29. ἐὰν ἘὨεἰδῆτι ὅτι δίκαιός ἐστιν͵,  Κον, ὑμαὺ Ὧδ 15 τίρῃ- 
ὕροιιϑ, τοῦ ρβϑὶῃ 086 

Κηονοᾶρα ὑμαὺ ὄνοῦγ- 
ΟὩ6 ΨὯοΟ υγχϑούϊσοϑ 

τς ΤῈ νοῦ. γοῦ 580 δῆτε Κηον. μαῦὶ υἱρϑίθοιβ. 6 15, 

ὁ: ποιῶν -τὴν ᾿ γινώσκετε: Ὁ ὅτι - πᾶς 
ἀοϊπῃβ 86. ΟΥΟῪ 8.6. κπονίηξ ταὶ ονοεσοῦθ {πὸ 
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αὐτοῦ ᾿ γεγέννηται. δικαιοσύνην ἐξ 
ὨᾺ - 6 Ὧ88 θ6θὴ βοποσζαίβα, ΤΙ ϊθοιιβθϑθ ουΐ οὗ 

3 ἔΊδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν 
566 χοῦ ΨψΒδῖ βοσγΐ οὗ Ἰοναὲ Ὧξ5 βίνθῃῃ ἴο τὉ5 

ὁ πατὴρ ἵνα. ᾿ τέκνα θεοῦ 
με "ΕΔΊΒΟΙ ἴῃ οτᾷᾶσδσν ἐπὶ Ομ] χει οἵ σοῦ 

᾿ κληθϑῶμεν,, 6Ὠ5ὉΌ2ω καί. ἐσμεν, διὰ 
Ὑ6 ἐβου]ᾶ ἐξ οαΠ6, δρᾶ ννε δῖ. ΤΏσΣουΡἢ 

τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς 
1815 (106) ἴθ τοῦ ποῖ 15 κονίην 5. 

ὅτι. οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2 ᾿Αγαπητοί, νῦν 
Ὀθοϑιιβα: πού ἀ Κποὸν Βίτη. 

τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ "ἰοὔπω, ἢ 
Πάτα οΥ αοα νν6 818, Δα ποῖ 85 γοΐ 

᾿ς ἐφανερώθη τί “ ἐσόμεθα: οἴδαμεν: 
Ὑγ85 1ΐ ταϑυξοβίβα τγπϑὲ τνέ 56.811 θ6. ὅ7ε Πᾶνε Κπόνσαι 

ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ̓ ὅμοιοι 
ὑπαὶ ἱξέανεσ. 6 5ῃουᾶ 6 ταϑῃϊξεδίοᾶ (0.65) 1 

αὐτῷ ἐσόμεθα, - ὅτι ᾿ς ὀψόμεθα αὐτὸν 
ἴο τὰ Ψὲ ΨΠΙ Ῥθ, Ῥδοδῦβα νὰ ΠΉΔΗ 566 Ὠϊπ 

καθώς ἐστιν. 8 καὶ πᾶς ὁ ἔχων 
ΒΟσΟΥά 5 85 ΒΕ 15, 

τὴν ἐλπίδα ταύτην ᾿ἐπ᾽ 
ἴθ Βορὲ 1«|53 ὡροὴ 

ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν. 
ἈΠΏΒΘΙΕ δοοοτάϊηβ 8ἃ5 ἰπδὲ (οὔ) ρᾷσθ ἢ ἴ5. 

4 Πᾶς ὁ 

αὐτῷ ἁγνίζει 
ῃ 615 ΡΣ 1 ΠΣ 

᾿ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ 
ἜνΝΕΥ ἰδ6 (06) ἀοίΐϊῃε ἰῇ. βδἷπ 8150 

τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν 
ἴμ8 1Δνν ]Θ 556 55 6 ἰ5 ἀοίπρ, δὰ {π8 5 15. 

ἀνομία. 5. καὶ “οἴδατε 6 ὅτι 
186. Ἰανριφέδηεςο, Αρὰ τοὺ δᾶνα Κηοννιι ἰδεῖ 

ἐκεῖνος ᾿ ᾿ἐφανερώθη ἵνα τὰς 
ἐμπδῦ (οῃ 8) Ὑ)ὰΒ τα οβ θα 1ὰ οχᾶθν μαι. . οἶδε 

ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ 
5115 {1:1 τα. ἐπ ὌΡ, δρᾶ: βΒ'χι Ἰὰ ΠΕ 

οὐκ. ἔστιν. 6. πᾶς ὁ -ν αὐτῷ μένων. 
Ὧοΐ 185. ΒΟ Σ [88 (σπ6) ἀπ ᾿Βίχα΄ τεχηδιπίῃβ 

οὐχ ἁμαρτάνει- πᾶς ὁ... ἁμαρτάνων οὐχ 
ποῖ 5 5: ΩΡ; - ἜΝΘΙΣ ἰμ6 (06) δἰῃηηξ., ποῖ 

ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 
Δ85 Β6θὰ .. δὰ. ποίτ-ραϊ ἘΠ 85 Κῃονι Ὠλμι. 

7 Τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς: 
ΤὐτΠθ σαάσθ, ποοῦθ Ἰαί σωϑδκα ἴοι οῦσ. - τοῦ;- 

- ὁ ποιῶν. τὴν δικαιοσύνην δίκαιός. 
186 (6). ἀοίΐπσ ἰίἰῃθ σὶρῃϊθοιξηθθα. τὑἱθηΐθοιβ 

ἐστιν, - καθὼς ἐκεῖνος -. . δίκαιός - ἐστιν" 
Ὧθ 15,.. δοςοχάϊῃρ ὃδ5ὁ ἰμδὲ (οπ6) αἰραίδουξ. ᾿ ἦ5᾽' 

Τιονοᾶ (οῃ 65) , ὯΟΨ 

ΑΠΩ ὄνοῦν ἰδ (οπ6) μανΐηρ 

Ἵ 90ΟΗΝ 8:1---Ἐ 

ΤΡ θοῦ σ 655 85 Ὀ66 ἢ 
Ῥοα ἔγομπι Ηἶχῃ. 

3 Ξθο. ψῆθὺ βοζὲ οἵ 
Ἰονα ἰδ. ἘΘΏΘΣΥ 

Ὧδ5 ρίνθῃ τἰ8, 50 ὑπαξ 
6 οι α Ὅδ6 οδ]16ὰ 
ΟἸΠΙάγρη. οὗ Οοα; δηά 
ΒΌΟΩ ψὰ 8186. Τδαὺ ἰδ 
ΨΥ ὑῃῇθ νου .ἄοθδ 
τοῦ δῦ ἃ Καον]θᾶρα 
ΟΥ 5, Ὀδοδιθα 1 85 
Ὡοῦ σοΙηθ ὅο ΚΩΟΥ͂ γα. 
2 Βεϊονθᾶ οὔιδϑ, ον 
ψἷὸ 816. οῃ]άτθῃ οἵ 
αοά, δαξ 85 γοῦ ἢ Ὧ85 
ποῦ ὈΘΘῚ χτηδαᾶρ τ281- 
Τεοὺ τμαῦ 8 5181] Ῥ6. 
ῥ}Ὸ ἄο Κῆον μϑὺ 
ΜΏΘΏΘΥΕΣ Ὧδ6 ἰ5. τηϑᾶ8 
τα ϊοδῦ 76 5131] Ὀ6 
ἯΚΘ Ὠΐμα, Ὀδοϑδα 6 
5811 566. Ὠΐγη ᾿πιϑὺ 85 
6 5. 8 Αῃμᾷ δνϑυύγοηρ 
ΜΏΟ 85 [15 ΒΟΡ6 βοὺ 
ὍΡΟΣ Ὠΐτὰ ὈΌΤΙΗ δ 5 Ηΐμι- 
56 7αδὺ δ5 ὑδδαῦ ομδ 
15 Ὅτ. 

.4 Ἐνουγοὴθ Ψ)Ὲ0Ο 
Ῥγδούϊδοο βίῃ ἰδ. 8150 
ὈΥδούϊοηρ Δ ]ΘΕΒΏΘΒΘ, 
Βα 50 5'ῃ ἴδ. 18.|0}]1655- 
Ὧ655.. ὅ Ἴοτι. Κπον,. ἴοο 
εἰπαῦ:, ἐμαῦ.-- Ὅπ6. Ψ 88. 
δ α6 χηϑηϊξθϑὺ ἴο ἰδ 
{ΘΝ [ΟἹ] 5105, δηᾶᾷ 
ἴ6γΘ 15. ὯΟ δῖ: ἰὼ Ὠΐτα. 
6 ΕνΘυΟΘ τϑηϊδίηϊηρ 
χὰ τυπΐοι. ἢ Ὠϊτὴ 
ἄορθα οῦ ὑγϑοίίοθ βίη; 

ὭΟ Οὔδ ὑμδῦὺ. ὑγϑούϊοθσ. 
βἴπ “δΔ5. ΕἸΌΠΘΙ ᾿ 566 ἢ 
Ὠΐμλ ΟΥ σόα ἴο ΚΟΥ 
τα, 7 Τὰ 016 ΟΠ άΤΘΩ, 

οῦ. Ὧο ὁπ τηἱβθθά 
τοῦ; 6 ὍῺΟ ΟδΥ- 
ΤΟ ΟἹ ΤἸΡὨΘΟΙΞΏΘΕΞ 
ἰ5 τἱρηύθουβ, 71α8ῦ. 85 
ὑδιϑύ. οὐδ᾽ 15. τσ; οι. 
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8 ὁ" ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ 
ΤῺ6 (ο6). ἀοὶπ ἱἰῆ6 51 οὐΐοῦ 1μ6 

διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ 
ὨφΘν] ἢ 15, Ὀδοβθο ἔγοω ὈΘΞΊ δ ἰμ6 

διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη 
Ὁθν 15 Βαηΐπθ. Το (μἰϊ8 νγ»ὰ8 τλβδοϑοίθα 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύστ 
ἴθ ϑοὴῃ οξίῃεο οά [1ἢ οσγᾶδφσυ δύ ἢ γηϊσηΐ ἰοοβο 

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 
τὴ νοῦ οὗ 6 Ῥόν]. 

9 ΓΙᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ 
Ενοχν ἰδ6 (06) δδνληρ ΘΘὴ βοπμοχαίθα οὐἵΐ οὗ 

τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι 
{16 ΘΟοά ΕἸ ποὺ δε 15 ἀοϊῃς, Ὀδοβῦδο 

σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ 
8568 α ΟΥ ἢ ἱπ Βίηχ 5 σϑσηβίπίηθ, πα ποῖ 

δύναται ̓  ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ 
Ἠ6 15 8016 ἴο Ὀς δἰῃῖηξ, Ὀθοϑιθα οὐδοῦ ἱπὸ αοα 

γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά 
ΒΘ 85 Ὀθϑθὴ σοηρσγδίθα. ΤῈ 115 (ἐ1π 5) τηδηλζοϑδί 

ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα 
15 ἴπῈ σὨΠάσορη οὔίμῃθο Οοα δι [πῃ οὨΠ]ᾶσθη 

τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ ποιῶν 
ΟΥ 1ῃ6 ΒΘΘνῈ; ον ἰπὸ (οη6) πού ἀοϊηβ 

δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ 
τἰσϊθουβηθϑβ ποῦ ποῖ ουΐοξ ἐῇς Οαοῦα, δῃᾶ 

ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
6 (ομ6) ποῖ Ἰονίπα {με Ῥτοίδου ΟΥ χη. 

11 ἘΣἼὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν 
Βροδθθ {815 ΠῚ 6 χρϑβοῦθ ΒΊΟΣ 

ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα 
χοῦ Βοαδαχάα δα}: ὈΘΕΙΒΏΪΡ, 1Ὲ οχᾶοσ ἰμδΐὶ 

ἀγαπῶμεν ἀλλήλους: 12 οὐ καθὼς 
Ὑγ8 ΔΚ) ΡῈ ον ΟἿΘ δηοίμου; Ὠοΐ ΔΟΟΟΓΙΑΪΩΡ̓ δἃ5 

Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ 
Οδίΐα. οὐΐοξ 6 ψὶοκοᾶ (0868) ἔἤθννᾶ ϑδῃὰᾶ 

ἔσφαξεν τὸν΄. ἀδελφὸν αὐτοῦ: καὶ χάριν 
6 βιδυβητογεα τὼ6 Ῥχοίΐμοσ οξῃΐτα; δηᾶα ἐθϑηΚ8 

τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα 
ΟΥ αὶ βἰδυσμίοσοα Θ εἰ Βρδοδδο 6 ΨΟΣΚΒ 

αὐτοῦ πονηρὰ ἣν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
ΟΥ τὰ ὉῚΟΘα ννᾷβ, {86 (ο165) α οὗ ἴῃ6 Ῥὑχοίπον 

αὐτοῦ δίκαια. ΝΣ 
ΟΥ Εἰτπλα τἰσηΐθοιβ (0η65). 

18 Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ 
Νοῖ Ρὲ τοῦ Ψψοπάοσχίηρ, Ὀχοίῃουβ, 15 15 βδίϊῃρ 

ὑμᾶς ὁ κόσμος. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι 
χοῦ {δ6 ΟΣ γε αν Κῆοννὰ ἰμδί 

μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
ΜῈ ἔδνο βἰθρϑα δούοξββ οὐδοῦ ἰῃ8 αἀφαίῃ ζηΐο 
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8815 ΨὴΟ ΟδΥΥΪΘ5. ΟἿ 
β'ῃ οτἱρίηδίθα αἱ ἰῃ8 
Ὠδνΐ, Ὀθοδδα [88 
ΘΙ Ὧδ5 Ὀθθῃ 5ἴη- 
Ὠἰηρ ἔσο [86] Ἀ6- 
σἰηίησ. ΕΟΥ 1 
Ρισροδβθο ἰῇ86. ϑβοῦ οἵ 
αοα ν85 τηδαᾶδ τϑῃϊ- 
θϑύ, Ὡδυθῖν, ἴο ὈΥθακ 
ἋΡ ἐπα ΨΟΥΚΕ οὗ [ῃ6 
Ὠ6.]}. 

9 Εν ΨΜΏΟ Ὧ85 
Ὀδθὴ Ῥοσὰ ἴσχομ -οα 
ἄοδα ἢοῦ ΟΕΥΙΨ ΟἹ 51}, 
θθοδαδο ΗΪῸ [Γορχο- 
αἀπούλνθ] β6θα σγϑιδίη5 
ἷἴὰ ΒΌΟΗ ΟἿΘ, 8πα ἢ 
οϑηηοὺ Ὠγδοίϊοθ βίῃ, 
Ὀθοϑθθ Ὧ6 85 Ὀθρῃ 
ῬΟΙῺ ἔτομπι Ὕἀοῦ, 
10 ΤῺΘ ομϊάτσγθῃ οὗ αοά 
δοιὰ 6 οὨΣΠ]ασθ οἵ 
[6 6. δ΄ ουϊαάθης 
Ὁ ὑδὶβ ἔδοῦ: Ἐγουν- 
οὔθ 0 ἀοθα ἢοῦ 
ΟΔΥΤΨ ΟἹ ΣΙΡΘΟΌΘΏΘΩΚ 
ἄοο5 ποῦ οχϊρίηδία 
ψιίὴ Οαοα, ποῖῦμοσ 
αοο5 ἣθ ψῇῆο αἄοδς ποῦ 
Ιονθ 5 ὈΓΟΥΏΘΓ. 
11 ΕἘῸΓ (5 ἰ5 ἐπ 
τθϑθαρθ ΜΏΙΟΏ τοῦ 
Ὦδγθ ποατζτᾷ ἔγοζῃ [{Π6] 
Ρορσιπηϊηρ, ἐμαὶ ψ6 
ΒΟ α αν ἴον ἔοσ 
ΟὯΘ δῃοίῃοσ; 12 ηοΐ 
ΜΚ6 Οδίη, ψὯΟ οτίρ- 
ἰηδίδα ψὶ [6 ψλοῖκοὰᾶ 
ΟὯΘ δηῃα ἰδυρηῃϊογρα 
Ηἰς Ὀχούμοῦ. Απαῖ ον 
[Γὴ6 58.Κ Οἵ νϑὶ 
αϊᾶᾷ μὸ βδιρι νου Ηἰσαἢ 
Βδοδϑιιθ6 ὨΪ5 ΟΥ̓ἁ 
ΨΟΙΚΘ οΙ6 ψ]οῖκοά, 
ὈῬᾳ0 ἰοϑθ οὗὐ ἢϊδ 
τοίου [Χ616] σ]ρῃ- 
ἔθος. 

1300 Ὡοΐ ΙΏΒΙΥΕΙ, 
ὈΓΟΙΏΘΥΒ, ἰδαύὺ {86 
ψοι]α μαΐοα του. 147. 
ΚΗΟΥ ὀὺὸ ἤδνθ ὑϑεβοᾶ 
ΟΥ̓́ ἴτοηχ αἀδαίῃ ἰὸ 

1057 

τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς: 
6 Ἢζο, Ῥεοδυβθα 6 416 Ιονΐῃρρ πα Ὀγχοίμεοιβ; 

ὁ μὴ ἀγαπῶν. μένει. ἐν. τῷ 
1πῃ6 (06) ποῖ Ἰονίῃβ 15 γουαδιηΐϊηρ ἃ ἰἴμ8 

θανάτῳ. 15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν 
ἀρδίῃ. Ἐν ἴδε (οπ6) παρ ἰδ Ὀτοίῃοσ 

αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε 
ΟΥ̓ τὰ ΤᾺΘΏ-ΚΊΠΘΣ Δα 15, δηᾶ σοῦ αν ον 

ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος. οὐκ ἔχει ζωὴν 
δαὶ δνοχν ΤΆΒΏ- ΚΙ ]Π16Γ Ὠοΐ 15 Ββανίῃβ 116 

αὐτῷ μένουσαν. 16 Ἐν τούτῳ 
ϑνοσιαϑίίησ ἴἷπὰ ἈΠῸ τογαδὶττ. ΤΩ τι 15 

» ΄ Ἄ 2 ΓΖ - ΕΣ .- 

ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, Ὅτι ἕκεινος 
να αν πο ἴδ6 ονθα, Ὀθοϑβα ἐμπδὶ (ομθ) 

ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν" καὶ ἡμεῖς 

αἰώνιον ἐν 

ΟΣ ΄Ὁ59 ἰξβαὸ 5001 οξηΐϊα παρυΐ; δά ψ 8 

ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς: 
816 ΟἸΏΘ ΟΥΟΕ {88 Ὀχσοίμθυβ 18 ΒΟῸ15 

θεῖναι. 1 ὃς δ᾽ ἂν νιν ἔχῃ Σ᾽ τὸν 
ἰο ρυΐ. ψηὴο μὰξ Ἰἰκοὶν σὰϑν 6 Ὡανίπβ δα 

ίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ 
μθ Ὡθβϑῶβ) οἵα ψοσὰ δηᾶ πϑτηδν ΡῈ θθοΙαἰπΒ 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ 
{π6 ὈτοΐῃοΓ οὗ Πἰτὰ Ὡρεἕά Βμανὶὴδ διὰ 

κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ 
Ὧδ6 ταϊσιΒΐ ας ρ. ἰδ6 Ὅονν6}5 οΥ τὰ ἔσομαι 

αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει. 
Η, πον ἴ 6 ἴονε οείῃε Οοᾶ [15 σϑυϑίλ]ηρ 

ἐν αὐτῷ; 1 ΤΕεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν 
πὰ πα - Ιὐϊι6 σὨΠἄτθη, οὶ τὴδν Μὲ ΡῈ Ἰον!ὴ 5 

λόγῳ δὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ 
ἰο Ἄ ΑΙ, ρῆμα ἕο πε. ἰοῶσαθ μα ἱπ Ψοσκ 

καὶ ἀληθείᾳ. 
δρᾶ ἐτυΐῃ. ᾿ ΝΝ 

19 Ἐν τούτ νωσόμεθα ὅτι ἐκ - τῆς 
τ 1ῃ Ἐμιοῦ ὩΣ 58.811 ἵἔξπον ἰμαὲ οὐδοῦ {πε 

ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ΜΝ ΝΟΤᾺ ς “είατο, δῃᾷ 1Δ ἔτοπὲ οὗ πἰχὰ 

- πείσομεν τὴν καρδίαν. ἡμῶν. 20. ὅτι 
ννο 5181] Ραββα πὸ παᾶσί, οἔιδβ. Ῥθοβδίβα 

᾿ἐὰν τς καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, 
1 ΘΥΟΥ τῇδν Ὀ6 Καουίβ ἀοῦγη ἡ ΟἿ 15. πα ϑασῖ, 

ὅτι. -μείζων ἐστὶν - ὁ θεὸς τῆς 
Ὀϑοδῦξο ει ραίον δ  - ἴδε αοα ΟΣ [8 

καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. 
Ἐροτς ὃ " 5 Δ8:4Ὰ μι6 15 Κῃονίηδ 811 ([Π1Π65). 

21 ᾿Αγαπητοί ἐὰν ἡ καρδία μὴ 
τονκα, (ὁπϑϑ ᾽ ἱξονοσ με Βρασΐ δοΐὶ 

. καταγινώσκῃ, παρρησίαν 
ΤᾺΣ Ὀ6 ΚΠΟΨΊΏΡ ἀονν ΟἿ, ΟἸΒΡΟΚΟΏΏΘΕ5 

1 ΨΟΗΝ 58:1---21 

ἢῖ6, Ὀδοϑῦδθο Μὰ Ἰονθ 
86 Ὀγοΐμουβ. Ηθ ὯΟ 
ἄοθϑ. οῦ Ιονϑ σου 5 
ἴὼὰ ἀδαίῃ, 15 ΕΘ 6 
-ΨΏΟ Ὠδῦθϑ ὨΪβ5 Ὀσούῃθν 

5 8 ΙΔΔΏΒΙΔυΟΥ, 8 
χοῦ Κηον. ὑπαὺ Ὧο 

ΤΑΘΙΒΙΘΥΘΙ Ὧδ5 ΘΥΟΧ- 
Ἰαδῦϊηρ. 116 τϑηγαίΐτι- 
ἷὰρ ἱἰὰ Βἷπι. 168Βγν 
τηῖ γ͵ὺ πᾶν σομ8 

ἰο Κποῖν ἴον, Ὀδοϑ56 
ἐμοῦ οὔθ βυσσθηοχοα 
ὯΪ5 501 ΓΟΥΓ 15; δῃᾷὰ 
ΜΘ 816 066 γ᾽ ΟὈ]σα- 
ἰϊοῃ ὅο ΒυΓΓΘΒΩ͂ΘΥ 
[Ο7] 5015 ἔοσ [ΟἹ] 
Ὀγούμοιβ. 17 Βαὺ ψπο- 
ΘΟΥΟΡ 85 ἰμϊ8 ψΟΥα 5 
ΤΆΘΘΏ5᾽ Ι͂ΟΥΓ., Βυρρογύ- 

ἴὴρ 116 δια Ῥθῃο]αϑ 
Εἷς Ὀσούμοσ δανίηρ 
ποραά 8ῃαά γο βῃι 5 
[86 ἀοοῦ οὗ Ὠϊδ ἐβῃᾶοῦ 
ΟΣ πΒΙΟΩ5 ὉὈΡΟῺ 

Πα, 'ἴἢἃἪ ψῆϑὺ ΨἈΆΚ. 

ἄοοθϑ {π6 ἴογὰ οὗ ἀοᾶ 
Τοιδΐη ἰῇ Ὠϊπὶ3 

18 ταῦ ]6 Ομ] άγθη, Ιοὺ 

ἂβ ἴον, ποίύμο ἴα 

ΜΟΤΩ͂ πὸ. ψἱὰ ῃθ 

τοῶριιθ, ΡΣ ἴῃ ἀθρὰα 

δῃηα ὑσαίῃ. . 

19 ΒΥ ἰμϊ5 ψὸ 58.811} 
ΚΩΟΝ -ὑμαὺ- ψο οτἱρ- 
ἰλϑίθ αἰΐα ὑπ ὑζυδῃ, 
δι ἃ ὸ 518]} ΘΙΘΌΣΘ 

ουτγ. μϑασὺβ. Ὀθίοσα 
Ὠἰὰὶ 2085 τορϑδσζαβ 

ψΏδύσνοΥ. ΟΣ - ὨΘΑΣῚβ 

ΤᾺΔΥ σΟΠΘΙΠΠ 5 ἴῃ, 

Ὀδοδυθα αοα ἰ5 στϑαὺ- 
ΕΓ ὑμδὴ ΟἿ ᾿μϑασΐβ 
δα Καοτϑ 811 65. 
21 Βεοιονθᾶ οὔθ, 

[ΟἹ] ρα ἀο ποὺ 

σομᾶθιῃῃ [5], 6 ΒᾶνΘ 
ἔγθθῆθοβ Οὐ ΒΡΘΘΟ ἢ 
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εν πρὸς - τὸν θεόν͵, 22. καὶ ὃ [ἰονψατά Οοάᾶ; 22 δῃὰ 
τ ἐχο Δνίαθ-: ἰονγατά (6 Οοά, ᾿: Πα “’ν ἢ} δύο ο 6. Δ5Κ ψα 
ΠΝ τι Το οθῖνα ἔτοσλ ἴση, Ὀ6- ἂν ΄". :αἰτῶμεν - λαμβάνομεν. ἀπ’ ᾿ 

ἩΚΕΙ͂Σ ΜΕ ΤΩΑΣ 6 δϑκίηρ. ἵγὲ 816 γϑοοϊνίωρ - ἔτοσα 8186 ΜῈ 8.6. Οὔδεσν- 
ἴὴρ ὯΪΐϊ σομηηδηᾶδ- 

αὐτοῦ, - ὅτι ᾿ - τὰς ἐντολὰς -:-αὐτοῦ |Ἰῃηδηΐα δα 818 ἀοίηρ 
ἼΤΩ, μεν τὴν "ἴδε φοτοππαηἀπαδιῖ ᾿ οἵ νΝ ΓΝ ἰμίηρα ἰμαὺ 816 

. τπηροῦμεν :. καὶ «τὰ ἀρεστὰ  ρΙ]οαδίηρ ἴῃ Ὠϊθ Θγδα. 
ΣΙ Ὶ) ὀπεοσσίαα ειϑαηα ἐδα (1Π6}05} . Ῥ]θδϑβίηρ [22 Τηαθθα, ὑῃῖβ ἰ5. Ὠϊ5 

ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 28 καὶ αὕτη Θοτατηϑηἀτηθηῦ, ὑμᾶὺῦ 
1ὰ βισῃξ “- οὗ Αἰτὰ 8 χα ἀοϊηρ." Αμά ἰηὶβ { ἷὝο ἤδνθ ἐδιῃ. ἴῃ [16 

ἐστὶν ἡ "πἐντολὴ αὐτοῦ ε ἵνα ὨΒΙᾺΘ Οἱ Ὠ5 ὅοῃ ὅ6- 
45. {π6΄ ᾿φοτατηδηάπιοὴξ οὐ τῶ, ἴῃ ογᾶοσ ἰμαὲ 515 ΟΕ τ βὺ 8ηα Ρ6 Ἰον- 

τῷ ὀνόματι -τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ αθ ογ6 ἀποίμαγ, Ζαδὺ ᾿ 85 Ὧ6 βᾷγθ. τ15 οοηι- 
τυϑιηατηθηῦ. 24 Μοτο- 
ΟΥ̓́ΣΓ,. μδ΄ ΧΟ. ΟὈξοσνοϑ 
15 σοΙαταΘ ἢ ἀτηθηὺβ 
ΤΟΙΛΘΙῺ ἴῺ πηΐοι δ τε 
Ὠΐγῃ, 8Π4 6 ἴῃ ἀηΐϊο 
ΜΙ βασἢ οηθ; δηᾶ Ὁ 
[15 ψα βαϊῃ. 18 
Κηονιθᾶρα ἰμαὺ Ὧ6. 15 
τοιρδίηϊηρ ἰἷπ. ὉΏΪΟΣ, 
ΜΙ. 5, οτίηρ. ἕο [μ8 
βοΐ ψὨϊοὴ Ὧ6 σῶν 
15. 

πιστ εὖσ. Ὁ μεν 

Νὴ ΒῃουΠα ΧΎΟτς ἴο τἴῆο. πδῖθθ οξίμθ σοὴ Οὗ Βΐπη 

σοῦ ἱστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, 
οἱ 655 Χριστο δα νψὸ δ. Ὁ6 ἀνίης ΟἿὯΘ δ8ϑηοίῃ δα, 

καθὼς ἔδωκεν. ἐντολὴν ἡμῖν. 34 καὶ 
ΠΡΗΝΤΝΣ 85 Βα ξδνϑ φοτασπαπασδηξ ἴο 15. -  Δηα 

"ὖ τηρῶν τὰς ̓ - ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν 
ἐδ (οπε) ὉΡβεσνίη 1π6 ᾿σογουιϑησσζηθηῖθ οὗ ἰτὰ πὶ. 

αὐτῷ᾽ “Βένει - - καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ: καὶ 
Τα. ΒΘ 15 ΤΕΙΛΘΙΛΙΣΕ δα “6 ἴῃ -Ἀα;  δ8ηά 

ἐν τούτῳ. γινώσκομεν ̓ - ὅτι "μένει ᾿. -“ἐν 
πὰ [ἢ15 76 816 ΚΠΟΨΙΩΕ ἐμαὶ πα 15 δ πατοίηρ 1ὰᾺ 

ἡμῖν, ἐκ ᾿ τοῦ πνεύματος οὗ. “ ἡμῖν 
118, οὐ οὗ ἰδ6 βροιγιῦ ᾿ 'οἕ ΜΉΪΟΗ . ἴο 5 

ἔδωκεν. 
6 8ϑνϑ. ᾿ 

4 ᾿Αγαπητοί, ᾿μὴ 
ΙΤιονοᾶ (ομ δ), ᾽ Ὠοΐ 

Σ Βοϊονθᾶ - οὔθβ, ἀὸ 
ποῦ Ὀδιθνα ὄνοεν 

ΒΡ Το ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ, 
πὸ θοῦ ὑ8δ ᾿ηδρὶτοϑα 
ΘΧΡΟΓΘΕΒΙΟΩΏ ἤο 566 
ὙΠΘΙΠΘΥ - πὸ} οτῖρ- 
ἰηδΐθ σι! αοσᾶ, Ὀ6- 

παντὶ πνεύματι 
ἴο δνεὺῦῖν ΕΣ ΣΤῊΝ 

πιστεύετε, ᾿ ἀλλὰ δοκιμάζετε ᾿ τὰ 
Ὀθυοῦυ Βδδνίηρ, ᾿ Ῥαὰϊ ᾿ ῬἘ6 τοῦ τον 5 τε 

πνεύματα εἰ. ἐκ “τοῦ θεοῦ ἐστίν, ὅτι 
᾿ ΡΒ. 1 οὐΐ οὗ ἐξα αοὰ ἰξἰθ, Ῥβοϑιξα οδαδθ οἷ ὍΣ ᾿Ζ81856 
πολλοΐῖ. ψευδοπροφῆται. ἐξεληλύθασιν εἰς -τὸν ῬΓΘΡΗΘίΒ: ΠᾶνΘ΄᾽ ΒΌΠΘ 
τΩΔΏΥ͂ ξδ]εθ, ἐν ἡνδὰ Ἡῦνὸ ἔσαν “Ἰοτίῃ. ἐδῖδ᾽ ἔμ [ΤΟΥ πο {Π6᾽ ψοΣ]ά. 
κόσμον... ΄ ΝΜ 2Χοτντ. ραΐϊῃ ὑδε 
ΜΟΙ. " ἹΚηον]οᾶρθ οὐ μθ΄ ἴη- 

ΒΟΪΓΘΩ͂ ΘΧΡΥΘΘΒΙ ΟΣ ἔΤΌΣΧΩ 
οὔ ὉΥ ὙΠῖ5: “ἘΡΕΙ͂ 
ἰμβρίτϑα ΘΧΡΓ ΘΒ βίο 
ἀπαῦ  ὁοηἕδϑϑα σΘϑῸβ 
ΟἸχίϑῦ 85. Βδυρ σομγ6 
ἴῃ [88 Βοβ οτἱρίηδίδα 
ψ 8 Οοα,. 8 πὸ ονοσν 
ΣΒΌΙΓ Θα  ΘΧΡΓΘ5ΒΙΟΣᾺ 
δ ἀοθ5 τοὺ σοηΐρος 
Ζο55 ἀσθα ποὺ οτὶρ- 
ἰηθίθ. νι σοῦ. Ῥτ- 
ὑουσλοσθ, ὑῃῖ5. 15. 186 

᾿2᾽ Ἐν τοὐτῷ"" γινώσκετε’ τὸ πνεῦμα τοῦ 
ΠΤ ΖῚ Ἐπ 15. χοῦ 816 Ἀπονυσῖπιεῖ 16 βρὲσι. οξ τίμα 

θεοῦ" πᾶν πνεῦμα δ᾽ - ὁμολογεῖ - ̓Ιησοῦν͵ 
(οἱΩᾶ; -Θνοῦν -- ΒΌΪΤΙ. - σΜΏΪΟῊ - 15: φραοοιέπα- ΝΙΕΕΙΝ 

Χριστὸν: ἐν σαρκὶ.- ἐληλυθότα ἐκ. τοῦ θεοῦ 
Οὔτ ἴῃ Β65Ά, ΒΑΝΊΩΒ σοῖας οὐΐ Ὁ ἅδε αοά 

ἐστίν, ὃ. καὶ. πᾶν πνεῦμα εὐ μὴ 
11:15, δῃα " ΕΝ - ρίσι ΡΥ ποῖ 

ὁμολογεῖ “τὸν Ιησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ 
5 οομ ββϑίῃβ δ 6 “65:15. οὐυδοξ 6 Οαοα ττόΐ 

ἔστιν: καὶ τοῦτό ἐστιν - τὸ τοῦ 
Ἀ6 15; ΔηΩ͂ τη. 15... [86 [5ρὶτ] οἱίπο 
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ἀντιχρίστου, ὃ... ἀκηκόατε - ὅτι, 
δια λοι χὶβί, ΜΏΪΘΗ χοῦ ἌΝΝΝ Ὠραχὰ ἐμαὶ 

ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.: 
ἢ 15 ἸδδΝΝ Δα ποὺ ἴα ἰμ6 νοῦ ἰε185 δἹγοϑαᾶν. 

4 “γμεῖς ἐκ - τοῦ θεοῦ. ἐστέξκ, τεκνία;. 
ου οὐυΐοῦ ἰῃς αοα τοῦ 8ῖθ, {{{{1Ὸ σἸάστϑε, 

καὶ νενικήκατε, αὐτούς, . ὅτι. μείζων 
δα τοῦ ανα βοπαπογεά ἴδουα, ἤρόβδυβο βυρθδίεσ 

ἐστὶν “ὁ ἐν ὑμῖν ἢ. ὁ ἐν τῷ 
15 μα (σπ6) ἴω, σοῦ ἴδῃ {πὸ (ομθ) ἱπ ἐπ 

κόσμῳ" δ᾽ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν’ 
ΜΥΟΙΙ;. ΔΘ οὐἴοῦ {μα νοΣ μῈν γα; 

διὰ “τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου ᾿ λαλοῦσιν -΄. 
ἐπσοῦθη {πὶ5 οὐδ οὐ, 86: ΟΣ 86. 81:6. ΒΡΘΘΚΙΩΒ 

καὶ “ ὁ: κόσμος. αὐτῶν. ἀκούει. "6. ἡμεῖς 
δι ἰβ6ὸ οοσϊᾶ Οὗ θα [15 ϑδυίηδ. 

ἐκ... τοῦ- θεοῦ ἐσμέν’ ὁ γινώσκων τὸν 
οιἱδοῦ ἰῃε Οαοἂ νὰ δ; 86 (ομ6) Κπονῖηξ - {μ8 

θεὸν ἀκούει: ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
οὔ 5 οβυβ οὔ, ῺΟ ποὺ. 15. ουΐοῦ. ἰΠ6. 

θεοῦ - οὐκ. “ ἀκούει ἡμῶν... ἐκ΄ «τούτου 
αοάὰ. πού ἰβ βϑασῶβ ΟΕ5. Ουΐοξ-- {8ῖ5. 

γινώσκομεν. τὸ - πνεῦμα. τῆς ἀληθείας καὶ 
τ) το Κηοννίηρ θὰ 5: οξίμα τυΐῃ. “158 

τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 
16 Βρίσις οξίμπα ΘΙΎΟΥ. 5 τον, : 

7 ᾿Αγαπητοί,σ ἀγαπῶμεν . ἀλλήλους, 
Τιονεά: (ομ65)},. τᾶϑν Ψὰ Ὀ6 Ιονἱθθ, ΟἿ6 διμοίμοσι 

ὅτι ἡ" ἀγά : ἐκ. τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ 
Ῥϑοβϑβο {πὸ Ιονὸ ουἱοῦ ἴἢ8ᾷ86 Οὐᾶ; ζβ; οδηᾶ 

πᾶς ὁ “-- ἀγαπῶν - ἐκ ᾿- τοῦ θεοῦ 
δυοῖν -.. με (ο16) Ἰονίϑ οι οὐ {86 (οά. 

οὐ γεγέννηται. - - καὶ γινώσκει" τὸν θεόν. 
85 θεοπ σομοζαίϊθα δηᾶ ἢ 15 Καοννληβ . 86... 6οα, 

8. ὁ. - μὴ ἀγαπῶν οὐκ. ἔγνω τὸν θεόν, 
- πΏβ (οπ6) ποὶ ἰἸονίῃρ - ποὺ Καθ ἐπ6. .οά,; 

δι --ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ἐν τούτῳ 
Ὀθοαῖβα.. ἴμ6: αοὰ Ἰ1ονβ 15. ΤΏ Ἐ15 

ἐφανερώθη... ἡ -ἀγάπη τοῦ θεοῦ -ἐν ἡμῖν, 
αὐτὸ παρ οἰθὰ 6 ἧονα. οὔίμο Οοᾶ ἃ 8, 

ὅτι πὸν υἱὸν “αὐτοῦ - τὸν μονογενῆ. 
Ῥδοδυβθ. 86. ϑὅοὰπ οὔ μία [86 ΟΠ] -ροβοίθα 

ἀπέσταλκεν - ει ει θεὸς... εἷς. τὸν κόσμον 
μαϑ βοΐ δε -" “πὶ ἀοα, - ἰαΐο,:- ἰδ : αὐ γοσά,ς 

ἵνα ἴ - - ζῇ σωμεν᾽ οὐ δι αὐτοῦ, .10 ἐν 
Ϊπ ῃ ὁτάδσ μμαΐ Με ΠΗΡΗΣ ἰνϑ᾽ ΠΗ ΥΣ τα. ΟΞ ἽἼᾺ 

τούτῳ “ἐστὶν --ἡ,. ἀγάπη, οὐχ... ὅτι ἡμεῖς 
(15 -. 15. πο. εὐ]ονθ, - ποῖ; ἴπδὲ ἅν 6: 

απήκαμεν τὸν: θεόν, ἀλλ᾽. “ὅτι- αὐτὸς ἠγάπησεν 
ΟΕΩΝ Ἰκσδαν Π6- αοά,. Ῥαυΐ δαὶ. δ - . Ιουνθᾶ, τε, 

1 ΖΟΗΝ 4: 4--10. 

δη γ ϑὺ 5. [1 ϑρ᾿τοα 
ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΏ 1. ΜΘ τοῦ 
Ὦδνθ. βϑασά τ ΘοΙα-. 
ἱπρ, 8πᾶ πὸΐν Ὁ ἰδ 
Δἰσοδᾶν ἰὴ π6 ψοῦ]α. 

4 γοῦν. οτἱρίηδία πὶ 
Οαοά, π016΄ ΟἸΣΙάΥΘῺ, 
δηάᾶ . γοὸῦ Ὧδγθ σοῖ- 
αποτοα μόδα [ῥΡοτ- 
ΒΟΏ51, ῬΘσδῖιβ6. Ὧ6. ὑμαὺ 
5 ἰῇ αὐἴο ψὶ τοῦ, 
5 στθαίον ἔβδῶ.. ἢ 
δύ 15 πὰ υὐΐοῦ τ 
1Ὧ6 ψοΥυ]α, ὅ ὙΠῈΡ οτῖρ- 
παῖδ. ψ ὑμα ψοσ]ᾶ; 
ὑραῦ 15. ΜΏΤ ΤΏΘΥ Βρθαῖ. 
ἔν ϑὺ ῬΓΟΟΘΘΑ͂Β] του. 
[Ὡς ψοῦᾶ.. δη:ἃ ὑδ8 
ΜΟΣΙα ᾿ἰδίθηβ ἰο {μι 61}1.. 
ΟὟ οτἱρίηδαίθ ὑἰδῇ 
αοᾶ. Ηε΄ ἰ8ὺ ρϑ 115 
“Ὧ6 Κηοπ]οᾶρα ΟΣ ἀοα 
ἰβύθηϑ᾽ ὑο 5; Ὧ6 δῦ 
ἀοδ5.-- ποῦ: οτἱρίπαίθ 
Ὰ. ἀοᾶ. ἄοοθ5 ποῦ 

Ἰἰβίθῃη ἴο 05. ΤῊΪ5 ἰ5 
ΟΝ σ6΄ ἑἰακὸ ποθ οὗ 
[286 ᾿μϑρῖσθα δχρσθ8- 
ο οὗ χα δῃηᾶ [6 
1ηβοῖτοα Θχρσθδϑίοαι. οἵ 

ΙΓ ΘΥΤΌΥ͂. 

᾿ ἢ Βοϊογθὰ ΟἼ65, Ἰοὺ. 
15 σορύϊηπ6 ον]. Οτ8 
ϑιῃούμον,. Ὀδοθαβο Ἰονα 
15 ἔγοιμι- αοᾶ,. δῃηᾶ 
ΘΟΥΟΥΟΙΘ. ΜῺΟ Ιονθ5 
Ὧδ5. ὈΘΘῺ ΟΡ ἔτοχα 
αοά Δδηᾶ :-σϑίης ὑῃ8 

ἘΚΒομψΙΊΘάρα - οἵ: αοα. 
:-8 δ :-ὑπαῦ. ἄοοϑ. ἡἠοῦ. 
Ιονθ δε: ποὺ σοϊῃθ- ο΄ 
Κῆῶον αοάα, Ῥδοϑαϑα 
αοά ἰδ. Ἰονα.. 9ϑ8ΒΥ 15 
{88. Ἰοῦα οὗ αοᾶ. 88 
τηϑᾶθ χα ΐζαϑῦ ᾿ Οὐ 

ὍΒ56, ῥϑόδυϑα αοα- 5δηὺ- 
Σοσί.. ἷβ. οαἸγ -Ὀϑροῦ-. 
ἴθ βὅοῃ ἰηΐο- 6. ποχιᾶ.: 
ὑμαῦ ψ. πχίρὖ". ρϑίῃ 
16 ὑμσουρῃ : Ὠἰμα.: 
10 ΤῊ ἴον 5. 'ῃὰ ὑῃΐ5 
ταϑρδοῖῦ;. ποὺ, 8 ψ6: 
(Ἄδα -Ιονοᾶ. ἀοᾷ,. 

Βαΐ - ὑπαὖ --Πα.. Ἰονγοᾶ; 



1 9ΟῊῈΝ 4:11---1 Ὁ} 

ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν 
5 δηᾶ ποϑοηΐ ΟΕ ἰῆὴ6 οὴ οὗ ἢϊτ ῥγορ ἐδίίοῃ 

περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 
δος {86 μος ᾿ς Οἔ85. 

11 ᾿Αγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν 
τόν τα το, 1 τῆι ἐὰᾷῈ αοα Ἰονβὰ 

ἡμᾶς, . καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους 
5, 8150 ΝΘ ΓΘ οὐ 5 ΟἿΘ Δ ΠΟΥ 

ἀγαπᾷν. 12 θεὸν οὐδεὶς ττώποτε 
ἴο Ρ6 Ἰονϊῃρ. αοὰ ΠΟ ΟὯΘ δ δὴν {πὶ 

τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, 
85 νἱθνεᾷ. ΙἸξονοσ 6 Ίαν 6 ον 5. ΟΠἿΘ Δ :πΠο ΠΟΥ, 

ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν Μένει καὶ ἡ ἀγάπη 
ἴὰας αοαὐ ἃ 5 15 τουηδίηϊηρ δηρᾶὰ [86 Ἰονθ 

αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν. 18 ἐν 
ΟΣ ἴτπλ ανίηρ ὈΘο Ροχέθοίςα ἢ 5 115. ΤᾺ 

τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ 
15 ἵν8 816 Κπου ἐμαὶ δ} Ὠΐτὰ 

"μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ 
ὑγΘ 816 σευωδϑίῃϊθ πα Ὧ6 ἴῃ 8, Ὀδοββα οαΐ οὗ 

τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 14 Καὶ 
τὰ 6 ΒΌΙΪΓΙ οὗ πὶ ὯΘ Ὧ85 ΒΊνΘΩ ἴο ι18. Απᾶα 

ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ. μαρτυροῦμεν ὅτι 
6 ἄἤδνο νίοννορά δηῃᾶ. ννὲ 8γτ6 Ὀθδύῖηρ νυ 6 855 ἰπμδί 

ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ 
ἴα Ἐδίμβε. μ85 βοῃί Ὁ θὰ ϑοη ϑδνίοῦυ οὗ {86 

κόσμου. 1 ὃς . ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι 
τνοχ]ᾶ. Ν.,...100] ἱξ ὄνοὺ ΤΑΙ ΟΟΙ 695 δὲ 

᾿Ιησοῦς Χριστός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, 
ΝΙΊΞΕΙΡΕῚ [6] ΕἸ" 1] 16 ϑ5ὅοὴῇ οδίῃ ἀἄἀοῦ, 

ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 
ἤὴ6 αοα ἴῃ Εἰ 5 σϑυλδίηϊηρ δ μὲ ἴῃ {ῃ6 

θεῷ. 16 Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ 
αοα, Δηὰ ἵνα Ὦδνα Καονντι δά 

πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ 
ΜῈ ᾶνο οὶ] θνοεᾶ {μ6 Ἰονα ΏΙΘΩ 15 Βανίηθ ἐδδ 

θεὸς ἐν ἡμῖν. ᾿ 
αοὰ ἢ ὃ. 

Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ 
ἼμΏ6 ἀοάᾶ Ἰονε. 15, διὰ πε (οῃ6) 

μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει 
Τουλδί ΣΡ ἴπι ἴδε ἴονε. ἴῃ ἴῃε ἀοᾶ [5 τοσηϑιηϊη δ 

καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει. 1171 Ἐν τούτῳ 
διηᾷ: ἐπ6 αοά πὰ Ὠΐγη [5 σουιδέηίηδ, Ιὰ ἐμῖ5 

τετελείωται . ἡ ἀγάπη μεθ’ ἡμῶν 
Βδ5 Ῥ6θη ροσχυξοοίβρα 1868 ΙἾοναθ. . 1.5, ΄ 

- ἵνὰ ᾿ς ἀταρρησίαν ἔχωμεν "ἐν 
ἴὰ οτᾶθυ ἰμδὲ . ουὐϊβροκθηηθθβ ἵνα ὯΔ. Ὀ6 πανΐπρ ἣν 

τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι “ καθὼς 
ἴἯὯ6ε ἂἄδν οξίπο᾽ ἡυαάρταδηΐ,. Ῥασαθθ δοσοσάϊη, 85 
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5 δη6 βοηὺ ζοσίῃ ὨΪ5 
ΞΟΏ 85 8ἃ ὉσοΟυ Δ ΙΟΥΥ 
ΒΔΟΙΙΗ͂ΟΘ ἔὸὼσ ΟἿΤ 5115. 

11 Βεϊονεαὰ οὔδθβ, 1 
[15 ἰ5 ον Ασα ἸΙονϑᾶ 
15, δὴ ψὸ 816 ουἵ- 
856 :ῖν 5 ὑπ ᾶου ΟὈ]ραύο ἢ 
ἴο ἰοῦ οὔθ δῃοίῃοσ. 
12 Αῇῷ Ὧὸ ἔηδ ὯὯδ5 
ΒΏγΟΙΘ ὈΟ;ΘΙα σοῦ, Τῇ 
ψὸ οορύίσιθ Ἰον ρ ΟἿ 
ϑχιούῃοσ, αοα χο 1] 5 

ἢ Ὸ5 8η4 ὨΪ5 ἴονθ 15 
ταϑᾶθ ρογΐθοῦ ἴῃ υ8. 
13 ΒΥ ὑῃἷϊβ δ σαίῃ ἐμ 
Κηοσίθᾶρα ὑμαὺ χὰ 8.6 
τΤοσηϑίηΐῃρ ἰῇ ἈΏΪΟΣ 
ψ Ὠἰπὶ δηα 6 ἴῃ 
του ψ ἢ 5, Ὀδοδιι886 
Ὧ6 ὯδΔ5 ἱπηρατίθα 5 
ΒρΙΓὶΌ ἴο 5. 14Τ1Τὴ δᾶ- 
αλυϊο, 6 ΟΓΒΘΙΥΘ5 
Ὦδγνο Ὀθῇθια δῃᾷ διὸ 

θυ ΜΠ655 ὑμδὺ 
ἴῃ6 ἘΔΙΏΟΣ 85 5οηΐ 
Του Ὠἰβ ΞΟ. ἃ5 5δν- 

10ΥΓ οὗὔὐ 8 ποι]ᾶ. 
15 ΨΏοΘνοΥ τάκ [6 
οοηζοϑϑίοη ὑπδὺ “6505 

ΟὨγχιδὺ ἴα [6 ὅθ οὗ 
αοάᾶ, αοῦα τοχηδίηβ ἴῃ 

αὐίο νι βοἢ ΟἿΘ 
δηα Ὧ6 ἴῃ υὐϊἱο ἢ 
Ααοᾶ. 10 Αηᾶὰ νὰ οὖσ- 
β6ῖνοβ. ἤδνθ σοχὴβ ἴοὸ 
ΚΩΟΝ 8δηα ἤδνε ὃ6- 

1Π|ονοὰ ἰῃ6 ἴον ὑμπδὺ 
(οα Ὧδ5 [ἴἢ ΟἿΪΓ 6856. 

-αοα 5 ἴονθ, δηᾷ 6 
μαὺῦ τοηλϊϑῖὴθ ἴῃ Ιονὰ 
Σοιδίηϑ ἰὰ πο τὶ 
αοᾶ 4ηᾶα Οοῦᾶ χοχδίη5 
ἴῃ ἸὩΠΙΟῺ τ Ὠΐμλ. 
11 ΤῊΪθ 6 ον Ιονο 
Ὧδ5 66 πιϑᾶδ. Ὀ6Γ- 
ἔδοὺ ΜΙ 85, δεῖ 
6. ΠΔΔΡ Ὦδῦθ ἔγρο- 
ὭΘΘ5 Οὗ Βρϑθοὸῦ ἰπ 
6 δύ οὗὐ Ἰπάᾶρ- 
ταῦ, Ὀθόδίιβθ, αδὺ 85 
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ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσ 
ἐμαΐ (Ὁ 6) ΙΒ διὸ νὰ νὴ ἐπ [88 τ οὰ 

τούτῳ. 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ 
1ῃ15. Εδδ ποὲ ἶβ ἴῃ ἰδ6.. ἴονε, Ῥμυΐ 

ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, 
ἴμ8 ροσέβοξ ᾿ἴονα οὐίβιαθ 15 ἑῃχοννίηρ. 6. Φ6 87, 

ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, . ὁ. 
Ῥαοδβα ἐβξα ἔδθασ. Ἰορρίῃβ ΟἹ 15 Ββανίηρ, ἰδ6 (οπμ6 

δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ. 
»υΐ ἔδαυί ποῖ Βδ85 θθθη ροχέδοίδσα ἰῇ ἰδ6 

ἀγάπῃ: 19. Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς 
Ἰονϑ. ψε 8.6 Ἰοντλε Ῥδοδιβα Ὧ6Θ 

πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 
Ετβί Ἰονρά 15. . 

.20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ 
ΣΈ ΟνΟσ δγουΘ Βῃομ]ᾶ αν ἰμδὲ πα ον 

τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
1... αοά, δηᾶ ἴῃ 8 Ὀτοίῃου ΟΥ̓ ΗὨΐτῃ 

( ψεύστης ἐστίν" ὁ ὰρ “μισῇ, ς Ϊ Ν 
Ἠ6 Ύ,ΩΔΥ 6 Βεέϊηνρ, ὰτΣ ὯΘ 15; ἴδε (058) ἔοσ 

μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ -ὃν ἑώρακεν, 
πο Ἰονίηξ ἐπα Ὀτοίμου οὗ Είτη Βου μ6 885 βϑϑῖ, 

τὸν θεν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται 
πὸ αοἅ ψ πο) ποὺ Πὸ δ5 βεαὲὰθ ὨὩοΐ Ἐφ 15 8016 

ἀγαπᾷν. 21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν 
ἴο 6 Ἰονίῃ 5. Απά [μ15 ἴθ σοχησηδησχηθηΐ 

ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ᾿ 
ἵνε 8’ ἢν ὴρ ἔσο Πίστη, [3}ἢ ΟσάοΣ (8 {πὸ (ο)6) 

ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾶ καὶ τὸν 
Ἰονίῃξ 16 (οὐ τῆδν ΡῈ ]ονίηβ 8156 ἐπὲ 

ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
Ῥχοίΐῃο. οὔδθῖσι, 

Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν 
Ἔνοτν ἴπ6 (οη6) Ὀθηθνίηρ ἐμαὶ 4655 15 

ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, 
ἰὰξοὸ Ομ οὐἵοξ {μῃΠ6 σοῦ Β6 Ὧ85 Ὀ6θὴ Εοποτδϑίθα, 

καὶ. πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν 
ϑηῖ ΕΘνοΥν {86 (οπ 6) Ιονΐ με (οη6) 

γεννήσαντα ᾿ς ἀγαπᾷ ᾿ς τὸν 
δανίηξ βοποχαίεα ἨΘ 15 Ἰσυνΐηα ᾿ .ἰᾷ 6 (ο}6) 

᾿ς γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ 
Βανί Ρ6θ σεηθσγαίθα οὐ οῦ Ἠΐτη. Ζλ {δὶ 

γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα 
νγ 8 ἅχὲ πον μα νὰ δζὲὰ Ιονίπρ. 6 οὨλάσγοῃ 

τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ 
οξίῃε Οαοά,. ΨΏΕΠΟνΕ ἐπὸ αοὐ ΜῈ ζξδν ἰἴονθὸ. δῃά 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 
1μ 6 σου ϑλαχηθιἕβ ΟΣ ὨΪτὰ Ὕ76 Δ. 6 ἀοίηδ᾽; 

1 ΦΟΗ͂Ν 4:18---ὅ: 2 

μ8ῦ οὔθ ἰ8, 80 816 
6 ΟἸΤΞΘΙνΟ 5. ἰὰ ὑμὶδ 
ΜΟΥ]. 18 ΤΉΘΓΘ 15. ὯῸ 
ἔθϑι ἰῇ Ἰονθ, μαὺ Ρ6Γ- 
ἔδοὺῦ ον σου ε δδσ 
ουΐπίῖαθ,. Ὀδοδῖιθθ ἔδδυ 
ΘΟΧΘΓΟΙΘ65 ἃ. Γαδ, 
Ιηάθοᾶ, 6 ἰβαὺ ἰ5 
ὉΠΟΟΣ ἔθ Ὧδ5 πο 
Ῥθὸὴ τϑδᾶβθ ρογίδαος 
ἴῃ Ἰονθ. 19.Ὰ5 ἴου 5, 
ψθ ἴον, ὑβϑδοδιϑα Β6 
Ἠχϑὺ Ἰονϑᾶ 115. 

201, ΔΆΨΟΙΒ Δ Κ65 
[88 βίαίδῃχθῃηῦδ: “Ἱ Ἰονθ 
αοἄᾶ;," διὰ γοὺ 'ἰ μδὺ- 
ἴῃ ἶ5 Ὀχούμοσ, Π6 
ἰ5 ἃ Ἰίαυ. ἘΌΓ Ὧ6 ΧΟ 
ἄδθ5 ποῦ ἰοῦ 8.5 
Ῥχούμου, σοῦ Ὧ6 
ὯδΔ5 δθθῇ, οδῃποὺ Ρ8 
Ἰονίπρ.. αοᾶ, ψΏΟΙ 
ὯὮΘ6 85 ποὺ 5662. 
21 Απὰα ἰμὶα σουμληδ)6- 
τηθὴῦ  δνθ ΤὙΥΟΠ 
τη, ἰμαὺ πῃ οὔθ 
ψΏΟ Ιονο 5 αοἄ -5ῃουα 
Ὀ6 Ἰονίῃρ Ὠἷβ. ὑτοίῃ- 
ΕΥ̓ 8150. 

Ἀ ἘΝΘΥΟΩΘ. ΘΠ νι ὴρ 
εὐδαῦ “2655 5 ὅ88 

ΟἸὨσιδὺ μὰ Ῥθθὴ ῬΟΓῚ 
ἕγοιη αοά, δπᾶ δνεῖυ- 
Ο6 ΨῺΟ ον ἰῃθ 
ΟὟἿΘ. ὑμαὺῦ οδυϑβοᾶ 
ἤὋο Ὀ6 ὍῬΟΣΩ. ον 5 
Ὠΐϊ ΨῺΟ 85. 66 ἢ 

ῬΟΥᾺ ἔτου ῃδὺ ΟἿ. 
2ΒἘΥ ῃΐϊβδ δ ρμδίῃ 

ἴ6 Κηονιθᾶρθο ἰῃδὺ 

ΜΘ 81:6. Ἰονίῃρ ὑπ 
ΟὨΠΙάγσθη οὐ αοᾶ, 
ΜΉΘ Μ᾽ΟΨ' 816. Ἰογ- 
ἴὴρ αοά δρᾷ ἀοίηῃρ 
Ὦ156. σογῃθη ἀγα δ. 



ἉΊΦΟΗΝ ὅ:8-.-10 : 

3 ᾿ αὕτη. γάρ." ἐστιν - ὧς ᾿ἀγάπη τοῦ -: θεοῦ 
ΤΠ15 υοσ, " : 1Ὲ6 ἴονα . οὐΐῃε ὅοά 

τὰτ ἵνα “τ: τὰς. ἐς τ ἐντολὰς αὐτοῦ. 
-«1ὰ ΠΕΡ ἐμαὶ. {πα ᾿ φοπασαπαχηθηἐθ οὗ Βΐγὰ 

᾿ -τηρῶμεν; καὶ αἵ. ἐντολαὶ 
το δ 6 Οὐβοσυΐηξ,: . Δα ἴθ σοητηθπαταθθ 

“αὐτοῦ :- βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι:. πᾶν 
ΟἿ χα ἔἤφανν. . ποῦ 9-ἄζο,᾿ Ῥεοαυδες ὄνου, 

τ τὸ αἱ γεγεννημένον. οὐτοῦ θεοῦ 
ἴμ8 ἀβιπ6) Βανί ΘΘ ἢ Βεβεταίεά.: ον οὗ. (6 οα 

οτνρ ΜΚ: τὸν κόσμον. ᾿καὶ αὕτη ἐστὶν «ἡ 
15 φοπαιδσίθ {120} ψοτ]ά. τΑπα  ἰηϊ5 5. ἰ(μ8 

νίκη ἡ . γικήσασα τὸν κόσμον, 
ςοπαμθβὲ Ἔπ6 (ο)6) Βανίῃξ “οπααετοά «16 ψου]ᾶ, 

ἡ “πίστις ἡμῶν: ᾿ τς τς 
{86 ᾿ ξαϊ;- οξαβ. . ες εὐ ων 

τοῦ  τπτίς; ἐστιν δὲ ὁ - γικῶν τὸν 
ηῆῆο. 15: πὲ δὲ (ομ6) σομα που 18 

κόσμον εἰ μὴ- - ὁ. πιστεύων ὅτι. ᾿Ιησοῦς 
 ΛΝΜΟΧΩ͂ 1 ᾿δοῖ. με. (οπ6)" Ῥοθνίωςξ ταὶ “655 

ἐστὶν. ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ;. 6 Οὗτός ἐστιν 
5. με 5οῃ. οἔίῃαε. αοαΐξ . Ὑηϊ ἰδ 

“ὁ ΤΠ "ἐλθὼν οἰδις ᾿ ὕδατος - καὶ 
ἐπα (οὔθ)  πμανίῃρ' οούῆθ. πχου θ᾿. ψαΐοσ δῃᾶ 

"αἵματος; ᾿Ιησοῦς Χριστός: - οὐκ ἐν τῷ. ὕδατι 
Ὀ]οοῦᾶ, . ϑεβυβ.᾽,.. ΟἸχιδὶ; ὕπο ἴθ [ἰῇ νναΐεσ 

μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι: καὶ 
ΟἿἿν. υ ἴὰ 1η6 Ὑνδῖοσ δδᾶ ἴῃ ἰῃ8 ὈΪ]οοά; -δπὰ 

μαρτυροῦν, “πὸ-. “πνεῦμά. “στιν .. τὸ 
Ῥρασγίηρ ν᾿ λοβϑ, μ6᾽ ̓ βριτ 6Ὸς 15 τὰς (ΒηΡ). 

᾿ ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 7 ὅτι 
Ῥϑοβδιβα 6 δρὶσιξ Ϊ5 ἐᾷ ἰχείῃ. Βροβιιϑθ 

«τρεῖς... εἰσὶν... οἵἱ μαρτυροῦντες, 8 τὸ 
ἴσχε. 8Υ6. εἰμδ (ΟΠ 65) Ῥϑδυῖηδ ννϊμθθβ, ἰδ 

πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, . καὶ οἱ 
- ΠΣ δρᾶ 1ῃ 6 ἐναλδς δηᾶά ἐμ Ἠ]οοῦ, β8δῃᾶ ἴδ 

τρεῖς εἰς τὸ - “ ἕν εἶσιν. ᾿" ἾΝ 
ἴῶζοε. ἰἴο ἐμθ. ομϑ (15) δ87α. 

009 εἴ τὴν μαρτυρίαν τῶν ΄- ἀνθρώπων 
ΣῈ ἷπ6 . : νυνῖμεθθ ὁ οἔίμαε ᾿ ΤΆΘᾺ 

λαμβάνομεν;-- “ἡ. μαρτῦρία τοῦ θεοῦ 
ΑΘ ΑΥΘ ΤΘΟΘΙν 5, 188. Ὑν 655 οἵ {μ6- "Αοά 

μείζων. ἐστίν͵ - ει, ὅτι - - αὕτη ἐστὶν ᾿ μαρτυρίᾳ’ 
ἔταδίος 1β, ᾿Βεοδυβθ᾽ 0815. '5 - εἰε Ὑν 655 - 

τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ - τοῦ: 
οὐἴμβο σοῦ ἐπδὲ ὯΘ 85. ρίνϑῃ ἴπ τνλθϑβ δροι (86 

υἱοῦ αὐτοῦ. 1. ςὁ΄. πιστεύων εἰς τὸν 
ϑΞοη ΟΥ̓ ΒΒ. ΤΟ (Ομ) Ὀοιθνίηρ ἰηΐο {86 

886 ϑριγὶῦ. 

1062 

8 ἘῸΓ ἰ(ῃΐ5 15 ψῃδὺ ὑῃ8 
Ιοῦ οὗ Οοᾶ ᾿ΘΔΗΒ, 
{μα Μὰ ᾿οὔβοσνα ἣἰξ 
σου δ ηστηθηΐδ; 8ηα 
ψοὺ ἰδ "ἡ σοσῃτηϑη6- 
Ιϑηΐϑ 816 - ποῦ ῬῈ- 
ἄφρηῃβοιιθ, 4 βδοϑδῖϑθ 
δνδυυυϊὴρ ὑμδῦ 85 
Ῥθθῷ Ὀοσῃ ἔγοσα δὰ 

ΘΟΠΘΌΘΙΒ.-. 6 σου], 
Απᾶ {ηϊπ. 5. [6 οοὰ- 
αυρδοὺ ὑπαῦ Ἠδ5᾽ σοπ- 
απροτραᾶ. [Ὧ6 γοσ]ά, ΟἿΓ 
ξαϊ Ώ.. 

ΝΟ ἰ5. ἴδ6. ὁὴ6 
ἐὺ σοῃμαςῦθῦβ ὑδ8 
ΟΣ] Ρυὺ 6 ΨΏΟ ὯὭδΑ 
ἔλα. ὑμαῦ “2655. ἰδ 
6 Ξοῃ οἵ: -(οαϑ 
6 ΤΗΐ 5. 6 ῃϑ8ΐ 
ΟδΠΙΘ. ὉΥ͂. τηδϑὴ οὗ 

 ψοῦοσ δ ηα Ὀ]οοῦᾶ, 96- 
5ὰ5 ΟἸὨχΙδῦ; τοῦ ὙΠῸῈ 

[86 ψαΐοσ οηἷν, Ῥυΐ 
αἰ [86 ψϑΐοσ δῃᾶ 
ψὶ. 86 ὈΙοοᾶ. Απᾶ 

5 δῦ 

ΜΏΪΘΟΩ ἰδ Ῥδδσγϊηρ 
ΜΊΌΘ55, Ῥεοϑαβα.. [8 

βοΐ 5. [188 ἐραϊῃ. 

7 ἘῸΣΓ ὑῆοτα ΑΧΘ, [391 -1:] 
φῦ  5 5. Ὀρδυθύβ," 8 [8 

βρὶτιῦ δηά ἐπ σϑίεσ 

διά {86 ῬΙοοᾶ δὴᾷ 

{86 γ6 86 8ΓΘ ἷπ βξτεϑ- 

“τη τ΄. 

91 τὸ τροθίνα ἘΠ 

Υἰθμε55 τῆ  ΒΊνΘ, 86 

ἰύμθ55 Οοα 5͵1γ685 
5. συθδίοσ,.: ᾿θδδδα88 

ἐπὶ ἰϑ. ἴμθ τ 685 

 ΟΟΩ͂, βΊνεβ,. “86: ἰδοῦ 

{μδὺ Ὧ6 85 ΒΟΓΙΘ αηὺ- 

δεῖ -ΠῚ . σΟμΟΟΓΕ Πρ ᾿Ὧἰδ 

5οη. 10 ὙΠμ86. [ΡΕΓΒΟΏ] 

νυδείαρ. Ὠἰπ ΤΑΙ 1. ἐμ6 

8. ὙΔΈΘΥΔΙν,. “6. [τοο (Ὁ 655 ὈΘΆΓΘΓΒ) 816 ΤΟΥ ἴθ ΟΣΘ᾽ ὑπιπρ. ̓" (366 

ΤΑΡΡΟΠαΙΧχ ἀπᾶοσ 1 ΟΠ 5:7, 8. 

1068 1 ΦΟΗΝ δ: 11---16 

ΞΟ οὐ αοὔἅ 885 
18 νι ῆθ85 ρίνθῃ 

υἱὸν τοῦ-. θεοῦ ἔχει τὴν αρτυ 
ΞΟΩ  οὔἴπῃ6 αοῦ ὴ μαρ ρίαν ἐν 15 μβανίπθ. 8 τνἱξηθϑϑ 
αὐτῷ" - ὁ μὴ. “πιστεύων. “τῷ θεῷ ἴῃ Ηἰκ. ον 6886. 
Ἡϊ; [86 (06) ποΐ βϑιδνίηρ - ἴο ἐδ δοὰ ΤῺΘ [ΡΘΙΒΟΩ1 τοί 
ψεύστην: πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ [ανίηρ δίῃ ἰὰ αοά 
ΜδΥ. - ΒΘ Βδ8 ῦῆϑαθβ “- Εἷτα, -Ῥοσϑῦθα ποΐ [Ὧδ5. ϑά4θ. ἢ 8ἃ 

πεπίστευκεν... εἰς τὴν -μαρτυρίαν ἣν -.-[Πἀτὐ, Ῥαοδαθθ ὯΘ6 Ὧδ5 
6 Βὲβ5 Ρεβανεάὶ ἰηΐο ἐπα, τνλίποϑβ Πΐοῖ. τοί: θα ἰδ. “Ζαὶ ἢ 

ἴὰ ἐπ ἱΐῃθϑϑ. βίνρῃ, 
ΜΏΪΟΩ Οαοά. 85. τὶν 
ἔθϑϑ.. Ὧ85 βίνθη. σοῇ- 

᾿“μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ. 
6 85 Εἰνθὴ ἰῷ γιίλθβα ἰμη6. σοα δροιὰδ ἴῇ6 ϑομ 

αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη. ἐστὶν.-- ἧς μαρτυρία, ..ὅτι 
“5 [5 ΟΕ Ὠἰτη. ᾿ Αμᾷ.. (815: νυ λ6585,. ΟΟΥΣῺΡ 15. οηῃ, 

ζωὴν αἰώνιον. ἔδωκεν . ὁ θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη 11 Απὰ ἐμ 6 {Π6. 
4116' - ἐνειιδϑηβ. ἕανα με Οοα ἰου5, δᾶ ἰπῖ5.  ψίξηθοα ρίνθῃ, δαὶ 

αοα ρᾷγα 08 δνογϊδϑὺ- 
ἱηρ᾽ 11{6,. δηα. (15 116 
ἶθ ἰῇ Ὠϊ5. οῆ. 12 ἘΦ 
ἰδαὺ. 85: [6 50... 85 
0815 186; Β6. --[ϑὺ 

ἧ.-- ζωὴ. ἐν τῷ υἱῷ.. αὐτοῦ ἐστίν. 12 ὁ... 
16 [6 ἴὰ ἐμ ϑου: οὗ τη (85 ΤΠ (ομ6).. 

ἔχων τὸν υἱὸν: “ἔχει τὴν ζωή ν᾿ ὁ ὴ 
αν ἐμ βοῃ 15 βανίηβ ἐπθαὸ 6; 86. (ΟΠ 6) και 

ἔχων. τὸν υἱὸν - τοῦ θεοῦ τὴν «ζωὴν οὐκ 
Βανί ἐξα ϑοβθ. οὗ ἐπα σά. ἴδ6... 116-- ποῖ [ ἀοοὲῖ ποὶ πᾶν ἐδθ. 

τὸς ἔχει... ᾿Ξ το [Β0 ΟΥἨ αοα ἄοδθ5 ποὺ 
ἨΘ 15 βανίῃρ. :-  - ἐν ος " Ὦδνο ἰμῖ5 1176. 

ἋΦ Ταῦτα - ἔγραψα. ὑμῖν "ἵνα 121 ττὶῖϊα σοῦ ἔμ686 
ὙΠ656 ({π1π|68). ΟΕ ψχοίΐα ἰο τοῦ ἴῃ ογᾶθγ ἱμαὶ ἐπίηρα ὑμ8ὺῦ σοῦ ᾿187 

εἰδῆτε ἶ ᾿ς ὅτι ζωὴν ἔχετε “- [Κῆον ὑπαὺ σοῦ Ὦδγυθδ. 
τοῦ ταϊσῆΐ Ἰκπιονν ἴδαΐ . πὸ χοῦ ἅτ μανίῃβ 116. δγόγδείίησ; τοῦ 

αἰώνιον; τοῖς . πιστεύουσιν. -εἰς τὸ ᾿ψῆο. Ραῦ. γχοῦᾷ -Γ 1 ἢ 
δνεσιδβίίησ, ἴο ἔμ (065) Ῥοϊονίην ἰπίο ἐπ] ἴῃ ἐμθ -ἄβπχδ Οἵ 

ὄνομα 'τοῦ υἱοῦ. τοῦ «θεοῦ. 14 καὶ αὕτη π86 ϑ5οπ οἱ Οαοά.- 
ὭΔΙΏΘ. “ΟΕ π6 Ξοη οἴη .αοαὐ. : Απάᾶ 818: 14 Αηᾶ΄τΠΐκ. 5. {8 

ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν...:.. ἔχομεν [σοῃείάδησθ᾽ ἐπα. χα 
ἰδ. ἴδε. . οὐΐβροκοηπθεθ. ΨΏΪΟΒ ννὰ δ΄β παν ἰἤανδ ἐονγάγα- ἩδΏ,: 

πιρὸς αὐτόν, ᾿ ὅτι. ἐάν ΄. τι 50} 
τοννατα Ὁ : πὲπα, - “ ἐπαὲ ᾿". ἱξθνον τ: ΔηΣ ἐαἰποῚ [μδῖ, Ὧ0. τηδύθεγ χηδὺ 

- αἰτώμεθα- "κατὰ “τὸ θέλημα ἰδ 5 {πῦ γ18 85 8ο- 
τὲ τᾶν 6 ὉΘΗτς Ζοτ ΒοΙνο 5 δοσοογαϊπρ ἰο 16 Ὅν Ἢ : οοχάϊηρ. ἰο Ὧἰ5᾽" ΜΠ, 

αὐτοῦ: ἀκούει μῶν δ καὶ. τι ἐὰν 88. ΠΘΆΤΕ ας. 1 Ἐύτ- 
οὔ τη. ἈΕ 15 Βεδτίπε.. οὔ 5. Απά τῷ ὄνον. ἐδθ τ, 1 πὸ πον 

οἴδαμεν “ὅτι: ἀκούει. - ἡμῶν .δ' [88 ὨΘΕΓΒῚ 05. τοβρθοῦ-: 
6 ᾶνα ἵκβοννης δὲ. : ΒΘ 15. βρασίηβδ. τοῦ 5 -Ὑ 86 }1ρ τ δύσνοΣ 6. 816 
ἐὰν --  αἰτώμεθα, «οἴδαμεν.  -] αΒΚΙΏΡ,.. τ. ΚΏον.6 
Ἰξίονος τπυδῦαδν Βα ἈΤΕΥΝΣ [ἴοτ 5612, τ δνε Κηοννη 8΄΄6. ἰο αν ΦἘ6. 

ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ Ὁ [ἰμίαρδ ϑβικθα βίπιοθ 78 
ψΜΏϊς. ἰδδξ 6 δῖὸ δανίῃς 1π6 ἘΠ 155 ἀϑκοα 

ἠτήκαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
6 ᾶνα δϑκροα ἔσο ΐτω. 

106 ᾿Εάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
ΤῈ Ἔνασ Δ ΟΙα βμουϊα βεα μα Ὀτοίμοσ οὗ έτη 

ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, 
Βπηϊη δ 510 μοῦ ἰοννασά ἄθδίῃ, 

Ὦβνθ αϑκρᾶ ποθ οὗ 

Ὠϊηλ. 

16 ΤΥ δγομβθ οδίΐομϑς 
δἰσῃῦ ΟΥἨ 5 Ὀχσοῦμοσ 

5 ἃ 5 ἰδδὺ 

αοθ5 ποὺ ἱποὰσ ἀθϑίῃ, 
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αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, 
μ6 ΨΊ1 δϑῖς, δρᾶ Ὦφ ΨῺῈὶ βῖνα ἴο Ηἰτὰ Ἴ116, 

τοῖς. ἁμαρτάνουσιν. μὴ πρὸς θάνατον. 
ἴο με (0165) ΒΙΏΩΪΩΒΞ " μὴ τονναστάὰ ἀφθαδίῃ. 

ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον: οὐ περὶ 
15 510 τον γα ἀφδίῃ;. ποΐ δρουΐ 

ἐκείνης λέγω ες ἵνα 
1δδὲ [518] Ι 81Ὰ ΒΑ ΊΩΒ ἐπ οτάοσ [μεΐ 

ἐρωτήσῃ. 11 πᾶσα ἀδικία 
Ἠ6 βῃου!άα τεαμοϑϑβί. ΔΙ ὩρΥὶσμθουβηθ 585 

ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς 
Β.Ὰ 5, δηᾶ 15 51 ποῖ ἰονγαγὰ 

θάνατον. 
ἀρδίῃ. . : 

18 . Οἴδαμεν ὅτι - πᾶς ὁ 
ἵνε αν Κον ἐπα. δνεσν 1:6 (οπ6) 

γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ 
Βδνῖηδ Ῥθοὴ βοποσγαίοα ουἱ οὗ ἴαεο. Οοὰ τοὶ 

ἁμαρτάνει, ἀλλ᾽ . ὁ γεννηθεὶς 
ἨΘ 15 βἰπηΐισ, μὰ (86 (οη6) Βανὶὴξ 66 παβεταῖθα 

ἐκ - τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ ὁ 
οὕξοῦ (6. ὅοά [5 Καθρίῃβ Βῖτω, δηάὰ {με 

πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 
ψγίοκοα (006) . ποῖ 15 Του οὗ Ὠϊχῃ. 

1. οἴδαμεν: ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν, 
Ὗο Ὧδνο ΕΝ ἐμαὲ οὐοῦ ἰῇοΘ αοα Νν 8δζ.ζε, 

καὶ. ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ: πονηρῷ κεῖται. 
δρᾶ [6 Ψψοσα ΨΏΟΙΪΒ ἴἰὰ 186 τυϊςκοα (ομ6) 15 Ἱγ ΙΩΒ. 

29 οοἴδαμεν. δὲ ὅτι ὁ υἱὸς. τοῦ θεοῦ 
76 βᾶνα Ἰπλονρα αὶ ἰδὲ ἰῇ ὅοὴ οὐἴμε αοὰ 

ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν 
15 σοῖαθ, δῃᾶ Β6 Ὧδ5 βίνθῃ ἰὸ ;18 ταθηΐδ) ρουοθρί οι 

ἵνα : γινώσκομεν τὸν. ἀληθινόν" 
1Ὰ οτάου ἰμδὲ ὍῈ ἀΥῸ ΚαοννΊΒ ἴ 6 ὑγὰες (οη6); 

καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ 
8 6 δῖ ἰὴ {86 ἔχιιθ (0168), ἴῃ ἴ86 ϑοῃ οἱ ἶσα 

Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς 
ἴο ὅϑεϑ8 ΟὨγχιβί. ΤὩΐ5 (οΠ6) 15 18 {σὰθ 

θεὸς ̓  καὶ ζωὴ - αἰώνιος. 21 Τεκνία, - 
σοᾶ αδμᾶ. 1186 ΘνΟΣΙ ΒΘ, Τλτι]6 οάτγρῃ, 

φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 
ξυλτὰ ἡγοῦ. βεῖνθεϑ ἔσγοτα 186, -ἰἄο]5, 
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ὯΘ ΨΠη᾽ δῖ, δῃηὰ δα 
Ψ11 σῖνθ 116 ἴο Ὠΐχῃ, 
γϑβ, ἴο ὕῃοβθ ποὺ βἴη- 
Ωρ 50 ἃ5 ἴο ἰῃουῦ 
ἄρα, ΤΏΘτο ἰδ ἃ 5'ἢ 
.δδὺ ἄοδ5 ποὺ ἀδαίῃ. 
10 ἰδ σοη στρ ὑδδὲ 
δίῃ 80 1 ἄο ῃοὺ {61} 
Ὠΐχα ἤο τῆδκο τϑαμδεῦ. 
11 ΑἸ! υὐτὶρηὐθουβηθεβ 
5. 5ῶ; δηὰ γϑὺ ὕμογα 
5. ἃ δῖη ὑμδὺ ἀοδθβ ποὺ 
ἸΔΟΙΙῚ ἄθαϊΐῃ. : 

18» ὸῈὲ Κῦον [δδὲ 
ΘΟΥΟΥΥ [ὈΕΥΒῸ1 ὑδμαὲ 
85 Ὀδθὴ ΟῚ ἔΓΌΪΩ 
Αοα ἄοδβ ποὺ ὑγϑοίϊοθ 
5, πὺ μα ΟἿ6. Ῥοσπ 
ἔσο αοὦά ψδΐσμοϑ 
Ὠάα, δῃάᾶ ἰῃὴ6 ψ]οκρᾶ 
ΟἿ αἀοθ5 τοὺ ξαϑίθῃ 
Ηἰθ Ποιά οὐ Βϊἶμ. 
19.)εὲ ΚηοΝ ψὲ οτἷρ- 
ἰμαΐθ ψιρ αοά, Ριυ 
ἰῇ88ὲεὲὁ ΨΏΟΙΘ ΜΟΙ [ἰ5 
Ἰνὶῃρ ἰῷ 86 [ὑΡβοχγοὲ 
ΟΥ 16] π]οκοᾶ οὔθ, 
20 Βυῦ ψγ ΚΩΟΝ {δδὺ 
[86. ὅοῃ. οὔ αοῦ 
85 σοχῃθ, 8:6 [6 
Ὧδ5. ϑίνθοῃ 1:15 ἰηΐ6]- 
Ιροῦυδὶ. οαϑοῖν ἰδ 
6 ΤῈΔὺ ραΐϊὰ (ἢ 
Κηομ]οᾶρα οὗ (8 ὑχσθ 
ΟὨΘ. Απμα ψὸὺ ἃῖ6 ἰὰ 
πηϊοῦ πὶ π6 ὑσὰθ 

ΟἿΘ, ὮὉΚ ΟΔῺΒ ΟΥ ὨΪ5 
5οὴ εβας ΟὨγίβῦ. ΤῊ 
ἰ5 ἴθ τὸ αοα δῃὰ 
Ἐ16 ονοσδϑίϊηρ. 21 111- 

16 ΟἸὨλΙᾶγθ, ρδυδγά 

ψΟΌΓΞΘΙνΟΒ. ἔτοζῃ ἰάοίσ. 

ΙΩΆΝΟΥ Β 

ΟΕ ἸΟΗ͂Ν 2 

1 ὋὧὉ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς 
ἼΏΘ.. οΟἹδΟΓ δ. ἴο σποβοῶ τρανὴ διά ἰο [π 6 

τέκνοις αὐτῆς, οὖς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθεί 
ΟἸΠΙάσεο Οὗ Ὠ6Γ, πο 1 δὰ Ἰονὶηβ ἱπ Ἐππμ 

καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἷ 
ρα 8150 8} {δ 5 (ο565) 

ἀλή θειαν, 2. διὰ ᾿τὴν 
τὰ ΕἸ Χο} } 1:2 ἴπὰ 

διὰ τοῦ Ζἃἂ ϑἷοτθ 

ἐγνωκότες τὴν 
Ὡδνὶὴ καον {πὸ 

ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ 
τυΐὰ 1δε (οπ6) τεσηδίηϊηρ ἃ 5, δῃᾶ Ὁ 

ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα 8 ἔσται μεθ᾽ 
8. 1Ὁ1}Ὁ0᾿ὲ6 ἱπίο ἰθ6 δδϑ; ΨΙΡ06 πὰ 

ἡμῶν εἰ χάρις ᾿. ἔλεος εἰρήνη παρὰ 
8 τᾶρδοσνϑα Κη λ655 το Ῥδαθοθ Ῥδβιᾶθ 

θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
οὗ αοαά ΞΒαΐμοσ, δηᾶ μεβιάβθ. ο 655 ΟἾγιδ {δες 

υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 
Ξοῦ οὔίῃε. Ἑαΐμοσ, ἷἰπ ἐταΐῃ δηᾶά Ἰονα. 

4 ἘἜχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα 
1 τοίοίοθα ιχοδεβίνοιν Ῥθοαυβα. να ἐουπὰ 

ἐκ τῶν τέκνων σοὺ περιτατοῦντας ἐν 
οὐΐοῦῇδ ἴδε οδιᾶσθρη ΟΣ σου (0565) ννδικίη ἴπ 

ἀληθείᾳ,. - καθὼς “ἐντολὴν ἐλάβομεν 
ἰσαῖα, δοκοταϊι 85 οοτησδηασαθς ΜΘ τεκοίνεα 

παρὰ τοῦ πατρός, ὅ καὶ νῦν 
ὈῬεϑιᾶα ΟΥ̓ ἐδ6 Ἐδίποσ. Απάᾶ ΠΟΜΝ 

. ἐρωτῶ 5ὃ σε, κυρία, οὐχ ὡς 
1 8: σϑαυθϑίηϑβ οὗ. χοῦ, Ἰδαᾶν, ποῖ. 8.3 

᾿πἐντολν -γράφων. σοι καινὴν ἀλλὰ 
οοτπτηϑησιηθαξ ὉΥΠΠὴΡ ἴογου πο (016) ρυΐϊ 

ἣν - εἴχαμεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα 
ΜΒΙσα Ὑγ8Ὲ σνεσα Ἀδνὶη 8 ΤΤΌΤᾺ Ῥαβιηαϊαν, πὰ ογάφχ δαὶ 

. ἀγαπῶμεν ἀλλήλους... ὃ καὶ. αὕτη ἐστὶν 
ὙΓ6 ΤῊΔΥ ὈῈ Ἰονίμε' οὔ8 ἉΔΟΐΠΘΣ. Απάᾶ.. ἐπῖ5 15 

ἡ ἀγάπη; να περιπατῶμεν 
ἐμθ᾽ Ἰονθ, ἴὰ οτᾶοσ [μ8ὲ νγῈ τδν ΒΘ δικίηρ 

“κατὰ τὰς. -ἐντολὰς αὐτοῦ’ αὕτη ἡ 
ϑοςοχάϊηρ ἰο {8 6 οοτητοϑηατηαθηὶβ οὗ Ἀἴτα; τιῖ5 {δα 

ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ 
σοπιηϑηάσχαθη ἴδ, δοσοχάϊοξ 85 στοῦ Ὠβασζὰά ἔτσοσὴ 

ἀρχῆς,. ἵνα ἐν αὐτῇ 
ὈΘΡΙΣΏΤΣΕ', ἴῃ οτᾶδσ [δι τ δὰ ἀϊ 

περιπατῆτε. . ἢ ὅτι. πολλοὶ 
τοῦ ΔΚ Ὀε  γἸ Κη β. Βροδξα . ΤΑΔῺΣΥ 
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1 ΤῊΘ οἱάξυ. ϑ8ῃῃ 
ἴο πῃ6 ομόοϑθὴ [867 
8) ἴο ΘΓ ΟὨΙ]ΙάτγΘΩ, 
ΏΟΙΩ Σ σὰϊν ἼΟΥΘ, 
διηα ποὺ 1 δἴομθ, μὰ: 
811 ῃοθδθ δ|Ξ0 Ψ10 
Ὦδγθ οοθ ἰο ΚποΟσ 
ὕ6 χα, ΦΡΘοδαβα 
οὗ 86 ὑτυϊῃ ὑμαῦ τὸ- 
τὴ ἴῃ. 15, δηᾶ 1 
Ψ}1 6 νυ. 5. 7οτ- 
ονοσ, 8 ὙΏοτΘ ΜΠῚ1 ΡῈ 
νι 5 υπασδεογνθᾶ 
Κιῃδηθαβ, τοῦτον πα 
Ῥόδοθ ἔγοχηῃ αοα 88 
ἘΔΊΠΟΥ δια ἔγοηι 96- 
55 ΟἸτὶδὺ 6. Ξου οὗ 

με Ἐλύμοσ, ἢ σα 
1 δμᾷ ἴογβ. 

41 γϑ]οὶσ8 νυ Υν ἢ 
Ῥδσοϑθδθ 1 πᾶν του μα 
σον οὔθ οὗ ψΟῸΓ 
ΟΣ Ιάσθα τ ϑικίησ ἴῃ 
{π6 ἐταΐῃ, εὸ 85 
ψὸ Γϑορίνϑα σουημλδηαᾶ- 
ταθηῦ ἔσοσα ὑπ ἘΔΙΠΘΥ. 
δ 5ο  ὔονν 1 τϑαϊιθϑὺ 
γου, ἰϑᾶν, 85 [8 ῬεῈτ- 
50} ττϊρ νοὰ, ποῦ 
8 Ὧ6 σοχῃγλϑησταθηΐ, 

Ὀαὺ οὴ6 ψΏΪΘΏ. χα. δὰ 
τόσα [6] Ὀοριηχληρ, 
δαὺ ψ ἰοῦ οὔθ 8)0- 
οἴμοσ. ΘΟ αμᾶ [Ὡὶβ 15 
ψμδῦ ἰονθ. τθϑῃβ, ὑμαῦ 
Ὅ6 ρὸ Οἱ. ΘΙ ΚΙῺΡ 86- 
οοσαϊηρ ἴο ἈΪ5.. σοχὰ" 
ταϑηαπιθηθ. ΤῊΪ ἰδ 
ὴ6 σοηι δα ἀμ, 

δῦ 5 ὑοῦ ΡΘΟΡ]Θ 
Ὧᾶνο Ὠθαγὰ ἔσοπι [6] 
ραριηρ, ὕδαῦ τὸῦ 
ΒῃοΙΪα ΡῸ οὐ ΨψϑΙκίησ 
ἴῃ ἰδ. ΤΈΌΣ ἸὭΔΗΥ 
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πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον, 
ΕΥΥ (0685) νυνεοηΐ οαξ 1ηίο [2.1 ὙΝΟΥΙ]ά, 

οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
1) 6. (ο 65) ποῖ [6 ἘΦ ΕΙ 

ἐρχόμενον ἐν σαρκί’ οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος 
σοπηΐηθ ἴῃ ἤθη; {815 ἦ5 1μ8 ἐτχϑαὶ (06) 

ΠΟΙ ΒΒΙῺ 7655 

καὶ. ὁ ἀντίχριστός. 
δηᾶ - εἶδε: . ΘΠ ΟΗ σίβῇ. : 

8. “βλέπετε ἑαυτούς, ε ἵνα μὴ 
Βα γοῦ Ἰοοκκίηξ δὲ ψίΝ ἴῃ οχᾶον δα ποὶΐ 

᾿ἀπολέσητε ἠργασάμεθα, 
τοῦ τρῆΐ ἀδείτον. νμδ ἄμμο. ᾿ 6 ΕΑΝ 

ἀλλὰ μισθὸν πλήρη᾽ , ἀπολάβητ: 
Ῥὰα.- τονατᾶ ο΄. ες 708 ταϊθ αἱ Ἰοσοῖνα ΟἿΣ, 

9 πᾶς ὁ. προάγων. καὶ μὴ μένων 
Ἐνοτν. ἰδ6 (οι 6) βοΐϊῃρ Ὀθέοσα δπᾶὰ τοί. σϑιηβίχληρ 

ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ θεὸν οὐκ 
χὰ 6. ἐδδορῖηρ Οὗ 6 Ομ χίβί - αὐοὦ ποῖ 

᾿ ἔχει" πδηλ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, 
ἈΕ [5 δβανίῃβ; ἘΠ6᾿ (σπ6) ΤΕΤΩΒΙΛΙΩ ἴπ {με - ἰΘΘΟὨΙΠΕ, 

οὗτος - καὶ “τὸν 'πατέρα . καὶ τὸν. υἱὸν 
[15 (σπ6).. μα. Καΐμοῦ ϑδῃά ἴδε. 5οα 

ἔχει. -- Ἴ εἴ “τις ἔρχεται πρὸς. ὑμᾶς 
Ἐφ 15 δνίηρ. ἼΕ δηψομθ 15 σοχηΐπς Ἰονναγά τοῦ 

καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν ᾿οὐ᾿ : φέρει "μὴ 
δά. . ἰῃϊ5 τ 6 ἰβαςπίης ποῖ ἢ 15 ΒΘΑΙΩδ, ποῖ 

λαμβάνετε- αὐτὸν. εἰς 
Ὀ6 τοῦ τϑοθϑίν: δ 21} }} ζαΐο 

χαίρειν ὴ τπονς αὐτῷ. μη. 
ἴο ΡῈ χϑήοϊοϊῃβ .. ., ἴο ΓΝ . ποῖ - 6 γοῦ βασίηῃδ; 

1. ὁ.. λέγ ὧν γὰρ. -αὐτῷ χαίρειν 
ἴδε (οπ6) παν ΤΩΣ ῊῸΥ ἰο ίτχη ἴο Ρ6 γϑ]οϊοῖηθ 

κοινωνεῖ: τοῖς ς : ἔργοις “αὐτοῦ τοῖς 
ἮΘ 15 5Βμασίπρ, ἰοίπο. . ὙγΟΥΚ5 ΟΣ Ηἰτπ ἴο 186 

πονηροῖς. ᾿ 
τὶς κοῦ. (ο168). 

.12.- - Πολλὰ 
ἽΜϑΩΥ (155) ᾿ 

Βοιδ6 δῃα 

λέγετε; 

ἔχων ᾿ ὑμῖν γρόφειν ᾿ 
Ῥανίηδ. ἴο του ἴο΄ δ8 νυ Υ τι 6. 

οὐκ. ̓ ἐβουλήθην.. ᾿διὰ χάρτου ᾿καὶ μέλανος, 
τοὶ Ἴνηβπεά" “ξατουρῃ ῬΘΡΘΓ. 8πά- ΒΙδοῖς [[ΠΚ], 

ἀλλὰ ἐλπίζω" ος γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ, 
μα 1 ὅχὰ Βόρίπϑ, ἴὸ Ποσα. τὸ 6: ἰονγαχα τοὺ  δπα 

στόμα. πρὸς στόμα; λαλῆσαι, ΝΣ ἵνα ἡ 
ΣΝ ἰονγασά Δαδαΐα, ἴο ϑΡΕ8κ, πὰ οτᾶοσ (πὲ [6 

χαρὰ ὑμῶν: «πτεττληρωμέ ἧ. 
7ον οΥ χοῦ μανίην. Ῥεεῃ μέσα ΤλΔ Ῥα. ᾿ 

οἰκίαν καὶ. 
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ἀδοοίνουβ ἔδυ ΡΟ. 6 
Ιοτῦ ἰηΐο [26 ψοχ]ᾶ, 
ῬΘΥΒΟΩΒ ποῦ σΟὨ ΓΘ ΒΘ ηΡ 
ὥοθαὰ ΟἸσὶδῦ 8ἃ5. σοχ- 

ἴὴρ ἰῇ 6 ἤρξῃ. ΤῊΪ 

ἰ5. 6 αθδοβίνοσ δηᾶ 
{86 δ οησίδῦ. 

817 ΘΚ ὁπὺ ἴογ γοῦτ- 
56 Ινοθ, ἰῃαῦ τοῦ ἀο 
ποὺ 1ο86 ὅμθ (Ὠΐϊηρβ 

ψὸ δνθ ψογκθα ἴο 
Ργοάμποθ, ὑαῦ ὑδϑὺ Υο Ὁ 

ΙΔ ΟὈὐδίη ἃ {11} σὸ- 

ψαχα. 9 Εἰ νούγοῦα πμδὺ 

ΡΌΒΏΘ5 δθθδά δῃηὰ 

ἄοθβ ποῦ σϑιγδίη ἴῃ 
ἰῇ ἰδδοῃίηρ οἵ {μ8 
ΟἸτιδὺ ἄοθϑ ποὺ πᾶνε 
αοα. Ηδ ἰῃδὺ ἄοθ5 τε-᾿ 
τηϑῖπ πὰ Ὠϊ5 ὑθϑομίηρ 
ἷς (86 οὔθ ἐμὲ ἢδ5 
Ρούῃ ἴῃ Ἐδύμου δηὰ 
188 οι. 101 δῆψουθ 

σοθ ἴἰο τοῦ ϑδῃᾶᾷᾶ 

ἄοεθβ. ποὺ ῥυΐηρ ἐμὶβ 
ἐοϑοβίηρ, ὭΘΥΘΣ τό- 

οοῖνθ Ὠΐμ)γ πο ὑοῦ 

ΠΟΙΊΘ5 ΟΥ̓ ΘΒ Ρ ἃ ρτγδεῖ- 

Ϊὴρ ἴο Βἰπι. 11 ἘῸΓ 6 
ὑμπαῦ 5805. 8... β,θούζηρ 
ἰο ἷηι 15. ἃ βῆΔΙΘΙ ἢ 

1 15. ]ΟΚΚΟα: ΟΥΚΘ." 

12 ΑἸΪΠΟΌΡΗ 1 Πᾶνα. 
ΙΏΔΩΥ ὑπίηρα ἕο ὥσθ 
Ὑοῦγ ΟΙ ἀο ποῦ΄ 4ε-. 
δ ἰοὸ ἀο 50 ψἱ 
ὭΔΡΟΙ- 84 ἰηκ, ὑαὲ 

Ἔ1 δὰ Βορἱηρ σ᾽ ΘΟΙῺ8 

"Πδο Ἐοὺῦ δηα ἴο βρθδκ᾽ 

σι τὸν ἔδαθ. ἴο᾽ ἴδοθ, 

ἰμαΐ τσυουξ ἼοΥ ἸΔΆΥ 

ΡῈ ἴῃ 1} ΤῊ ΘΕΙΘΊΙΓΘ. 

11: ψε: εἰΔλᾶξ: ἼΘΟΚ! Ι Βᾶνα ἰοιᾶ γοὰ ΒοΙΟΓο ΒΕ 50 Ἐπδῖ χοῦ Τ᾽ ποῖ 
Ὅ6 σοπξυθθᾶ. ἴῃ 16 ἀᾶν ΟἿ {πὸ Τιογὰ, σ1τ,8 ααᾶ: “(ΠΟΟΚῚ 1 Βανο- ἰοϊᾶ- -ψοῦ 
ὈΘΙοσθηδηᾶ τδὲ νοὰ τᾶν ποῖ 6 δϑῃδιηθα ἴῃ σομονδῆ’ 5 ἅδν.).᾽" 

ἀδελφῆς; σοῦ. 
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13. ᾿Ασπάζεταί  “ σε :- τὰ τέκνα. τῆς 
15 δτεοίμιρ ψοῦ “86 οσδμάτγθη.. 

ἐκλεκτῆς. 
κἰβίεσ. οὔ γοι οὗ ἿΣ :οβοβθα (086). ἐν τε οὖν 

Ιῶανυ γ᾽ " 

ΟΕ ἼΟῊΝ 3 

᾿ΠἽ  πρεσβύτε ος 'Γαίῳ: τῷ ἀγαπητῷ; 
δι ΤΉΘ τ᾿ ρεσβύ ὅπερ ἰο αία5. 188 Ἰονϑὰ (016), 
"ὃν ἐγὼ ἄγαπῶ ἐν. ἀληθείᾳ. 
ΒΟ 7 δι ον 5 ἐσαίῃ: 

2: ἐΑγαπητέ,. περὶ πάντων εὔχομαί 
τ Πονοα (οπ6), δροὰέ 8} (ἰἰπ88)᾿ τ τ ῬΣΘΣ ἸΏΒ 

σε. - - εὐοδοῦσθαι ᾿ καὶ" ὑγιαίνειν; 
σοι ἴο ΤΆΘΚΘ ΟἿ Θ᾽ 5 γ᾽ ΘΙ͂Ν δα ἴο Ὀ6. ἐπὶ Ἀθϑ]τα, 

καθὼς: τς εὐοδοῦταί-" δοῦ ὁ 
δοοσσάϊαξ 8 88. 15 ΤΑ ΚΙῊΒ 115 Ὑ]ᾺΥ 8} οΣ σοι, - 1ἢ6. 

υ 3 ἐχάρην . γὰρ ἷ λίάν 
ἐς "Χή. ": τεγοιουά Ν ἔχον - ᾿ ΒΧΟΘΒΞΙν ΕΙΣ. 

.- ἐρχομένων. - : . ἀδελφῶν ; καὶ 
οὗ (0165) σοσηϊῃ ΟΥ Ὀχοίθ 5 «λα 

. μαρτυρούντων σου. τῇ ἀληθείᾳ, 
οὗ αν Ῥεβχ 5 1.655 οὗγοιι ἴἰοῃα ἰχαΐα ΄ 

καθὼς - σὺ -ἐν ἀληθείᾳ. περιπατεῖς.: 
δοοοσάϊος 85 γοῦ Ὁ ὑπ χοῦ δτὸ ν δΙκὶη 5 προαϊ. 

4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω 

Μοτε Βτεδίευ Οὗ 658 (8185) ποῦ 1 νη 

άριν,. . - ἵνα. , ἀκούω: τὰ 
ἐρακίκξαϊηεδσ,. ΪᾺ ογάεῦ με. τᾶν 6 Πϑδσῖηρβ ̓  [86 

ἐμὰ. τέκνα. ἐν τῇ. ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 

ταν, οἸμ]ᾶσεπ Δ τὰς ἐτυῖ - δίκη δρουξ:- 

πιστὸν ᾿ποίεῖο 5. Ἃ γάπητέ, 
᾿ΖΘΙΓΒΣΟΙ (15) - τονοὰ (οπ6), ᾿ ψοῖν 8.6 ἄοϊῃ 

ΟΣ εἰἰξὰν ᾿ς ἐργάσῃ εἰς τοὺς 
ΥΒΊΟΕ,  μβεῖπε) 1 ϑνογ. γοῦ 85 οὐἹὰ ὑνοΥΚ ἰηΐο - - τῆεα 

ἀδελφοὺς ΄. καὶ". τοῦτο"" ξένους 
πο δνοσον τς 8.6 815... βαδησετϑ, ΠΑΜΏΟ 

ἐμαρτύρησάν. : σου . τῇ ᾿ ἀγάπῃ. ἐνώπιόν 
Ἔσο, ὑρησά οἔγου ἴἰο 6 ον 

ἐκκλησίαι τ οὗς. καλῶς 
οἵ κλησίας, " -ΜΆΪΟΒ (ΟΠ 65) Ἔποῖ 

. προπέμ μῴας: 
Βανῖὴρ Ξοιρῖ Σοχυνατσα 

ποιήσεις 
: ψοῦ ΜΠ] ασ 

ι ἙΜΟΣΊΒΙΥ . οὔίμο.. :ἀοᾶ; 

ῷ. οἵ 

εἶπ 5 Βρϊ- 

ἢ ἀξίως ... τοῦ ΄ ᾿θεοῦ:: 

2 2ΟΗΝ 183-39 50ΗΝ 6 

1 ΎΠΘ ΟΕ ατθη οὗ 
σε τμθ ΥΟῸΌΣΓ αἰβδίθσ, 6 ὁΠ8ο- 

561. -- ΟἿΘ6,-. 5οηᾶ  γοι 
[ΘΙ ρτεοίϊηρβ... 

ΤΠ τὸ οἷάδν πῖδη ἴο 
ΘδΊαδ;: ἐῃὴ6 Ὀδϊουθᾶ, 

ἘΝΒΟΙΩ Σ ΟΥ̓ ἴἰονθ. 

᾿ΩΞ ΒοΙονοαά οὔθ, 1 
ῬΤΆΥ ὑμδὺ μὰ 81] ἐμηρβ 
γΟὰ ΓΔ ὈΘ ὈΓΌΒΡΘΙ- 
ἰὴδ δηᾷ πανίηρ σοοὰ 
μραιύ, ἢπδῦ 85 ψοῦτ 

5ΟἿΙ] 15 Ῥσοβρογίην. 
Φ ΕῸΣ 1 το]οϊσθα. νοτν 
ΠΟ ΜψΏΘη ΙΟΥΏΘΙΒ 

ΟΘῺΘ. 84 Ῥοῦὰὸ ὶῦ- 
 Ὥδηδ: ἦὸ ὑῃ86 ὑπ Π-: γοῦ 
ὨοΙά," 1ι15ὺ δ5. γοὰ ΡῸ 
[10] ψϑΙΚίηρ, Δ - ὑδ6 
ὑσταϊῃ. 4 Νο. ργεθαΐοσ 
σαδθ ἴοὸγ ὑμδηκῖ}- 
655 ὅ(ο 1 πᾶν [Ώ88 
[θ58 ΔΗϊΏρΕ, ἴα 1 
βου Ρ6 Ὠϑᾶτίηβ 
.μαὺ γ΄. ΟὨΠάτθη ρὸ 
[610] ρα κίηρ. ΝΣ [6 
ἀσυϊας: " 

"ἷβ Βειόνβα. ̓ Ὅπδ, ψΟὰ 

ν ἜγΘ ἄοίϊηρ᾽ 8. “ΖΑ ΠΤᾺ] 
ΜΟΙΚ ἰὼ ψΒδέσνοσ το 

ἄο ἕοῦ {δ8΄ ̓ Ρσούμοσβ, 

διά ̓ ΒΟΓΒΏΒΘΙΒ ΕἸ τ, 

ον ο Βδνθ΄. ΕΣ Ὸ 

ψυὶῦμθ55 ἴο. γοῦΣ Ἴονβ 

Ῥαξοσχδ {88 σόδτο- 

δαὐῖοῃ. ἼΏ656 χοῦ 

Μὴ ᾿οἴθαθα βθημᾶ οἢ 

ὑμοῖτ. ΨΥ. ἴῃ ἃ -τηδ- 

δεἴτην ΜΟΥ οὔ"; αοά. 
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1 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν 
ΟΝ ὸὼγὺ ἰδ δε 941 

λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν 
τεςοϊνίτς ἔγοτα {6 ὩΒΌΪΟΙΔ15. 

οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν 
ἰῃεσϑίοσθ τνο ἀγα οὐνίῃβ ἰο ΡῈ γϑορίνλῃσ πᾶσ ἰδὲ 

τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ 
ΒΆΘΗ οὔ 65, ἴῃ οτᾶθσ ἰδὲ 

γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ, 
Ἅ6 ΓΔ Ὀδοοθ ἴο ἰῃς ἰχαία. 

ϑ "Ἔγραψά τι ἢ 
Ἵν τοία βοιμοίμιη δ ἰο (πε 

ἀλλ᾽ ὁ 
Βα {πε (ομ6) Μπκίπρ ἴο ἈῈ χσβδέὲ οὗ ἴῆθσα Ὁϊοίσερθθ5 

οὐκ. ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10. διὰ 
ὕοῦ [5 γϑοθινιηρ ὩΡΟοῚ 1.5. - 

τοῦτο, τον ἐὰν 
τι 5, 1 ὄνον 

ὑπομνήσω 

Θοοϊοβία; 

ἔλθω, 

αὐτοῦ τὰ ἔργα 
1 58.811 Ὀσίηρ ὉΠΘΣ σοι χαποθ οἱ εἰσι ἐδ ΨΌΣ5 

πονηροῖς ἃ 
δ 2 λ τ. οἢ νίοκοα 

φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ 
ομαϊίοτίηρ βροῦδ͵. τι, 

τούτοις οὔτε αὐτὸς 
{8656 ({π|π|ρ5) ποιθοσ Π6 

"λόγοις ᾿ 
ἔο ννοσᾶβ 

ποιεῖ, 
ὯθΘ 15 ἀοΐϊῃρ, 

ἐπιδέχεται τοὺς 
15 τϑοοίνίηρι ρο ἐπα 

ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους 
Ῥτοίῃουβ - πα ἐῃ6 (οῇ 65) δ ΕΣΦΈΡΟΤΞ 

κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας 
Ὧ68 15 ἈΙΠἀΘΥ 5 δηᾶ οἵ οὗ [4.1:} ΘΟΟΙ6518 

ἐκβάλλει. 
Ὡς ἰ5 ἑατονίπε ουΐ. 

11 ᾿Αγαπητέ ὴ ιμοῦ τὸ 
Ττιονφοά (σῃεῦ ̓ ᾽ Ὡοέ Β6 γδὰ ξ ἰδίαι δε. 

κακὸν ἀλλὰ. τὸ ἀγαθόν. ὁ 
μὰ (ἰμ1η5) Ῥαΐ ΤΠ6 (ὁ 6) 

ἀγαθοτοοιῶν ἐκ 

6. ροοίῦ ((πΐ5). 

τοῦ θεοῦ ἐστίν" 
ἀοίΐῃβ βδοοὰ ουΐοῦ ἐβεὸ αοά 15; ἴῃς (ο56) 

κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν -᾿ θεόν. 
ἀοΐηξ Ὁ8α ποῖ 88 560. ἴθ  . (οά. 

12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ 
Τὸ Ἡεηχοίσιαιβ 685 Ὧ85 ὈΘΘῸ θοΣΤῺσ Όν 

πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας: καὶ 
811 (ο 65) δῃρὰ Ὁν νεῖν “ἴδμ6 ἐσαίῃ; δηὰ 

ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας 
να. Βυΐ ἀγὸ Ῥθδασϊηρ νυνὶ 655, Πα ψοὰ αν Κποῦνῃ 

ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν. ἀληθής ἐστιν. 
ἴμλαὶ 16. ὍΣ ΏΘ55 ΝΜ ΜΝ 5 5. 

ἔδαν ννεΐ οὐδ ποίΐδίηϑ 

ἐθνικῶν. 8 ἡμεῖς 
Δ: 

τοὺς 

Ζοηονν ΤΟΥ ΚΟΣ5 

ἐκκλησίᾳ" 

φιλοττρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης 

ΤΒΧΟΙΘῺ 

1 5ῃουϊα σοχὰα, 

δηᾶὰ ποῖ ῬΕΙῺΡ βα δ ϑα ὉΡΟᾺ 
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ΤΈΣ ὁ ψὰϑβ ἰπ Ὅ6- 
ἨΔ οΥὗἨ [115] Ὠβὴδ 
ἰμαῦ ὕμον ψϑαῦ Ἰογίῃ, 
ποῦ ἐβκίηρ δηγνιῃϊηρ 
ἔσο (6 ῬΘΟΡΙΘ οἵ 
ἴὴ8 πϑύϊζομβ. 8 6, 
ὈΠογοίοσα, δἴὸ υπᾶδυὺ 
οὈΙραίοη ἴο τϑοοίνα 
ΒΌΆΘΩ ὈΘΥδοὴΣ Ὠοϑρὶΐα- 
Ὀγ, ὑμαῦ ὸ 87 
Ὀθοογὴᾶβ ἔθιον ψοῦκ- 
ΟΥΒ ἴῃ ἐμ ἐσυίῃ. 

91 πτοίθ βοπιοίῃίηρ 
ἰο δ. σοῃρτορϑύϊοῃ, 
Ῥαὺ Τἱ οὐ ΘΕ ῬΏΘ5, ΨΏΟ 
ἩΚ65 ἴὸ Ὧδνα μ6 ἔχϑβὲ 
ὉΙΔΟ6. διῆοὴρ ὑξϑχω, 
ἄοθα ποὺ σϑσοῖνα δηγν- 
ἑῃΐηρ τοῦ 5 νίΐῃ 
τοϑδρθοῦ. 10 Τὺ ἰ5 
ΨΏΥ, ἸΣῚ ΘΟἤλθ, 1 Ψ11 
08} ἴο ΤΟΙΩΘΙΩΌΓΒΏΘΒ 
Β5. ΟΣ ΜΏΪΘ. Ὧ6 
ΟΘ5. Οἡ ἀοίηῃσ, ομϑί- 
ἐουὴρ δροὰὺδ τ Ὑ]Ώ 
ψ] κΚοα ποθ. ΑΙδο, 
ποὺ Ῥοὶὴρ οσοπὶοαϊ 
ψΊ ὕμθββ ὑῖηρδ, ᾿ϑὶ- 
ἰοῦ ἄοθβ Ὧ6 Ὠἰπιβοῖ 
τοσοοῖγα 6 ὈγοΟύμΘΥ5 
Ὑ1Ὲ ΓΤοδρθοῦ, δηᾶ 
ἴοδΘ ψὯΟ δἂῖὸ ψϑδῃΐ- 
ἴῃ ἰο τϑοοῖνγο ἐῆθηῃ 
ὯΘδ ἰτ6ὲ5 σ ἰμλάρΥ 
ϑιῃα ἴο ἑῆτον οαὐ οὗ 
{6 σοηρτορθίίοῃ. 

11 Βεϊονρα ομθ, ΒΘ 88 
ἰρηϊαίοσ, ποὺ οὐ ψῇῃδὲ 
Ϊ5. Ῥ8ᾶ, Ραὺ οὗ νῇϑδὲ 15 
Βοοᾶ, δ. δὲ ἄσοθα 
δοοά οὔἱριϑῖθα ψλὮ 
αοῦ. δ μα ἄοοθβ 
Ῥδᾶ π5 ποὺ βθροῃ (οά. 
12 ὨὨΘ ΤΟ ΓΙ τα. Ὧ885 
“δὰ ψὶῦπθθθ ὈΟΓΩΘ ἴο 
Ὠΐϊτὰ ὉΥ ὑθχλ 811] δηᾶ 
ΒΥ ἢὉ6 ταῦ ἐξΐδοῖῖ, 
Τὰ ἔδοῖ, ψὸ, 8150, 818 
Ῥϑαῦΐηρ τϊῦηθ55, δηᾶ 
γοῖ Κηον ὑμαῦ ὑπ τῖδ- 
ΠΘῈΣ ΜΘ ρίνα ἰϑ ὑγῈ6. 
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1. Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, 
Μϑὴν (65) Στνᾶβ8 νὴ ἴο υσχίϊθ ἰὸ νοῦ, 

ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ . μέλανος καὶ 
ρυξ ποῖ ἴδ Ὡς του Ὀΐδοϊ [ἰὈᾺῚ δρᾶ 

καλάμου σοι γράφει: 14 ἐλπίζω δὲ 
Σορα ἰο γοῦ ἰο δ6 νυ 5; Ι1δτὼ Βορίῃρ Ραΐ 

εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ. στόμα πρὸς 
1πιτηθαϊαίοιν ψνοὰ ἴοϑβϑθθ, δῃᾷ το ἰοννδζᾶ 

στόμα λαλήσομεν. 
τοῦ νὰ 5ΏΔΕ βρϑδὶς, 

Εἰρήνη σοι. 
Ῥεϑβοα ἴο γου. 

ἀσπάζονταί σὲ οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς 
Ατὰ σεθϑίίηρ σγοὰ ἐμ ἔγίθηαβ, ΒΘ βυθοῖρ ἴδ6 

φίλους κατ᾽. ὄνομα... 
ἔτους δοσοζάϊας ἰο ΆΤΏΘ, 

ΦΌΗΝ 13:8 4 

131 Ὡδὰ δον ὑΒΏΡ5 

ἴο ψτὶδα γοὰ, γοῦ 

1 ἀο ποὺ ψίβῃ ἴο 8Ὸ 
ΟὨ νυτὶιρ γὸὰ τὰ 

ἴῃς δῃᾶ ρεβη.. 14 Βαυὺ 
Ι δῖα δορίῃρ ἴο 866 
γοὰ αἰγθοῦν, δηἃ νὰ 
ΒΩ 5Ρθδς ἴδοθ. ἴοὸ 

ἤἴδοδ. 

“ΜΑν γοῦ Ὧδνα Ῥβδβ. 

86. ἔγϊομᾶβ βΒοῃά 

σοῦ ὑοῦ ρ θοῦρδ. 

᾿αἷἴγο τν. ουθουϊρθ τὸ 

[88 ἔθμαβ ὉΥ͂ ΠδΙΊ6. 

Ιουδα 

ΟΕ Τὺ0Ὲ 

1 ᾿Ιούδας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς 
Φυᾶεαθ οὐ Ψ6βϑ85 ΟὨχδὶ“ ἘἊδβῖανε, . Ὀτοῖδοσ 

δὲ. ᾿Ιακώβου͵ τοῖς “τἐν θεῷ πατρὶ 
ρῬᾳ οὗ κώβου, ἰο ἰμ (065) ἴὰ Οοάῦ Ῥδίδλεσς 

΄ Ἁ 3 Ὁ “ 

ἠγαπημένοις. καὶ ἰησοῦ Χριστῷ 
μάνίπα ἡ ἢ Ιονᾶῖ μπᾶ ἴο 6 βι5 ἰδ ΕΝ 

τετηρημένοις κλητοῖς᾽ 
ἴο (065) Μὴ Ῥδδὰ Κορ οἽδ]ραᾶ (ο1|65})} 

2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη 
ἔπεσον, ἴο Νοσ δᾶ τοᾶςα διὰ ονθ 

πληθυνθείη. ΝΞ 
τὰν ἰς 6 τυ ρ]16. ᾿ 

ὁ ἐοααθδη, ὌΝΣΩ, τρδεδαν ταπαμίσα.ς 
οἾρ τέίθτς το τὸν ἐροαϊ ὑπ σοτηταῦῃ ἤξω 

σωτηρίας ἐνάγαην ἔσχον γρήθος ὀὐτον 
παρακαλῶν. ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ 
Αλνιανανγηννι ἴο Ρ6 βέγυ σι ὍΡΟΣ ἰο ἴ8. οὔςθ Σοῦ 811 

παραδοθείσῃ ᾿ τοῖς ἁγίοις 
αν Ἔα εἴνϑα Ὀθβίᾶδ : ἴο 1π6 ΒΟΙΣ (ο1165) 

Ν ’ ᾿ τ 

πίστει. 4. παρεισεδύηῆσαν . γάρ ..- τινες 
ἰὸ Ζ 18. ϑιρροϑᾶ ἰμἴο Ὀεβὶᾶθ - Ζοτ ΒΟΧΩ δ 

1 συᾶθ, :.δ 51ανα. οἵ 
Φοθὰβ ΟἾγδὺ, Ὀὰῦ ἃ 
ὈγοΐΘΥ. οὗ σατηθθ, ἰὸ 
[86 σϑ]]θ6ἃ οὔθ ΨῈΟ 
ὅτ Ἰογϑᾶ ἴῃ τϑὶδ 0 - 
ΒΡ πλ αο [86] 
ἘΒΌΏΘΥ δῃρα Ὀγοξεχυθαᾶ 
ἴοὼὺ σοθῦ5 ΟΕ χιδὺς: 

ΜΆ ΤΆΘΤΟΥ ϑ8ῃᾷᾶ 
ΡῬθθθὸθ δηᾶ ἴοῦθὸ 6 
1ΔΟΙΘΑΒΘΩ͂. ο. τοῦ... , 

ὃ. Βεοιογβθᾶ. οἕδϑϑ, 
ὙΦ ΟυΡὮ Σ᾿ 85 τηδκίησ 
οὐοῦν οβοτὺ ἰο ττίῖζα 
χοῦ. δροιυῦ : 6. 581- 
ψαύϊζουι νμὸ ὨοΙα 39} 
σογπιποῦ, 1 Ἰουπᾶ ἰὉ 
ὨΘΟΘόΒΘΥν ἴο τῖΐα τοῦ 

10 Θχδοσὺ τοῦ ἴο ὑυΐ 
ἊΡ ἃ δατὰ Πρῃὺ ον [6 
[ἢ ἰδ 85 οὔσθ 
ΤΟΣ 811 ἰτλθ ἀογογθᾶ 
ἴο 8, ΠΟΙΆ ΟΏ65. 4 ΜΥ 
ΤΘΘΒΟΏ ἰ5. παῦ σου 
τῶ Ὦδνδ βρροᾶ ἰπ 
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ἄνθρωποι, ΕΣ οἱ : ΄ πάλαι ὰΟ πᾶνθ ΙΌΏ. 
υταβῃ; - " {86 (οπ65) - - οἱ οἱά ΘΟ ΘρΡροΪηἑδα ἕν ΔῊΝ 

- πρρογεγραμμένοι ᾿ εἴ τοῦτ ὁ ,ϑογίρίασοα ἴο [ἘΣ 
βανίπε ὈΘΘῺ ραμμέν Ῥεοΐοχε ἀπο ἜΡΝΝ ἴπο Ἰααρταθηῦ, ἀηΒΟαΙΣ 
κρίμα, οὖς ἀσεβεῖς,.. ς Α Δ Τρ, ὑαγιΐηρ 6 ὑἢ- 

]Ταάρταθηῦ, ἐπενσεβεῖ Ἥόπεο), ἴπε οὗ ἴμε ϑεοῦ ἀοδοτνοα ὩΠΩΠΟΣΣ ΚΙ 
ρος Η [4 Σ Τ' Ὁ Ὥ 

ἡμῶν χάριτὰ μετατιθέντες εἰς |ῸΓ ΙΟΟΒ6 οὐπαποῦ πὰ 
ΟΥ̓ θ᾿ -υἀπάεδϑοσνα κΚἰπᾶηθβθ. ΡΌΓΙΠΡ ΘΟΡΌ55.  ἴπίο ] Ὀγονίηρ 181536 ἴο - ΟἿ 

᾿ἀσέλγειαν καὶ τὸν: μόνον δεστπό ὶ ότην καὶ ΟἿ] ΟΥ̓ΤΘΓ 

Ἰοοϑα ςομάμπος απ 6 ομὶγν τααρίογι δρᾶ σεδαβ δρον ἤπια; τοτα, 

κύριον ἡμῶν ᾿ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνού 51 ἀ ᾿ μενοι. ΘΑΙΓΕ ὅο ΤΟΙ 

μοσάὰ οὔυδ., οὔ δεβθθ Ομτιθὶ. (ο}685) ἀφησίπδ. χοῦ, ἀδδρίζο ταῖηα 

5. Ὑπομνῆσαι ΝῊ Κποϑπηρ. 811 {ῃΐηρε 

Ὑγομνῆσαι, δὲ - ὑμᾶς, βούλομτι, θ5ε8 ον δι εἶσι, ἐξα ᾿ οΥϑ ΟἸΡῊ ΒΘ 

οὖς, εἰδότας ἅπαξ πάντα ὅ , τι γνοα 
(Ομ 65). Βανὶπδὶ ΠΟΤΕ ο,Ὲ ΤΟΥ 8411 411 (ἐμ 55), ἰδδὲ τ ὁ ἃ ῬΘΟΡΙΘ οαῦ οἵ 

Κύριος λαὸν ἐκ ς Αἱ ἰγύπτου σώσας αἰξοσατακ αθϑίτ 
τιον φὑῬϑορῖβθ οὔΐ οἵ ΘΗ οὗ Εσνρί. Βανί Ξανϑᾶ }͵ (ΟΡ. πού ΝΟΣ ἐν 

τὸ δεύτερον τοὺς ἷ ς μὴ πιστεύσαντας | Τ᾽. 
ἴι8 ταν [σχλ61] ἔπ (ομ65) ποῖ Ὠδνίηβ δεπενδὰ ταδὶ πε ἢ ἐμ μηδ 

ἀπώλεσεν, 6 ἀγγέλους τε "τοὺ ᾿ 161 10 , ς ΘΙ ΟΥΙΡΊΠΔ] 
Ὧδ8 ἀφσείσονψοα, ΒΏΡΘΙΒ δὴ ἐδ (ο;)65) μὴ μυὐ τονκέρις ἢ Ρυδίσίοα 

τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ᾿ ἀλλὸ ἶ ΐ . ὰἀ [ῬΤΌΡΟῚ ἀμθ]ῖη, 
Βανίηρ Κορέ 6 οὔϑβοῖνεβυ- Ῥϑειππϊηρ Ρμυαξ [ὯΘ ἾΝ τορεσνοᾶ ῬΠΟΝ 

ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκ ἰ ᾿ ᾿ . ητήριον εἰς [οἴογδ1 Ροηὰ 
Βανί, 1ϑο ο -" τι 6 ΟΥᾺ . ΑἸ ΝΘΙΠΏΒ Ὀ]Δ66 '. πὸ ᾿ἄρῃβο πα κπθας ῥχὰ τος 

᾿ κρίσιν , μεγόλι ς ἡμέρας δεσμοῖς -ἀϊδίοις [υἀρτιρηῦ οὗἩ Ὁ 6 ργϑαὺ 
; ΟΥ̓ ΡΎΘδὶ ἴο ρομᾶβ δνετ- εὶπρ ἄν. 7 50 ἴἤοο ΒΟΔΌΣΩ 

ὦπὸ ες ξόφον͵ τετήρηκεν: 1 ὡς Σόδομα 888 - ἀΟἾἼΠΟΥΎΔΩ δπὰ 
ει, ΒΊοοΙΣ Ὧ6 Ὧ85 Καρῖ; ἃ5 ϑοάοτω {πὸ οἰδίθα δροιῦ ὑπθπὶ 

καὶ Γόμοῤρα καὶ, αἷ, περὶ αὐτ [ ἃς πόλεις, τὸν | ἴδεν ὕΠ6ῈΥ ἴῃ [ἢ 
απϑα σστοστϑῃ δηᾶ 6. δἀροὰΐξ ἐμβϑια δἴεῖοο" 16  ΤΩΔΠΠΘΙ ἫΝ νΉΡα ὅοτας 

ὅν .Ν ̓ τρόπον “ πούτοις ΒΌΪΩΡ' οὔθ Ὡδα οὐπῖ- 
| Ν ΒΙΧΠΘΥ͂ ᾿ -ἴο 1.688 (ο.65) | αχὶ ρα ΤΟΥ ϊσδύϊοη 

κπορνεύσασαι . ἱ ΒὩΩ͂ ᾿ 
[οἐ{65]1 Βανίηβ οοτηταϊε θά ξοταϊοδεϊοη οὐ καὶ ἀποααν τοῖν πα ΘΌΠΕ 

ἀπελθοῦσαι. ὀπίσω σα 3 ὁ ῬΙ δορά , ῥκὸς ἑτέρα πδύσγαι ἃ : 
Ἀδνΐπεῖ Εοπθ᾽ ΒΕ. - Ῥεμίμα ΩΝ ᾿ ἀρβέσης, τ θλο τι ἔαδηος, Ω “ὦ 

πρόκεινται - δεῖγμ ἐπι πυρὸς } [ΜΑΓΥΜΏΒῚ ΒΧΘΙΏΡΙΘ ὉΥ͂ 
ἴμον ΔΥΘ- Ἰσῖῶβ Ῥεοξοτα ΠΤ ΤΣ ϑθονναν “ΠῚ ΟΕ ἤχει ππαούρολην ἴ88. Ἱπάᾶὶ 

αἰωνίου δίκην  ὑπέχουσαι. 
: : 

εν ευ]αδιίηβ 7αδιίσθ μονῆς ἀπάοτ. ὀνοτιούηος ἀτος οί 

δ Ομοίως͵ τ μέντοι -.- «καὶ: οὗτοι͵ 8. 1π. ΠΚὸ τιᾶ 
το υσίβε. ᾿λάςοά- -ἴο γος δῖξο [δεβα ποὺ! πδιδμαϊηρ ἘΞ 

ἐμσπνιαζόμενον. δάρκα:.- .- μὲν-- ο΄ μιαίνουσιν, | Ὠλθιι. 00 Δηδυρίηρ πὲ 
65)". ΒΘβῃ ᾿, Ἰηδεϑᾶς Ὅχθ ἀθβΉηΒ, } ἀγθδιλβ,. 8186 ἀθῆηηρ 

κυριότητα. δὲ. - ἀθετοῦσιν δόξας; δὲ | [88 Βεβῃς, ἀπά 415- 
! Ἰοζάβμιρ.. ΩΣ ἴμεν ἅτα Ῥαϊετ αβίᾶβ, βιοσίβϑ ναΐ, τοράγα 6 Ἰοσᾶβῃ!ρ᾽ δηᾷ 

δι σεμονδη, Ὑτ,8ιπατα, δια, [Πρ Τιοτά, ΚΟ; Οοᾶ,; αγ; Τάξις, ΒΑ 6. “-- 5 
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βλασφημοῦσιν. 9Ὁ . Μιχαὴλ - ὁ [ρεδξίηβ δρουπίγοῖν οὗ 

πὸ. ἃ. δ βαχοίησ. ΤΏ. δὲ Μιχαὴλ - ἴδ6 1 ΒΙοσίΐουβ ΟἾΘΘ. οΒυΐ 

ΜΆΘΩ Μίομβϑοι 88 

ἀρχάγγελο ὅτε : τῷ 

ΔΙΘΏΔΕΡΕΙ, Ω ον ΜΏΘη ἰο ἴπε ] ϑσοδηροὶ δα ἃ. ἀ1-: 

διαβόλῳ. - ες διακρινόμενος.. εὐ 7 [ΘΟ ΘΏΟΘ, πὰ ὑμα ον 

ΡΩΝ . μανία γα δε ἴογ 5617 ἀν αοαΐν ϑηᾶ. ΨᾺ5 ἀϊβραϊίῃβ 

ρος, διελέγετο, -- .σ,΄ - περὶ --. “ποῦ ἅροῦς Μοβθβ᾽ θοᾶγ, μ8 

με ννὰβ ἰρανίηα ἰὴ ἀἰδαβτεθτηθαξ. - δροιΐ :οε της ἢ αΙα ποῦ. ἄδτα.: ταὶ ὈσηΡ 

Μωυσέως. σώματος," οὐκ. ἐτόλμησεν . κρίσιν. ἃ Ἰαάβπιθηῦ.. ἀραϊησὺ 

Μοβεβ. οὐ Ὀοᾶν,. - ποῖ: 86 ἀαγεά:. ὁ ϑυάφτηθηι Ἀϊὰ 1Ὼ Θιραϑένα ὑδυτηϑ, 

ἐπενεγκεῖν λασφημία ἀλλὰ εἶπεν [Ῥυξ 5614: “ΜδῪὺ 6 

Ὑ βλασφημίσα, Ῥαϊ. . 86 βαϊὰ Βόνδμδ.. τορῦκε.. οι" 
ἴο 68: ὌΡΟΣ . οὗ ῬΙΘΒΡΆΘΙΩΣ, 

᾿ἘἘπιτιμήσαι.. ΝΠ ᾿ Κύριος. 

Μ8᾿ 86 βίνϑ. τϑρῦκα νομῳ ᾿[ό σου ΠΝ ἐο ΠΟΧΖςς 

10 - ὀὗτοι... δὲ-- ... ὅσα. «μὲν 

. ΓΝ ἰδιδ5) ῥαι .88 ΤΏ. Ἰλαθ5). δ᾽ ᾿χράο
ξα. 

οὐκ. Ὁ οἴδασιν .;.. ..-0, βλασφημοῦσιν, . 

τοὶ, ἼμρΣ, μᾶνβ8 ἈΠΟΏ Ἔ ΑΑ͂ΒΟΣ, ἀγα ὉΙαβρμαπιίηρ, {πη55. ὑπαὺ ὑπ6 Ὁ 0 

ΝΝ 
τὰ ἰπδεογβίδμα ΔΙ ΌΤΘΗΙΥ 

ὅσα: “δὲ ΄- φυσικῶς... -ὡς: 

ΔΒ ΤΑΒΏ ἀπιηβο) 5 ἐραὶ ᾿ς ΔΘΙΆΤΕΙσ . 85. {με ἼΚ6 {88 ᾿πρτ αβο ηρ 

᾿ δι ἰτα 818,. ΕΝ 688 

ἄλογα -- ᾿ ξῷα. ἐπίστανται, . ἐν 

᾿ἀαρεαξοπίηξ, Αινίῃς ἰπτη85 πεν δ: 61] ΚΠΟΎΖΏΕ,. ᾿ὰ ΠΟΠΟΝ ΠΥ. 8ο᾽ ΟἹ “οὐγ" 

ταρΠ:5 ἐμοιλβοινέβ. ᾿ 

10 Χο {8886 [1168] 

8186 βρεδκίησ δριϊβίνο- 

ΙΥ οὗ 81} 1τη8 “ΔΙΩΡ5 

ῬΏΘ. σϑϑ]ν ἄσ᾽ .οῦ 

Κηον; νυ 41 188 

πούτοις ον φθείρονται, 

ἴβδβε (869) ἴμ6ν ΕἾ ΘΟΥΤΡ ΕΙΠΕ μοτλβαῖν 68
. 1 Τόο Ῥϑᾶ ἴον θθοι, 

ΕΝ 
Ά ὁδῶ Ῥδοϑαβδδ᾽ ὑμ 6 5 Ὧδύθ 

οὐαὶ αὐτοῖς, . ὅτι τ οοῷ τοῦ- ΒΌΠ6- ΕΙΣ 1τὴ6 Ῥϑῖὰ οἵ 

ἴχοα ἰοίμοια, Ὀδϑοδῦθα ἰο [Ὧς 85. οὗ πε 

Καὶν ᾿ ἐπορεύθησάν, καὶ «τῇ πλάνῃ. ̓ τοῦ 

σα. ἴμον νοΐ, ερά ἰοίπμο.. οὐσοῦ. θὲ 1τλ8 

Βαλαὰμ: “μισθοῦ ἐξεχύθησαν, : 

. Βαίδδζωῃ, οἱ τονατᾶ. (6. ΕΙΘ φουτεᾶ ουΐ, πᾶ γ τς 

Οαὶῃ, δᾶ μανο τυϑηθά 

ταῦο ὑπ86 ΘΥΤΟΠΘΟΌΒ 

οουδὸ οὗ Β4ΊΔϑαΣ ἔοΥ 

τοναγά, διά. Πδγθ Ῥοτ- 

τοηθα ἋἋΠ' 1Π6 ΤΘΌΘΙΠΟῈ5 

« ἀντιλογίᾳ -  -᾿ τοῦ Κορὲ 

ΞΟΩΊΖΆΣΥ, να - ποῦ το οἵ ἴῃ 8 ΕἸ ΟΣ ΣΤΟΝ τὰ ΣΥΝ, τ Κοτ
ΘΝΙ 

ἀπώλοντο. -: 12 οὗτοί εἰσιν 

{865 φοϑϊτονοὰ ἘΛΕΙΏΒΕΙν Ε
Β. Ὑλεβο ς΄. ᾿ 81 Ὲ τλαάθα, ὈΘΟΝ δῖος 

οἷ “ἐν -- ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν 1 

ΓΝ (ο65).... ἦπ. -. ἀπε 106 126 8515] οἔγου. βύων ΤΟΣ ῖσον, δ
ον 

σπιλάδες συνευωχούμενοι, . ἀφόβως | ξρρά. {μδμιβεῖψαβ ψλτα- 
Ἢ 

ἰάάεα. τοςκβ᾽ ᾿1έβαιασ. 56Ιν 865 ὙΕ1 
1ἰορείμοτ ἘΘΑΥΊΘΒΒΙΣ οὐξ. ἔθδυν Πα ΘΕΙΘΕ5 

ἑαυτοὺς. “ποιμαίνοντες, νεφέλαι. - ἄνυδροι ὑπὸ Ἰ οΙοιᾶδ οδχτίοα [815 ΔΓ 

"56 ῖνε5. ᾿ἘΠΕΡ ΒΕΓ αΙΏΕ, οἱουαᾶ8 -ναίεσ θβ8 ἜΠΟΣ, ἐαᾶ. ἐμεῦ. ἈΥ͂ πη; 

ἀνέμων, “παραφερόμεναι, δένδρα, τφθινοπωρ νὰ ἔγϑοβ ἴῃ δαύαπιῃ ὑπ 6, 

"αν." ̓ ὈϑΙῺΒ ῬΟΣΏΕ Τεβίας; γα 65 880 τῖδ 1, ἔγγὰς ἐγα 1658, μᾶνίησ 

ἄκαρπα. ̓ δὶς" ἀποθανόντα, ἐκ ριζωθέντα, ἀϊοᾶ,.-ὑσῖοθ, πανίῃβ 

Ἐρα 6 85. Ὀϑέῖσθ " ἈδνΙη5 ἀϊεᾶ' δν
]ὴ 8 εεὰ τοοίβά οαΐ, Ῥ6θῃ- αρτοοῦθά; 13 πὰ 

)αλάσσης ἐπαφρίζοντα - τὰς  ψανδδ. οὗ. [8 568 τὺ 
138 κύματα" ἄγρια: 9 
τ ΜΈΜ65.. ΜΠ . Οὗ 568 5. ἘΟΘΣΆΔΩΒ ὌΡΟᾺ ἴδε | ξόβδια:. ὮΡ ὑμδῖσ. Οὐ 

ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες . πλανῆταί. 7, Ο6 1568 [ΟΣ 
ΒΏΘΙΠΘ; ΒΔ 15 

οἵ βεῖνεβ ἐμαυποξαῖ «ηἴτισϑ;.. - «5.615 τ ΜΕΘ ΘΣΙΙΩ ἈΠ .- πὸ βοῦ.. σΟΌΓΒΘ, 

81 σεποναῖ, ὅτ) 551ςπιπθταδ, ΤΏ τοτᾶ, Βανβϑυη; σα
, ἢν 
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οἷς ὁ τοῦ σκότους. εἰς αἰῶνα 
ἴο νοι. ἴμ6 βίοολ οὔ μα αδκηθθα ἰηΐο δϑ8 

τετήρηται. 
ἢ85 66 Κορέ. 

14 ᾿Επροφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις 
ῬΙΤΟΡ65ἰδᾷ υαΐξ 815 ὁ ἴο ἐμθ6βθ (0165) 

ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ Ἑνώχ λέγων ᾿Ιδοὺ 
βου ἘΌΝ, 86) το ᾿Αἄδπὶ ἘΠΟΟΠ βασὴ ΤΟΟΚῚ 

θεν ᾿ Κύριος" ἐν ἁγίαις μυριάσιν: αὐτοῦ, 
ΔΤΩΘ Τιοτὰ ἴῃ ΠΟΙ͂ τουυϊαᾶς ΟΥ ὨΣΌῚ, 

15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ 
τ ἕο ἅο Τυάσιαοπξ : ἀοννῃ οα. 811 (065) ϑδῃᾶ 

ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ 
το ΤΘρτονῈ 811 ἴῃς ἱγσενθσθηῖῖαὶ (065) δροισὲ 

ἀσεβείας αὐτῶν πάντων τῶν ἔργων . 
811 16. ΨψοΥκ5. ΟἿ ἰσσονουθη δα οὗ ἴθσῃ 

ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων 
οΥ ΜῊ ἴδον αἰα ᾿σγονοσθη δ 1ν δηα δροιὲ 8} 

τῶν σκληρῶῷΖν, ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ 
6 Βασχὰ γαΩΝ ΟΥ ΒΟ πον σροῖκα. ἄοννῃ ἢ 

αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 
δῖα, ΒΙΠΏΘΥΒ ἀργον  ΠΈΪΑΙ, 

16. Οὗτοί. εἰσιν γογγυσταί, μεμψ ίμοιροι, 
ΤΏΘθΘο 86 ΥΠΠΓΥΥΩΌΤΘΥΒ, ΘΟΙΩΡ ΘΙ ΠΘΥ5 δ ἐδίθ, 

κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, 
δΔοσοχαϊηξ ίο 6 ἀσοϑίτο οἱ πότ ροϊηρ ΠΕΣ νὰν, 

καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ 
διὰ ἐπα χιαοῦτῃ . οὗ ἔϑυὰ 15 ΞΡΘΘΚΙΩΡ 

ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα 
Ονοσ- δυο! ηρ (155), ΜΟΠΘΘΣΩΣ δὲ 7865 

ὠφελίας χάριν. 
οἔ Ρευδῆΐ ἰπδηκε. 

ἽΤ Ὑμεῖς δέ; ἀγαπητοί, “μνήσθητε 
Ῥιιϊΐ, ἸΙονεϑὰ (ομ65), 6 χοῦ παααᾶδα 

τῶν ᾿ς ῥημάτων | τῶν 
οὔ ἴδ ᾿ς ΒΒ ΊΛΘΒ ἐμ (Ομ 65) 

προειρημένων ᾿ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
Βανῖὴδ᾽ ΘΟ ΒΡΟΪΚΘ Ὀοέοσα νΝ {πὸ ΔΡΟβίΙ65 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ϊησοῦ Χριστοῦ" 18 ὅτι 
οὔίῃς ἴοζτά οι οὗ 7εϑι5 Ἀσὶβὲ; ὁ τιμαὶ 

ἔλεγον ὑμῖν ᾿᾽Ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου 
τον εσΘ βασίηβ ἴο γοῦ ΡΟ [2121 

ἔσονται ἐμπαῖκται "κατὰ ὁ. “τὰς 
ΨΠΡ6 ῬΊΑΨΘΟΙΒ ἰπ βροσχὲ ΘοσοΓαά 8 ἴο 16 

ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν 
ΟΥ̓ βεῖνεβ ἄρεισοϑ ξοϊὴδ πο ῖν 8. οὗ πὸ 

ἀσεβειῶν. 19 Οὗτοί εἰσιν λΓοΐὶ 
ἀχγθνθσθ 8] [πη ρ5. ᾿ΤΏρ656 ΓΘ 1ῃ6 (ΟΠ. 65) 

14" σοῃονδῃ, .71.8,18,14,16-18. 16. Τιογχὰ, ΝΒΑΝ συ", 

ΤΟΥ ΜΏΪΟΩ π6 Ὀ]ΔΟΙ- 
ΠΟ055 ΟΥ̓ ἀδΥκΚΏ 6585 
βίϑι μα τοδοσνθα ἴογ- 
ΒΥ ΘΓ, 

14Ὑ65, 6 βονθηΐῃ 
8 [ς1 1126] ἔτγοῦχ 

Δάδβιῃ, ἘΏΟΘΙ, ῬΓΟΡῈ- 
Θοἰθα δἷ5ὸ στοραζαϊηρ 
ἐμθ, ΜΘ 6 58]14: 
“ ΟΟΙΚῚ! ΦΖομονϑ ἢ" Οϑ ΤῺ 6 
ΜΙ Ηἷδ ΠΟΙΥ͂ Τα ΤΙ, 
15 ἴο οχϑουΐα 1.8ρΡ- 
ταθηῦ δρϑίηϑὺ 811, δῃὰ 
ἰο σομνίοῦ 811 ὑδ6 τὰ- 
ΒΟΑ͂ΙΥ σΟΠοΘΓ 5 8} 
π 6] υπροῦϊν αἀθθαβ 
ἰαῦ ἐμὸν αϊᾶ ἴ'ῃ 8 
ὉΠΡΟΩΙΥ ΨΆΥ, δηα σ0}- 

σΟΥΏΪΩΡ᾽ 811 [6 5Πο01- 
15 ὑπίηρα ὑδδὲ 
ὉΏΡΌΟΙΨ ΚΙ ΠΏΘΙ5 ΒΌΟΚΘ 
δραϊηδ ὨΪπι." 

16 Τθ56 πῖθ 816 
ΤΑῸΓΙΩΌΤΘΙΒ, ΘΟΠΊ1811)-» 
ΟΥ5 δρουῦ ὑμοῖν Ἰοὺ 1Π 
16, ρχοσθραΐϊῃρ 80- 

σογαϊηρ ἰὼ ἐπὶ ον 
ἀοδίτοϑ, 886 ὑ 6 }1Γ 
τοῦθ ΞΌΘΔΚ νη 
τὨϊηρ5, 16 ΠΟΥ ἃ. 
ϑαΤΑ ΠΡ ὈΘΙΒΟΏ ΘΙ 165 
ἴοσ ἰδ βᾶΚο οὗἨ [6] 
ΟὙῺ] Ῥοηδδί. 

11 845 ἴου στοῦ, ὃ6- 
Ἰονθὰᾶ οὔδθ, 6811 τὸ 
γταϊμα 88 βαγίηρβ ὑπϑὺ 
Ὦδνθ ὈθΘῺ ὈΓΘΥΙΟΊΒΙΥ 

ΒΡΟΚΟᾺ ὮὉΥ {86 δροβύϊθς 

οὗ οὐ Τιοτὰ 655 

ΟὨγὶδι, 18 ογ ὑὸν 
ιϑοα .ἴο 58. ἰο. “σοῦ: 
“ΊΩ, 88 Ἰαϑὺ ὑΐμηθ ὑΠΘΓΘ 
ΨἘΠΕ 06. τ αἰ σΌ]6γ5, ῃτο- 
οοράϊηρ ϑοοοχαίηρ ἴο 

ΦΏΘΙΓΣ ΟὟ ἀθϑῖγο8 

οὼὺ ἀῃροαϊν ἰπίηρβ.᾽ 

19 ΤΏΘΞΘ δύ [86 Οὔδ5 

1018 ᾿ συ 30----2ὅ 

ἐπαῦ τϑ8Κ6 βϑρϑζδ- ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 
ὉἸ]ΟΏ5, ϑηῃϊἰπιδ]δύϊα ΤΩΔΚΙΙΒ ΒΕρδυϑ 5, 50111031, βρίσις πο Ἠδνίηρ. 

20 “μεῖς δέ, ἀγαπητοί, . .. ἐποικοδομοῦντες [16], ποῦ Βανίηϑ 
ου μαυΐ, .Ἰονϑα (ὁπ 68), ῬαΠαῖηβ ροὰ . ἰπορἸ ΤΙ δ]. 20 Βαϊ 

ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὧν πίστει, ἐν! χοῦ, Ὀϑϊονεὰ οὔθβ, Ὁ 
56 Ιν 65 ἴο ἴλ 8 ΒοΙΘϑ οἱ γοῦυ ἴο Ζαϊ τη, ἴὰ ὈΌ]α ηρ ΠΡ γοῦΣΞΘΙγ 5 

πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺς ἐν [οπ΄: γχοῦα πιοδὲ - ΠΟΥ 
ΒΌϊτὶῖ ΒΟΙΡ ῬΓΔΨΊΩΒ, δεῖνεβ ἰη 10, δηα Ὀσγαγίηρ 

ΙΓ ΒΟΙΥ βριγὶῦ, 
21 Κόδρ' γοιγβοῖνεθ ἰῇ 
αοαβ Ιονϑ, ψ 16. τοῦ 
816 ψελίηρ ἋῖοΓ {μ86 

ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι. τὸ 
᾿ἸονΘ οὗ σοῦ Κρορ τὸῦυ γχϑορίνίῃρ ἰοννασά ἰδῆς 

ἔλεος τοῦ -κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ. Χριστοῦ εἰς 
ΤΏΘΤΟΣ ΟΥ ἐῆθ Τιοχα οὔτι οὐ ὕύεβιιϑ ΟἸσιθ ἰἱπίο 

ζωὴν αἰώνιον. “22 Καὶ. οὖς ΤΛΘΣῸΥ ΟἹ ΟἿΣ Ποχά ὅ6- 
1186 δνευϊδϑηε. Αμάᾶ ΨΈΪΟΩ (οπϑὸ) [5815 ΟὨγὶδῦ τ ὄναῦ- 

- μὲν . ἐλεᾶτ.͵ το Ιαϑιϊηρ -116 ἴθ Υἱοῦ. 
Ἰλαοοά θ6 τοῦ 5μον ηβ τισσον ἰο 22 ΑΙδο, σομπέϊπμαθ 

διακρινομένου 23 ετε ΒΟΥ ΩΡ ΤΏΘΓΟΥ ἴο ΒΟΠῚΘ 
(ὁ) 65) πάλας ἐρομένου ονάοαιν Ὅε σώξ βαν τὰν ὑρθ Ὦβνθ ἀουρίδβ; 

ἐκ. πὺυ ἁρπάζοντες, οὗ, δὲ [20 5ᾶγ6. [8611] -ὉΓ 
ουξ οὗ υρὸ ὼ ἁρπάξοντες͵, ΨΆΙΟΗ ὁπαα ναὶ δη δ ρ᾽ [601] οὐΐ 

ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ ΟΥ ὑπθ ἢγβ. Βαΐὺ σοῃ- 
ἀϊδαθ σον ίηρ ΠΊΘΤΟΥ͂ Ὀ6 τοῦ 5Βῃον!ηξ ἸΏΘΤΟΥ ἰο 'ἰξὰ ἔθδσ, μαι 8150 
ἴο οὔθ, αοίηῃρ . 50 τὸν ἀπὸ τ σαρκὸ ἐσπιλωμένον. : , 

16 τγοχαῃ τῆς ἀρκὲ 5 Βανὶὴ ΝΥ βροξίεα [ΜΠ ἔθασ, Ὦ16 Ὑοτ 
᾿ιτῶνα Ῥδῖθ ὄν ἔπ ἱϑηθῦ 

πα βασταδηΐ. Ἢ ραστηθαὺ [π8ὺ 85 ὈΘ 6 
»4. τς δὲ δ , λό εἰς δίεμπδα Ὁ ὑπ6. Β65}. 

- ᾧ ὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς τϑᾷ ΝΟ. [ὸ ἰπ8. ὁπὲ 
το [με ἴοπθ) Ῥαὲ Ῥαΐῃρ 016 ἰο συθσαά τοῦ 

ἀπταίστους. καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς 
ποὺ ἹΙροῖηρ. δηᾶ ἴο βεὲ ἄοννῃ ἴῃ β'σὶ οἵ {86 

ΨΜΏΟ ἰδ. 8016 -ἰὸ ρσυδγᾶ 
τοῦ ἔσο δ] Ὡρ' 
δα. ἴο. βδοὺ τοῦ τπῇ- 

δό αὐτοῦ. ἀμώμου ἐν ἀγαλλιάσει τς .- λ 
δόξης ᾿ ΟΣ Ἀἴτα εὐμώμουςς ἴῃ ΣΑΙ ΜΝΝΝΝ ὈΙΕμ ἰϑηβα πὰ ὍΠ8 βδῃῦ 

: . ς , «ΤΟΥ ὨΪϊ5. ΡΒΊΟΥΥ σι0ἢ 
25 μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ [Ιησοῦ ᾿στοαὶ ἴον, 25 ἐο [{Π6] 

1ο ΟὨἿΚ οῦ Βανῖοσ οὔβ ἰῃγουθ {2655 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου. ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη 
ΟὨτῖβ (δὲ “Τιοσγά οὔτβ. ΕἸοσν  ὋἼἊδτεδίμβϑβ 

κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος 
χαθῆ δηᾶ δαϊβουὶν Ῥοέοσγα, 841 -ἴ 6 8856 

καὶ νῦν καὶ. εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 
δα τὸν δπᾶ ἱηΐο 8} 1Π 6 8565; ΘΙΏΘΙ. 

ΟΡ αοὔ οὖ 'δυ!οῦ 
ΓΟ ΡὮ “655 ΟἾὨγΙδῦ 

ἼΟα Τιοσᾶ, 6 ΡΊΟΥΥ, 
τοϑ)δδίν, ταϊρῦ δηᾶ 

᾿ Δα ΠΟΥ ΙῸΣΓ 811 Ῥϑϑὲ 
οἰογἶν- δα ΟΣ δηα 
ἰαΐο 8}} οὐθυηἱῦν. Αυθ. 



ΑΠοκαλυύψισ' 

εἰ 

" "Ἀποκάλυψις " σοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν 
᾿ ο ον ιδοα οἱ εϑὺβ, ΟἸΠτίβῖ, δ 2 Ὁ 10 εἹ ξδνε : 

αὐτῷ ὁ. θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, 
ἴο Ὠἰχὰ ἴδε ́ αοά οἷο Βμον΄ ἴο 86 ἴανεβ οἱ Ἀλτα, 

ἃ προ δεῖ γενέσθαι -. ἐν 
ΠΥΡῚ ΓΕ ᾿ 11 [5 Ὁ  ἀΙη δ᾽ ἴο ΟΟΟῈΣ ἰχ᾿ 

πάχεϊ, «καὶ. οὖν ἐσήμανεν ἀποστείλας 
αὐΐοῖκηδδθ, δᾶ. πὸ ϑῃοννρᾶ ὈΚ 5:6 }}8  Ἀδνίηδ βεπΐ ΟΕ 

διὰ - τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ 
Ἰασουρἢ τῆς ΘΏΒΘΙ. οὐ ΟἹ Ἀπ ἴο ἴδε. βίανα οἵ ΠΤᾺ 

ϊωάνει, 2. ὃς. ἐμαρτύρησεν. τὸν λόγον τοῦ 
ἴο Φομῃ,. πω ῬοΣΘ νυ} 655 ΟΣ 16 ψοτὰ οὔθ 

θεοῦ καὶ. πὴν, . μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
αοά- δορά. 188. . εἰ Μ᾿ 6 55 οὗ 655 Ομσιβί, ᾿ 

εὐ ὅσα ᾿ς “εἶδεν. 8 μακάριος ὁ 
8.5 ΤΆΔΕ (165) 85. . 6 5δνν. ἩΔΡῸΣ 

ἀναγινώσκων καὶ. οἱ ἀκούοντες τοὺς 
τϑϑάϊαρ (810. α). δηα ἐπ (οἢ} 65) ΕΞ Σν6 75) 18 

λόγους .. τῆς: προφητείας καὶ τηροῦντες 
Μοχάξος, ὉΣίμα.. . ῬΙΌΡΒΘΟΣ δηά [75 Ε 2 ἃ δ 41: 

πο τὰς ἐν αὐτῇ “ γεγραμμένα ὁ γὰρ 
ὰς (ἰπρ5) ἃ 1 μανίπέ Εν )- Ξε τέο, ἔμ ΤΟΥ 

καιρὸς -: ᾿ ἐγ γγύς. 
ΝΣ ἔ 2.1: ως 

᾿ΙἸωάνης ταῖς ἡ ἑπτὰ. ἐκκλησίαις ταῖς ἐν 
σϑόοβα- ἰο. ἴδε. ̓Εν ΘᾺ ΘοοΙϊοϑίθ ἴῃς ἴῃ 

᾿Ασίᾳ: ΠΣ τὸς 
μΝ Απῖαν πο τὴ ἡ τ ᾿ 

χάρις - “ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
᾿Ὁυπαεβοσνεὰ Ἰἰπάμπαβο. ἰο γον δια βῬᾶέδοθ. ἔτγοιιῃι 

ὧν, -καὶ ᾿ ὁ. ἦν -καὶ ὁ . 
τὰς (οπμο) Ῥεΐηδ᾽ δα ἰμ6 (οὔ) ψᾶ5. δῃᾶ ἐδ (πο). 

ἐρχόμενος, ᾿ καὶ ἀπὸ τῶν. 
-ΟΟχηλη , - 8Πη6} το [δ6 

ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 5 καὶ ἀπὸ 
ΠΟ ἴῃ βἰρας οὗ ἐπ ἴζσοηθ οἱ μίῃ, ΔηΩΠ Ζγοτὴ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄάρτυς ὁ πιστός, 
7655 Γ(μγτβί, [86] ἴ8 6 τἴηθ55 ἴθ ἘΔΙΏΖα], 

ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ 
μ8 Ἐσβίροσα οξίβε ἀδϑᾶ (ομ65.) δῇ ΤΏ 

ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
ἘΌΙΟΣ οὔτ 6 Κῖηδ5 ΟΥ ἴμ6 φβδσίῃ. 
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ΞΈυϑ ᾿ 

ἴδ, (σμο) 

5807. ΒΉΔΡΡΌΥ. 

ἑπτὰ ̓  πνεῦ εὐμάτων. 

.Ν “ἸωάνοΥ Ὁ 
το ἈΚΕΝΕΚΑΤΙΟΝ, ὉΕ. ΤΗΝ ὔ 

Ϊ 1. Α τ νείδ οι: Ἔγ. ὅδ. 
"Βὰ5. ΟἸχίβῦ,. ΟΜ ΈΙΟΗ 

αοά ρΡδᾶνβ πΐμη, “το 
ΒΟ ὯΪ5-' ἼΒΙΘΥΘΒ.. Ἂπ 
ΔἸ ΏΡ5. ΕἸ μιὰϑὲ 
ΒΒ ΟΥ̓ ἰδκδ ὈΙ868. 
Δῃᾶὰ 6 ΠῚ ἐζΣ ἐΠε] 
μὲβ. ΒΩΡΘΙ απ ῬΓθ- 
βϑηξοα [Ὁ] ἴθ 5ρὴβ 
ΓΟ ἶμθλ ἴο Ὧϊ5 
ΒΙΊανθ σόοΒῃ, 2 πὸ 
ῬοΥΘ υἱύμαϑε, ἴο [δθ 
ποτὰ αοά ρμᾳν8 δ. 
ἴο μὲ πϊξηθος σθϑ5 
Ὁ γῖδῦ βᾶγθ,.. θυθὴ ἴο 
411 π6΄᾽ ὑΒΪΆΒ5.. ὯΘ 

15. Β6 
Ὅο τεϑᾶς δουὰ δῃὰ 
ὕἴμοϑθθ Ο θδγ ἴπ8 
σψοσάβ οὗ ὑμ]5 ὭΓΟΡὮ- 
ΘΟΥ, δα ψὴ0 οὔβοῖνε 
[πῃ6 ὑμίηρα πείθῃ 
ἰὼ ὦ; ἴοσ ἐΐῆθ 8Ρ0- 
ροϊηῦθα {πλ6--15᾽ ὭΘΘΙ, 

4 Ζοθῃ ἰο ἐμ βεῦθῃ 
σοηρτορδίίουβ ἐπα ἃ τα 
ἴῃ [ἢ [αἰδυσισυ οἵἽ] 

1 Αξβῖδ: ας 

ΜΔΥ τοῦ μᾶνθ, 1" 
ἄδβεγνεα κιπάμπϑεθ δὰ 
Ῥϑδοθ ἔγοιη “Ἴ86 ΟἿΒ 
0 ἰδ διρᾶ- ΕΟ Μ͵ὰ8 
δια ΒΙῸΣ θ΄ σομλὴρ,᾽ 

Πα Ζροχὴ δ΄. Ξαυθα 

Βρίτῖϊβ ἰδαῦ δἵ Ρ6- 
ἔοτο ἢ Ώσοηρ, 5 δηᾶ 

ἔσο 9655 ΟἾγΙ δῦ, 
“6. ἘΑΙ ΤᾺ] Ὑγ10- 

ὭΘΕΞ,᾽ “ἼΏΘ6 γδύτ- ΣΉ 

ἔτοχὰ ὑπ ἀθδα," δῃᾶ 

ΤΏΘ᾽. ΕΌΙΟΣ οὗ {6 

Κιηρϑ Οὗ ὑ6 ρασίῃ. 
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Τῷ . ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι 
Τὸ ἴδ6 (ο6) Ἰονὶπ5 1:59. δῃάα ἤδνὶὴρ Ἰοοβρα 

ἡμᾶς ἐκ τῶν. ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι: 
15. οἴἶοξ ἰπμ6 ΒΗ ΦἘῚ ΟΥ̓ ἴὰ μθ΄. Ὀ]οοά, 

αὐτοῦ, --- 6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, 
ΟΥ̓ Ηΐχῃ, :--- Δ. Βατηϑδᾶδ ὋΞ.  (Κίπράοχῃ; 

ἱερεῖς τῷ θεῷ- καὶ πατρὶ οεαὐτοῦ; --- αὐτῷ. 
Ῥυϊοϑίβ ἰο ἰῃᾷε. ἀοα δπᾶ ἰο Ἐδίῃου οὐ Ὠἰχη,  --- 

δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν. 
1μ8 ΒΊΟΥ δηά ἐμ τοδὶ ἰῃΐίο [88 8565; δηῖρη. 

1. ᾿Ιδοὺ ἔρχεται “μετὰ τῶν νεφελῶν, 
Τιοοκὶ ἘΠ 15 σοχηΐϊρ ΚΠ ̓  86. οΙοι 5, -᾿ 

καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ 
δι 1} 566 Ηἶὰ . δον - δΘὉνα. δα 

᾿ οἵτινες: αὐτὸν ἐξεκέντησαν, - καὶ 
ψΗϊσθνοσ (ο 685) - Βίτῃ Βίδ α ουὖ, δηᾶ 

ες κόψονται - ἐπ᾽ ᾿ αὐτὸν πᾶσαι 
ὅπου Ὁ} βίη ἐπ ΙΏβοῖνεβ ὌΡΟΩ τι 81 

᾿ φυλαὶ. τῆς γῆς. ναΐ, ἀμήν. 
ΓᾺ ἔσιρε5. οὗ ἴῃῆ6 δαίῃ. Ὑ85, δῖηθῃ. 

Αλφα καὶ τὸ Ὦ, 
ΑἸρῇῆβι μὰ ἰδῆ 

ὁ θεός, ὁ ὧν καὶ 
ἐδ σοάν ΤΈδ (οπ6) Ῥεὶπῃδ ἀπά 

ἐρχόμενος, ᾿- 
ΠΟΙΏ1Ώ8, {π6 

. 8 Ἐγώ εἶμι τὸ 
δὰ : ἴδ 

λέγει Κύριος, 
ΪΒ βαυῖῶθβ Ἰιοτᾶ, 

ὁ. ἦν. καὶ ᾿ ὁ, 
ἔῃ (08) ννὰβ δηᾷά [6 (οτθ) 

παντοκράτωρ. 
ἈΠΆΙΕΗΙΣ. 

ϑ᾽ Ἐγὼ, Ἰῳάνης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ 
Οὕὔομη, ἴδε Ὀτοίμοσ. οἔγοῦυ δῃά 

συνκοινωνὸς.. ἐν τῇ. θλίψ ει καὶ ᾿βασιλεῖΐᾳ 
ΠΟ-ΒΏΔΤΕΥ͂ δ 6 αἰρυϊιοα δηᾶ Κιηραοτα 

Καὶ ὑπομονῇ ἐν" ἐγενόμην ἐν. τῇ. 
δα Θπάυγθησθ᾽ δ} 1 στὴ θ το 1: 1ὰ 1ῃ8 

νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῷ διὰ -τὸν 
«1516 - {π6 (οη6) Ὀθίηθ “66 Ῥϑίωοβ τπσουβης 1μ8 

᾿Ιησοῦ, 
Ψ6 δι, 

λόγον “τοῦ  ὀΣἊθεοῦ καὶ τὴν. «μαρτυρίαν᾽ 
χυοτά  οείμα --ἀοὗ-: 8ηᾶ .ς ἴ6. ΟΝ 

"Ἰησοῦ. 10 ἐγενόμην. “ἐν πνεύματι. ἐν -τῇ- 
ΟΕ 6585. ΠΕ βχὴθ ἴο ΡῈ ᾿ς ἰπ κι ϑρῖτῖς ᾿ ΕΝ ἴδε 1. 

᾿ κυριάκῇ “- “ἡμέρᾳ, καὶ -ἤκουσα ὀπίσω 
Ρογίβιηϊηρ ἰο Τοτὰ -- ἀδν,.. “δῃά 1 Ἀθδσά Ὀεμίπα 

᾿ Ὀυὶθού ἕο ἰδ 
ο Ἀϊην. 

Οτάθρα, 

“Οοᾶ, . ’ 

ὁ. [ἰ5.. 82η4 ψο- 85. δῃᾷ 

ἘΚΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 1:6--11 

ἼἸο Ὠΐλ ὑμαὺ Ιοὐϑ5 
ΝΣ 8ηα. {η8ὺ ἰΙοοϑοὰ 
(ἊΝ. ἔτοχῇ. ΟἿΣ 5105 -ὉΚ 
ΤΘΘΩ5 Ὁ 15. Ὁ 
᾿Β)οοῦᾶ--- 6 δηᾶ Ὧδ6 τηϑᾶδ 
5 ἴο 6. ἃ Κιηράοχῃ, 

Οϑά. 
δα ἘΔύΠΏΘΥ---γο 5, ἴοὸ 
Ὠΐϊὰ 6 ὑμθ᾽ ΒΊΟΣΥ. 
δηα [ῃ6 χιϊρηῦ: ΤΌΓΕΨΘΓ. 
Αάθῃ. .- 

..Ἵ ΤΟΘΟΚῚ Ηδ᾿ 15 φουα- 
ἴῃρ᾽ ψιῦ - 6 οἱοπαβ, 
4 - Οὐ Θγ6 -Ψ}} 
566. Βΐχ), -8η4Ἢ ὑποβα 
ἍΟ -. Ὀἱογορα.. ἶσα; 
ΒΘ 811. [6 ὑγὶρθ5 
οὗ ὑῆα δασύ Ψ1Πὶ1Π Ῥεϑὺ 
ὑμοιλβοινοβ ἴῃ ρβυϊοῖ 
Ὀϑοϑιᾶθ οὗ Ὠΐπ). Ὑ685, 
Ἀμλρη. .: 

81. 825. ὑῃ6 Αἴ΄- 
Ῥδδ δηᾶ πῃ Οτη6΄- 
θ8,᾽᾽ 5605 ὕθδονδ 

6. Οὴθ 0 

Ο ἰ5 σοχμίηρ, ὕδ8 
ΑἸπισΗῦν. » ᾿ 

.51 Οἤπ, -ΧΟΟᾺ 
Ῥγοίμογ. ΒΗ ἃ ΒΏΔΓΙΟΥ 

ἢ τοῦ ἰῇ ΒΘ ἐτὶρο- 

αἱδεϊοη δμᾶ . Κίηρδοιῃ 

δ ἃ δηαυτϑδῆσε.- ἴῃ 

᾿ορδν.: ὙΏ σεϑίδ, 
σΒΙΩΘ ἴο ΡὈ6 ἰπ΄ ἴμ8 

1516 -ὐπαῦ 15. 681168 

Ῥϑιτηο ΤῸ βρθϑϊκίηρ 

“Θροαῦ Αοα δηᾶ᾽ θ6δγ-. 
ἬΠΩΡ Ια θ5. ὕο 7658. 

ἼΘΒΥ Ὠϑριγίύίου. Σ 

οϑααθ το Ὀ6 1 ὑῃ6 
Τογα Ἔ ἄδν, Δ 1 

. “τ ὡς ἢ 4 πβαγά “θα μα τὴθ ἃ 
μου--:: φωνὴν μεγάλην. -: ὀάλπιγὴ ος [: . 
ΕΥ̓ ζνοῖοα ες ΜῈ ἰραΐν Ν ὡς . ΟΕ ἀπγγοῦ, ΡΝ "ϑοῖοθ {|κ6΄ ἐπαῦ' 

11 λεγούυς. Ὁ ;" βλέπεις. ὋΥ 8᾽ ὑὐπιαρεῦ, 11 βὰγ- 
ΝΕ τύσίασι, ΜΥΆΙΟΒ. ΚΟ ΤῊΝ σοὰ ἅσϑ Ἰοοκίῃηβ δὶ ἰὩρ: “ὙΜῈΔΣ ψοι 68 

85 “6 ῃόνδῃ, 71,85, 18,1.,18-8. ΠΝ Ιιοτᾷ, πάν ρϑυν, 



ΒΕΨΕΓΑΤΊΟΝ 1: 12-.-- 

γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ 
νυεα ἰηἴο 11{{|π ῬΟΟΙς δ:ᾷἃ βαθιὰ ἰἴο δ ξενϑῃ 

ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν 
Θοοιθϑίδϑβ, ἰαΐϊο ἘΒρῆθθιι δῃὰ ἰηΐο ΞΒΙΏΨΤΩΒ 

καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς 
δὰ πο Ῥουβαζοῦσα δπᾶ ἰηΐο Τηναῖχα δηᾶ ἴηΐο 

Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς 
ϑασάαῖθ δδῃᾶᾷ- ἰηΐο ῬΒΠΙΔαΘΙΡΗΣα δηᾷ ἱἰπίο 

Λαοδικίαν. 
Ἰιδοάϊςθα. 

12 Καὶ ἐπέστρεψα - βλέπειν τὴν 
Αμᾶ Ιἰαγχηοα ρο ἴο Ῥε Ἰοοκίῃηξ δὲ τὴϑ 

φωνὴν ἥτις’ ἐλάλει. μετ᾽ ἐμοῦ" - καὶ 
νοῖσα -ψὨϊο 85 5Βροδικίη» ψΨ ΠΏ. τοθ; ρα 

ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας. 
Βανῖηξ Τὰσπφα ἸΡΟΙλ 1 δ βόνθα Ἰατωρϑίδηασϑπ 

χρυσᾶς, 183 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν 
Βοϊάξδῃ, δῇρὰ ἱὰ τηϊᾶθβὶ οξίμε ἱἰατρδίϑδηδξ 

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον 
(ο6) “κὸ βοὰ ΟΣΤΏΔΙ, Βανὶηθ 6 θῃ οἹοϊμοὰ 

ποδήρη . καὶ 
[βδστθατ τοασμίηρ ἴθ 5 ἐοοῦ δα 

περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς 
μανὶηβ θθθῶ βἰτάρα δαροῦδ ἰονναχα ἰῇῃς Ῥχϑαβίβ 

ζώνην χρυσᾶν: 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ 
Είταϊθ ροϊάφῃ; 188 Βὰϊ ᾿φραά οὔ πίττῃ δῃᾶ {μ6 

τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ 
δ ΨΏΠ6 85. ΨΟῸΟ ψηϊζο, 85. δϑῆον, δᾶ 

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ 
{541 Ὁ. 65 ΟΥ̓ ἰπλ δ5 βδγὴθ οἕῆτο, δηᾷᾶ {ἐμ 

πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ,, ὡς ἐν 
δες ΟΕ Βἰτα ἼΚ6 ἴο ΕΠ σΟΡΌΕΥ, 85 ἴῃ 

καμίνῳ πεπυρωμένης καὶ ἡ φωνὴ 
ξαττιθοθ οὗ (οᾺ 6) Ὠανίῃβ Ῥεθὰ ἄτοά, δ ἰῃῇς νοῖοο 

αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ 
οἱ πὶ 85 ψοῖϊοο ́ οὗ ννδίουβ ΤΆΑΔΩΣ, Δα 

ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας 
[86] βανίῃβ ἰὰ ἰὩ6 τρῶς Ἀδὰ οἵ Ὠϊτα 58 Υ8 

ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία 
βανϑὰ, δῃᾶ οὐ οὗ Ὡς τοι ΟΥ̓ ὐπὶ ΙΘΠΡ βυνοτζὰ 

δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη,γ καὶ ἡ 
ὉΝο-ταου  ΒΠΔΥΡ Βοῖμε ουὔϊ, δῷ [6 

ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ 
σοπηΐθηϑησδ Οὗ ΐὰ 845 ἰ8᾽ 50 ΙΒ ΒὨΪΩΪΩΡ̓ ἱπ 11,0. 

δυνάμει αὐτοῦ. 11 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, 
ῬοΟΨΜοΣ ΟΕ 11, ᾿ Αμά ψ ΒΟ ϑὼ έτη, 

ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός: 
1 1611 ἰοννασά ἔμα 1εοῖ. ΟΥ̓ΉΪΤΩ 85 ἀδβδα (οἕβ); 
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ψεὶΐϊο ἴῃ ἃ. 50Γ70}1} δῃὰ 
ΒΟΩά ὁ ἴο δ β86γν- 
Θὴ σοηρτεσδίλοηβ, 1ἢ 
ΕἘΡΗ 6.515 8ΠΩ ἰῃ 
ΙΑ Ὧδ 84 1 ῬοΓ'- 
δϑ τα δηᾶ ἴῃ ΤῺν- 
δ τα δρᾶ ἰῃ 5'δχ αΐβ 
δ. ἴῃ ῬΏΣΔαΘΙΡΗΐδ, 
δὴ 1 Τδ΄ 0’ 1 66.8.᾽ 

12 Απᾶ 1 τυτηρα ἴοὸ 
866. ὑῃα ψοΐθσθ ὑδαὺ 
ψὰ5 σρϑακίηρ ψὶ ἢ Τα, 
δϑηᾷ, δανίῃρ ἰυγηθδᾶ, 

1 58}0'ν βόνϑῶ. ρβοϊάθῃ 

Ιϑαβίδηαβ, 13 δὰ ἰ 

186 ταϊαβὺ οὗ 86 ἸῺ Ρ- 

βύϑ 8. βουχθοῦθ 6 ἃ 

500 ΟΥΓ χῆϑῃ, ΟΙΟΙ ΘΩ͂ 

αἰ ἃ ρμασιωθηῦ ἰῃδῦ 

τοϑορθα ἄοχῃ ἴο μα 

Τοοὺ, δῃηᾶὰ ρίγᾶρα δὲ 
16 Ῥγρδαδίβ: ψῦ ἃ 

βοΙάδῃ ρίταϊο. 14 Μογο- 
νοῦ, Ὠΐϊΐ Ὠθϑδᾶ βδῃηᾶ 

Ὠϊ5 8 τοῖα ψΕΪΐΘ 
85 ΜΩΪ6 ΜΟΟΙ, 8.85 

ΒΊΟΝ, 84 ἰδ ΟΥΘ5 

85 8 ΓΙΟΥ͂ ΤΙΔΙΆΘ; 

15 δῃυἂ Ὠϊ5 θοῦ ὍὉΥΘ 
Ἧκ πα σορροσ ψΠ6Ὸ 
σιοσίηῃρ ἴῃ ἃ ἔατηβοθ; 
δια 186. γοϊο6. ΜΒ 
85 Ὅδ6. βοιπα οὗ 
ΒΩ ψϑίουβ. 16 Αὐτὰ 

ὯΘ δᾶ ἰῇ δ15 τὶρῃῦ 

Ὠδηᾶα βουθῇ ϑύδϑ, 

δηὰ ουὐοῦ Βἷφ τπουνῃ 
δ βῆδυρ, Ἰοὴρ. ὑψο- 
οεαροᾶ 5νοσχᾶ. ψδὃϑ5 

φχγοίσυϊησ, δὴ ἢΐδ 
οοππύδηδησθ ΨῸΔΒ 88 

78 6 5 ψῶθη 

ΒΏΪη65. ἴῃ ἰΐδ ῬΟΥΨΘΓ, 
11 Αὐᾶ᾿. ΜΘ 1 58 Ὁ 
Ἦϊι, 1 161 δ5 ἀθϑδᾶ 
δὺ Ἦϊθ ἔδοί, : 

10. ἘΕΨΕΙΑΤΊΟΝ 1:18---92: 2 

Απᾶ- 6 [ἰοἱϊᾶὰ ἢΪ5 

τἰσῦ βϑηᾶ ὉΡΟῺ Τὴ8 
ϑηα 5814: 0 ποὺ Ὀ6 

ἔΘΑΙΓΙΌΙΟΙ 8: [6 ΕἸτδῦ 

δι ἃ ὑμ6 Τιϑβὺ, 18 δῃηὰ 

{86 Εἰνίηρ οὔθ; 8 1 

καὶ ἔθηκεν τν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ 
δηᾶὰ δεριΐ ἔπ υἰσμξ [8η4] ΟΥ Βὴπλ ὌΡΟΣ. τὴβ 

λέγων Μὴ φοβοῦ: ἐγώ εἶμι ὁ πρῶτος. καὶ 
ΦΕΡΕ Νοΐ Ἀφ ἔθαυίηβ; 1 81Ὰ .- ἴῃ 6 ἰχϑὶ δά 

ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, --- καὶ 
6. 1μδϑῖ, δορὰ ἴδε (σβθ) Ἰἰνίηῃδ, -- διά 

ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ- ζῶν εἰμὶ εἰς ἱῬΡαοᾶιιθ. ἀεϑδᾶ, Ραΐῦ, 

Ἱβεοϑὴῶθ ἀθβα (οὔθ) δηᾷὰ Ἰοοϊκί Πνῖπε 1 ἀπὶ ἱπίο ἸΟΟΚΙ ἵ 81 ἱνὶπρ [0Γ- 

Ὁ“ ᾿ ΝῚ ΕᾺ 
[εἰ κ 

ὺ ἰῶ τῶν αἰώνων, ---- καὶ ἔχω [ἘΘΘῚ δῃᾷ βνεσ, 8 

ἔγῳ ον ΗΑ 565, --- δᾶ Ιδῃὰ βανίηρ ἤϑγθ ὕπ8 ΚοΣϑ οἵ 

ἢ ῦ 4 ᾽ ῦ 58. 68. 
ὸ ανάτου καὶ τοῦ ἄἅἄδου. | ἀδείῃ δῃά οΣ : 

ἔπε, κλρὶς οὗ ἴτο θανσς - ηὰ οξίμε Ηδάᾶθα. [19 Του οΐοστο τὶ 

19. γράψον οὖν ᾿ ἃ εἶδες καὶ ἄονπι [μ8 [Ὠηβ5 σοὺ 

ὥχτία ἐμεοτιοίοτε ψμδὶ (1π865) σοὺ 58) ΘΠΩ͂ ΒΔ, 8η4 86 55 

ΕΝ ἰσὶν καὶ ᾿ ἃ μέλλει ὑμεὺ ἃτθ δῃᾶὰ ἴμ8 

Ω περ) ἌΔΩ, ᾿ τρϊησθ ἐμαὺ ψΠΠῚ θα 
ἶ 15 ἀρουὶ ἐς 

νῶν ἀρονα ΝΝ Η͂ ὅπ τρδ (απ 65) 22. τὸ ΟΙΔ66 δέξοσ [μ656. 20 Α5 

γίνεσθαι μετα του το ἀθ). Ὁ ἴον ὑμ8 βϑογθᾶ ββϑοσϑὺ 
ἴο Β6 οςουχτίηα δέίοτ 1π686 (165). εν. Οἱ ἔμ κονδῃ βίδτβ ἰ;δὲ 

εἶδες Α ΝῃΨᾳΨΝ Α 
ή τὰ ἀστέρων οὐ μυστήριον τῶν ἐπ ρ ΠΝ 

χηυβϑίουν οξίμε ϑονεῆ δίδβ - 

ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ 

γοὰ 5807... ὕροῦ ΤῊ 
τσ μδηᾶ, δᾶ [01] 

{86 5ούθῃ βοϊάθῃ 1ΔΠ1}0- 

ἀροῦ ἴμὰὰ τίσαί [Β8Π4] οἶταθ, διὰ ἰδε βενβῃ οἴδπᾶβ: ΤᾺ6 βδύθῃ 

λυχνία τὰς χρυσᾶς οἱ ἑπτὰ ἀστέρες 5ἰαγβ ταθβϑ [086] δῆ- 

τε λνατιὰς ἵρμο βοϊᾶφῃ; ἴδε ϑβϑένϑ [85 ροὶς οἵ ἐδ ξανθὰ οοῦ- 

ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ - αἱ ᾿δατοραῦίοηβ, δπᾶ ὕδ 
Βούθὴ ᾿ϑιηρϑύθαϑ 

τθϑ βϑϑνθῇ οοῆρτοθϑ- 

᾿φἰοτιβ. 

2 “πο [88 δηροὶ οἵ 
{86 σολρυοσα τος ἸΏ 

οὗ ἴὯ6. βονβὰ ΠΕΡῚ ΔΥΘ, δηᾶ ἴδε 

ἑτττὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι. εἰσίν. 
Θοο] βία 816. 

ΔΏΞΘΙ5 

λυχνίαι αἱ 
Ἰατωρϑίδηαθ 86 βενεὲθ ϑένϑῃ 

Τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας 

το ἴδε ἘΌΝ Βοος ἦι εν 6518 οὗ ΣΝ ἘΡΒ δ 515 πτῖϊο: ὙΏ686 

ἄψον οτἰαθε, εγξι ἡ 816 ἰδ ὑπίπρθ ὑπαῦ 
Ὑωπΐο τρθιθαξ (ἀνῖπΕ8) 15 βαγίηθ ἔμ (0Ὲ6) Ἐν αγα ΨΏῸ ΠΟΙά5 [Π6 

βούθὴ δίδβ ἰἴἢ ἊὮΪ5 

τἱὶρηὺ Ὠαμᾶ, 86 ψΏΟ 

ψ81Κ5 ἰὰ ὕμθ τηϊᾶϑῦ 

οὗ με. βδυβᾷ. βοϊάθῃ 
Ἰαταρϑίύϑηαβ, 21 Κηοὸν 

γοισ ἀροθᾶβ, δϑὰ γΟῦτ 

ἸΔΌΟΥ .δηἃ ᾿ΘμἀΣϑΏ06, 

δηὰ ὑμπαῦΡ γόὰ οδηηοῦ 

κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν ἢ τοῦδε δάτια) 

αὐτοῦ, οι. ὅαο νἰαϊβικόϑας ἐν εἰὐάαίε οἱ ὅλα 
-" - ΄Νο ΨΦ. ΩΥ 

ἑπτὰ ουχν ὧν τὰς χρυσῶν, 2 Ὶ μοῦ δα νη. ὡς 

᾿ ΝΥ Ἂ ὕὔ, εν ,Ἶ . « 

ἔργα σου, καὶ τὸν κότον καὶ Ὧς ἀπάόταιοο 
ὶ. ὅ ἦ.. ΄ . αστάσαι "ΒΔΗ͂ ᾶ σόυ, καὶ ὅτι οὐ ΟΝ ΟῚ βας αν 68. Ραᾶ τίθῃ, 8Π 

οἶνοῦ, 8πά " ἤοῦ γον θεό δ Ν λέγοντας, ᾿μδδ᾽ γοὰ να ἔβοδο 
: Υ καὶ ἐπείρασας.. ᾿ 
τὰ ἘπαοδΊ, δά ψγοὰ ῬαΣ ἰο ἰθφὲ [86 (0π65) βαγίπβ ἰ0 ὑπ ἰδϑὺ ΈΟ. Β8Ὺ 

{88} 8:8 δροβίϊθβ, Ῥαὺ 
ἈΝ 3 3 ΄ τ 

ὺ ὰ ὦ εἶσιν, και 
ἑαυτοὺς ἀποστόλους, και. οὐκ , Ἐμὲῦ 8. ποῖ, πὰ 

οχβοινοβ ΔΡΟΒΌ65, δηᾷ ποὺ ἔδπον δύθ, δῃὰ 

18. Πα ἄθ5, ΒΑ; 56], τ,8,18,16-18... Βρδ εἶ, ΚΒ, 
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εὗρες: αὐτοὺς. ψευδεῖς: 8. καὶ ὑπομονὴν [χψοὰ ἔομα ὑθιη. 1185. 
“ψῸυ Σουμπα  ἰῃόσα 74.186; .- δηάᾶ  Θησθχδησα. 3. ὙΟΙ: ΔΙῸ 8150 5ῇον- 

ἔχεις, ΄. “καὶ ἐβάστασας διὰ... τὸ [ἴῃ δηάατϑησα, δηᾶ 
χοῦ σα μανΐηθ, δηῃμᾷᾶ. γνὸς οδχυοα [σοι {πὸ} γοὰ δύ ὈΟΣΤῺΘ ΠΡῸΣ 

ὄνομά. μου, καὶ “οὐ. κεκοπίακες. [ΤᾺΥΌ ΠΔΙΠΊΘ᾽ 5. 56 Κὸ δῃᾶ 
ὭΒΙΏΘ - ΟΥ̓ΧΏΘ, διὰ -ποί ψοὺ ἤανθ Ἰδροσϑά. [Ὥδγα ποὺ ΡΟ Αγ. 

4 ἀλλὰ ἔχω ᾿ ᾿ κατὰ σοῦ ὅτι. τὴν ] 4 ΝΟνεοΥΏ 6 1655, 1΄ ΠΟ] 
[0115] δρϑϊηδὲ. γοῦ, 
ὑπαὺ γοῖ βανα 16 [Ὧ6 
Ἰοῦθ γοῖ δὰ δὐ βγϑί. 

δ᾽ ὙΒΟΥΘΙΟΥΟ Τ6- 
ΤΑΘΙΔΌΘΥ ΓΟ ψΏϑδὲ 
γοὰ ᾶνγθ ἴδι]θα, δηᾶ 

Βιυς Ι δὰ ἢδνίη δ ἄο Ὁ νόος ἴπ8: {πὸ 

ἀγάπην σου ᾿ τὴν πρώτην. ἀφῆκες... 
Ιονα .- οἕ σου 16... βυβ ᾿ νοι ἰεὶ 80 ο΄. 

ὅ “μνημόνευε οὖν 5ΣΞΚΡ πόθεν 
ΒΘ χοῦ ἘοερΙηΕ ἴῃ Ταϊ ἐποσγθξοσθ ἘΥΌτὰ ΏΘΥΘ 

πέτπτωκες, καὶ. μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα 
γοὰ Βᾶνε 361ϊθα, δηᾶ. ταρθηΐ δηᾶ ἐῆθα δυβὲ [ΤΟρθηῦ 8η6 8Ἃο᾽ [6 

ἔργα ποίησον’ εἰ δὲ μή, ἔρχομαί: σοι, ἰογττλεῖ, ἀεθάβ. 1 γοῦ 
οσῖκα ἄο;" 1Ὲ Ῥαξ ποῖ, 1δῖὴ δοτηίηβ᾽ ἰο γοὰ; αο ποῦ, δῖ σομ: 

καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ πθ΄, ἴο γοι,- δπᾶ 1 
ἍΨ111:. γον ΨΟῸΤΣ 
Ἰδτηρδίδῃαᾷ ἴτοσα. ἰδ 
ῬΙΆσΘ, ὉΠΙ655. σοῦ 16- 
Ρϑῃῦ.: 6 50}, γοὰ. ἄο 
ἰὭδνα ᾿(ῖ5, μαῦ ψγοὰ 
Ὠδίθ ὑμῈ ἀθϑᾶβ οἵ μ8 
ϑδϑοῦ οὗ Νίο' ΟΞ, 
ΜΏΪΟΗ ΤΣ αἷδὸ ἢβδίδ. 
ΤΊ οὐ ἐμ ὁὴθ ΠῈΟ δὲ 

8ηα τοι τῆονε΄ ἴῃς. Ἰαπιρβίδηδ οὗ γοιὰ οὐΐϊοῖ {86 

τότίου αὐτῆς, ἐὰν μετανοήσῃς." 
ΡΙίδοβ ᾿ οὔτ “ἰἕονεσ. ποῦ σοὺ Βῃομ]ὰ σϑρϑηΐ. 

6 ἀλλὰ. τοῦτό ᾿ς ἔχεις . ὅτι: μισεῖς. 
Βαϊ ΝΡ ΌΝ “ οῖ τὰ Βανίηρ πα ψοὺ τὸ Ππαίηϑ 

τὰ. ἔργα τῶν ᾿Νικολαϊτῶ,  ἘῴἌῴ(ἶἃ - κἀγὼ 
{τμ6 δου 5 οΥ {τὰς ΝΙο]αΙδηβ,. ὙΥΏΔΟΒ [ὑνΟΥΚ8] 8501 

μισῷ. Τ ἦς Ὁ, ἔχων οὖς ἀκουσάτω 
Τίδτω δαί. " δεν 41:1 (οπ6) ΒΑνΙῺ 5 ΕΣ 16ὲ Ὠΐτῃ 8. 

τί ᾿ τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 818. ΘΆῚ ΠΘΔΣ δῦ ὑπ6 
δὲ ἰᾷ6 βριστιξ 5 βανη ἰο 6 εσο]δβίββ. ΒΌΪΓΙ Βα 5 ἴο ὑπ σοη- 

Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν  ϑτεραίίοηδ: ἼῸ ΐτη 
Το ἴῃς ἰομ8) οοπαυοσίηρ 1 5181] αίνε ἰὸ ὰ ἰο εδὲ ] ὑμαὺ ᾿οὐπασοῖβ 1 ΨΠΠ 

ἐκ. τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν δταπύ (0 εαὐ᾽ οἵ ὑπ6 
ουἱ οὗ {86- Ψψοοᾶ οξίμε ξδ, ΟΣ 5. ἱπ  ὑεῈ6. ΟἵὁἩἨ 18, ΨΈΙΟΘΗ 

τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. . 15. 1ἢ 88. Ρδτϑαϊϑθ" οὗ 
1μ6 : Ῥδσϑᾶϊΐβα οξίβε αοά. ἀοὰ. "ἢ 

᾿ἀγγέλῳ᾽ τῷ. ἐν. Σμύρνῃ “3. κΑΠΑ͂ ἔο ἐΠ8 Θηβεῖ 8 Καὶ 'τῷ ΐ  ΑΒᾶΑ͂. ἴο {με " Ἔρος οἶα ΒΙΆΣτΩδ,. οἱ μ) Τα Ετοβδίζου ἴῃ 
ἐκκλησία άψον. ᾿. ἘΝ ἦς λέγει [στ ῶθ φσῖνθ: ΕΏΘΕΘ κκλησίας Ὑρι ἀφο της θα (ἀμίπθα). ἰδ βαυΐης 816 086 ὑπίηρα ὑπαὶ μ6 

βῶγ5, ὑπ ΕἸχϑδῦ δηὰ "ὁ. πρῶτος καὶ ὁ - ἔσχατο ὃ ἐγένετο 
ἴδε ἰΒτθὶ 8ηα ἰμ6 χα, Ὡ ὡς ΞΘ ἴο Β6 [86 Τιαδέ,᾿ “ὍΟ Ῥβοδτηθ 

νεκρὸς. καὶ ἔζησεν, 9 Οἷδά σου τὴν αἀϑαα ἀπ σδηηθ ὅο Η76 
[885 81}1, .95 1 Κηον 
γΟΌΓ . ὑγἱθιΠδύίοῃ. 8ηᾶ 
Ῥονογὺν--- αὖ : γΟᾺ 816 
ΤΙΟἢ--ὴοάδ [6 0185- 
ῬΏθν.- ὈΚΡ. ὑῃοβθ ψὯΟ 
ΒΒ. ΟΥΠΘΥ ὑμοηλβοῖνοβ 

ΕἾ :} ΑΘ, 8 ὦ ψοῦ 

ἀεδά (οΠ6) ϑηᾷ [11 νεά, Ι ἢδνὰ Κηόνῃ ΟΥ νοὰ {π6᾽ 

θλίψιν ς;, καὶ, τὴν. πτωχείαν; ᾿ἀλλὰ, πλούσιος 
τοιβυϊδθοη, ἀπὰ΄ ἴδ᾽ ρΡονοχίν, Ῥυΐ ΤΊΣ . 

"εἶ, καὶ ᾿τὴν βλασφὴημίαν᾽ “ ἐκ - τῶν 
ψγΟὰ ἀγα, δρᾶ ἴθ ὈΠΙΔΘΡΏΘν  οαΐ ΟΥἨἁ {6 (ΟΠ 65) 

λεγόντων᾽ ᾿Ιουδαίους- εἶναι ἑαυτούς, καὶ. οὐκ 
ΒΆΨΊΩΚΒ - 68 ᾿ἴο ΒΡῪ6 ἔδβούαβοῖνοθ, δηα ποῖ 

7λ Ῥατδᾶϊβθ, αν βρϑνησιτιβαθ, ραχάρη, 7118... ΝΣ 

1019 ἘΒΕΨΕΙΑΎΤΤΟΝ. 2:10-.14 

εἰσίν, ἀλλὰ -συναγωγὴ τοῦ. Σατανᾶ. ὑμοὺ ἂτα ποὺ δῦ 816. ἃ 
ἴδον το, Ῥς ᾿ΒΥΠΔΡΟΌΡΊΘ... Οὗ ἴΠ68. . ϑδϑΐδῃ. ΒΥΏΒΡΌΡΈΘ: οΥὗὁἨ 58 δ. 

10 μὴ ; - φοβοῦ. -- ἃ μέλλεις [10.100 ποὺ Ὀ6 δἴγβια οὗ 
ΝΟΣ 6 ἔδαχίηξ . νπαὶ (ιπε5) ϑψοῦ δῖα δρουέ (6 -- ὑπίπρθ γοὰ 816 

«πάσχειν. ἰδοὺ: - - μέλλει... βάλειν -΄ ὁ |8δροιύ ἴο Βα ον, ΠΟΘΙ! 
ΤΏ6 ὈΘν1] ΜῈ] Κοορ ἢ 
ΦΤΟ ΙΩΒ. δοίη οὗ τοῦ 
Ἰαἴο ρυίδοι ὑμαὺ τοῦ 

ἴο θ6 ΒΌ οι σ. ΙΟΟΚΓῚ ΓΙσ ρου. ἰἴοτῶσον" . 186 

διάβολος ἐξ ὑμῶν. εἰς φυλακὴν . ἵνα 
εν ουΐ οὗ. σοῦ : δαῖο.. ΟΥβοι οἷα οτάον ῃ88 

πειρασθῆτε, “. καὶ᾽ δ ἔχητε: ἼΤΔΣΥ ΡῈ ἔπ ν ρυῦ. ἴὸ 
χοῦ ταιρδὶ με Ἰεβίβρα, . - ἀπά Δ ν ὙΟΤ ΤᾺΣ Ὀ6 ΒΑ ΪΩ5 [6 ἰοδῦ, δῃᾷ ἰδδαὺ χοῦ 

θλίψιν - ἡμερῶν - δέκα. εὙίνου .- πιστὸς ΤΆΔΥ Ὦδγα ὑγ} ]801 0 
ἀιρυϊαοι:: οὗ δ : ἴδε: Β6 Ὀθοομπλίηρ ζβι τα] [θη ἄδανβ. ῬσΌνΘ ψγΟυΓ- 

"5611 ΑΙ ΠΣ] νη. ἴὸ 
ἀραΐα, 80 14ῬῈΣ}λέν! } ρσίνα 
χοῦ [6 ΟΥΌΨᾺ οὗ 76. 

ἄχρι θανάτου, καὶ ᾿ δώσω. σοι -τὸν στέφανον 
ὉΔῚ] αἀρφδίη, δηᾶ Γ 5881 ῖνε ἴοὸ γοὰ ἴῃ οσγον 

τῆς ζωῆς. 11 Ὁ ἔχων: οὖς ἀκουσάτω 
οὔἴβο 136. Τὴ (οη6) μανίηβ δδὲ 1εἱ Ὠἴτη ρα [ 1Έ Το (6. ὁμ6 ΨΏΟ 

τί τὸ. “πνεῦμα. λέγει ταῖς [85 8ῃ Θα1 Πθϑῦ τ ῃδὺ 
ΨΜΒδΐ τὰς. -ϑρίτις 15 Βα] 6. ἴο {ῃ6 [προ βρὶσὶῦ βξιγα. ο ἐμ 

ἐκκλησίαις. . Ὁ τ΄: νικῶν. οὐ. σΟὨρΡΥΘρυϊοηβ: Εἰ ὑμδὺ 
Θ6Ο]651845. ὙἼΏ6 (ΟἿ 6) σοηαπονηβ. ποῖ: ποῖ ᾿ ΘΟΠΟΘΊΘΥΞ-: ΜΧ11ι ὈΨ.: 0 

ἀδικηθῇ ᾿ ἐκ τοῦ. θανάτου ταθϑβ ΡῈ Βαγιηθά Ὁ 
ΕΓ6 βοοοῃᾶ δαί... 

ΣῊ 12 “Απα ἴοὸ (86. 88-, 
561 ΟἹ ὑμ6΄ σὐοηρτορὰ-- 
Οἰο ᾿ ἰἴὰ :ῬΟΣῬ8. ἸΠΌΠΥ 
ἐυτὶϊο  ὙΠΘπΘ δῖα ὑπ6. 

5Βοι]α 1 6 ἀτεαιεαι ΩΝ ΡΙσ δο ει, ουΐ ΟΕ. ἴπμ6:.. ἄδδίῃ.- 

τοῦ δευτέρου:. 
μ6.. βεςοπᾶ, ΝΞ 

12 Καὶ - τῷ. ἀγγέλῳ τῆς «ἐν Περγάμῳ 
- Ἀδα, ἴἰο ἔδο “. -ΔΏρει . οὔἴμ6. ἔχ λ Ῥοσδδγλιν ̓  

ἐκκλησίας γὙράψον Τάδε... λέγει [ρα ἰμαῦ. ὯὯδ - βδὺ8 
ΟΥ δοοϊθϑῖα - ψτῖΐα ὍῊ6-Ὀπξ ([165)} --΄- 15 φανταξ' ΠῸ 85. 86 5Π8ΤΡ, 

ὁ. ἔχων τὴν ῥομφαίαν, τὴν -δίστομον; [Ἰοὴρ ὑχοτ-οαροα᾽ 5ψογά, 
π᾿ (οὔθ) πανίῃρ ἴθ Ἰοηρ ϑυνοσά «πὲ ὑνο-ταουξῃοα [12 1 Κηοτ ΏΘΓΘ γοὰ 

τὴν. : ὀξεῖαν 13 Οἶδα εὐ ποῦ |8τ6. ἀπ ηρ,. Πδὺ 5, 
ἐδ . ΡΒ . τ ἼἼΒδν6 ΚΠΟΨῺ. οτος ΜΏΘΣΘΙΓ  ΏΘΤΘ, [6 ἰῃτχομθ. δὲ 

. Κατοικεῖς,.:. ὅπου ὁ θρόνος -τοῦ Σατανᾶ, Θαύδῃ 5; δῃηα σοῦ γοὰ 
κοι 816 ἀν θἩΐηρ, ἀν ἤεσο. ἔμ6. χοηθ οΟΥΏ6.. βαΐδῃ,, 

καὶ : κρατεῖς: - τὸ. ὄνομά. μου; .. καὶ οὐκ 
δρᾶ; γοῦ τα Βοιάϊασ- ἰπ6΄ -πδτηθι. οἔτηρ, δηᾶ, βοΐ 

ἠρνήσω᾽ -τὴν πίστιν μου καὶ. ἐν ταῖς ἡμέραις, 
νὴ ρνήσω λα. .“Ζα1ὰ - ἔθ δηᾶ ἴῃς ἐπ αδΥ5..Ὁ 

Αντίπας,- :ὁ :-μάρτυς «μου, : «πγιστός,- 
[ΟΖ] τίπας,, ᾿ ἐμε. «μάρτυς οἶτηςρ, ΓᾺ ξαιτταὶ (6) 

μου,::- ὃς. ἀπεκτάνθη παρ᾽. ὑμῖν, ὅπτου. ὁ 
οὗταθ, ψμο. νγνδβ ΚΙ". ᾿Ῥαβίαθ.. σους. ἍΏΘΙΘ᾽ 1π6 

Σατανᾶς κατοικεῖ." --. τοῦ τ 00 ΕΝ εὐ τ 
εϑϑῖδαι 15 ἄνεισηρ. τον ΟΣ Σ παν δ “1 

"14 ἀλλὰ «ἔχω -- κατὰ σοῦ ὀλίγα 
Βαξ δὰ ἢ ἘΥΣΙΣῚ ἄονη οτ γοὰ ἔθ: Οὐὐασε)ς 

ὅτι. ἔχεις ὀὠὨἐκεῖ κῥατοῦντας .: τὴν : 
πδὲ- ᾿γού ὅδ᾽ ις ίμει τ “δοσα (Ομ 65) Βοιάϊπε. 1.6. Πρ’. ἔαϑὺ (6 - ἔρθῃ 

ἀϊ κεϊ νὴ ἘΒΔΊΔΒΙΩ, ψΏΟ 
διδαχὴν Βαλαάμ; ὃς: ἐδίδασκεν τῷ “ Βαλὰκ’ ἀπ ὁ 
διδαχὴν οἵ αλαάμ, ΝΣ τν85 ἰθβδοῃῖηρ ἰο ἴπ6: Β6Ι8Κ ἔψϑηῦ: ἰδδομίμπρ :-ΒαΊΔΚ 

ΚΘΟΘῸ ΟἹ -Ποϊαίΐϊηῃρ ἴαϑίὲ 
ΤᾺΣ ὭΒΡΆΘ, δηα, σοὶ αἰ. 
ποὺ -ἀρῃν- ψουγ" ΤΊ ἢ 
ἴῃ τὰ6΄. νθ ἴῃ. -[6- 
ἄδγ5 οὗ  ᾿ΑὨ ῬΘ8,: τὰν 
ψυἰζλθϑθ, 6 ΓΑΙ ΓΙ 
ὍΠ6:: ψῃΟ πὰ ΚΙΠΙΘα 

Υ,: ΧΟΘΕΈΣ 5146, ΏΘΓΘ, 
ϑάϊαμι 15; ἀπϑι]]:ρ; Ὁ! 

14. “ΝΘ ΜΕΣΌΏ ΘΙ 685, Ε ̓ 

ΠΕΊ ΤΣ] 8. ΕΟ ΝΣ ξπῖπρ5 

ϊ ΤΕ ΡΝ γοῖὰ; ὑδαῦ γϑὰ, 

Άψα. ἐποτδ ΠΌΤ ΒοΙα- 



ΒΕΥΕΙΑΎΤΙΟΝ 23: 1δὅ---.20 

βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 
ἰο ἴσον 1811-σϑϑοσ ἴῃ εἰσ οὗ [ῃ6. βοὴ ΟΣ [5186], 

φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ 
ἴο 6οδὲ (ἰϊη 55) βδοσι βορὰ ἴο 10]5 διὰ 

πορνεῦσαι". 15 οὕτως ἔχεις 
ἴο σογλσζηϊὶ ξοχϊοδίίζοσ; {μπ5 ψοὺ 876 μανίὴθ 

καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν 
8150 γοιι (ο 65) ὨοΙάϊης δα ἰθδορίηρ Οὗ Νίοο]αἑίδηβ 

ὁμοίως. 16 μετανόησον οὖν' εἰ δὲ μή, 
ἸΏζονν 156. Εν ζ3)973)ε1] ἐδβοσοίοσο; 1ξὲ Ραϊῖ μοί, 

ἔρχομαί͵ σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾽ 
1 8τὰ σοχηίηδ ἰο γοὰ αὐἱοκὶν, δᾶ 1 58.8}} γγὰσ Ὑ ἢ 

αὐτῶν ἐν τῇ. ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 
πο ἰῇ ἴπμθ Ἰοηϑ Ξξυνοσά οὗ π6 τι ἢ - ΟΣ γηθ. 

11 Ὁ. ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί 
Τῆς (06) πανίῃρΡ δῶσ [ἰδὲ τη ὕθαῦ. δὲ 

τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
18 ΒΡ ᾿σὶ 15 ΒΑ 5 ἰο 186 Θαο]65ίδ5. 

Τῷ. νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ 
Ἰο ἴῃ (οπ 6). σομαιοσίη δ 1 5181] σίνε ἴο μίση οὗ ἴμ6 

μάννα ᾿ τοῦ κεκρυμμένου, καὶ 
ΤΏΒΠΘ. .. [6 (Ομ 6) Βανίηξ Ὀθοὴ μιδάρφῃ, δηα 

δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν 
1 584] σἶνθ ἰο πίστη ῬὈΘΌΡΙΘ ἙνὩ6,. 864 ὑροὴ ἐδε 

ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ 
ῬΘΌΡΙΘ ὨϑΙΩΘ Ὡθν αν 5 ὈΌΘοη τυχιιίθη ΒΙΟΣ 

οὐδεὶς. οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 
Ὧο ας Βᾶϑ Κῆον 18 ποΐ {π6 (016) τοσορίνίης. 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Θυατείροις 
“(ΔΗ ἰοῆθ 8561 ἰοίμε 1ἢ ΤὨνδῦγα 

ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει 
ΟΥ ΘΟΟΙ6818. 6 ὩΤηο-ρεΐ ([]1Π}65) 15 βαυ δ᾽ 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς 
τῇὼ86 ϑὅοὰθὰὺ οξίπεο Οοᾶ, {πὸ (οὔθ) πανίῆβρ {π6 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ 
ΘΟ, 65 ΟΕ Ὦϊὰα 85 βδῶθ οὔϑτθ, δηῃᾷᾶ ἐπθ 

πόδες αὐτοῦ -. ὄμοιοι χαλκολιβάνῳ, 
ἐδεὶ οἱ Ὠΐτῃ κΚο " ἴο 6 ΠΟΡΌΘΥ, 

19 Οἷδά ᾿ σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν 
Ιμανο Κπον. οἴνου πὸ ΟΥΚθ, δια {π6 

ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν. καὶ 
ἴον δᾶ ἴβε Ζα ἢ δπᾶ. 16 βουνίςθ μά 

τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ 
ἴῃ δπάυχαῦοθ οἔνου, δμὰ ἐπθ οσκ8 οὗ γοὰ ἐπα 

ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 
Ἰαβδὲ (9088) τῇοσα οδίμε βσβί (0165). 

20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι 
Βευΐ Ι ἄτα Βανί ρ δθδϊησ. νοὺὰ τὰδὲ 

ἀφεῖς ; τὴν γυναῖκα ᾿[εζάβελ, 
σοι δῖ ἰϑυς βὸ ΟἹΥὐ ἰῃ6 ΛΜΟΤΆΔ ΝΙ ξάβελ, 

1080 

ἰο νὰ ἃ βϑυμθ!ηρν 
ὈΙΟΟΚ Ὀθίοσα 6 βοὴ 
Οὗ 5788], ἰο δαὺ ὑπϊησα 
δϑουϊπορα ἰοὸ 1015 δῃηᾶ 
ἴο σοπχηγίῦ ἔοτηϊοα θη, 
15 50. γοῖι, 8180, δνα 
ὍμοϑΘ πο αἰηρ [βϑὺ [6 
ἐθδοῃῖηρ οὗ {6 βρϑοῖ 
οὗ Νίο" ΟἾΔ 15 ΚΟΥ 56, 
10 ΤὨΟγθίοσο σϑρθϑηΐ. 
1 γοῖιι ἀο ποῦ, 1 81 
σοΙΪηρ ἴο νοι αὈΪΟΚΙΥ, 
8 1 Μ12Μ0 νὰ νἱΐὰ 
ἴθι σὶΐῃ.. [6 Ἰοὴρ 
5 ΜΟΤΑΩ͂ οὗ ὩΥ το ἢ. 

11“ Ἰοὺ 6. ΟἿδ 
ΨΏΟ 85 8 ΘΒ, ἤΘᾺΣ 
ψὨδὺ ἰῃ6 βοἰτὶ]δ 56 Υ5 
ἴο ὑπ οοπρχορδίοῃβ: 
Το Ὠἴμιχ π8ὺ ΘΟΠΘΌΘΙΒ 
Ὶ ΨἹῈῈ6 ρἷνθ βοὴθ οὗ 
6 πἰᾶᾶθῃ τπϑ δ, 
8ηα 1 ΨΜἈΠῚι ρῖνθ Ὠΐῃ 
ἃ ΨΜΏΪδ6 ρΡθΌ16, δῃηᾶ 
ὌΡΟΣ ὑμ6 ῬΘΌΡΙΘ 8 ΠπῸῪ 
᾿ἌΘΘ. -τιθη ΜΏΪΙΓΘΩ 
ὯῸ ΟΥδ Κῆρ χοροῦ 

[ὴ6 οὔθ χεοοίνίηρ ἰὐ. 

18 “Δῃᾶὰ ἴο ἐμ6 8}- 
561 οὗὐ ὑῃμῃ6 οοῃργαρδ- 
ἰοὰ ἴθ ὙὨΥ 8 Ὁ1Ύ8. 
τὶ: ΤΏΘΘΘ 8.6 [8 
ἐΐϊηρα ὑμδὺ ῃ6. οὴ 
οὗ αοἄ 5805, ἢὮ6. ψο 
ὯδΔ5 ΒΘ Θγ65 ΗἰΚ 
ἃ ΘΙ Πδιηθ, ᾿ δηᾶ. 
Ὡΐϊς. ἔδθοὺύ δῖ ἵἴἰκΚα 

Πλ6 σορροσ, 19.1. 
ΚΩΟῪ γΟᾺῸΣ ἀροραβ, δηά 
ΨΟΌΣ Ιοῦγὸ πᾶ. ΓΑ 0: 

86 ΙὨΪΙ ΒΟΥ δα 6ῃ- 

ἄσγϑησρ, δηα8 δῦ 

νοῦ αἀορᾶβ οἱ 186. 

ΒΘ ΤΟΤΘ ἴδῃ ἰῶοβο 

ξουτθυῖν. 

20. ΝΕνογίρίθας, 1 
᾿4ο ΠΟΙᾺ [ἐπ15] αραϊη δῦ 
σοῦ, ὑπαὶ γοῖ ἰοϊοτϑῦθ 

{μ8ὺ ποχχδὰ 62 6061, 

1081 

ες, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ 
ἐμ (οῃ6) ΞΘΣΊΩΕ ΠΟΙ γὑτορῃρίθθα, 858 

διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς 
506 15 ἰθδδοηϊηρ δα 58}6 5 Δ ΚΙΠΚ [0 ΕἹΡ {πὸ ΤΑΥ͂ 

δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν 
ΒΙ156ιν6 5 ἴο σοταιιὶ ἔοσ 8 10 δηά το δδΐ 

εἰδωλόθυτα. 21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ 
(1.559) βδοσιβορα τὸ 1015, Αῃμὰ Ιδσᾶνὸ ἴο ΒῈΣ 

χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ 
Ὥχαθ ἴὰ οτᾶδυ αὶ 586 τσ ταροαῖ, δρᾶ ποῖ 

θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας 
586 15. ΠΗ ΠΡ ἰο τορεπΐ οὐξοῖξ ἔμ ξοσηϊοδίζοιν 

αὐτῆς. 22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, 
ΟΥ̓ ΠΟΥ. ΤΙΟΟΚΙ 1 δὰ πσοίηρ Βεσ ἰπΐο Ροᾶ, 

καὶ τοὺ ᾿ μοιχεύοντας μετ᾽ ᾿ αὐτῆς 
διὰ [6 6) οου οἰ ἴηθ δοῦν σὰ "εἴ ὺ 

εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ 
ἰαΐο ἐϊαϊδίζοιν Ετθαϑῖ, ΔῈ Ἔν ΘΥ τοί 

μετανοήσουσιν ἐκ τῶν᾽ ἔργων αὐτῆς’ 238 καὶ 
ἐμὸν Μ}11 σθρθαΐ οὐ οὐ 186 ΜΟΙ οὗ Ποῖ; δῃὰ 

τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ" καὶ 
1ῖὴ5 οι] άχοη ΟΥ̓ ΒΟΥ [5881] Κ} ἴῃ αδϑδίῃ; ᾿8πά 

γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ 

ψν}}} Κπονν 811 1τὴ6 δοοὶοβίαβ 1 ΘὃΞξΒΡ̓ξὲῚ 

εἶμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς. καὶ καρδίας, 

ββὴ [86 (ομ6) βεαγομῃίης Κιάπουβ δηᾶ Ἀρδγίβ, 

καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστ κατὰ 
806 [5881] σῖνο ἰο ἡγοῦ ἰοὸ βοῇ (0116) δοοογάϊηρ ἴο 

τὰ ἔργα ὑμῶν. 
1ὴ6. ΨΟΙΚΒ οὔγου. 

84 ὑμῖν δὲ λέγω  τοῖ λοιποῖς 
ες ΠΟ Υοῦ Βα 1 81Ὶ ΒΘΣΊΩΘΒ ἴο 1μ6 1Ἰϑξίονοσ (ο1165) 

“ἰ ὅσοι οὐκ 
85 Τϑην (Ο65) 885 ποΐ 

οἵτινες οὐκ 
δ. 251.) ποΐ 

τοῖς ἐν Θυατείροις, 
1ὴ6 (οΠ65) 'ἴΏ ὙὩἸμγναῖϊτα, 

ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, 
αἰαὶ δανίηρ ἰδα ἰθδοδίησ. : 1818, 

τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς 
1ὴ)86ν Κπὸνν ἰδς ([μ1} 65) ἄξερ οὗ ἐμ. ϑαΐδῃ, 85 

λέγουσι, οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο 
μεν τὰ βασυτηβ, ποῖ 1 81 τὰσονίηβ ὉΡροῦ τοῦ οἴμεσ 

Δ 

ἔγνωσαν - “- 

᾿ βάρος: ΄. 386 πλὴν Η δ 
μεβάρος αὶ Ῥεβίαε5 πῶ (5) 

ἔχετε. κρατήσατε ἄχρι οὗ . 
χοῦ ἐκ μανίηρ πΒοϊὰ γοῦ δὶ ὑπ} ὙΨΕΙΟΏ [{1πτ26] 

ἂν ἥξω. 26 Καὶ. ὁ νικῶν 
ἩΚΟΙ͂Σ 1 5Βῃου]α σοτηδ. Απμᾶ ἰδς (ομ6) σοπαῦθυσαρ; 

καὶ ὁ τηρῶν, ἄχρι τέλους τὰ ἔργα 
δηὰ ἴδε (ομθ) ορβουνίπβ ὑπ} εδᾶ. ἴῇς ΨΜΌΟΣΚΒ 

ΚΟ 

ΒΕΨΕΙΙΑΤΙΟΝ 2: 91---..96 

ΨΜΏΟ οδ115 ΠΟΥΒΘΙ ἃ 
ῬΓΟΡμοίθθϑ, δηᾶ-: 8186 
ἰθοῦθ 8ῃα χη βοδαϑ 
ΤῊ δ΄᾽αῦθ ἴο σοῦ 
Σου ]οαύϊοη 8δηα ἴἴο 

ραῦ ὑμίηρβ βϑουῆοθᾶ 

ἰο ἰᾶο15. 2 Αῃὰ 1 

ρᾶῦγθ 6 ὑϊὴθ ἴο 

τορρηῦ, μαῦ 5186. ἰ5 
ποῦ ΨΠΠΠῸΡ ἴο ζὸ- 

ροηῦ οὔ ΠΟΥ ζοσῖο8- 

ἐἴοῃ. Ζ2Ζ27ΠΟΟΚΙ Σ 81 

δρουῦ ἴἰο τον ΘΓ 

ἴα 8 Βἰσκρϑᾶ, δᾶ 

1ἸΏΏοΒΘ σοχηχλυῦηϑ 
ΘαΌΙΟΙν πιὰ ΠΟΥ 
᾿ῖο στεαὺ ὑσϊυϊα οι, 

ἨΏ1655 ὑδαν,. γορϑαῦ 

ΟΥὗ 6 ἀδθθᾶβ. 28 Αμαᾶ 

ΠΟΥ σμπάτοη Τ Μ}} 

Κι. πὶ ἀθδα]ν 

ῬΙᾶριθ, 80 ὑμαὺ 8]]} 

[86 σοῃρτοσδιϊουβ 1} 
ἰῃαῦ 1 88} 

Ὧ6. ψο 5θβιοῃθθ [8 
ἰητηοδὲ ὑπουρηίβ. 8 ἃ 

Ἡρασίβ, δηᾷὰ 1 51} 

αἷνα ἴο τοῦ ἱπᾶϊν]ά- 

1841 ϑδοοοτάϊηρ ἴο 

σγόσε ἀδθάϑξ. 

24“ ἬΤνανοσ, 1 58. 

ἴο πα τοῦ οὐ στοῦ 

ΜΏΟ 81:6 ἰὴ ΤὭΥ' 81; - 

γἴϑ, 81 ἴμοβθ. ῃὴο ἀο 

ποῦ αν ὑμ15. ὕθϑοῃ- 

ἴὴσ, 88 ὑϑὺν. ΟἿΘ5 

ψὯΟ -ἀἰᾶ ποὺ σοὺ ἴο: 

Κηοῦ ὑπ “ἄδορ ὑπ ηρ5 

οὗ ϑϑαΐβυ,,» 85. Ὧν 

ΒΥ: 1 δῖχᾳ ποὺ Ῥυῦ- 

ἐἶϊπρ Ὁρου- τοῦ ΒΩΥ͂ 

Ἴ οὗβοσ Ῥυγάθρῃ, .2ὅ σπδῦ 

Ἴδ6. βθῖηωθ, μοϊά ζαβῦ 

μδὲ χοῦ, μᾶγθ τὰ- 
1 ΟΞ Ὅομιθ. 26 Δηὰά 
1ὸ ἰπὶ ὑδδῦ ΘΟΠΘΊΘΥΒ 

δια ΟὔΌΒΟΣν 5 ΤΡ ἀΘθαβ 

ἄονχῃ. ἰο. 8 6. ὃπᾶ 



ἘΕΨΕΓΑΎΙΟΝ 2: 21--ὃ: ὃ 1082. 1088 τ ΒΕΝΈΠΑΤΙΟΝ. 8: 4-:-- 

ἀροῦν τ δώσω ςς αὐτῷ ἐξουσίαν. ἐπὶ τῶν 1 ΜΠ οἷγθ ϑδυύμοῦ- 4 ἀλλὰ ᾿ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν] : 4“ “ΝΕΥΘΥΙΒΕΙΘ585, 

ἐθνῶν. 21 καὶ - ᾿ ἀρρὰ ὯὩΔῈ ἐν οὐ μα πϑύϊοῃβ, οὖς Ῥαξ. γου δύ μϑνίηθ: 28  ὀ ὨδΙη8 ἰαίγου αὐ Πδνθ 8 ΤῸ 

πϑεοηϑ, πὰ μὲ ΨΗΙΞΒορῆθα. ἵπεμι᾽ ἐν [27 διά 86 5811 5μθρ- Σάρδεσιν᾽ -- ἃ. οὐκ "- ἐμόλυναν τὰ | πϑπλθδ᾽ Ἰὰ 58τ' ἀἱβ Ὁιϑὺ 

ῥάβδῳ - - σιδηρᾷ τον ὡς ὴ ἡ Ἷ ΒοΊά {886 Ῥθορὶθ σα ες ΒδΤαϊβ: ἦς ΠΆΘΟΙ. (0165) ΠΟΥ " τ βοιαϊοά ἴμε 1 ἀ14’ ποῦ Δ6ἢ16. {ποὶσ 

ΒΙΔΕΣ: ταϑᾶβδ οὗ ἴσοι. ᾿ὡν ̓ πε ψέξαι; πὸ ΝΕ τοι ἦα 80. [πα ΝΝ ἱμάτια " αὐτῶν, καὶ" πεῤιπατήσουσιν οὐἴοτ, ᾿ραττπθηΐθ, δηᾶ 

. κεραμικὰ . συντρίβεται, -- ἢ πὸ τὸ  Υ, Θ ὈΓΌΚΘΩ ουΐεῦ δϑυταθαῖβ. οξίμεσα, διά. ἴμεν ψν}}} ΔΙΚ δροαΐ. [πεῖν 581. ψ81Πκ ὙΠῸ 

οἱ ροξέθτ"5 οἴδν 15 δϑίπε σοκθη ορείμευῦ,. ΜᾺ ἀπ ΜΚ6 οἷᾶν μετ’ ἐμοῦ ἐν’ - λευκοῖς, ὅτι ᾿ ἄξιοί ᾿τῶ8 ἴῃ ψΨΕΣέΘ᾽ οπι65,:06- 

εἴληφα - παρὰ ποῦ | Η Ἧς 5, Ὁ 6. 5816. ἃ8 ὍΠΗ ᾿. τῶθ ᾿- ἴα εανρϊο (ο1165) ν᾽ ἐθΘοδαβ8 σνοτίην  σϑθθ ὑΠΕΥ͂ 816 ΨΟΓΙΏΥ. 

Βδνθ ταρρν ρα Βαραδ οξἕῃ πατρός, μου, γ6 τϑοθὶγθα ἔγοτη - εἰσιν. ὅ Ὁ . ρὉ) νικῶν. . ᾿ οὕτως [686 ὕὑμπαὺῦ σΟπαῦΒΙΒ 

᾿ ε δίδμεσ -. οξταθ, [ἸῺ ΕΔύμΘσ, 28 δηᾶ (λὲν ατθ.: ὝὙΒΕ ἴοπ6) : “᾿ δφοῃαυονησ.:. ἈἰδὺβΒ 117]. [Π1|5: Ὀ6 διτδασοᾶ 

ἴὰ πὰῶϊδ᾽ οαΐου ρ8Γ- 2 Η " ,» κα Ν 

8 καὶ. δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν 1 ΨῈὶι ροἶνθ Ἀΐπὶ 8 “περιβαλεῖται ᾿ ἐν. ἱματίοις: - “λευκοῖς, 
ἴε,. ταθηῦβ; ΠΩ͂ ΜἘ1Μ᾿ ὍΥ 

Θά [58}8]11}ὃ5νὸ ἰο Ηΐτῃ . 
ἜΘΗ ΘΊνΘ, : 188 βίδ - : {πΠ6 Ἰηογηΐηρ βία. 291ι60. ὙΨΠ1 ἰῆτον ἀρουῦ Ὠἰπιβοῖξ ἴπ οὐΐον βαστλθηβ ὙΒΙ 

πρωινόν. 29... ." ξ . - Α 

ἸΛΟΥΠΙΩΝ (086). Ὑπὸ Ὁ κ. πξχῶν. οὖς (δᾷᾳε οὔθ 8. [85 καὶ. οὐ. μὴ ἐξαλείψω τὸ; ὄνομα αὐτοῦ [πο τιθδῃ5 -ιοῦ: οἂὐ 

ἀκουσάτω - τί. τὸ λέ Ξ -ΘαΓ. τὴ ΟΣ. πο τ1Π80 δπᾶ ποῦ" ποῖ 158} νήρθουὲ ἴπθ' δῖα. ΟΣ Εἶπα ᾿ς. ἡϑηὴθ ἔτο {88 

: : πνεῦμα ἔγει ταῖς 6 βριχῦ βᾶὺ5 ἰο ἰδ ; 
1εὲ ὐτ θῶ ΜῈ : τὶ ἢ 6 ἐκ - ίβλου τ (ᾺῚ "καὶ ὁμολογήσω 

δα. ρβαὲ πε βρίτξ ἰ5 5βυίσε  ἴο {π6 [ΟΠΙΡΥΘΘΆ ΟΠ Β.᾽" . ουξ οὗ τῆς᾽ ̓Βίβλο εἷἶξε ζωῆς," “ δηρᾶ ἀ ἐπ61) γῆ Ῥοοῖς, οἔ, 1176, Ῥὰ Σ ΜΠ] 

ἐκκλῃ σίαις. 
“ΑΠΑ͂ ἰο [ἢ πὸ “ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μοὺ ταθΚΘ οκτιο τ! ἀοτηθηῦ 

σΟΙΘβίδϑ. 
' Ο - ᾿αὐτοῦ τ 

Κὴ ᾿ εν ΒῚ Β6Ι- οὗ ων Ἐς: ἴδ ὄνομα οὗ Ὠΐτα οἴῃ βἰδαὶ οὐἴδε Φαίμοῦ οξχηο Οὗ -ἴϑ,. πδιέ Ὀθέοσθ 

3 Ἀπᾶ, ὦ Ε ἀγγέλῳ τῆς "ἐν Σάρδεσιν Βτοραθίοη ἱὰῃὰ '8τ' ἰδ. καὶ ἐνώπιον. τῶν ἀγγέλων. αὐτοῦ. 6 Ὁ ΤΑΥ͂, ῬΘΙΉον Βιλᾷ Ὀθΐοτθ 

Ν { χκοιν οὐ ἴδθ. ἱἰπ ᾿βατάϊβ ἰῳγὶϊδ: ὙΤΉΘΕ6. ἅτ ἐδ8 δρᾶ ἴῃ βἰσμὲ οξίῃθ.. 8, 5615 οὐ τ Ὑ86 (66) | ὨΪδ' ΔΗρΘΙ5.: θ1οῦ. 1.6 

ἐκκλησί ίας γράψον ᾿ Τάδε - λέγει [{πἰπρβ ὑμαῦ Ὧ6. 58 .5 ἔχων οὖς. ἀκουσάτω τί - τὸ πνεῦμα λέγει ὉΠ6. Ο Π85 8 ΘΓ 

ἐ ΘοΟιοξ τντῖτα Ὑπεῖραξ (1185) , 15 βανίης ὍῺῸ Βᾶ5. ἐπ βανϑῆ Βανί; Θτ εἰ Εὐτῃ ἤΘΘΓΓ τνδδὲ ὴ6 βρίσιξ.: 15 βανΊπβ᾿ Ὦδδυ πδὲ πὸ ΒΡ ΤΙ 

“ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ ἢ στ 
βρίτιϊα Οὗ αοα 8 ταῖς ἐκκλησίαις. τὴ 5805 ὕο- [6 ΘΟΏΡΤΕ 8.- 

ἴλθ (οπ6) Ἐπί ἄστέ βενεῶ ϑρίτια οξίμε οά  ἴἐῃὴρ σουθῆ βίδυξ οὐ ἴο ἴὩ8 . Θςο]αβῖββ.. ᾿ τἰοῃ5.ἢ ξ 

καὶ τοὺς. ἑπτὰ ἀσ ἷ ᾿ , ᾿ . ᾿ 

ἐδὰ δ ἔδνσα  τΐεροις αρονδ μῆνα οὗγου ὧς ΚΆΟῪ, γοὰς ἀφοας, τ καὶ πῷ ἀγγέλῳ, σῆς, ἐν Φβοδειψις Τιληὰ τ διὸ αῦεο 
ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅς, (ἰβαῦ, γοὰ μᾶνθ {μ6᾽ αὐπας ἴο ἴας ᾿ΘΏΕΕΙ " “ἀδ ἴχ ΕῚ τ λέγει. ἴα ΟΡ ἴῃ6 σοπρτεραίίοῃ ἴῃ 

ἍΟΥΚΒ, ἐμεῖ ὁ . ΠΝ ΠΒ8ΠῚΘ ἐκκλησία άψον.. "Τάδε: έγει᾿ 

Α ἈΒΤΩΘ σοὺ ἅτῈ μανίηξ “". ἐπδὶ πε ἐμαῦ σοὺ ἅ1Ὲ --Ο οεϊοσῖα . ὙΡ ἰΐϊθ. - τόσας ({π|Πλ65}᾽ ἰξ ϑονίσα ῬΒΠΘάΘΙΡ Ια τίν: 

ψοι ἐς θα μεν «εἴκρος “τ εἴ τ 8Ππ)|0, Ῥαῦ γοὰ 818 ᾿ὁ. ἅγιος,. ὁ ἀληθινός, ὁ "ἔχων ΤΉΘΒΘ ὅτ {86 ἔμίπΕ5 

2 ίν 5 8: «684 (6πῈ6) σοῦ ΔΣ6, ἀθϑά. 2 Βϑοοτιθ ψαίσα- δὰ μόῖν (6Π6). ΠΡ ἘΉΡΩΙ (οὐ) 7 τη (ὁπ8) μάντη 
ΔΒ 5858: Μ)0. 15 ΠΟΙ͂, 

γίνου. - ᾿γρηγορῶν, καὶ ισον 11, πᾶ βἰσθηρύμθῃ᾽ ὦ. “ 0 15. ἔσθ, το 188 

ΒΘ  δοσοπαῖρα βίαν ἸΔῈ αύγεκα, . δα Ϊ τὴν κλεῖν Δαυείδ, ὁ. “ ἀνοίγων. καὶ οὐδεὶς 

ἐν λοιπὰ " ἔμελλ στ ν [ῃ6 ὑπίησβ τ ϑιιϑὶη- 8 ἊΚεν “οὗ Θαν!ά, ἐπα (οτ16) ᾽᾿ορειμηθ ἊΡ δοᾶ πο 6 1η6 ΚΘΥ͂ οὗ τᾶν, ΠΟ 

τμ6 (πίη). Ἰϑξίονες ΠΗ υἔμε λον - δ᾿ ἴθ᾽ ὑπαῦ. ψΈσθ τ ϑάΥ εἰ κλείσει, - καὶ κλείων - καὶ οὐδεῖς ἀνοίγει; ἰ ορέτι5. 80᾽ ἀπ πὸ 96 

οὐ γὰρ. εὕρηκά Ὁ σ16, [ο:- 16, ὉΓ ΟΘ1- ἤδγα “ἱ βμαῖ Ὡρ, δρᾶ βρη ἂρ διλά ΠΟ ΌΠΘ 15. ΟΟΘΏΣΕΕ, ΜΠ] ἐμυξ, πᾶ Ἐπ αὐβ 

ποῦ ΠΠ ξογ᾽ " ᾿τιξύρηκά κά " οἷς ΣΝ έργας ποὺ Τουπά . χουν ἀδοϑ᾽ τε : Οἷδά " ̓ - σου . τὰ ἔργα, --- ἰδοὺ 580 ἀμδὺ πο ὍΏΘ ΟΡΘδ, 

. τ 
ἧς ἐπι τος ᾿ ᾿ γΚ5; --ῷ 

᾿ πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεόῦ μου: [7 ῬόΣΙοτπιοα ᾿θ6- ᾿ ̓ : ἀνε κιόντες, οἔσοῦ ἴδ Δ ΌΣτΟΙ τ "ϑὺ 8 ἼἝΚηον χοὰς ἀεθάϑ-- 

Νὴ Ῥέφη ἔα! ]1ϑὰ “ ἦπ βἰσῃξ οδέμθ αοὰ οἔ πιο; ἴοτϑ τὴν αοα. 8 Ὑπέγας" ἐἰδνο Εἴνου τς πεν πος ΕΝ . οβύραν ἸΟόΚΕΙ πᾶνϑ. βοῦ ὈΘίοσΘ 

εἴ μνημόϑψευε -. “οὖν ἴοτθ, σομίζαβ πιὲπάραϊ τς ᾿ ἜΧΟΝ γοὰ 8. Ορβθηθᾶ (ΟΣ 

ΠΡ σου Κὶ . τ; τρῶς : . νεῳγμένην, . ν ᾿ οὐδεὶ ᾿ δύναται. ὧν : ποθ νΝ 

 εἴλη ἐορυυα τα τηῖδα. ᾿ς ἔβοχθέοσε μον [οἵ ον γοὰ μαῦα τὸ- μανιῖν του μένην ἀρ, ν ἴσα, δο σπὸ δ 8016. ΜΏΙΘΒ τπο΄ 028 -οϑπι 

βου μᾶνθ ροοῖγρα: ς ᾿ κα γοα, υσας καὶ ̓ οεἰνεά ἀπά μον σοὰ κλεῖσαι ἢ αὐτήν, τ ὅτι-τ μικρὰν τ ἔχεις Ῥβμυῦ--ἶμαῦ γοα - μᾶνθ 

τῳ πήρει,: -τοὐκΚαΐεμεταν, ἊΣ ϑπά Ἡθαγά, Θηᾶ ΡΟ. ὍΠ᾽ το βπαξυρ. ὁ ἢ, -- μαι “ 166. 'γόμ 8χα μᾶνηθ ] 4. ΕΠ ῬοψΕΙ; - αΔὰ 

θε γοα Κοθρίαξ,. ̓ δμᾷ μετανόησον εμὐὰν μῶν πος Κεθρίῃξ [1], δὐᾶττος, δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ [γοὰ Καρὺ. τ οτᾶ 

μὴ ᾿ ᾿γῥηγορήσῃς; " ᾿Βοπῦ. [97 0 Ὁ} ὨΠΊ685᾽ ΡΟΥΘ Σ, " δηᾶ νοῦ ΟὈβεσνβᾶ οἵ ταρ ἰ8α ψνοσχᾷ, δᾶ, δ: αἰά" ᾿ποῦ, ̓ Ῥζονθ 

ποὺ σοι 5μου]ά βὲδν ϑννακὸ, ᾿ ὙΡμα ξοσαε: ὡς χοῦ ἅακο ἂρ, 1 5ΏΔΗ. οὐκ: ᾿ ἠρνήσῳ ἃ τὸ ὄνομά" μου. 9 ̓ ἰδοὺ. Ἴαῖδο. ἴο: Ταῦ. ὭΒΙΊΘ. 

κλέπτης, καὶ οὐ μὴ ““. γνῷς  ἙΑἈποίαν τοα τὴῇ 8. «ἸὨ]6, δηᾶ πο τ Σ γοὰ ἀευϊὰ τῶ Ἔσο τοῦ Σατανᾶ, ΘΊΤΟΟΚΕ 1, ΜΠ ΕἾνΘ 

δ, ἰοῦ ̓ ς 56: βαδδς ψοὰ 5μου μά κηονν τ ηδὲ βοσξος 508 ΜῊ πόδ. Κηον;, αὖ: ΠΡῸΣ ΠΝ ἴπ, σἰραοζορινν οἔ ΠΝ ϑαΐβη ἡ δαῦο ἔοι 88. 5γη8- 

ραν" “- πς «ἐπὶ - σέ :-- .-.Ὁ. [81 δὖ. : ᾿ - 
δου .1 πα ΜΝ ἐπ ὅροι εἷς ξλὰ ΤΕΣ ὃ ι δὲ ὑνμδῦς ποῦτ. {. τον ῖ τῶν "χεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους. εἶναι, [ ΒοΒῸ 6 Οἱ Βαῖδῃ  ὙΏΟ 

ΝΣ Ὁ »9 : [[508}}. σοῦιθ. ΠΡΟΣ: τοῦ... 2188 (ομ65)} βδϑίηθ. - ἐμδαλβινεβ “ΘΒ 19:6, 58} “ἼΘΥ 816 "ὅθ, 



ΒΕΨΕΠΙΑΥΎΙΟΝ 8:10--14 

., εἰσὶν ἀλλὰ 
μον δῖ μμυΐ 

αὐτοὺς 
[2 οἱ 

ψεύδονται, --- ἰδοὺ 
ἐμὰν τὸ ᾿νἱη8, -- Ἰοοκ! 

ἵνα ἥξουσιν 
1 5181} Ιῆδ κα ἴῃ οχᾶοχυ ἐπαὲ ἔμὸν Ψ11 οομῖα 

καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν. ποδῶν 
848 ἔδον 11 ἄο ορείβϑδθσοα ἰῇ βίσῃῃς οὔθ ἔδεῖΐ 

σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά 
οΥ γού, δηα μον 5βῃουϊὰ Κῆονν [πδὲ Ἰονεᾶ, 

σε. 1 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς 
γου. Βεοδῦξα σοὶ ορβοσνοὰ ἰῇαὰ ψοστὰ οΥ ἴῃ 6 

ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ 
Θαγϑηοα ΟΥΘ, 8] νοὶ 1 5}1.8}} οῦβοσνα οὐ οἵ 

τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης 
ἴὼς δοὺς οὗ ἴδε τεσαρίδνάουι με (οπ 6) στιν ρον 

ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς .ι, οἰκουμένης 
ἴο Ὀ6 σοχηΐῃβ ὌΡΟΣ {π8 Ῥοῖηδ ᾿μμϑ16α [ΘΑ] 

ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς 
ΨΏΟΙΘ, ἰἴἰο Ἰϑουρὲ ἴδε (0168) ᾿π ΒΘ ΌΪΠΠΕ προ ἰδ6 

γῆς. 1 ἔρχομαι ταχύ" κράτει 
Θασχίῃ 1 ᾶῖὰ σοτη ἴδ᾽ αὐἱϊοῖκιν; 6 Βοϊᾶϊξηξ ἔδϑί 

ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς 
ἘΉΡΝ, (πη 5) ψοῦ 8ῖὸ Ββανίῃηρ, ἴω ογτᾶθσ δξ. πὸ ΟἿ δ 

λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 
τσ ἰδ {μ6 [ χελ ξοι οἔγου. 

12 Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν 
ὟΤᾺ6 (οΏ6) να 1 5.8}} δ . μΐτ 

στύλον ἐν τῷ τοῦ θεοῦ μου, 
ὈΠῚΔΙ ἴα ἐπα αἰνίποὶ πα πδεοα οξίῃμε ἀοάᾶ οἔτησδ, 

καὶ ἔξω οὐ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ 
δα ουὐΐδίᾶάθ ποῦ ποῖ. 6 5ῃβουϊᾶ ρὸ ουὔξΐ γοΐ, δᾶ 

γράψω. ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
1 5081} ψεϊϊαο ὑροθ πὰ ἰβα δα οὔίμε ἀοα 

μου. καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως. τοῦ θεοῦ 

καὶ οὐκ 
δῃηᾶὰ ποῖ 

ποιήσω 

ΟΥταΘ πα πὸ ὩὭδθ ΟΣ ῃ 6 αἱἵν οὐ ἴο αοά 

μοῦ, τῆς καινῆς ᾿Ϊερουσαλήμ ἡ 
ΟΥτθ, οξίδο ΛΟ ΦΟΣΌΞΘΊΘΙΩ, ᾿ δο (οῃ 6) 

καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
βίη β ον οὐδοῦ ἴς. ἤϑᾶνθθ ἔσοϊω [8 

θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 
οα οἔταθ, δῃ ἰβξ6 πα οξτχῃρ. ἐπα πονν. 

13 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
ΤΏ6 (οὴ6) Ὠδνίηβ Θδγῦ. 1οὲ ΐχη βθῶὼσ ψῃαΐ {μα 

πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
ϑρϊσις [5 βαυΐηρ ἴο ἴὯ6 . δσοϊοβίδβ. 

141 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ 
Αὐὰ ἰοΐβα 80 561 οξίπα ἴπ Ιιδοάϊοθα 

ἐκκλησίας γράψον Τάδε" λέγει ὁ 
οὗ δοοϊθϑί το ὙΠπο-Ραΐ ((1 65) 15 ϑα της 1121: 

᾿Αμήν͵, ὁ. μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ὁ. ἀληϑινός; 
Ατάρῃ, ἴῃ υνἱΐθββ 86 ἔδῖτηα] δα 6 ἱσαα,. 

1084 

δἃ γνοὺ 6 δύθ Ὧοΐ 
Ῥαὺ 816 ἱν]ηρ---ἸΟΉ ΚῈ! 1 
ἍΜ11 τᾶκο ὑπο ΘΟΙ16 
8η)4 αἀο οροίβδδησθ Ὀ6- 
ΤΟΙ γοὰ θοῦ δῃᾶ 
ΙΏΔΚΟ ὕπο ΚΩΟΝ ΖΣ 
Πδγύϑ Ἰονθᾶ γοι. 10 8Β6- 
σϑδα γοὺὰ Καρὺ π8 
ΜΟΓα δροιῦῦ τὴν ΘΠ ὉὙ- 
ΘΏΘΘ,ΙΙ ΜΙ] δἷϑὸ ΚΘΘρ 
γοῖ ἴτοτῃ ὑπ ποὺσ οὗ 
ἰοϑὺ, ὨΪΟΏ 5. ἴο σΟΠ18 
ὌΡΟΣ ὕπ6 ΜΏΟΪΘ ᾿Π85- 
ἰἰ6αἃ φαγίῃ, ἰο Ρυῦ ἃ 
ἰοϑσῦ Ὁροὰ ὕμοξα ἀνγ61- 
ἰὴ οὐ 6 φαγί; 111 
δ8ῖλ οομίηρ αἱ οκίὶν. 

ΚΟΘΡ οὔ ποιϊάϊηρ ξαϑβὺ 
δῦ γοὰ Ὧᾶνα, ἰμδὲ 
ὩΟ ΟἿΘ ΙΏΔΥ ὑδκ 
ΨΟᾺΣ ΟἸΌΜΨΏ. 

12 “ΤΡ οὔθ ἰδῇ 
ΘΟΠΘΌΘΙΚ--- Ὑ1Π1 χλκα 

Ὠΐ ἃ ὉΝΠΙΔΓ ἴθ [Π6 
ἰθλθῖθ οὗὐ τ ὍΟοῦᾶ, 

διὰ ὯὨ6 ΨΜἘΠῚ ὉΥ͂ τὸ 
ΙΆΘΘΩΚ ΡῸ οὔ [ΤΤΌΤᾺ 

101 δὴν τῆοσρ, 8) 4 1 

ΜΙ τὐῖδϊο Ὁρο Ὠΐτη 

ἐδ βδλδ οἵ γ᾽ αοά 
θὰ 6 ϑηγθ οὗ ἰῃ6 

ΟἿ οὗ τὴν Οοά, ὑμ8 

ὨΘᾺ σοΓΌΒΘΙ ΘΙ. ΜΈΣΟΙ 
ἀδβοθηᾶβ οαῦ οὗ πθᾶν- 
6 ἔγομι Τὴν αοα, δηᾶ 

[Γαὺ πον Ὠδηῖα οἵ 

Ιηΐηθ. 131. [6 ΟἿ 
ΜΏΟ. 85 8ὴ ΘΔΣ ΘΩΓ 

ψϑὺ ὑῃ8 ϑρίστιῦ βδΥ5 

ἴο ὑμ6 οομρτθρδίοηβ. 

14 Αηὰ ἴο ὑμ6 
ΔΏ561 οἵὗὐ {ῃ86 οοῦ- 

δταραύϊου ἴῃ. 180 4]1- 

σοι νυιῖϊθ: ΤΏΘΕΘ 8ΓΘ 

[86 ὑπίηρϑ. ὑμαὺ [6 

ΑΙΏΘΩ 5808, ὕμ6 [1411- 
101 δῃᾶὰ ὑσθ τὶ 58, 

108 

1 ν᾿ - ΄ 4 - 

ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ 
ἴα Ῥοξίππΐηρ οὗ ΓΙᾺ σσοϑθοη οξίῃμα αοά, 

186 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε 
Ὶ αν Κοσαι οὗγοῦ ἴθ ΨΜΌΟΣΚΒ, αὶ ὩΘΙΘΥ 

ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς 
οο]α σοι ΔΘ ὯΟΣ Βοῖ Ω 1 ονεά ὑχρὸ 

ς ἢ ζεστός. 16 οὕτως, ὅτι χλιαρὸς 
26} 5.,,,:}.:} ΜΙ μοί. . ΤΏσ5, Ῥϑοδαβα ΠΟΎΣ 

εἴ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω 
ψΟοὰ δτὸ δηπα ἡϑέθο ποῖ ΠΟΥ (ςοΙά, [δ᾽ δρουξ 

σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 
γσοὺὰυ ἴο νοΐ οἷο [δ6 ξεεῖολν κε ΟΥ̓ τῇ. 

17 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι 
Βοοϑαβο.. γοὺ δῖ6 βα υσ ἰμδὲ ἘϊΟΩ 1 δὶ 

καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν. χρείαν 
διὰ [Ὧϑν6 ὈΘοομΊδ το δῃά ποίῃϊηρ πϑεᾶ 

ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας. ὅτι σὺ. εἶ 
Ιδτὰ Ὠανίηβ, δηα τοὶ σοῦ αν Ἰέβονντι ἰλ8ὲ γνοῖ 816 

ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ 
ἴπῃ6. τη βουϑ 6 δ ηαΔ Ὀ14016 . δᾶ ῬΟΟΥ.. δῃᾶά 

τυφλὸς καὶ γυμνός, 18 συμβουλεύω.  ΣᾷἍσοι 
Ὀϊπα δῃὰ πακρᾶ Ι δὼ σου 5 1] σψοὰ 

ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον 
ἴοὸ ὈὰᾺΓ Ῥεβϑίάβ οἵ πὴ β5Βοῖϊὰάὰ ανίπξ Ῥθεὴ ἤστεα 

ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, 
ουΐοξ.. Βτα ἰὰ οτᾶοσ [δὲ σοὺ τσ ΐ ῬΘσοσ 6 τίοῃ, 

καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα 
πᾶ οὗΐον σασυσηθηΐβ ὙΏϊ 6 ἀὰ οτᾶϑσχ ἰδὲ 

περιβάλῃ καὶ μὴ 
ψΟῺᾺ χηϊρὴδξ ΡΟΣ ἀνθας ψΟΌΓΞΟΙΣ δῃὰ ποΐ 

φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός 
τοὶθῃμξ Ὀ6 τρια εριεά 16 βῇδιιθ οξίῃε πδκράμεββ 

σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς 
ΟΕ νοῦ, δρᾶ ουϑϑαῖνο οι ποίαί 1 τὴς 

ὀφθαλμούς σου. ἵνα έπης. “. 
6Υ 65 οὗ ϑγοὰ ἴῃ οχᾶον [δὲ χοῦ τδν Ὀ6 ̓ Ἰόοκίηξ. 

σ 

τ ὅσους ἐὰν 
ΓΔΒ ΤΏΔΗΣ (Ὁ 65) 85 1 ὄνοὺ 

τ Ὁ Φιλῷ εὐδεου κμν " ἐλέγχω. “2 καὶ 
Τύδν πανα δξθοξοι ἔο Ι αὐτὰ ΤΕΡτ ον] 8: - 8ΠΩ͂ 

19 ἐγὼ 
Ι 

παιδεύω᾽ ζήλευε. ΄΄ οὖν καὶ 
ῬῈ γοῦ ζεδϊοῦβ ἰμοσείοσθ ᾿ δᾶ 

"ἕστηκα ἐπὶ τὴν 
186 

Ι δὰ αἰθο Ιλ; 

μετανόησον. 20 ᾿Ιδοὺ- 
σαρθηΐ. Τιοοκ!. [Ὦδνο βίοοδαά ὑρός 

θύραν καὶ κρούω: ἐάν τις ἀκούσῃ 

ἄσοΥ- Δη.-1 δ λ ἈΠΟΟΚΙΩΒ;, 1 ὄνοχ ΒΏΨΟΙΘ ΞΟΠ] ΠΘΒΥ 

φωνῆς. μου -καὶ ᾿ς ἀγοίΐξῃ “" 
οἱ ας νοΐςα οὔταθ - δῃηᾶ ᾿ἢρ 5ῃου]α ορο Ρ 

τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι - “πρὸς αὐτὸν καὶ 
ἴθ ἀἄοοτ, 1 5.811 οογὴθ ἰῷ ἰοναχα Βα βπᾶ 

ΒΕΡΕΞΑΤΊΟΝ 8: 1δὅ--2οὸ 

6 Ῥορίῃηίηρ οὗὐ ὑμπ6 
ογθαϊϊοοῃ ὉΥ αοά, 151 
ΚΩΟΝ ψοὺν ἀδρᾶβ, ἐμ δὺ 

γοὰ δῖθ ὨϑῖΟΣ οοἱά 

ὭὯΟΥΓ Ποῦ. 1 ψἱϑ γοὰ 

ΨΘΙΘ ΟΟΙα ΟΥὁ οἷδ56 πού. 

.16 50, Ῥθοδιδα σοὺ 86 

ἸυΚονϑυτα. δηᾶ τοὶ Ὁ Γ 

Ποὺ ΤΟΥ ΟοΙ]ά, 1 881 

σοΐηῆρ ἰο νοχλϊῦ. γοὰ 

οὐῦὐ οΟΥὗἩὨἨἩ τῶὧῦ του. 

11 Βοοδιϑα γοὰ 587: 

Ἵ 81. τ] δῃᾶ δύ 

ϑοαυϊτοὰ γχἱοῦθθ πᾶ 

ἄο ποὺ ποοᾶ δηνίμίηρ 
᾿ὖὺ 1], ΡΡυῦ “γοῦ ἀὸ 

Ὠοὺ ΚῆΟΝ γοὰ 818 

ΤΑΪΒΟΣΘΌΙΘ δηᾶ. Ὀἰ 8016 
84 Ῥοοῦ πᾶ Ιϊηἃ 

8ηᾷ. πεκβᾶ, 181 δά- 
νἱδα ψοὰ ο ὈῸΡ ἔγοτα 

6 δο]ὰ τοῆμηθα Ὧν 

Ἔσο ἰμαὺῦ γόοὰ- 8 

Ῥδοοπῖθ τγίο, δῃηᾶ 

ΜΕΘ οὐδέ σατταθηΐβ 
ἰμαὺ ψοὰ ΠΊΔ8 7 Ὀ6- 

οολθ ἀτγοϑϑεα δηά ἰμδὺ 

ἴῃ 6 ΒΏΘΩΘ οἵ ψΟῸΓ 

ἈΔΚΘΟΟΏΘ55 ΓΔ Ὠοὺ Ὀ6- 

σοὰθ ταϑηϊζοϑιθα, δᾶ 

δυοβαῖνα τὸ τῷ ἴῃ 

ΨΟᾺΣΓ Ογὸ5 ἰμϑαὺῦὺ γοὰ 

ΤΩΒΥ͂ 566. 

19 ““Δ} ἔμοβθ ΤῸ 

ΨΏΟΙΩ 1 ᾶνθ 81- 

ἐροῦϊοσυ ΣΙ τγϑρονθ 

δια αἰΒο  ΡΙἾτ|8. ΤΏοΓθ- 

οτα 6 ΖοΘΙ οι ᾿δηὰ 

᾿τορϑηῦ, 20 ΤΙΌΟΚΕῚ Θὰ 

βἰδηαίηρς αὖ {88 ἄόοῦ 
ιϑλα Κποοκίηρ. 1ἴ δὴγ- 

ΟἿΘ ὮΘαΥΚ ΤῺ νοΐσα 

8ηἃ ΟΡΘῺ5 δ6. ἀοογ, 

1 Μ1Ὶ1 σολθ ἰηὔο 

Ηἰὶβ [ο56] πὰ 



ἘΕΨΕΓΑΤΙΟΝ 8:21-.--4: 

δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ 
1 5.81 πᾶν ΒΌΡΡεςσ νὰ δὰ δὰ μ6. ΨῈ 

ἐμοῦ. 1 ἋὉ “νικῶν δώσω αὐτῷ 
ΤΩ6. ΤῊς (ομε) ΠΟΠΑΏΕΣΙΩΒ 1 5181] σῖνθ ἴο Ὠϊ 

καθίσαι, μετ᾽. ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς 
ἴο 5 ἄονῃ νὰ τὸ ἰπ ἴῃ ἴἤσχοθθ ΟΕΤΏΘ, . 88 

κἀγὼ ἐνίκησα καὶ. ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός. 
ΘΙ5ΟῚ1 ςοπαπθχεᾶ δὴᾷά 15εἰ ἄονῃ νὰ ἰμ6 - Εδίμες 

μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22. Ὁ ΄.. ἔχων 
ΟΥτΘ. πα ἴὴ6 ἰτομδ. οὗ Ὠΐτη. ὙἼ86 (06) ϑνὶηξ 

οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς. 
ΘδΥ Ἰοί Εἴτα ἤφαν δῖ. ἰπ6. βρίσιὶ 15 βϑσϑῖῃθ ἴο [86 

ἐκκλησί ιαις. 
. ΘΟΟ]65188. 

4 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ. ἰδοὺ θύρα 
ΔΑεες ἦδμθβ8 (165) 1 58, Δα Ιοοκ! αἀοοΣ 

ἠνεῳγμένη. ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ 
Βανῖθε ῬΘΘ ἢ σρβηθᾷ ὉΡ΄ ἴα τμΘ Ἀθᾶανοϑη,;. δὰ {μ6 

φωνὴ. ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος 
νοῖϊσο ἴμθ:. βυβὶ ΜΉΘ 1 μρατά 85. ΟοΥ ἐσιροῖ 

λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων ᾿Ανάβα ὧδε, καὶ 
Βρθακηρ ψΠΠ-:. τὰϑ;- ᾿ ΒΆΣΤΩΕ - Κορ ἊΡ Βδτδ, δηᾶ 

δείξω σοι τ᾿ : ἐῶ πιο δεῖ 
Ι1 5811 τον ἴονοῦυ νννῖδϑέ ΠΎΒΕΝΝ {15 ᾽ξ 

γενέσθαι. 2 μετὰ ταῦτα. εὐθέως 
ἴο οσςυχ. ΕΣ ἰλθβα (]1}68Ὲ} .-: ἰτηχηδαϊδίθιν 

ἐγενόμην ἐν. πνεύματι: καὶ ἰδοὺ θρόνος 
Τ δὴ 'ο Ρ6 ἰπ Βοΐϊσ δ; -. 8ηῃ4 ΙΟΟΚ'! ἕῶτομθ 

ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον 
85 ἸΨΙΔΡ ἰπ. 126 ἤθάνθη, δ8π4 προ ἐπὸ ἔγ0}41:} 

καθήμενος, 8 καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος 
(οΠ6) εἰσ, δηα ἰῆ6 (016) δ, 6ἙδΗΚκΟο. 

ὁράσει... λίθῳ ἰάσπιδι-- καὶ “᾿σαρδίῳ, καὶ 
ἴο βεϑῖῃρ ἴἰο βίοῃε-. ἀθρασ "᾿δῃᾷ.. ἴο βαχᾶλιϑ, δηῃᾶ 

ἶρις... κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει 
ΓΑ μονΝ ἔγοσα ΕἸΤΟΙΒ οἔίμβο ἰὔτομθ. Ἧκα. ἰο ββοίπδ 

σμαραγδίνῳ. 
ἴο ΘΙ ΧΑ], ΝΝ 

.4 καὶ --- κυκλόθεν τοῦ θρόνου. «θρόνοι 
᾿Αρᾶ Ξτοι εἶσχοῖθ οὔθ ἰῃχΟΙΘ. - ὍΠ65 

εἴκοσι "τέσσαρες, καὶ-.. ἐπὶ. ποὺς θρόνους. 
ἐνεμίν-., «ΖοῦΣ,- . Δ... ἐπροα, εἴθα: ἐμγομθβ 

; τέσσαρας πρεσβυτέρους καθη μένους 
ΟΣ ΟΠ ΟἸΩ͂ΟΣ ΡΘΥΒΟΏΒ. ο ΒΔ 5 1 

περιβεβλημένους. πτου τοῦ ἱματίοις ̓ 
Βανῖηθ δα ἴβτονσι “ἀρουΐ' ἸΒοῖὰ . ΝΜ" ομΐοε βαττηθηῖβ 

λευκοῖς, “καὶ ἐπὶ τὰς ᾿ κεφαλὰς αὐτῶν 
ὙΕΪΐΘ, .. δῃά τ-ἀροη (ἴπα6. ΄-. ποδᾶβ ΟΥ ΤΒϑχὰ 

στεφάνους - χρυσοῦς. ὅ. καὶ «ἐκ τοῦ ᾿βρόνου 
; ΟΥΟΨΏΒ .0. ΒΟΙάθῃ. ᾿Αμὰ δάξος ΠΝ ΤΟᾺΘ 

1086 

ἰδῖκθ. [Ὧ68 δυβῃϊρ 68] 
ψιῦῃ ἢ θη Ὧθ6 ψίζῃ 
τηὴ6. 21 Τὸ {π6 οἠ8 ὑμδῦ. 
ΟΟΠΟΘΊΘΙ Σ ΜΠῚ στϑδηὺ 
ἴο 5:0 ἀοψ 1 Τ6 

"ὉΟὮ ΓᾺΥ̓͂ [ὨΤΌΏΘ, Οὐ ΘῚ 85 
Ι οσοπαμπθτοα δηα δύ 
ἄονῃ ἱῦ ἢ ὩΣ ἘΙΠΟΥ 
ΟἹ Ϊδ. ὑῶσοηβ. 22 160- 
{86 οὔθ ψῆο Ὧδ5 δὴ 
ΘΩΓ ὮΘΆΓ Μηδ {μ6. 
Βρϊτιῦ 585 ἴο [88 οοδ-' 
δυοσϑύϊοιϑ.᾽ "ἢ 
4 Αἴΐον ἐμθϑθ᾽ πίπρϑ᾽ 

ΙῚ 58}, 86, ἼΟΟΚ! 

Δ οροπθα ἀόογ- ἴῃ 
Ἀϑανθῖ; δηᾶὰ ἰξδ6 ἤσχδὺ 

γοΐσα ἰμαῦῤ Τὶ “θδγᾶ 
Δ5 85 Οὗ ἃ ὑστυμηροί, 

θα κίηρ Μ{Π τη6,- 
ΘΒ ]ΏΡῚ “ΟΟΠΘ ΟἹ ὉΡ 

Πθτο, 8η4 Τὸ 5181} 5ῃὁ 
γχγοὰ ἰδ. ὑπίηρα [ηδ 

ταῦδὲ ὕβκο. Ὀϊδοθ.᾽" 
2 ΑΥΟΡ 656 ὑπ ηρ 5 
1 ἰγτθαίδύθιν - δ δ 
ἴο Ρ6 ἴῃ [Ὲ{86. ον ΟΓ 

ΟΥ 16] βρὶσιῦ: δηᾶ, 
ΙΟΟΚ! 8. ὕζσοηθ. Ψ85 
'Ϊ ἰδ Ῥοιθίοη ἷἴἢ 
μϑανθα, δηὰ ὕμοτα 
ἷθ Οὴ6. δϑαίθα' ἀροῃ. 
μ6 σοῦθ. 8 μα {ῃ6 
ΟἿΘ δϑραΐθα ἰδ, ἰῇ 8Ρ- 
ῬΘΆΓΘΏΟΘ, ἡΚ6 8. 50 6 Γ 
βΒύοῃθ 8η64 8. ὈΥΘΟΙΟΙΙδ᾽ 
τοα-οοϊοτρᾶ βίομθ, δᾶ 
τουπαᾶ ἀρουῦ. ὴ8 

4 σοηθ [ς{ποῖ6 ἰ5] 8 
[χϑίρρον ἧκὸ 8ὴ θῃ- 
ΟΥ̓Δ ἰὰ ΔΡΌΘΔΓΘΙΟΘ. 

4 Απᾶ τουηᾶ ἀροῦζι 
ἋὉΠ6 μτόοῃθ ἰοῦ. 86 
αὐ -ΟῸΣ -ΏΤΟΏΘΒ,: 
δια ὌΡΟΩ. ἢ} 656, 

ΠΥ ΘΠ 65 [τ- ἘΔ 
βοαύβα., εὐπθηὺν- ἔουΣ. 

ΟΙάοΣ - ΕΝ ἀγδοϑδα 

ἴΏ,. νῶϊ. οαΐοῦ Ρ8:- 

χηρηΐδ, δηα ἸΠΡΟῺ ΒΠΘΙΓ. 
Ὠθδᾶβ. σοιᾶθῃ ΟΥΟΨΏΒ.. 

5 Αῃά ουὖ οὗὨ [86 ἐἤτΟΠΒ, 

1081 ὁ ΒΒΙΝΕΜΔΤΙΟΝ 4: 6-- 

ΔΏΘτΘ 816 ᾿ῬΡσοσθθαϊῃβ 

Ἡρμίηξορα δῃᾶ νοΐ 65 

8 ἃ λυηᾶστβ;. δᾶ 
ἘΛΒΘΓΘ 8.67’ Βα 6 ἢ 

ἸΔΙ05 Οὗ ἔἤσθ Ὀυσοΐηρσ 

Ῥοΐοσγα ὑπὸ ΒΟ 6, δηαᾶ 

ΚἼπδρεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί- 

ἐκ ΡΕΤΟΣ ουαδ᾿ τ πἐπῖπαα διηᾶ νοΐσθϑ δῃᾷᾶ πη 6.βὶ 

καὶ. ἑτιτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι "ἐνώτιον 

δῃᾶ. ϑσονϑη “5 βτρς ᾿ ΟἿ χα Ῥαστπβ "ἸῺ ΒΒ Ὴϊ᾿ 

τ φ᾿ -οἷκ ΞΕ . ἅ ἐσ εἰσιν ᾿ τὰ -- ἑπτὰ 
του «θρόνου, 1π6 βόνθῃ 
οἔίμο ᾿ ἴτοσα, ᾿ΜΒΙΟΘΒ (5 55}. ὅζθ .: : 6 ἔορθ, Βδ 

νεύματα ᾿ ῦ 656. 681: 
τὰ τοῦ θεοῦ, 6. καὶ - ἐνώπιον τοῦυ͵ 

μμρντοῖνς ΟΥ τ86 "- αοά, νι. 88: - ἴδ βἰθδὲ - ΟΣ [6 ΕΙΣ 1] οἵ ἀοα. δ Απᾶ 

Ῥεῖοσσθ ὑδδ. ΣΟΙ Θ 

ἔδοτο ἰδ, 8ἃ5 Ἦὸ 6 γ6, ἃ 
51,555) 568 116. οὐ βῦδ}. 

Αμᾶ- '’ἷἃ μ6 υὐἱαᾶϑὺ 

θρόνοῦ ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ- 

θρόνο Ὁ εὐ 568" 5] 65) ΜΚ6Ὸ. ᾿. σΥγϑίβ].:: 

'καὶ ἐν ἔσῳ “ποῦ. - θρόνου καὶ ὥὔκλων, τοῦ 

Απαᾶ ἰὴ. Ἀπαρι. ὉΣΊΒΘ. ἰγομσ. δπᾶ ἴο οὖσα] οὔδα 

θρόνου : τέσσερας οἶϑαιςς ο. ζοίπα ἘΠ ἀρουπα, ὕμτοῦο ἀρὰ 

ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ οεὔτισϑδνς νΤ ἐπὰ ταϑο αῖστου δου τὸ 
τὸ ᾿ Ω ᾿ 

ΤΟῺ; 

ΝΜ πνίπε [ἐσδαταῦοὶ τὸ πηβτον ὅ
μοιον. λέοντι, μὰ δοιίηα, τ Α

πὰ ἐμὲ 

καὶ τὸ ᾿δεύσορφ. πνιθς ἱεθουθοὶ : διρον, Ἰὰ ΉΚΘ᾽ δ᾽ Πσῆὶ τ -ιᾷ 

εἰρόσχῳ , καὶ τὸ τρῖτν νος ἔδτθοιάνοι ἴμο βορομα ἩνΙΩΕ οἶθος 
ἔχων τὸ “πρόσωπον. ὡς ἀνθρώπου, ἀρὰ, τὸ [Β.1Π, δηᾶ ἰὴ Ὁοἰσᾶ 

αν ἄμε... ἔδεε. 85. οὔτηϑῃ, ἐδ { ἡγίηρ ογοϑῦσσθ Ὧ85 8 

τέταρτον' ζῷον... . ὅμοιον. ἀετῷ |ἴδοβ Ἧκ6.. 8 ὦ Ἰν 

ξουσ τ ᾿νίαθ ἰοσϑαίυτσα. . ΜΚ ἴα 6818 απ ἰμε τοὐυχίμ Πἰἶγ- 

ἴν οἴδατε ἰδ. ΚΘ 
ἃ Πδηρ 68816.᾿ 8 Απὰ 
διϑ. ἴοτ ̓ 86 ΤΟῸΣ - ἢν - 

1ὴ᾽ ᾿οτθδ τε 5, ᾿ΈΘΟΒ 

Ἴ ρΘ5 ΟΣ ̓ θα - Τα θρθο- 

ΕΥΕΙ͂Υ 85 5ἷ'χ σίηθ5; 

τουρμᾶ. δροῦῦ δηάᾶ 

8 καὶ τὰ τέσσερα ᾿ ζῷα, ᾿ 

πετομένῳ" δᾶ ἐβα ἔουν Ἡντὴβ Γογβϑίατεβὶ, 

͵ - ᾿ . ἃς 

ἕν καθ᾽ ἕν “αὐτῶν ἔχων͵ ἀνὰ. -πτέρυγ 

ὁπθ ἀόνῃ οι Ὁπ6΄ οἵ ἴδει Βανίηδ᾽ ἀρ᾽ ὙΊΠΕ5. 

κυκλόθεν “ καὶ ἔσωθεν -- γέμουσιν΄ 

ἕξ, ἄτοχσα αὐτοὶ "δηάᾶ ᾿πεότν μανρατάιν Ὁ τον ἀτὸ 11} 

νά οὐκ ἔχουσιν 

ὀφθαλμῶι ν᾽ καὶ ἀνατον σιν ποῖ ἀρέχος δνῖὴ δ᾽ ππαογπθαίῃ- ΤΏΘΥ ᾿Ατθ 
΄Ν }} Ὁ δυθϑ.,  ΔῺ 

ἡμέρας καὶ: νυκτὸς λέγοντες΄. “Αγιος, ἅγιος ͵ πὸ. τοῦ 
ΒΟΙΥ. {ὑπό γ.. ὯδνθΘ΄. 

δὴ δῃᾷ. εἰρη 85 

ΠΟΥ 58 1 “ἜΟΙΨ,-: ΒΟΙ͂Σ, 
ΒΟΥ. 5. σεμοναμῦ. αοᾶ, 

86... ΑἸτλσ αν, Οἶ0 
Ψ85. δρᾶ, Ώο. ἰδ. βπά 

ΟΣ ἀδὺ.: δηᾶ οὗ αἰσμῦ τον] Ξασΐωα ἬΟΙΣ, :. 

Ν πρδος -παντόκράτωρ, ᾿ 
ἜΡΙΝ αοά" προ τὰ ΑΜΙΕΣ ἜΣ, 

τ ἂν καὶ ὁ. - ὦν, καὶ :- τότ α 

μ6΄ (Ομ 6} να ΒΘ “δια ὦ πο. (οπε): Ῥαίαβ, ἢ ἀπά 186: (σ56}" 

ἐρχόμενος... οὐ ως μον ΠΝ σρόορ δι θοῚ ἦδ,Ὁ βι ἰΆβι Ἣδ βΧτρΐπε: το τι - ϑΑμὰ ὙΒΘΠΘΥΟΥ: ὍΘ 
σιν. τὶ σα ον [ 

: ̓9' Καὶ αὗται δόφρυσων τὰ ἴῃ6 ̓Ἀνίηξ [οτϑαίαα5] Ἰντηδ' ̓ στερίθσες ποῖ δ πὰ ΒΟΒΟΥ, δηᾶ 
σεῦ χαριστίαν. “ τῷ ΒΊΟΥΣ. τὶ 

δόξαν καὶ. ; τιμὴν, καὶ: 
εν ΡΥ, ΟὟ, 

ἀμκηκοβινίπε,ς ἴο {520 
ΞΙΟΥΝ δηά- ᾿ ΒΟῸΣ δηᾶ- ἴδ ἩΕΒΕΊΝ δ όροη 

καθημένῳ ἐπὶ τοῦ.-.. θρόνου, ῷ [86.006 οι ἀροῖι 

ἀαομθεσαε. ρου {86 τ ΤΏΣΟΙΘ,: ἰοίπε: ὦ ολο) 106 ὈΠ͵ΤΌΏΘ6, α.: 

8. ΤΟμόνϑ, 6|8.21-14,16.18. 16 1ιοτᾶ, αν εϑν". 



ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 4: 10---: ὅ 1088 

ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, [ὑμπαῦὺ 1ἰν65. ἔογθνϑτ 
νίσ-. ἰηἷο.. [δ6 8565 ΟΥ̓ ἴδ6 8565, Β8η ἃ ἀνοῦ, 1086 

10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι | ὑνγοηὺν-ἰοὺχσ ΟἹ ΘΓ Β6Γ- 
Ψ1 411 [868 ὑνοπίν- ΖΟῸΓ ΟΙΔΘΧ Ρύβοῦβ [5ΟῺ5 1811 ἀονὰ ὈΘΙοΓΘ 

ἐνώπιον : - τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ. θρόνου, [ἐμ οὔθ βϑαίθα Ὁροὴ 
ἀῃ βίσῃξ οὗ ἴμθ (οπθ) εἰϊτησ Ὥροι ἰδξ ἰζσομθ, 1526 ῃπτοηθ δα ψΟτΓ- 

καὶ προσκυνήσουσιν. τῷ ζῶντι εἰς τοὺς | 5810 ὑμ6 ομδ ὑμαῦ 11ν85 
δια ἔδυ 11 ψουβῖρ ἰο ἐμα (ομ6) ἡνίηρ ἰπίο {π6 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺ 
8565 οὗ ,ῳγβσεβ, διηᾶ ἔπὸν Ψ]11 σον ἔμπα 

ἔοσονοῦ δῃᾶ ὄνου, δῃᾶ 

ὑπὸν σαϑὺ 6 ΙΓ ΟΥΟΜῺΒ 
ῬΘΙΌΓΟ {ὑπ ΏΓΟΏΘ, 

στεφάνους αὐτῶν . ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ͵ 3Ξ85᾽58: 11 ὙἼου 8. 
ΟΙΟΨῺΒ ΟΣ ᾿ῃθῖη ἴῃ βίσ ξ οἴ ἴῃσομε, 

λέγοντες 11 ἼΑξιος εἴ, ὁ κύριος καὶ 

πογίην, ΦοΘ ονδῇ," 
δνρὴ οἵ Ὗἀοά, ἰο το- 

βᾶσθβθ. Οὅὃϑ ο΄ ΜΟΣΩΡ φψοῦ ἄτο, ἰβὸ Τοτὰ δηὰ 86] σοῖνγθ ὑπ ΒΊΟΣ ϑ8ηᾶ 

θεὸς ἡμῶν; λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν [108 6 ΟΠΟΙ δῃηὰ 6 

Οὔ α5, ἴο τϑοοῖνα ἐπ βοῦν δῃᾶᾷ ἐπε Βοπον  ΡΟΥΘΕΓ, Ὀθοδῦθθ γοὰ 

καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 
Δ)4ἫἮ ἐπ6 Ῥοννοσ, Ῥϑοϑδβαε ψνοὰὺὰ οτγϑαίεα ἔπε 

᾿ » . κ΄ τ κι ΄ ΄ 
πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου. 

81 (1565), δα ἰμτουρ ἴῃς Ψ11 οἵ γοὰ 

ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 
ἴμλον νεσο πα ἐδον 6 Γ οσϑαἰθα, 

ογθα θα 8411] ὑμΐηρ5, 
δηα Ὀδοϑῖιδα οὐ γοὰ 
Ὑ1 ὑπμὸν οχίβίθα δηά 
ὍΟΥΘ ογοαίθα, 

ΑΠΩ͂ ΣΣ 58 ἷπ 
πὸ τἱρῃὺ δηᾶ οὗ 

{π6 οὔθ βϑδαίβα Ὅροι 

Ὦ Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ [8 ἰῃσοῦθ 8. 580ΓῸ]]} 
Αμάᾶ 1880 ρου [μα τίρῃΐ [μ84] οΥ ἰμ6 (056) ᾿ ψυϊδΐθη τη δηᾶ 

καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον [Ὁ8 μ6 τανασβθ δἰ, 
βη..  ὕροῦ τὰς ἰῆτοπο π1]6 Ροοκ [56 4]16α ὑἰσαὺ νι 

γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, [55 8 56815. 2 Απὰ 
Βδντὴ 6 6ὴ ννυτιτίθη ἔτοσα ἐηυναγα!ν δηαᾶ ἔγοτη Ὀθῃϊηα, [1 ΞΔ 8. δἰγοῶρ 8ῃ- 

κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 2 καὶ [561 ῬΡτοοσϊαϊπιηρ λα 
αν 5 ῬΘ ΘᾺ βϑαϊδᾶ ἄοννι ἴο 568 15. - βδανφῇ. Ἀπϑπάΐ 8, Ιου γνοῖσα: “ὙΠῸ 
εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ [15. ΜΟΥΩΥ -ἴο ΟΡΘΏ 
158. .ν ϑῆδοὶ βίσοῃβ ἈΘυδΙἸ πη 5 1ὰ νοΐοθ {86 8001 δῃᾶ Ἰἴοοβθ 

μεγάλῃ Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι. τὸ βιβλίον [15 .568152᾽᾽ Βαϊ 
ξτοδῖ ἍῈΟ ψογίῶν ἰο ρθη ὦ ἰῃ6 πξέ]6 θοΟΚ 

καὶ λῦσαι τὰς σφῥαγῖδας αὐτοῦ; 8 
ΔΑ ἰο Ιοοβο ἐδ 56815 ΒΤ πϑ' Αμπᾶ ὕο οὔθ 

ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ 
85 8016 ἴῃ ἰῇ ἤδανθὴ ΟΣ ὌΡΟΣ ὯΗς ἁῆς ΠΟΥ 

ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε 
Ὀμάθγηθαίῃ 6 Ἀ4Ὶ ἕο ορβὰ σὉ ἐπ6 {016 ῬΟΟΙΚ ΠΟΥ 

ὨΘΙΒΟΣΥ ἰῃ ϑδυύθῃ 
καὶ οὐδεὶς 1 γον ὍΡΟΩ ϑασί ΠῸΓ 

Ὁπαογηθδίῃ ἐμ δασίῃ 
ψὰ5 ποῖ ἃ δίῃρὶθ 

ΟΩΘ 8016 ἴο οΟΡθηῃ 

6 5ΟΓῸΙ οὐ ἴο Ἰοοῖκ 

βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον ἰαΐο ἴδ, 4 Απὰ 1 ρᾶγε 
ἰο Ὀ6 Ιοοκίηρβ αὐ: ὀ ἠ δΠὺὲηὠ - Αἰ 1 πᾶδ5 ΨψεορίηρΙ ὙῸΨ ἴο 8᾽΄᾽ βργϑδαῦ Ἃα168] 

πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι 
ΤΌ ἢ Ῥδοδθα 0 οὴθ ΨΟσίΩν τν85 ξουπα ἰο οροῖ Ὁ 

ΟΥ ψοορΐηρ ὈΘΟΘΊ56. ὯΟ 

ὍΩ6 5 Του ΜΟΥ ΩΥ 

τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό- 5 καὶ 9 ΟΡΘᾺ {Π6 ΒΟΓῸΪΝ οἵ 
186 ΗΠ ῬΟΟΚ ποῦ ἴο Β6 Ἰοοκίηρ δὲ ἰ; δηᾶ] ἴο Ἰοοῖς ἰηΐο 1. ὅ Βυΐ 

115 Τεποόνδῃ, 0717,8,18,14,16,18. ΤοΙΩ͂, ΒΑΕ ΞυἈ. 

εἷς 

ἐκ 
ουαΐοξ 6 ἱἰστῖρθ οὐ υάδβῃ, 126 τοοὺ οὔ ϑν!, 

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας 

ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι Μὴ 

οὐδ οὐδοῦ ἰδθ ΟἹΑΟΥ ΡΘΥ͂ΞΟῚ8. 13 ΒΔ ΣΤΡ ἴοτὰθ Νὸ 

κλαῖε" ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ 

μο σοὺ ψεερίηξ; Ιοοκ! οοπαποταά ἐμὰ Το ἴμ6 (ὁπ 6) 
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ΟἿΘ ΟΥ̓ ἐπμ6 οἷο υ" Ῥ6Γ- 

ΒΟ 58,05 [0 Τ26: “ΞΌΡ 

ψϑορίηρ. ΙΙΟΟΚΙ ΤῺ 

Τήοῃ ὑμαὺ 15 οὗὐ [ῃ6 

ἐτὶρθο οἵὐ Ζυᾶδῃ, ὑδ8 

τοοὺ οὗ Βανί, [85 

σοησυοτθᾶ. 580. 885 ἴο 

τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥδίζα Δαυείδ, 

ἴο ορθῇ ὉὉὈΡ ἔμπα {16 Ῥοοῖκ δοᾶ [6 δενϑθῇ 56815 ΟὔΘη [ῃ6 ΒΟΙΟΙΣ δῃᾷ 

αὐτοῦ 105 ΒΟΥ ἢ 56815.᾽ ᾿ 

ΟΕ. ΘΑΙΑ͂Ι 580) 5ἰϑῃηᾶ- 

8. Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ 
Απᾶῇ βὰν ἰὰ πᾶδὶ οὗ ἴπ6 

τὴ ἴῃ {π6 ταϊαϑὺ οὗ [88 

«Ὡσχομθ δηᾶ οἵ [Π8 Του 

νας ογοαύασο δῃά 
ΤΟ δῃᾶ 

καὶ ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων - ζῴων ἐ Ξ ; 

οὗ ἰῃ8 ἔσαν Ἡνὶπε [ὀτθαΐυσθϑθὶ δηᾶ ἴῃ τοί α!]6} 1.) {6 τηϊαδῦ οὗ [Ὧ6 

“ ᾿ 2 ᾿, Ξ λ Ξε 
ΙᾳτὉ 

τῶν. πρεσβυτερῶν ἄρνίον εἕστηκος ὡς 1 ΟἸΑ͂ΘΣ ὈΘΥΙΒΟΩΒ ἃ 

οΥ ἴῃ 8 πρεσβυτέρας ἼΔΩ Βιανίπθϑβίοοῦ 885 [ας ΠΟΌΡΗ 10 δᾶ Ὀ6ΘῈ 

ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ᾿ 5πἰαιρῃύοταα, 2841: 

μανίηρ ββϑὰ βιδυβῃίετθα, μανίπθ ΒοχΏ8Β βεῦθῃ ΘΠ. σουθ ὨΟΓΏΒ 8 56 θα 
, ἣν ΄ Ψ 3 ᾿Ὶ ΑἹ 3 ᾿ ΘΥΘ651 

ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ εγϑβ, ψ θὰ - [6 

φ ἐγεὲς 5 βανεῶ, ΜΈΪΟΕ 1] ἐδ8 56νθ ] χγῃββὴ 86 βουύϑῃ βρἱσὶῦδ 

᾿ - - 2 4 2 ᾿ " - ΘΘΩ 

πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς [οὗ αοα ὑμαῦ Πᾶνθ Ὁ 

μὰς πὰ οὗ [186 αοά, μανίμε ὈθεῺ βοΐ ΟἿ ἰηΐο [ κρηΐ ἔογσί;}!β ἰηΐο [δ 

πᾶσαν τὴν γῆν. 1 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν 

81} 

ἐκ 
ουξΐ οὗ τς τἰσαι [884] οὗ ἐμ8 (ο6) ΒΩ 

ΜΏΟΙΘ δϑσίῃ: 7 Δ Β6 

ποῦ δᾶ δὖ οὔσα ὕοοῖκ 

ΠῚ οαὖὐ οὗ ὑμ6 στῖρϑὺ 

ὨδΠηᾶ οἵἉ ἐπ ὁ.8 βαϑὐθα 

18 δδσ' Απᾶ δα οδὰβ δῃηᾶ μ6 85 ἴδικδβῃ 

δεξιᾶς τοῦ καθημένου 

ἐπτὶ ῦ ό ὶ ἔ ὸ Ὥγομσ. 8 Δῃάᾶ ἐπὶ τοῦ θρόνου. 8 Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ ἰοῃ ἐπ 

ἀροθ 6 ἴδτοθε. ἀπά Ψηθα ὨΘίοος ἴδμ6 φῇρῃ μ6 ὕοοκ {8 

ἱιβλίον, τὰ τέσσερα. ζῷα καὶ 5ΟΙΌΝΙ, [86 ἔοι ν- 

ἰδ βοοῖς, 6 ἕους Ἡνὶπε [ὈΥΘΑἔῈ5] θα ά 10 ογθαίαγθδ ϑηα [ῃ8 

οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ὑνθηνν -ἴΟῸ ΟἹαΘ Ρ6Γ- 

186 ἱννεμίν- ἔοι οἷάεσ Ρθσξοτβ Ἐ6}1 Ἰροτβ 1611 ἄονῃ ὈΘίοτΘ 

ἐνῶπιον .τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος 

ἴῃ β'σῃξ ΟΥ 1.6 ΤῺ Ὁ, Ὠ « 

κιθάραν καὶ φιάλας χρυσαῖς Ἰρέῖμα ταῦ 

θυμιαμάτων, κἷ εἰσιν οἱ τον τοτδο οξίμο 

οὐ, ἢ ξρὰ οοβίβρσίρρικς ὅοης πεν 
ΚΕΝ νλξος ΜΕΝ εὐ βοοῖνο ̓  ὧς 

βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι, τὰς σφεογεδας οορτο, 
ὅτι γῆ 

μεϑδδα ψοῦ 6 Υ6 βἰδυβ:ἰοτεᾶ πᾶ σοῦ οὐπῶΐ ἴο ἐπα 

θεῷ 
αᾳοᾶ 

καὶ 
δῃά 

{8Ὲ6 Γιϑῖὰρ, ϑνίηρ 80 ἢ 

ΟΠ6 ἃ 87 δ8ῃὰ βοϊάθῃ 

Ῥον]5 ὑμαὺ Το. 1} οὗ 

ἴπορηβο, δηᾷ ὑμθ [1π.- 

ΟΘΩΒ6Ὶ 6808 δ 

ῬΓΙΆΥΟΙ͂Β οὗὐ [86 ΠΟΙ͂ 

οὔδθα. 9 Αῃᾷ [πον 5ἷῃδ 

ἃ ὩΡΘᾺ 5σῃρ, βϑϑυ δ: 

“Χο 816, ΜΟΥ ἴο 

(8Κ6 {86 5010} δηᾶ 

ΟΡϑα 15. 56 815, Ῥθοϑδθ 

νοὶ ψεῖῈ δϑισῃἰογθα 

αὐ αἰ γοῦτ ὈΙοοά 

γοὰ Ὀουρηῦ ῬΘΙΒΟῺΒ 

ξοσ αοά οὖ οὗ 6ν- 

ΕΙΥ ὑπρα δηᾶὰ ἰοηθῖθ 

Θ᾽ ῬΘΟΡΙΘ δῃᾷ παίοῃ, 

ΑνΪΏ 5 686 ἢ (Ο68) 

ἐσφάγης - καὶ ἠγόρασας τῷ 

ᾧ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς 

ἐν ἔπ Ὁ ροά οἔγοι ουξϊοΐ ΘΕ {{06 

λώσσης . καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 

Ὺς ὙΚΑΝΣ Δ ΟΥΡρϑορῖθ διὰ οὐ ῃδίοῃ, 
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10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς . τῷ θεῷ ἡμῶν 
διὦ γνοὰ γηϑαθ {π 1:79] ἰοΐῇῆεα. αοὰ οἔιιβ 

βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουσιν ἐπὶ 
κιλράοτα δηαᾶ ὑγίοβδίβ, δη ἰδ ν δ΄Ὲ τεϊξαῖπεῖ ὭΡΟΙΣ 

τῆς γῆς.. 
1086 φθδσίῃ, 

11 καὶ. εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων 
ΔΩᾶ 58.»ὕθ, δῃὰ ἵῃροσγα νοΐσθ. οὗ δΔΏ 5615 

πολλῶν. κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν 
ΤΑΘΙΝ ἴο οἴχοὶθ.. οὗ 8 σου θ διὰ οξίμο 

ζῴων . καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ 
Ἡντὰξ [οχϑαϊασεβὶ δα οδίμε οἷδε βϑύβοῃβ, δῃὰ 

ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων 
νὰ ἴ6 ὩυσθΟΥ ΟΣ ἤθη ζωντῖϑαβ ΟἿ χινυίθαβ 

καὶ. χιλιάδες χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνῇ 
ΔΩ ἐδουδαπᾶβ. οὗ ἐμβουβδηαᾶβ, ΒΑΣΙ ἴο νοΐδσα 

μεγάλῃ Αξιόν ἐστιν. τὸ ἀρνίον τὸ 
βτραὶ ον. 15 «6. ΤΡ [86 (οΠ6) 

: ἐσφαγμένον “λαβεῖν. τὴν δύναμιν 
Βανίηβ Ὀ6Θὴ βιϑυθηίοτρα ἰο γσϑοοῖνο δ6 ῬΟΥΘΥ 

καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν. καὶ τιμὴν 
δια Υἱσμθ5 ᾿8μά τυϊβάοσῃ δῃᾷα βίσθηρσίῃ δηα ΒΟΠΟΥ 

καὶ: δόξαν 'καὶ. εὐλογίαν. 
8) 8 ΊΟΥ βῃᾶ ὈΙΘβϑίηΒ.. 

.18. καὶ πᾶν κτίσμα «ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ 
ΟΠ ἈΠ δνϑὰν ογθαίασε ϑϊοα ἴῃ ἐμ θανθα 

καὶ ἐπὶ. τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς 
δὰ ὍὌροη ἰβθ θαγΐίῃ δῃᾶὰ ὑπαθγηθαῖίῃ ἰμ6 δατίῃ 

καὶ ἐπὶ τῆς. ̓θαλᾷσσης ἐστίν, καὶ τὰ ἐν 
8 ὑροῦ ᾿ 568 11 15, δοὰ ἰῇ ἴῃ 

αὐτοῖς α,- ἤκουσα λέγοντας 
1 ε15)99} ΔΙᾺ ΡΤ), ἨΘδΥα (6 τὰ} 51 Πη5 

Τῷ ,. καθημένῳ ἐπὶ. τοῦ θρόνου καὶ 
Το ἰδῆ (66) ᾿ 5 ὭΡΟΩ ἴῃς ἐῆχοηα : δῃᾶ 

'πῷ ἀρνίῳ ἡ . εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
ἰο 8 8 Τϑγὰ ἰμ8 ὈΙαββίὴρ δηῃᾶ. {1π6 ΠΌΡΟΥ επᾶ 

δόξα καὶ τὸ. κράτος εἰς. τοὺς - αἰῶνας 
ἴδ6. ΕἸΟΥΝ δῃὰ ἰζθ χτηϊρῆῃξ ἴΐο ἰδμ6 856 Ξ 

τῶν Ὀἀαἰώνων. 14 καὶ τὰ τέσσερα 
ΟΥ [88 8565... Απα. με Ζουχ. 

ῷα . ᾿ς ἔλεγον ᾿Ἂμήν, καὶ οἱ 
Ἡνταδ [οχϑϑία γε 5] ὍΕΙΕ βϑϑίηθ. Ατήθη, πᾶ. π6 

πρεσβύτεροι ἔπεσαν. καὶ προσεκύνησαν. 
οἹᾶθτ ῬΕτβοα5 ἔθ δηα λον ννουβῃιρθᾶ. 

θ Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ- ἀρνίον μίαν 
ΔΑηᾷ 1 58νν, ΜΏΘΩ -ορθηβα ῸΡ ἰμ6 ΤΡ ὉΠ6 

ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων; καὶ ἤκουσα ἑνὸς: 
ὀυΐξ οὐ 86. βθνθὴ 56815, δ ΤὨΘΩΓγΩα, Οὗ οπα 

ἐκ τῶν τεσσάρων . ζῴων ελέγοντος 
οἱ Οὗ (8 ουῦ Ἡνὶπρ [γθδίαγ 685] ΒΆΣΙΔΞ 

δνοῦ. 
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10 δᾶ νοῦ ηϑαάςβ ὑπο πὶ 
ἴο 6 ἃ Κἰηράοχῃ δηᾶ 
Ὀγϊοθί ἴο οὖγ. Οοᾶ, 
δα ΤΟΥ 81.686 ἴο τὰ] 
δἃ5 Κἰῆρα. ΟΥ̓́Τ [6 
θασίῃ." 

ἸΙΑΛΑΩ͂Ι κα, Δα ὦ 
Ὠθα͵α ἃ νοΐοβ οὗ Ων 
ΘΏΒΘΙ5 δίουπηᾶ. ὑδ 
ζγουΘ πᾶ 6 ἡνίηρ 
ογδαίασας θα ὑπ6 οἱάᾶ- 
ΕΓ ῬΟΥΒΟΏΒ, 86 ἐῶ 
ΠΙΠΆΌΘΥ. οὗ Τπθὴ 885 
ΤαΥθα Οὗ χαντῖθαδ 
δὴ ὑποιβδηαβϑ.. οὗ 
του σϑηαϑ, 12. βαγὶτσ 
χὰ 8. Ιουᾶ . νοϊςα: 
“Γὴ6 Τιᾶγηρ ἐμαὺ νᾶ 
ΒΔ οΓδα 15. οσίην 
ἴο τϑοοῖνθ ἴθ Ῥονχοὺ 
84 ΤΟ 65 δα ψ]Βάοτ 
βιχα πίσσῃ δηα ΠΟου- 
ΟΥ δια ΡΊΟΥΥ Δ 4 Ὀ]655- 
Ἰὴσ, ̓  

13 Αὐα ΘΥΟΥΥ ογϑϑ- 
ἔπγ8 ὑπαῦ 15 ἴῇ θανθῃ 
8) ΟἹ δύ δῃηᾶ 
Ὁπαρσηθα ἢ [ῃ86 θη 
δῃᾶ. οὐ με 568, δῃηᾶ 
811 [8 ὑπίηρϑ ἴῃ ἐμ 61., 
Ὶ Ὠθαχὰά βηρ: “ΤῸ 
[6 οἿθ βἰὑὐηρ ἢ [86 
[τοῦθ πα ἴο ἐδ 
ΤΙ ΡῈ {ῃ6 ὈΙοϑϑίηρ 
δια. [Π6 ὨΟΠΟΥ δῃᾶ 
6 ΒἸΟΥΥ δᾶ {π8 
ταϊρῃῦ ξούονου "δηᾶ 

141 Απα ἐπ6 

ον τνίηρ ογθαῦαταβ 
ψοηῦ βασίηθ; “ΔΙΙΘΩ 
Θη( 6 ΟΙΑ͂ΘΙ ῬΘΥΒΟΩ 5 
16}. ἀἄονῃ. δῃά οῦ- 

Βῃϊρθᾶ.. ᾿ : 

θ ΔΙΩΩ͂ ΤΙ βὰν θα 
[88 Τα Ὁ ορβθηθᾶ 

ΟὯΘ οἵ [88 βϑνβῷ 568,15, 
ὉΔῚ ὨΘΑΡα ΟὯ6 οὗ ἐμ8 
ΤΟ ἰνϊὴρ ογσϑύατος 

1091. 

ὡς φωνῇ βροντῆς ᾿ Ἔρχου. 2 καὶ 
85. ἰονοῖςθ οξίμιμαο Β6 χοῦ ΧΟ Ως. ἈΑπὰ 

εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, κὶ ὁ 
1588, δῃα Ιοοκὶ ἤοσβθ Ψψ 6, βηάᾶ ἰλ6 (ομθ) 

καθήμενος . ἐπ΄. αὐτὸν ἔχων . τόξον, καὶ 
᾿ τῦπι 5 ὌΡΟΣ 1 Βδνίη Ῥονν, 8ηα 

ἐδόθη τς αὐτῷ στέφανος, - καὶ. ἐξῆλθεν. 
νν 5 δίνθο ἰἴο τη. ΟΥΟΨΙΙ, ΔηΩ μον οηΐϊουΐ 

νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. ἡ 
ςομαποτίηθ. δηα ἰῃ ογάφσυ πο ἢ6 υλἱρΐ σοη στ ΕΓ. 

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
᾿ ἈΠΩ͂ ΝΘ ΒΘ οροηθᾶ υρ [πΠ6 8681 

δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου... ᾧῴου 
ἘΒΘαρά ὁ ῃη6 βϑοοπᾶ- Ἑνϊῃ δ [ογδάξανο]. ᾿ΒΘΟΟΠΩ͂, 

λέγοντος ἜΡρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν. ἄλλος: 
ὦ Βα πρ ᾿ Β6 Βπη Χορττωσ. Αμᾶᾷ υὐοηΐ οὐδ δῆοίμον 

ἵππος πύρρός, καὶ τῷ-. καθημένῳ ἐπ᾽ 
ΕἸ 2121: 'Βοχβα βαυυ-τθα, 8ηά το μ6. (ΟΠ 6) ὌΡΟΣ 

αὐτὸν οἐδόθη. αὐτῷ λαβεῖν . τὴν εἰρήνην 
δ: νγ 85 εἴνϑα ἰο τ ἴο ἴδξο ἐπ Ῥϑδοα.. 

ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα. ἀλλήλους 
οὐδοῦ. .ὴ6 δατίῃ ̓  δὰ ἔπ οτᾶθυ ἐπαὲ οἱ ϑποίμποῦ 

- σφάξουσιν, ᾿ ᾿- καὶ . ἐδόθη αὐτῷ 
ἴδον Ψ 1] βιδυβῃίοσ, δᾶ 5 ἜΗΝ ἰο ὨΐτΩ. 

μάχαιρα μεγάλη... 
- ινοτζά.. δτϑϑί. 

. 5 Κῶ: ὅτε - ἤνοιξε -- . τὴν σφραγῖδα. τὴν 
“Π Ἀδα θη Ὡς οροπϑᾶ ὑρ. 106 . 5681" ..0..: 

τρίτην, ἤκουσα τοῦ. τρίτου ζῷο 
ἰμιτά, ἹἸπμοατᾶ “οείμθα ἰαϊσχᾶὰ Τὐνΐηξ ἰοτεβίασο!. 

λέγοντος Ἔρχου." καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ 
ΒΒΨΙΣΩΕ ΒΘ ψοὺ οοσαΐῃξ. Διά ϑβανν, μα Ἰοοκί 

ἵππος - μέλας, καὶ ὁ κορεβεας η ἐπ᾽ 
ὭΟχΒΘ.. 180 Κ, δρᾶ {π6 ἐν πῇ ΒΥ -- ὉΡΟΩ 

αὐτὸν ἔχων - ζυγὸν χειρὶ: αὐτοῦ. 
δ τὴ , ΒΑΝΊΩΡ ϑοΚΘ οἵ Πέτα. 

6 καὶ ἤκουσα ὡς. φωνὴν. Ἣν μέσῳ ᾿ πτῶν 
Διηάᾶ Ι μοοχά 85 νοῖςα ἷἴὰ τοϊάβὲ οὔ Β6 

τεσσάρων. ᾿ζῴων , λέγ ουσαν- Χοῖνιξ 
τς ΘῈΣ Ἡνϊηδ' [στεαίσεβὶ. ΚΟ ΒΑΣΊΏΒ. ΟΒορηῖκ. 

“σίτου δηναρίου, καὶ -τρεῖς χοίνικες 
ΟΥ̓ θα οἕαἀθηδυϊαϑ," πὰ ρεθ σΠοθῖχθβ 

"κριθῶν . δηναρίου-".. : καὶ, τὸ ἔλαιον - καὶ. τὸν 
οΥ Ρ τον 5 ΟΥ. ΘΩΘΙΙΙΒ; δπά, Ἔδ8 ᾿ ΚΝ ΒΝ {πε΄ 

οἶνον. μὴ “᾿ ᾿ἀδικ σῃς. 
Δαῖλο. ποῖ σου. δου! Ἐκθαὶ ἀπε επ θοῦξιν. 

“Ἷ Καὶ ὅτε. ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
πᾶ ΜΉΘ πὸ ορομεᾶ υρ ἐπα 5681 

τετάρτην ἤκουσα φωνὴν. τοῦ τετάρτου . 
ΟαΡΝΙ ΄ ΙὨρασὰ νοΐοα - ΟἿ 1ῃθ εὖ ΣοΌΣίῃ 

«ΒΕ ΝΈΑΤΙΟΝ. 6: 2-.--.-7 

ΙΒΘῸΣ ΨΠΏ 8... γοΐοθ ἃ 5 
ΟΥ ἐμπυλεογ: “ΟΟΠ16:" 
2 ΑΠΑ͂Τ δα, 86, ΙοοΚ! 
85' ΜΏΪΘ6 ΠΟΥ͂; δῃά 
[Ὧ6 οπθ βεδίθα ὉὈΡΟᾺ 
1 Δα ἃ ον; 8δῃά 8 
ΟΥΟ 5 δίνθ ὨΪΏ1, 
814 ἢ6 ψϑηῤ ἐἔογίἢ 

: Ἡνίηρ᾽ 

σοπαθπουῖησ. δηᾶ.-. ἰοὸ 
σοιρθία Ὠΐσ οοηαπθϑῦ. 

- Αμαά ψΏΘ ἢ6 
οὈδηθα {86 ΞΘΟΟΠΩ 568], 
1 Ὠρατὰ [86 βϑοομά 
νίηρ οὔθαίσα 580: 
“Οοἴ }" -4 Απα 85- 
ΟΥΏΘΙ' οδπὶα ζοτίῃ, ἃ 
ΤΊΘΥΥ -ΟοΟΙοΥ αὶ, ὨοΥΐδα; 

δηᾶ ἴο ἴῃ6 οὐδ βϑαίβα 
ὍΡΟΣ .;-1ν - θθ ψῶβ 
σταπύθα. ἰο ἔβκα Ῥθϑοθ 
ΔΌΣ ἔγοῖῃ ὑῃ6. δεν 
50. ὑμδὲ. θεν. Βῃουϊμά 
ΒΘ ΟΣ Ο6΄. Οὗ ΘΓ; 
8.5 ἃ »γοαὺ 5'ψοσαὰ 85 
οἴνθῃ ἶσα. ᾿ 

δ Αῃμὰ ΜΉδη, ᾿ 886 
οΡρϑηθά Ὁ 6 ὑπμὲγα 

568,1 Ἀθαγὰά [88 {πϊτὰ 
οὐθαῦσθ 880: 

“Οοὔ16!" ΑΠΔ 1 5807, 
διλᾶ, ΙΟΟΚΙ ἃ. ὈΙΘΟΙ 
ΒοΙδ6; 8ῃᾷ {π6 Οὴ8 
βϑαϊθα ὑροὴ ἰὁ δᾶ 8, 
Ῥϑὶτ ΟΥ̓ 568165 ἰὴ Ὧϊ5 
Βϑῃᾷᾶ. ὁ Δηᾶ 1 Ὠρασζάᾶ 
ὃ νοΐϊσα δ5' 1ἔ ἴα 
ὑμ8 τηϊᾶδὺ οἵ 6: ἔοὰ 
Ἰνίησ ογδαύισος 58}: 
“Α αυδτὺ οἵ τπιῖραῦ 
ΣΟΥ 8. Θ᾽ ΠΕΣ “ἃ5, δα 
ὍὮγΤΘα απδεΐ οὗ ἈὈδ81- 
Ἴον ΤΟΥ 8 ἀθ᾽ Ὡ8Γ1- 
15;.. 8ϑη 8. ἄο ποῦ ὨδΙηλ 
{8 6  ΟἾἶνο οἱ πὰ 18 

τ Ἐ 1} 6.᾿ 

ΠΤ Απᾶ᾿ ΕΟ ΕΝ 

ορϑῃθα ὑμ ἔόασγίῃ 

5681, 1 πΒοασᾶ- ὑῃ8 

γοΐοβ οὗὁἨ {π6.. Το 



ἘΕΥΡΕΙ(ΔΤΙΊΟΝ 6: 8--1} 

ῴου λέγοντος Ἔρχου. 8 καὶ 
ἡνία [τοδί σϑ] δ ΙὩ Β6 γοὺ σοχλίηθ. ᾿ Απὰ 

εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ 
1Ξᾶν, δῃὰ Ἰοοκ' ἤοσβα δϑσθθη συ οῖονν, δηὰ 

ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ 
ἐδ6 (οὔθ) αἰ ὑροὺ ἰορ οξἐδ. πϑῖὴθ ἴο ἈΪτῺ 

Ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ἅἄδης ἠκολούθει μετ᾽ 
ἸΘ6 Ὀρδίῃ, πᾶ ἐπα 465 ννᾶβ Ζο ον θ ΜῈ 

αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ 
Ὠΐτη, 8 85 σίνθρῃ ἰο ποσὶ δυο ὉΡΟῺ 

τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν 
ὅπ ἐσ ΣΙΝ ΤΡΟΣῚ οὐ ὅθ απ, ἴο ΚΠ] ἴῃ 
ῥομφαίᾳ. καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ 
Ἰοης 5νοσᾷ δηᾶᾷ ἰὰ ἔδυ δηᾶᾷ ἴθ ἀθδαίῃῆῃό ϑδῃά 

ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 
ὌΡ ἰῃ6 ψὴιὰΡροαβδί οὐ πο βαχίῃ. 

ϑ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην 
ΑμὰΔ ψΏΘὴ 6 ορθοῃεα Ὁ [34 ξ 119] 

σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου 
5681, 1 5ὰν υπᾶογηθδαίῃ ΟΥ̓ Π 6 διῖδτ 

τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων 
ἴὯ 6. 5ο.}]α οξέμαε (ομθ5) δνῖη 66 ΒΙδυσηίοσθα 

διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν 
Ἰμχουρη (16 ψοσὰ οξίῃθ αοὰ πᾶ ἰῃμγουβὴ ἰπ6 

͵ ΑΗ ΑΝ, Ν 
αρτυρίαν ἣν εἶχον. 10 καὶ 

μ φυ6 855 ὙΠ ἢ ἔμπον ψοσο μδνϊηρ. Απᾶ 

ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες 
{μὸν οσἱθα οὐὖῦδψ ἕο νοῖσα ετϑαῖ (65) βαϑὴ8 

“Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ 
ὕμ ψ θη, ἐμ πμλδδίοσ τε ὮΟΙΥ δ.ηα 

ἀληθινός, οὐ - κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς 
ἔσυρ, μοὶ δζὸ σοὺ )υᾶρσίηρ δηλ τὸ ψοὺ Ἀνθ ρΊ ΠΡ 

τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων 
ἐς Ὀιοοῦᾶ οὔκ οὐξοῦ [6 (ο} 65) ἀπ 81 1 5 

ἐπὶ τῆς γῆς; 11 ᾿καὶ ἐδόθη αὐτοῖς 
Ὡροὰ ἴθ βθατῦ Απᾶα νν88 βῖνθα ῃ ἰἴο ἔποσῃ 

ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθ 
ἴο δῦ (ο1}6) ΤΟΌΡ6 ψΜὩΪίς, διὰ [ἰἴννδβ ἰοἹ]ὰ 

αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον 
ἰο ἴθ ἴῃ ογτᾶοσ ἰδὲς {πον 1] τεβ ὰρ' γαῖ’ ἔΐϊχηθ 

μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἵἱ 
116, ὍΛ11. ββουμα 6 Ἐ1ΠΠ16α 8150 186 

σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν 
ξεῖον 5ῖανεβ οὔίμοωῃ δῃα ἰῇ6 Ῥγοίμοβο οὗ ἔπϑσω 

οἷ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς. καὶ 
ἔμ 6 (ο 65) Ὀρίῃρ δρουξς ἴο ΡῈ εὶπρ Κρ 85 8150 

αὐτοί.- 
1δδν. 
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νηρ ογθοῦυγθ 58: 
“ΟΟΙΏ6!)᾽ 8.Δ 1 580, 

Δα, ΙΟΟΚῚ ἃ 818 

ΒοΟΥΒΟ; δηα [86 ΟἿΒ 

βοαϊθα ἀρὸὰ ἰὺ δά 
0186 Ὥϑῖὰθ δαί. 
Απμᾶὰ Ἠδβδ' ὅθ 5" 5 

ΟἸοΞΟΙ͂ν Το] ον Ὠἰχῃ. 
Αμᾶ διυϊδμουῖϊύν 85 
σῖνο ὑμοπὶ ΟΥ̓́Θ ὑπ8 
Του ρα οὗὐ ἰδ6 
ρασί, ἰο ΚΙ. νὰ 

6 Ιοὴ ϑ'νοσά δῃηᾶ 
αὶ τοοάα 5 οτίδρο 

Δ) Δ π ἰὴ ἀδϑαὶν 

ὉΪᾶροδ δᾶ Ὦγ 8 νη 

Ὀοαδί οὗ μ βϑυΐῃ. 

ΘΑΠΩ͂ ΨΏΘη 6 

οροηρᾶ {86 ΒΕ 5648], 

1 98. Ὀραογηθαίῃ ὑὯ8 

Αἰΐδὺ [ῃ6 5015 οὗ ὕοϑ8 

βἰδαθηὐοτρα Ὀθοϑαβθ οὗ 

{μ6 ψογτὰ οἵ αοἂ δῃηᾶ 

βθοᾶῦδο οὗὐ ὑῃ6 νὶἱὶῦ- 

Ὧ655 ΨΜΟΣΚ ὑῃϑὺ μον 

ιϑθα ἰο Ὦϑνδ. 10 Αμᾶ 

ἐμοῦ οτἱϑα ψἱτ ἃ Ἰουᾶ 

νοΐοο, ϑδαγίηρ: “Ὁ8} 

ΜΈΏΘΏ, ον οΙρ ΤΟΙ 

ΒΟΙν δηα ὑσθ, τα σοι 

τοϊσαϊηϊηρ σοὶ π65- 

1ὴ5 82π8 δνυθηρὶηρ ΟἿἹΓ 

ὈΙοοῦ Ὁροῃ ὑθοθθ ψὯΟ 

ΟἾὟΘΙΙ οὐ ὑπ δα 9᾽" 

1 Αηᾶ ἃ ΜΏϊ 6 τοῦ8 

δ δίνθῃ ἴο δϑοὺ οἱ 

16; ϑηα ον ΨΈΓΘ 

ἰοϊ4 ἰο τοῦὺῦ ἃ 0016 

ΨΏ16 ἸΟΏΡΟΡ, ὉΠ] [86 

ὨΌΤΑΘΘΥΙ ΨΜ8ὰ5 816 αἷ50 

ΟΥ θὲ ΘΟ 5]ανθ 5 

Δ. ἃἋ ὑμοῖσ ὈΓΟΥΏΘΙΒ 

ΜῺΟ ψοῦα δροιῦξ ἴο Ὀ6 

ΚΙΠΘα 85 6. 8150 δα 

1 1-..9 8 

8" Ηδ' ἄθ5, ΒΑ; ΞΠΘΌΙ, 77,8, πάτθτιδ. δηλ ει,, ΚΞ, 
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12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα 
ΔΙΗΩ 1 58. ΏΘΩ Π6 ορϑηθα υρ ἰπ6 8681 

τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ 
τῃ6 αἰχία, δια Γφαυ ]5βκίηρ στοαὶ οοουττοα, δᾶ 

ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινο 
ἴθ δῦ ῬὈδοϑῆβ ὈΙΘΟ 85 βδοκοιοίῃῆ ὀ  οἕ χὰρο 

καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 18 καὶ 
ϑηᾶ 6 τῇῶοουῦ ΨΏΟΪα θοῦ δ85 ὈϊἹοοῦ, δηὰ 

οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν 
τμ6 5ῖδ 5 οὐ πϑᾶνθῃ 161} ἰαΐο [86 

γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς 
Θασίῃ, 85 Εᾷ γδ86 15 ἱστόν ὴβ ἰ6. ππτὶρο ρ5 οὟἿ 

ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, 14 καὶ ὁ 
Όν να Εδτοδιὶ Ῥοῖῃ ΒΏΔΙΚΘΙ, δηρᾶὰ ἰδ8 

οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον 
Ἀράανθα τνᾶϑ βορδζδίθα ἔσότα 85 ἩζΠῸ ῬοΟΚ 

ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος 
Ῥοίηξ χο]οαᾶ υΡρ, ΔΩ δνὐϑὺν τηουπίδίθπ δηα ἰβδηὰ 

ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. 
οὐ Ὁ ἰδα Ῥίασθοα οξίξοω ἔδμον όσα τηονϑᾶ. 

15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἷ 
Αὐμ {6 Κίηῃρϑβ οὔθ φϑσῖ ειὰ ἰδ 

μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι 
ξτοϑαίοϑί σθ δηα ἰπ6 ΟΠ] ΘΟ. δηα ἐπ ΤΊΟ ἢ (065) 

καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ 
ἃ ἰδ6 βίσοῃρ (οπμ65) δηάὰ δνεν 5ϑῖθᾶναιὶ πᾶ 

ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια 
ἔγθοῦϑη ἐμὸν Ὠϊαὰ ἐμευάβοῖνεθ ἰηΐο 6 οᾶνθβ 

καὶ εἰς τὰὶξρ᾿΄ πέτρας τῶν ὀρέων: 16 καὶ 
δηλ ἐπίο ἴπ6 τοοῖκ- Τά 5565 ΟΣ πῆ τηοπηΐδίπβ; 8 

λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς 
ἐπὸν τὸ βαυνθβ ἰοΐῇθ χηουίβίηβ δηἃ ἰἴἰο [ῃ6 

πέτραις Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς 
ΤΟ τ τη85565 ΕΔ χοῦ ρου ᾧ5β δηα Ὠϊᾶθ τοῦ 15 

ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ 
τόσα ἔδεος οὗ ἴῃε (οπ6) δι Ὧ5 ὕροῦ [δα 

θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 
ἔβσοῶθ δῃηᾶὰ ἔστοι {πὸ ψνεδίῃ οξίπθ ΤΘΙῺΡ, 

1 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη. τῆς 
Ῥδοδϑβθα οὔθ ἐπ ἅἄδβν ἐῇβθὸ βγεαὶ οὔ ίμθ 

ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι; 
ΝΣ ΣῚ οὔ ἴμομι, δά ὴΟ [15 8016 ἰο βἰδηπαῦ 

γί βετὰ τοῦτο 
ΑΥοΣ 1815 

ἑστῶτας ἐπὶ 
Βανί βίοοά ὕὑροῦ 6 ἔοι 

γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας 
βασίΐῶ, δοισίηρ ἔδϑδί τε ἔοι 

τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος 
ΟΕ ἴπ6 δαχί, ἐπ οχᾶον δὲ ποῦ. τὴν ον ψὶμᾶ 

εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους 
1 5 οι ΔΆΒΘΙΒ 

τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς 
ΘΟΟΥΆΘΙΒ ΟΣ ἴῃ 6 

ἀνέμους 
τυϊηᾶϑ 

- 

ΒΕΨΕΤΑΤΙΟΝ 6: 12---7.}1 

ΔΑΒ Ι 58. ΜΏΘΕ 
ὯΘ ΟΡρΘηῃβδαᾶ {ῃ6 κ5ἰχίῃ 
5681, δῃᾷά 8. ργρδί 
ραυναιακα οσοιτϑθῶ; 
8ηα ἴπ 51 Ὀδοδ8 
ὈΙΘΟΙ ἃ5 βϑοϊκοιοίῃ οἵ 
δὲν, δὴ ἰῇ δῃῦγα 
ΙΏΟΟ. ὈΘΟΒ6 85 Ὀ]οΟΩ͂, 
18 ΔῃηῇΩ πῃ βίδασβ οὗ 
ἤθανθὰ 161 ἴὸ {π8 
Θαΐῃ, ἃ5 ΨΆΘΩ ἃ ἢρ 
{γΧ86 ΞΏΘΚΟΩ ὉΡ ἃ ὨΙΡὮ 
νη οοδὶβ ἰ5 ἨΏΓΣΙΟ6 
Ε1σ5. ἹΔΑμα ὑπ8 
μϑαύθὴ αἀδρατίθα 88 
8. ΒΟΓΟΙ ὑῃηαὺ ἰ5. Ρ6- 
ἴῺ τόθ ὑρ, δπηᾶ 
ΘΟΥΟΙΥ τπουηὐθὶη δηᾶ 
[ἜΘ] ἰϑθῃᾶὰ τόῦα 
Τοιιονθᾶ ἔγομχ ὑῃοὶσν 
ὈΙΔΟΘ5, 15 Απημᾶ ὑπ 
ρα οὔ ἰῇ βδδϑυΐίῃ 
δηὰ ἐδ ἰορτσδηκίηρ 
ΟἾΘ5 8δη4 [6 1ηϊ]1- 
ἔν σουϑηᾶουα δα 
6 γχτίσβ δηὰ ἐδ 
ΒΌΤΟΩΡ ΟἿΘ5 8ῃηᾶ 
ΟΥΟΥΥ 5ίδνθε δῃᾶ [6γΥ- 
ΘΥΥ] ἔτοθθ ρϑύβοῃ ΠἸα 
ποιοῖ ἴθ ἐπ 
οδΥο5 δηά ἴῃ ὑδ6 τορῖκ- 
Τάβϑϑ6 5. Οἱ ἴδ6 τηουπ- 
8105. 16 Αηα ὑμ85ν 
ΚοορΡ βϑυίὴρ ἰο {π6 
του βίη δα ἴο {6 
ΓΟΘΚ- 5565: “ἘῚ]1] 
ΟΥ̓́ 5. 8π6 δἰάθ 18 
ἔτόοσὰ ὑπ6 ἴδοθ οἵ 6 
ΟὯΘ 5δαίθα οὐ {6 
σοηθ πα ἴἔτομι {88 
πίῃ οὐ πῃ ιΒΏ, 
11 Ῥδθοϑθα μ6 ρτϑϑαῦ 
ΟΌΥ οἵ ὑπο στδί 
ὯδΔ5 οομῖθ, δηάὰ ΨὯΟ 
ἰβΒ 8016 ἴο 5πἰδηᾶϑ᾽ 

ΔΕΟΙ ῃῆϊ ἋΣ 
58 ἴοι 8. 5615 

βίδῃμαϊηρ ΠὩΡΟῚ ὑμ8 
ΟῸΓ σΟΥΏΘΥς οὐ {86 
ρασΐῃ, οϊάϊῃρ ὑἰρῶῦ 
πῃ6 ἴοι πη οὗ 
[86 φαγί, (ποὺ πὸ 
πἰηᾶα τἱσῶῦ ὈΙΟῸΟΝ 
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ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε 
ρου πὸ εαγίβ το Ὄροη {πὲ 868 ὯΟΡ 

ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 καὶ εἶδον ᾿ ἄλλον 
ὌὍΡΟΣΩΏ. ΘΥΘΙΨ χϑα, Ἀμά [ΔῈ ἘΚ οτος 

ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, 
ΘΏΞΕΙ βίδρρληρ ῸΡ'. Ἐγοα ΤΙ Θ᾽ οὗ βιη, 

ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν 
ΠΑΝ 5 5641 οὗ αοα Ἰἰνίησ, δηᾷᾶ 6 οτἱϑᾶ ουἂΐ 

ὠνῇ. μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις 
ι᾿ νοΐςο μι κεαὶ ἰο ἴδ 8 ᾿ ον ΔΠΒΘ6Ι5 

οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ΄ ἀδικῆσαι 
ἰο ΒΟ 1 νγὰϑ βίνοα ἴο ἐμοσὰ ἰο ἐσοδὶ ἘΠΤΊΘΉ ΤΕΟΌΒΙΥ 

τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 8 λέγων Μὴ 
ΜΝ ἈΦ δᾶ τῃ6 568, ᾿ (86) ΒΑ 5 νοὶ 

' ἀδιικήσητε τὴν γῆν μήτε 
σπου μου ἰσεαῦ πησχσίξοιιθ! "ν [6 φασχίῃ ΟΣ 

τὴν θάλασσαν μήτε. τὰ δένδρα, . ἄχρι 
Κη 75) 568 ΠΟΥ͂, 1 6 - ἔτεοβ, ΕΠ 158} 

σ᾽ ἴσωμεν τοὺς δούλους -τοῦ θεοῦ ἡμῶν 
ἀμ μὴ ΑΙ τῆς βίανοβ.: οδίμε αοα οὔαβ 

ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 
ὌΡΟΩ. πα Ζοσομοδάβ οὗ ἐθϑσα, 

4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν 
᾿Απᾶ 1 Βρασγά ἴὉὉὃὖῦὖ0Ο6ΞΒΞΛΧΙΗΡοΥ οΥ ἴμ6 

ἐσφραγισμένων, ᾿ἑκατὸν τεσσαράκοντα 
(6.65) δανὶηβ ὍΘο 56 8]64, Βαμπατγθοα Σοτίν- 

τέσσαρε χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι 
σαρες κςυασεπαᾶς, ({Π6}} πανίηθ ρθη ξεαϊθᾶ 

. ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ’ 
οαἵ οὗ δνοῦν {ρὲ οὔ ϑοῦθϑ ΟΣ Ι5ΧδΘῚ; 

δ ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες 
οὐ οῦ ἰχῖρα οὔὐυᾶδῃ ἔνεῖνα ἰμπουβδηαβ 

ἐσφραγισμένοι, | 
(Ομ. 65) βανῖηε Ῥθεα ββαϊθά, , 

- ἐκ φυλῆς. Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, 
οὗΐος ὑροὸ οὐβοαρθη ἔνεινα ἱπουβϑηάᾶξ, 

ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 
οὐ ΟΥ τὐρθὸ οἕ δᾶ ἔνεῖνα ἐποιβδηᾶβ, 

6. ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, 
. ουΐοῦ {106 οἔΑβμοσ ὕνεῖνα ἰπουβϑηαβ, 

ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, 
οὐοῦ ΡῈ οἵ ΝαρμῖδιΣ ὕνγεῖνα ἱπουβϑηάβ, 

ἐκ φυλῆς Μανασσῇ δώδεκα᾽ χιλιάδες, 
ομοῦ ἐΠΠρε οὐ Μβῆδϑδοῃ. ἔννεῖνα Οὐδδαδβ, 

1 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, 
οὗὐΐοξ ἰτῖρε οὐ βπαθοθ ἔνγεῖνε ἐποιιββηαβδ, 

ο τἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες, 
οἷ ΟΣ ἐῖρο. ΟΥΤΘν1 ἔνεϊνα οἰὐἰβαηᾶϑδ, 

τ ἐκ φυλῆς ᾿Ισσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 
οὗὐἶ οΥ . ἐϊρθ Οὗ 1βϑϑοθαν ὕειν ἱποιβαῃαβ, 

ὩΡΟΩ ἰδθ δίῃ! οσ 
ὩΡΟᾺ [6 568: ΟΥΎ ΠΡΟΙ 
ΒΘῺΝ γε6. 2 'ΔΏΑΩ͂Ι 58}. 
δι Σ 8661 δϑοθηᾶ- 
ἰὴ [τὰ {πθ6 . 50}- 
Υἰβίηθ, Βανίηρ ἃ 568] 
οὗ [016] Ἀνὴρ Οοά; 
δ Ὧ8 οὐἱοᾶ ψἱ 8 
Ἰοπα νοΐοθ ὑο 8 ἔοι 
ΒΏΡΟΙ ἰὼ Μο ἰὲ 
ψε5 διδηϊρα ἴο ὨΔΙΤΩ 

ἜὯ6 φασί ἃ ἰῃ6 
888, δβανίηρ: “Ὧο 
Ὡοῦ δὰ ἰδ. δϑυα 
ΟΓΥ 106 568. οὐ δ8 
ἔσϑϑθ, ἃτὐ] δαίοσ 
6 δνθ βϑαϊθα ῃ6 
5ΙΊανοϑ οὗ οὖὐὐ αοα ἴῃ 

ἐμοὶ ξογθηθβϑαβ. 
ΔΑ Ι προδιᾶ 

[86 ὩΠΡΟΥ οΟὗὨἨ ἁ ὡὑῃοβα 
ΜΏΟ ΜΕΥ δβϑαϊρᾶ, 8 
Ὠμπαγθα 8ηἃ ζοχίγ- 
ΓοῸΣ ὑμποιδϑδηᾷᾶ, βοϑϊὶρᾶ 
οαὖ οὗ ΘΥΘΙΥ ὑγῖρθ οὗ 
[886 50ὴ5 οἵ Ιϑύϑεὶ: 

δου οὗ ῃ6 ἰστὶρα 
οὗ συάδῃ ὑτεῖνα ὑμποὺ- 
58} 6 5θαϊθαᾶ; 
οὖ οὗ 6 ὑγπρα 

ΟἹ Βουρθη ὑσεῖγνα 
Του ϑᾶ; 

ουὐύ οὗ ἰῃ8 ἔσθθ οὗ 
αϑδὰ ὕνοϊνο πουβϑαηᾶ; 
θοῦ οὗ με ἐὑσῖρο 

Οὗ ΑΒΓ ὕμχοὶνθ ὑποι- 
586; 

Ὁὰδ οΟὗἩἨἠΘ ἴδ6 ἰτῖρε 
Οὗ ΝΕΡΠ [84:11 ὕμψεῖνα 
"μου ϑδηᾷ; 

οἂδ οἵ ἐμ ἐτίρε 
οὗ Μ᾽ δ 5 ἜΘ σειν 
᾿ΠΠουβϑμ; 
Του οὐὁἁἨ πα ἐτῖρο 

ΟΥ 5ἰπγ ΘΟ. ὑ6 16 
ὑμποιβϑηᾷ; " 

οαδ οὗ δ ὑσῖρο οἵ 
Το Ύϊ ὕνεῖνα ὑμουϑδῃῶᾶ,; 
᾿ς Οαδ ΟΥὗἨὨ μα. {06 
ΟΥἨ 1558 ὉΠΔΙΓ ὑνοῖνο 
που 8:8; - ᾿ 
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8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 
οὐ ὁ ἰσῖρθ οὔ Ζερισαθ ἔνεῖνα ἰποιιβϑηαβ, 

ες ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 
οὗὐἶοῦ ἐτἷὶρο οὔοβορη ἔνεινε ἥϊουξακα, 

ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες 
ουνοῦ ἰπρθὸ οὗ Βρῃ]δηιη ἰμψεῖνα ἰπουβδηαβ 

ἐσφραγισμένοι. 
(0.55) Ππανὶπδ Ὀφ θη 568 16. 

9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος 
ΑΥοΡ ἰθοθο (55) 15, δα ΙΟΟΚ’ ογονν 

πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, 
ΤΟ, ΈΙΟΗ ἰοὸ ΠΥ ΟΓ ἱ ὯΟ ΟἿΘ. 85 ΔΡ16, 

ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ. λαῶν 
οὐ ΟΕ ον τϑίϊοη δπᾷ οἱ ἐγῖρε5. δα ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙΟΝ 

καὶ γλωσσῶν, ᾿ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ 
Δηα ΟΥ ἰοη ρῖιθ5,. (0.65) πανὶ δἰοοῦ ἴῃ βίβσ ας, οὗ [πὸ 

θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 
ἴῇσοηθ δηᾶ ἰὴ β'σῃ!ξ οὗ τὰ 8 Τπρ, 

περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, 
(ΟΠ 65) μανίπρ θο τον δρουξ ΤΟΒ 65 ΜΨὨΠΠ, 

καὶ φοίνικες - ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 
8παὰ Ῥδίγη [Ὀσϑησῆθ8]. ἃ (6 δηᾶάβ οἱ ἔμοπι; 

10 καὶ .. κράξζουσι φωνῇ μεγάλῃ, 
δῃᾶ . ἐμποῦν 8:6 οὐνίηξ οὐδ ἰο νοὶςβ Βτοαῖ, 

λέγοντες Ἢ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν 
ΒΑ ἷΔ 5 ΤΠΘ βαϊνδίίοια ἴο ἴδ 6 σοα ΟΥ̓ τἡ 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ 
ἐο ἐμ ἴο58). βππρ ἀροῦ ἐμ ἐπσουθ δα ἰο ἐϊιο 

ἀρνίῳ. ᾿ ' 
ΤΥ. 

ἄγγελοι 
11 ἦς ὍΝ - : ξ ΄ 

καὶ πάντες. οι ἱστηκεισαν 

8, 5615 Απὰᾶ 811 188 Ἀδὰ βἰοοα 

κύκλῳ τοῦ. θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἴο αἴτοῖα οὗ ἰμ6᾽ ἰχοηθ δῃᾷά ΟἿ 86 οἱάθσ ρεσβοῦβ δηα 

τῶν τεσσάρων - ζῴων, καὶ ἔπεσαν 
οὗίβε -. ἔἕἔους. Ἡνίπ σ᾽ [σχραίασοϑὶ, δηᾶ ἔμπον 161] 

ἐνώπιον... τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωττα. αὐτῶν 
ἴῃ βιθμξ- οὗ ἴμ6 ἴάσομα ἀροὴ δα ἔδςε5 οὗ πϑτα 

καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 12 λέγοντες 
δῃᾷᾶ νου Ρροα «ἕο ἰῇ 6. αοῦ, ([8ὲ6γ5}}) βαϑὶηδ 

᾿Αμήν: ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία 
Ατθα; ἰπ6 ὈΙθδβίμε ἀπα [ὴ6 είουν δῃα ἰῃ6 βου 

καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
δι ἰδθ ἐπα κοοίνηβ δηα {πα Ῥοημοῦ εηαὰ ἴδ6 

δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς 
ῬΟΝΝΟΙ ϑδῃᾷα {μ6 κἰγθηβίῃ ἴο πὸ αοα οὔιιβ ἴπἴὸ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων: ἀμήν. ' 
8. 8δρὲε5. οζίῃε ΕΈΌΞΗ δΙΏΘΏ, 

ε 

δϑοιύ οὗ πῃ ὑσὶρθο 
Οὗ -Ζοθα πὰ ὑνεῖνθ 
ιλουβαηά; ᾿ 

οὐδ οὐ {π6 ἐτρ6 
ΟΣ ΦΟΒΟΡῺ ἔμψϑινο 
ὑδοιυβαῃάᾶ:- ᾿ ᾿ 

οὐδ οἵ 86 -{δ6 
οὗ Βϑηζθιΐη  ὑχθῖνθ 
υπουδαηα 5681]θή, ἢ 

ϑΔΥΟΣ [656 ὑίηρϑ 
ἔ αν, δῃά, Ἰοοῖκ! .8 
εγθδαὺ ογοχᾶ, ἢ Ὧο 
ἤδη... 5 8016 ἴο 
Ηρον, οὐδ οὐ 8] 
ΗΟ ΙσΩ5 δηα ὑγ1065 8 
ΒΈΟΡΙΘ5 8. τοΏρΊΘς, 

Ἰηααρ θίοσα [86 
ΒΕ τοηδ.. δα ὈθῖοσΘ 
6 Τρ, ἀγθϑβθᾶ 
[β8 νεἰΐϊθ τορεβ; πᾶ 
ξβΟΥΘ᾽ ψΟΥΘ 8111 
Ηξϑησῆ θα πὰ ἐμοῖσ 
Ηβηᾶβ. 10 πα ὑμον 
ἐβθρ Ὁῃ. οτγίῃρ 
Β ἰοῃμα νοΐοθ, καν- 
ι86: “Ξαϊνϑύίϊοη [6 
ΟἾἮὟΘΙ. ἴο, οὖξ. σοῦ, 
Μἶιο 5 βϑθαιθα. ομ [1:6 
ὑβγομθ, δηά ἰο. π6 
"Ὁ ὁ ὁὃῸὃὋὃᾧ . 

[1 Απᾶ: 811. (86 - )ῃ- 
μόϊδ οΥΘ. δύδῃαϊηρ 
εἰ ουῃα 86 ἐῆτομθ 
ΗΠ [6 οἷάθσ Ρδγ- 
05 8ῃα {86. ἔοι 
μεν οτϑαύασοθ, "δ ηᾶ 

{86 7 1611. προ -ὑποὶν 
ἔβθδς θΘΙοσΘ 6 ΤΟΙ 8 

ἃ τ ΟΣΒΗΪροα ΟοΩ, 

12πονγίηρ:. “ΑΙΘΏ! 
ἜΠ|6 ὈΙΘοϑίηρ 8η4 86 
ΜΥ δηα 6 ψ]δ- 
αὐ δῃᾶ ὑῆβ ὑϑηκη- 
αἰνῖηρ ἀηα΄ ὑπ 8. ΒΟΠΟΣ 

αἰὦ ἰμ6 Ῥονίεν.. δηᾶ 

πὸ δίσθηρίῃ [86] ἴο 
οι αοἂ ἔογονον διηά 
δνᾶγ. Αμλθῃ.". ἐτορνΣ 
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18 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων 
Αμα δηβνοσροα οὔθ οὐδοῦ ἐπε ΟἹθσ ῬΕΥΒΟῺΒ 

λέγων μοι Οὗτοι 
(86) ΠΥ ἰο τὴϑ ἸΏ656 τμ6 ἰοπεβ) 

περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς 
Βανὶτσ θθθὴ σον δρουὲ τῃ8 ΤΟΌΘ5 ἐμ 

λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον; 
ὙΠῸ ΞΜ ὴ)Ο 816 ἴδον δῃᾷ ΨΒογεγοσωα σδτὴθ [6.7 

14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριε μου, σὺ 
Αμᾶ [πᾶν 58] 4 ἰο ἰὶπι 1Ιοτὰ οὔτι, γψοὰ 

οἶδας. καὶ εἶπέν. μοι Οὗτοί εἰσιν 
Βᾶν Κῆονῃ. Αμάα μοϑβαῖϊᾶὰ ἰοῦ ἸΤΏθδ8 ΓΘ 

οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς 
186 (οΠ65) ἜΧΟΙΣ οὐΐο ἴὰθ6 ἰσιρυϊδίίοη [δα 

μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν 
δεςαῖ, δια ἐπὸν ναϑῆθαὰ ἰβὰὸ τΌρο65. ΟΣ θῃλ 

καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ 
δια ἐμὸν ννἰϊεμεᾶ ἰδ ἰὰ ἰῇ Ρῖοοὰ οἶδμα 

ἀρνίου. 15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον 
ΤΙΥΔΌ. ἘΝ 6 10}. 1815 ΤΟ ἅτ τι βἰβ! ἢ 

τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ 
οἵ ἴῃς ΤΟΠ6 οὗ 16 αοά, δηᾶ 

λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας 
πὸ» δΓ6 σοθπάοσϊβ βϑοσοά Βοσυίςα ο Εϊηι ΟΥ̓ ὅδ 

καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ 
δᾶ οἕ Ἀϊεμὶ χὰ ἔπε ἀϊνίπο πορίδἐίοα οὗ ἶσα, δπᾶ 

καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει 
τῃ8 (ὁπ6) βιηδ ὭΡΟΩ ἴδε ἰἤσοθοθ ΜΠ} ἰθαΐ 

ἐπ᾿ αὐτούς. 16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ 
ὍΡΟΣ ἔμπογη. Νοΐ πον Ψ 1} σου νεῖ ποί-Ραΐ 

διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ 
δον Ψ1Π] [Ὠἰσδὲ νεῖ, ποί- θα ποῦ 5ῃομ]ὰ 181 ἀροῆ 

αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ. πᾶν καῦμα, 
ἴπβοια. {πῃ ΒΒ ποί-οΣ 241 Βυτπίηρ Βοϑί, 

1 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον 
Ῥϑοδθβαο ἴῇ6 Τρ ἐδς (ο6) ΠΡ τηϊαά]ο 

τοῦ θρόνου ᾿΄. ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ 
οἔ μα ἴσοηθ Ψ}1}} ΞΡ μοτα ἵβοῖα, δᾶ 

ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων. 
Ψ1 ΒΘ ἴἤφῦ τροὰ ΟΥ̓ 6 ἐοιβὶ 5 ΟἿ Ἡνδίουβ; 

καὶ ἐξαλείψει ὁ (θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ 
δα ΨΜ1} νὶρε οαὧὖὐ ἴῃς αοα ὄνον ἴθδσ ουΐ οὗ 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
1ῃ8 ΘΚ.) 65 ΟΥ̓ που. 

Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν 
δ Απᾶ ΠΏ θησθνοσ Ὧδ ορθηθδαᾶ παρ ἰῃ6 568] 

ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς 
βονθηΐη, οσσυγγρα βσῆοο ἴθ 6 ἤθανθη 85 

᾿ἡμίωρον. 2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους 
ἮΔΙ Βοιιγ, Ανῃὰ ϑὼν ἰῃ6 βενθῃ ΘΏΞ6Ι5 

13 Αῃηά ἴῃ ΓΟΘΌΟΏΒ6 
ΟἿΘ οὗ [8 οἱάδι ρθῖ- 
ΒΟΏΒ δ581.Δ ἴο 26: 
ΠΏ Ρ56 ΨΏΩΟ 8ἃΓ6 
Αγοαβθα ἴῃ {6 ψῃϊ8 
ΤΟΌΘΘ, ΧΟ 81:6 {μὸν 
διὰ ψῇεσο αἰάὰ ὑμον 
σομλθ ἔγουλϑ᾽᾽ 1450 
τσὴ ΔΆ, 1 5αϊα ἴο 
Ἡΐϊη: “ΜῈ Ἰοτᾶ, γοὶ 
816 ῇ68 οὔθ ἰἰδδὺ 
Κηον 5." Απηᾶ ὯθΘ 5δ]ᾶ 
[0 Π|6: “ἼΤΏΘ656 8.6 [886 
ΟἿΘ5 ὑμϑὺ οοχηδ οἷἷ οὗ 
[526 φστϑαὺ ὑὐἱρυϊαύοι, 
ϑηα ὑὑΏ6Υ Ὦᾷγ ψϑϑηρα 
ΘΙ ΤΌΡΘ5 δηᾶ τϑᾶθ 
θὰ Μηδ ἴῃ ἰδ 
ὨΙοΟΟΩ͂ οὗ μῃ6 [ΤΔΙΔὮ. 
15 Τὺ 15 ΜῺΨ ὑμπὸν 
816 Ὀοΐοσγα ὑῃ6 χοῦ θ 
οὗ σοῦ; δῃᾶ π8Ὲ} 8.6 
τοηαογίηρ Ὠΐπὶ βϑογρα 
ΒΕΣΨΙΟ6 ἀδὺ δηᾶ ηἰρὴῦ 
ἴῃ Ὧϊ5 [θΆθ]6; 8δη8 [6 
ΟὯΘ δοαίθα οἡὔἡ {86 
ΦΏΤΟΣΘ Ψ11 ΘΟγΘϑα ὨΪ5 
ὑθηὴῦ ΟΥ̓ΘῚ {61}. 
10 ον ΨΠ060 ΠΌΡΟΥ 
ΠΟ ΙΠΟΥΘ ΠΟΥ͂ ὑμίγϑῦ 
ΔῺΝ ΤΏΟΓΘ, ΠΘΙΡΘΥ ΜΨ11 
6 βλ Ὀθαύ ἀονῃ 
ὭΡΟΩ ἔπθ ὨΟΓ 8ῺΥ 

ΒΟοΟΥΟΐηρ Ὠραὺ, 17 Ὀ6- 
οϑῦξα (6 Τρ, ΠΟ 
15. ἴῃ [6 τηξαβὺ ΟΥὗἩ ὑῃ6 
[σοηθ, Ψ|Π1 5ῃμθρδοσγα 
ὕχϑια, δηᾶὰ ψ11 ρσαϊᾶδ 
θὰ ἴο οιηϊδίησ οὗ 
ψαΐοῦθ οὐ 116. Αμᾶ 
αοᾶ ΨΠΠ ψὶρθὸ ουΐ 
ΘΟΥΘΙΡ ΤΘΩΥ ἔσγοσῃ ὑπο 

Ε.Ε65. ̓» 

ὃ Δπα νῇ θη 'Βθ 

ΟΡΘη Θά ὑμ6 βενθητζῃ 

568], ἃ 5ΠΘΠ:Ο66 ΟΟΟΠΓΣΤΥΘΩ͂ 

ἴῃ θαυ ΘΏ ΤΟΣ δροιῦ 8 

81 Ὠουσ. ΖΑΙΒΩ͂ ἋΣ 

55] [Ὧ6 βουθὴ ϑῆρθιβ 
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οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ 
νΏΟ πη ϑρης οί ΟΟοά βᾶνὸ βίοοα, δῃηά 

ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 
2... εἴνεα ἰο ἴθ βανθὰθὰ ἰχυζτηροίβ. 

3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη 
Απμαᾶ οἶμον ΘΏΒΘΙ στὴ 8ηα ἢς ϑίοοα 

ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν 
ὍΡΟΣ ἰπμ6 ΕἸ ΣῊ (86) μανίηϑ ΟΘΏΒΟΥ 

χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ 
ἙοΙάθα, δπᾶ τνῶϑ σίνθη ἴο ἢ ἰποθῆβθ5 ΤΑΒΙΩΥ͂ 

ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν 
ἴὰ οτᾶϑθυ ἰϑέ Ἠ6 ΨἘ}Π βίνα ἴο τ.6 ῬΥΙΆΨΘΥΒ ΟΥ̓ τὰ 6 

ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
ΠΟΙ (οὔ65) 8} Ὄροα {μα ΔΙΙΔΥ τὰ 6 

χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ 
Βοιᾶθρῃ {πὸ (ομ6) ἰῶ βἰβ!ρφ}! δ ΟΥ̓ ἰῃς ΤΟΩΘ Απᾶ 

ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς 
βἰθυρεάαᾶ πὉ᾿Ὁῷ 86 δϑῦοκο οὗ ἴδ 6 1ΟΘΏ565 το 88 

προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ 
ῬΥΆΨΘΥΒ ΟΥ [Ὧ8 ἬὭΟΙΝν (ο0Π65) οὐ ο ῦύῦ Βεηα ΟΥ 186 

ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅ καὶ εἴληφεν 
ΘΏΡΘΙ 1 βίθῃξζ οξίμεςψ αοά. Απα 85 ἴβίζϑῃ 

ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν 
[320 δαδοὶ ἐμε ΟΘΏΒΟΣ, 884 Ἐφ ΑἸ]]οὰ 

αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς. τοῦ θυσιαστηρίου, 
ἃ οι ΟΕ ἰδα το οὗ [ῃ 6 ΔΙΊΔΥ, 

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν: καὶ ἐγένοντο 
δὴὰ δίχα ἱἰπίο δδυίῶ; δῃὰ οσουχτρᾶ. 

ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ 
Ἡρμίαίηρθ ϑδμὰ 

βρονταὶ καὶ 
δ 20.1ω).-} Διά Τυπμᾶου5 δηά 

σεισμός. 6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι 
[φαγί 15 δ ΚΊη δ. ͵Απα δε βενεα ΔΏΒ615 

οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας 
186 (οὨ 65) Πανὶ .1.0} Βενθῇ ἰταταροίβ 

ἡτοίμασαν ᾿ς αὑτοὺς ᾿ ἵνα 
Ὀτορασρὰᾶ {πουϑθῖν 5 ἴῃ οτᾶσυ ἰδὲ 

᾿ σαλπίσωσιν. 
ἴδον ταϊσαῦ ἐσαυσαρϑί. 

1 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ 
Αμὰ τ6 Ἀτνβὶ (οτ6) {χυτηροίθα; δηᾶ 

ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα 
οοσυγττεάᾶ 81] δ το Ὠδνίηβ ἰὑδάν ταϊ δ]οα 

ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν: καὶ 
1ῃ χίμοτι ̓  ΔΑ 1 τν85 σχοσνῃ ἰηΐο ἴπ6 βασίῃ; δῃαᾶ 

τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκά καὶ 
1μ6 (αἰτὰ [ὈΡαᾶσὶ] οὐ ἴθ δασίῃ ννᾶβ μασπκα ἄόνψα, διᾷ 

τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, 
1086 {πιτὰ [81] οὐ ς ἔζγθθ νν 88 ῃσηΘα ἀον, 

ἐπα δἰϑδηᾶ Ῥϑίοσϑ 
Αοά, δηᾶ βϑυθὴ {χ1}}- 
ρΡοὺ ψοσθ φοίνϑθῃ 
ὉΠ 6. : 

3 Δῃηᾶά βδποῦμοσ β88- 
5601 δυγϊνθα δῃᾶ 
δίοοά δὖὸ ἰθ δἹύβδγ, 
Βανὶηρ 8 φβοϊάθῃ ἰῃ- 
ΟΘΩΒΘ Υ65561; δι 8 
Ιᾶτρθ αὐδούλὺν οἵ 
ἰσθησΘ ΨψὰῸξ δίνῃ 
Ὠΐὰ ἰὼ οἴου ὁ ψΙ 
[08 ὈΥΆΨΟΥ ΟΥὗἨ 811 
6 ὨΟΙΡ ΟΘ5 ὉΡΟῺ 
ὑὴ 6 δΒοϊιάθῃ αἷἱνδσχγ 
ὑμ8ὺ 5 ὈΘΙΟΥΘ [Ὧ6 
ΓΟΩΘ. 4 Δηᾶα ὑπ 
ΒΙΏΟΚΘ οὗ [6 ᾿ποθηδ6 
δϑοθηαᾶθα ἔσο ὑπ8 
Πδηά οὗὐ [8 8:66) 
Μὰ ῃ6 ὌΣΆΨΟΥΒ οὗ 
[6 ΒΟΙ͂Υ ΟΠ65 Ῥαΐοσθ 
αοά. 5 Βιὺ γρῃὰ ἀῶ 

8 Δῆ561 ἰοοῖ ἐπ ἰη- 

σΘΏ56 Ψψ65561, δηα 6 

ΒΠΙρὰ 1Ὁ ψῖῦ βοῖλα οὗ 

[26 ἢσχα οὗ ὑπὸ αἷδε 

δια Ὠυχθα 1. ἰο μ8 

δδτίῃ. Απάᾶ. ἐμπιυμᾶθιβ 
“ΟΟσΣτοα ἃπα νοΐοθϑ 

δοᾶ Ἰρηληϊηρα δᾶ 88 

Θαεύπαυθδκθ. 6 Απμᾶ [ἢ 6 

ΒΟ Β8Ώ5615. σι 

[86 βυθῷ ὑσχασροὺβ 
ὉΤΘΡδτθα ἴο ὈΙΟΥ 

ὉΏρ. 

ΤΑ δ Εἰϊγϑῦ 
ΟὨΒ. ὈΙΘῚ δἰ ἰχμι- 
Ῥοὺῦ. Δηάδ ἔμποσθ οο- 

Οὐστοα ὁ 81 δπηᾶ 
Φῖτο. χιϊηρ] θα ψἰ 

ὈΙοοῦᾶ, δῃρὰ ὁ ψ8 

ὨυσΙρα ἰο ὑῇ6 βθασίῃ; 

ΒΩ 8. {ϊ]τὰά οὐ ἰδ 

ρασίῃ ψὰ5 Ὀυγηθα ΤΡ, 

διὰ ἃ ὑμϊσ οὐ ἐῃθ 

65 ΨΜὰ5 Ὀυζηθα ἘΡ, 
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8η 6 81} [ῃ6 ρύθθῃ 

νορσοία οι 85 Ὀυσηθα 

{ἀΡ. 

8 Δηά ἰῇ δεοομᾶ 
δΏΘ6Ὶ ὈΙ6 Ὧἷ5. ὑσαχι- 

Ῥοὺύ. Αμῃά βοῃηδίίηρ 

ἯΚΘ 8. ρύϑθαύὺ πιουῃ- 

δῖα ὈαγΐηρΡ ΜΙᾺ 

Ἔτθ ψὰ5 Βυχ]ραᾶ ἰηΐο 

186 568. Απμπᾶ 4. ἰῃϊντα 

Οὗ {6 568 Ὀδοϑχὴδ 

ΒΙοοῦ; θδῃᾶ 8. ἰηϊτα 

οὗ ὑμ6 ογοαίασος. ἐμδὲ 
δῖ6 ἴῃ {6 θὰ ψΒΙΟΏ 
ὭδνΘ 50015 αϊδα, δῃηὰ 

8. ὑμιτά οὗ ἰὴ Ῥοαδΐβ 

ΜΟΙ τΘΟΚΘΩ͂, 

10 Δηῆηὰ ἐμ ἐηϊγα 
8ΘΏΘΘΙ ὈΙ]ΘῸ 58. ὑχυτ- 

Ῥοῦ, Αμᾶ δ στοῦ 'δὺ 

ῬυΓΏΪΡ 85. ἃ ΒΡ 

1611 ΤῸ] Ὥθανθη, 816 
1 161 ὌΡΟΩ δ᾽ ἐῃϊνά 

οἵ [ΨᾺἢ6 τστΐνουβ δηᾶ 

ὭΡΟΩ ἴῃ ζοιιίδ! 5 
οὗ ψϑύογβ. 11 Δῃᾶ ἰῃ6 
ὭθΒη6 οὐ {π6 ἰδ 

καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς 
διά 811 νοβοίδξοι ΕὙΎΘΘΏΣΒ- γΠονν 

κατεκάη. 
τ 85 Ὀυσῃ ρα ἀονν. 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ 
Απα ἴῃς βεςοομᾶ ᾿ 8561 τιπαροίθα; δηᾶ 

ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη 
85 ταηοιλίδίη συθαΐ ἰο σα Ὀαχηϊτς 1156} τὰ δτοίνῃ 

εἰς τὴν θάλασσαν’ καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον 
ἑηΐο τδ6 568; δα Ῥοοβδίὴθ ἴδε ἰηϊτα [ὈῬΔ1}] 

τῆς θαλάσ αἷμα, 9 καὶ. ἀπέθανε. τὸ 
εἰς σης ιοά' 884. ἅϊςσα . ἴδε 

εἷρίτονς “τῶν κτισμάτων - τῶν ἐν τῇ 
ἐαῖτὰ [ῥρατὶ] οὐμθ οτοδέαχοβ οἱ ἔπε (οῃ 65) ἰὰ ἐμπ6Ὶ 

θαλάσσῃ, ᾿. τὰ “ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ 
568, . 6 (65). Βανηῦ. 5015, δηᾶ ἐμα 

τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν. 
ἐμϊτα [ὈΡαυῚ οἴ Ῥοαΐβ Ψψότο σοτταρίοα [ὨΥΟΆΡΏ. 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ 
Απᾶ, [88 .Ἰαἰτὰ ΔΏΡΕΙ ἐτυχηροίρα; δηᾶ 

ἔπεσεν ἐκ. τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας 
1.1 ουΐ οΟ {ῃὰ ἤρανθα τοδὶ 

καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ" τὸ 
ὈατΆΪΩΕ’ 5618 -8.5 ἸΔΡρ, δῇ 116} ὑροὰ ἐπα 

τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς 
{τὰ [ρα] οξίῃρ Τίνουβ 841 ὑρὸὰ ἰῃς 

πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνομα 
Σουηϊδῖη ΟΥΒ6 τ ϑδίοεσξ. οὐ Αμά 6. ὨδΙὴΘ 

τοῦ ἀστέρος λέγεται Ὃ ὔἴΑψινθος. καὶ 
οὐἴβε οβίδυ 15 ῬθιηΒ βδαι14 ὙὩῸ ΑΡδβιηίῃα. . πᾶ κ- ποᾶ 

ΗΑ . [15 ο8 Υ' . 
ἐγένετο τὸ 'τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἡ νὼ τασοοά 
Ῥεδοδῖηθ. ἐμ ἐμίτα [ρατὶ] οξίμε νγδίοσε ἰημίο Βα 8 ὑμιτά οὗ (88 

ἄψινθον, καὶ πολλοὶ. τῶν ἀνθρώπων | δ'᾽δϑίθτ5 ὕυγπθα [πο 
δἰρβιπίμο, δηάᾶ ἸΆΒΩΡ τ ΟΕ 86 Ταθα ὩΨΟΓΙΑΝΟΟΩ͂, Δα ΠΘΏΥ 

ἀπέθανον ἐκ -. τῶν - ὑδάτων, ὅτι [0 [86 τηϑθῃ αϊβᾶ ἔγοτα 
ἀϊβὰ οὐδοῦ 16 Ὁψαΐίοῦϑ, Ῥβοδῦδβα ᾿ 6 ψϑίευϑ, ὈΘΟϑιδα 

ὕμθϑθθ ἢϑα Ῥβθῶ τηϑαᾶθ 

[τη 7} 

12 Αῃάα ἰῆ6.. ξουύγ ἢ 

ἐπικράνθησαν. 
δον ὑνοτο τϑαθ ὈΙζοσ. 

| 12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν- 
Απάᾶ ἐμε Ζουχίμθ. : 8ηρ6}. ἐτυταροίϑραᾶ; ΔΉΒοΙ ΒΙΘῚ Ηἷς ἔσυχα- 

καὶ ᾿ “ἐπλήγη τὸ τρίτον . τοῦ ἡλίου] με. Απα Ἣϊ 
84 νν85 Βίνοι Ῥιονν 186’ ἐμῖτα ρατέ] οὗ ἴθ. δὰ δὴ 51 δ ὦ ἱτὰ οἵ ἣν ἰ- 
καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ ε εξ. [ῊΪ ᾿ 
δὰ ἰὰθ6 ἐμῖτα [ρα Υ}] ΟΕ ἐπ. τασοῇ 8δηἃ ἴῃς ἴδῃ πᾷ 8. ὑμιτά ὉΓ 

τρίτον “τ χῶν ἀστέρων ἵν 88 τηοοῦ δηᾷ ἃ ὑμγα 
ετ εἷναι - 

τμῖτά [ρατ] οξἕδΟ βίδιβ,  - ἐποτιάοσίμαι ΟἹ [Π8 δβίϑυβ, πὰ ΟΥΩ͂ΘΓ 
σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἰμδὺ ἃ ὑπῖτά οἵ ἔμθῃι 

τοὐσηῦ Ὀ6 ἀατκοηθα ἰῇ ἰμίτά [ρϑχῈ] οἱ ίμετα δα ταϊρῃῤ μ6 ἀαυ ΚΟ: ΘΩ͂ ἘΠΝ] 
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ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον 
τῆς δ. το τσχαϊσ δε 5Ώ1ηὴ6 ἴῃ6 {λιχα [Ὀ61Ὲ] 

αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
ΟὟ, δηᾷᾶ ἴῃ πἰρῃξ. ΚοννΊΞ6. 

13. Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς Σᾷἀἀετοῦ 
ΔΑῃμᾶ αν, δηἃ ζῃρθασάαὰ οὔοῦπθ Θδ5]6 

πετομένου ἐν μεσουρανήματι. λέγοντος φωνῇ 
ξελ᾿ δἰ 730 ἵπκ ΤΑΙ Θαν ΒΑΣΙΒ . ἴο νοΐϊοθ 

βεγάλῃ Οὐαΐ οὐαί. - οὐαὶ - τοὺς 
Ετθαΐ οςε ψοΘΟ  ΨΜ͵ο6 ἐμε (οὔ θ5) 

κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ. τῶν λοιπῶν 
ἀνε ηδ᾽ ρου ἰδ6 ϑατίῃ οὔ Οὗ {86 Ἰεξίονεσ 

φωνῶν τῆς ᾿ σάλπιγγος τῶν τριῶν 
νοΐϊορθβ οὗ τὴ 6 ἐχιτηροῖ οἔ ἴπ6 Το. 

ἀγγέλων... -τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 
ΔΙΘΞΘΙΣ τὴ8 (ο.65) ῬὈοίηδ ρος ἴο 6 ἱχσ ἸὩ5. 

0 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν: καὶ 
Δῃάᾷ ἐμ6 ΒΕᾺ ΘΏ561 ἰταταρθίρα; ϑδπᾶ 

εἶδον ἀστέρα. ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα 
158 ᾿ δ5ἴδτ ουξ ΟΥ ἰδε μδᾶνϑα ΒνῖῺ 8; ἘΘΠ16Ὲ 

εἷς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη. αὐτῷ ἡ κλεὶς 
πο ἰμ6 φαζγίῃ, δρᾷ νν85 ΑΝ ἴο γα 6 Κον 

τοῦ φρέατος εἷῆς ἀβύσσου" “2 καὶ 
οὗ 6 [9.12 τὰ ς6 ΔΌΨΒ55; δηᾶ 

ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ 
Β6 ορθοηθᾶ Ὁ» ἔβα ρἱΐ ΟΥ ἴῆ8 ΔΌΨΒΒ, ϑηᾶ 

ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς 
βίθρρβα ὮὭΡ 5ῦοκο οὐ οῖξ ἴῃς οἷ. - 85 5ΒΙΆΟΪΚΘ 

καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη " ὁ. ἥλιος 
οὗ ξισηδος δτθαῖ, ἃ τῦᾷϑ ἀδυκοηραᾶ [86 βὺὰὰ 

καὶ ὃ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 
Δηᾶ 6 δἱσ. οιἵοῦ [86 ϑπῖοκο οὗ ἐπ6 οἱ. 

8 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον. ἀκρίδες εἶςξ΄ 
Αμὰᾶ οὐδοῦ 6 ϑῦοκθ. σβϑθδ οὐδ. Ἰοσυδίβ 1ηΐο 

τὴν γῆν,. καὶ ἐδόθη αὐταῖς: ἐξουσία ᾿ ὡς 
186 φασίῃ, δῃὰ τνγ85 σίνθῃῃ ἰο ἔβϑιη δα ΠΟΣῚ 85 

ἔχουσιν. ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 
δΙ6 μανίρ δυϊμουὶϊίν ἰδ βοουρίουῃβ οξίῃ βασίῃ. 

4 καὶ ἐρρέθη. αὐτοῖς ἠ ὀ ἵνα" “ “ μὴ 
-Απά ἰδ ννδβ ἰο] ἃ ἕο ἐμοτὴ “1ἢ οΥάθσ᾿ ἔμδὲ ΠΟΥ 

ἀδικήσουσιν εν τὸν χόρτον τῆς- 
ΠῈΣ Ψ 1 ἐστοϑΐ πανὶ θ δοῦβΙν. [88 νοβοίδεϊου Οὗ [Π6 

γῆς οὐδὲ πᾶν ᾿ χλωρὸν οὐδὲ πᾶν 
ραγίδ ΟΣ ΦΝΟΥΥ ΘΥΘΘΒΏ - 6 ΠΟΥ [ἔλίὩ 5] ὩΟΣ ΕΥΘΣῪ 

δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώτίους οἵτινες οὐκ 
ἔχθο, ἱξ ποὺ ἐπε Ταθπ Ὑ ΒΟανο ποῖ 

ἔχουσι τὴν σφραγῖδα.. τοῦ θεοῦ ἐπὶ “τῶν 
δῖα λανίηβ. ἴθ 6 5681 οὗ ἴδ. αοά ἀροπ᾿ 5.0 

μετώπων. 
Σουθ δ δᾶϑ. 

[8 ἂδὺ τιϊρηῦ ποῦ 
ὯὭδνθ ἱΠππγϊτιϑύϊοη ΤΟΥ 
86, ἰηϊχά οὐ 1, βῃᾶὰ 
[6 πἰσηῦ ΠΚονΊΕ6. 

18 ΑΠά 1 βαΐ, δηᾶ 
Ι Ἡθδσά 88 βϑρῖε Βνίηρ 
ἴῃ τα ἀθανθὴ 5. ΙΗ 
8 Ιου ψοΐοθ: “νοδ, 
ο6, ὸὸὰβ ἴο ἰδοβθ 
ἀπθηΐηρ οἢ 8 δαῦ 
Βϑοβιῖθθ οὗ {6 γχεϑὺ 
οὗ [86 ὑτυμιροὺ δΙαπσ 
οὗ μ6 ἰγαο ἍΏΡΘΙΒ 
ΜῺΟ 8:6 δροιυῦ το ὈΪον 
[εἴ λα ἰσιπαραῦβ 1" 

ΔηΩ͂ [ἢ6 51. 8- 
561. ὈΙῈν ἷ5 ὑσιυυ- 

Ρϑῖ. Αμᾶ Ι 58} 8 
δίασ. ἰμαῦ δᾶ ἔδ]]Θὴ 
ἤἔτοζὰ ᾿θδύθῃ ἴο ὑμ8 
φασί, δμᾷ ἐπὸ ΚΟΥ 
οὗ ἴμθ. οἰ. οἵ ἐμ 
ΘΌΥΒΒ ΜῸ5 οῖνθῃ ὨΪῺ, 
2 Αῃμᾶ Ὧ6 ομϑῃθᾶ {ῃ6 
οἱ οὗ ἤβ δ .88, 
διῃρα. βἴθοϊκο δϑοθησθδᾶ 
ουὖὺ οὗ 6 Ὁϊύ 85 [8 
ΒΙΏΟΚΕ οὗ 8. ιἰδτθαῦ ΣῈγ- 

Ὥθ6Θ, δα [π6 51}: γα 8 

ἀδικοηρᾶ, 8150 6 δἱτ, 
ὉΥ͂ ὑῃ8 βλοκε οὗ ἐμδ 

Ὁϊὺ. ὃ Απά ουῤ οὗ ὯΏ8 

ΒΥΔΟΚΘ, Ἰοοιιδίβ ΟΒΙΏ6 

ξουί: ὭρΟΣ 88. ΘΑ; 

δα ΘΌΠΟΥΙΥ.. ψ85 

Ἰρίνθῃ ὑμθηι, ὑπ6 βᾶτηθ 
ΘΕΟΣ 85. ὑπ6 βοοῦ: 

ῬοΩσ.. οὗ: 6 ϑαζίῃ 

ἼΔΒδΨΘ. 4. Δηὰ 6. ψψοῖ8 

ἰοιᾷ ἰὸ ὭἌδιτη τὸ νϑρ- 

εἰδίοι ᾿ Οὗ ἰδδ δασίῃ 
ὯΟΣ ΘΩ͂ ΒΎΘΘΩ ὨΪΩ5 

ὩΟΙ͂ 8 ἰχθθ,  Ῥαΐ 
ΟἿ ὑμόβθ ΤΏΘ5) ΨῺΟ 
ἄο ποὺ βᾶνγθ 88 568] 
οὗ αοᾶ οὗ ἰλον 1ότθ- 

᾿ρϑᾶξι 
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ὅ καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ 
Αμρά ἰἔνναϑ βίνθα ἰο ἔμοπὶ ἴῃ ογτᾶϑυ ἐμαὶ ποῖ 

ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα 
ἐδλον βῃουϊ]ὰ Κ1͵Ι ἰθθιυ, νυϊ ἴῃ οτᾶοσ [δὲ 

βασανισθήσονται μῆνας πέντε. καὶ ὁ 
πον Ψ]1ῊΗ θ6 ἰοστηθηίεα τηοπίῃβ ἄνᾳ; δὴ ἴθ 

βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, 
ἰοσταθηΐ ΟΣ ἤθη 85 ἰογιιθΐ οὗ βοογσρίοῃ, 

ὅταν παίΐσῃ ἄνθρωπον. 6 καὶ ἐν ταῖς 
Ψ ΏΘπανοΣ ἰξ 5ῃὨου]α μ1 ταϑῇ. Αὐμᾶ ἰῇ {868 
ςε ᾿ ᾿ ᾿ ΄ Η » Η 

ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν 
ἄδυ3 ἴδλοςα ψν1}} 566 [86 11:9] τλ68 

θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ 
ἀοϑδίῃ διὰ πο ὥοΐξ ἰδὸν Ψ11} πα ἀϊ, δῃᾶα 

ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ 
ἴδον Ψ 1] ἄθβῖσο ἴο αἰ6 8ΔΔ 15 ἤρεῖϊηβ [ἂς 

θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. 
ἀοδίβΒ ἔτοσηθ ἔδοση. 

1 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια 
Απμαᾶ 6 [κρῦϑϑ865 οξίῃε ἰοουδίβ κὸ 

ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ 
ἴο ὨοΥβ65 παν ὈΘΘῺ Ὀγορδγοα ἰπΐο ὝΔΥ, δῃηᾶά 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι 
ὭΡΟΒ 6 ρδᾶθ οὔ ίμοηιὶ ἃὃ5 ΟΥΟΝ ΙΩΒ ἯΚΘ 

χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα 
ἴο Β5ο]α, δπηᾶα ἐπ ἔδοθ5 ΟΥΤΏΘ 85 ἐξ 61-} 

ἀνθρώπων, 8. καὶ εἶχαν τρίχας ὡς 
οὗ τδῃ, δηἃ {πον ΕΓ αν ]η δ ΠΕ Ὁ} 85 

τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς 
Ὧι ΟΕ οσλθη, δηα 16 ἰθοῖθ οὗ ἤθη 88 

λεόντων ἧσαν, 9 καὶ εἶχαν 
ΟΥ̓ Ο.5 Ἐπὸν νεσα, δηᾷ ἴμεν Το 6 αν] 

θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ 
Ὀχοϑεβιριαίεβ 85 Ὀσϑαβδίριδίθς τϑᾶθ ΟΣ το, δια [86 

φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων 
βου οὐἷπθ ψ 55 ΟΥ̓ ἰἤθτα δ5 βουηᾷ οὗ ομαχίοίβ 

ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 
οὗ ΒοΥΞ 65 ΤΙΆΒΩΝ τυρληϊησ ἰπῖο ψν ΑΙ; 

10. καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις 
Δα ἐπὸν ἃσθ Βανί {8115 ἈΚ6 ἴο βΒοοσϑίοῃβ 

καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ 
Δ πσἰἴησβ, δηὰ ἴἃ {π6 18153 οξίμεη ἰῃ6 

ἐξουσία -. αὐτῶν . ἀδικῆσαι τοὺς 
αὐ μοΥῖν οὗ ἰῇοσὰ ἕο ἐχϑαΐ πε σἰθοῦϑιν τὰ8 

ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 11 ἔχουσιν 
ΤΏΘΕ ΤΟ 5 ἕνϑο. ΤΥ ἅτ μανίηϑ 

ἐπ’ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς 
ΠΟΙ. [540 εν] Κὰρ 26 ΕΥΞΗ οΟΥ τὴ6 

ἀβύσσου: ὄνομα αὐτῷ ἘΒβραϊστὶ ᾿Αβαδδών 
ΔΡΌΨΕΒ; ὭδΙηΘ ἴο Ὠἰπὶ ἴῃ ἩΘΡσον ΑἈρδάάοῃ 

5 Δηᾶ Ὁ Ψψ85 ρυϑδηΐοα 
[86 [Ἰοσυδΐ5], ποὺ ἴο 

Κι} μοι, Ὀυὺ {ῃϑῦὺ 
μ6856 μοι ἃ ἢ6. τογ- 
τηρηϊθα ἢν το 8, 
δὴ ὑμ6 τοχῃθηῦ Ὁ0- 
ΟἹ πολ 5 85 οτ- 
τοῦ ὮΡ ἃ ΒΟ0ΟΓΒΙΟΉ 
ΜΏΘηΩ ἢ δοκὸς 8 
τάδ. 6 Αμὰ ἴῃ ὑῇοϑα 
ἄδγδ [86 χάθη Μ11' 566 Κ 

ἀσαίῃ Ὀαῦ ΜῈ} Ὁ πὸ 

τθϑβ ΠΑ 10, δα ὑὸν 

Ψ11 ἀδϑῖίτο ἰο αἀΐα 

ἀρθαίΐῃ Κοοῦρ ἤροίηρ 

ἔτουχ 6). 

1 Δηᾶ {π6 ΠΚΘΏΘΕΘΘΣ 

οὗ [6 ἱΙοουϑδύ [16- 

ΒΘΙΩΒΙΡΩ͂ ΠΟΥ 76- 

Ῥαγθα ἴοσ ὑαϊ!θ; δηᾶ 

ὭΡΟΩ ἰῆθ Ὠρϑδαξ 

[3678] ψῇδὺ βϑοηιχϑᾶ 

ἴοὸ Ὧ6 ΟΙΟ 5 ΗΘ ροϊ]ά, 

ρα {πρὶν ἴβοθς [6Γ6] 

85 ΤἸΔΘῈ ἢ ἴδοθο, 80 

ἴον δᾶ δῦ ἃ5 ψοπι- 

Θ᾽ 5 ασ. Απᾶ {μον 

ἰδού [Ψ676}] 85 ὑποϑδα 

οΟΥὗἨ ἸἰοΏ5; 9 δα {πον 

84 ῬὈχγθαβύριαθ ΗΚ 

ἴσο Ὀγθαβύριδίθ Απὰᾶ 

ἴ6 ϑβουμαᾶὰ οὗ ὑῃο 

ΩΡ [85] 8ἃ5 [86 

ΒΟ οὗ οσμαχίοίς οὗ 

ΤΑΘΩΥ ὭΟΥΒΘ5. ΓΌΠΜΙΩΡ 

ἰηΐο Ὀδύθθ. 10 ΑἸϑ0, 

ον Ὦδνθ ὑδὲὶὶς δῃὰ 

ΒΡ Π|Κ6 5ΟΟΥΡΙΟΏ5; 

δὰ ἰῇ μοὶ {δ 5 

ἷ ΘΙ δαμοσιν ἰοὸ 

υσ ἰῃῇθ6 θῇ ἔἤνο 

τη ῦϑ. 11 ΤΡ Ὠδνθ 

ΟΥ̓ ἰδθὴὶ ἃ Κίῃηρ, 
7Ὁπ|ὸ 8ῆρε. οἵ {δ 

ΘιΌγ 55. Τῇ Ἐοῦτανν ἰδ 

Πϑὴθ 5 Δ δά 0Ώ, 
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καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει 
δά ἴθ ἴῆ6 Οὐθοκ [2586] πδθ ἨΘ 5 πδνίῃθ 

᾿Απολλύων. 
ΔΡΟΉΨΟΏ. 

12 Ἢ Οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν: ἰδοὺ ἔρχεται 
Ἰὰς ὸο6 ἴθ οὔθ ψεομΐ ΟΥ̓; ἸΟΟΚῚ 15 ΤΑΩΝ 

ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 
γε ἵνο ΨοΘ5 δεόίοσ μ686 ([Ὠϊηρ5). - 

183 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ 
Αμᾶ ἴῃ κἰχίῃ ΘΏΒ6Ι ἐσχυταροίθβα; - δα 

ἤκουσα φωνὴν μίαν. ἐκ τῶν κεράτων τοῦ 
1 Ὠθασάᾶ νοΐςα. οὔ οὐξοῦ {μα ΠΟΥ. ΟΣ 1π6 

θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον 
δίας 1 86 βοιάθῃ μα (6) ἴῃ εἰσϊ 

τοῦ θεοῦ, 14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλ 
ΟΥ̓ τη 6 αοά,, (ἰτ) βασίηβ ἴο [68 ΙΕ Αβια 

ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα; Λῦσον τοὺς 
μα (ο6) ανίαρ [86 ττυτηροῖ, Τιοοβα τα 

τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους" 
ἘοὰΣ ΔΏΒ5615 ἐῆ6 (0Π65) Ἠανῖῃξ Ὀθο Ρουηά 

ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 15. καὶ 
Ὅροι 6 στίνο ἰβαὸ ρυθδοὲ ἘΠΙΡΏγχαίθβ. Ἀπὰ 

ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἷ - 
ὑνοσο Ἰοοβοά ἰῃ8 ΤΟῸΣ ΔΏ5515 18 6.(σ}65) 

ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν 
Βανϊησ ῬΘΘῺ Ῥσαρϑδυεα ἰηΐο ἴῃ 6. ΟῚ δῃᾶ ἄδν 

καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα 
8ηα τορι ίῃ Δηᾶ ΨψΘΘσ, ἴῃ ογᾶουν ἰδὲ 

ἀποκτείνωσιν τὸ. τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 
ἔμεν τῶδν Κα} ἰῇ ἀῃϊτα [Ρ8717}} ΟΥ 6 ἽΤΏΘΩ, : 

16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων 
Απά ἰῇς προ οὗ δα ΔΙΥΓΤΏ1Θ5 

τοῦ ἱππικοῦ -. δὶς μυριάδες μυριάδων" 
ΟὟ ἴῇΏ6 Βόσχδβα (6) ἔννίοθ χωντῖδᾶς ΟΣ ΤΩΥΥΤΊΔΑΞ; 

ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως 
Ἰῃμροχὰ {6 προσ ΟΥ̓ πο. ᾿ς ἈΠάδ ἰδι5 

εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς 
1Ξ3ιον 86 ὭοΥβοβ ἴῃ ἴπ6 νἱβίοη δηᾷᾶ [π6 (ΟΠ 65) 

καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας 
βι το ὌΡΟΣ ἰδεαὶ, (θα) αν Ὀτϑαϑίριδὶθβ 

πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις: καὶ αἱ 
Ἔριν. δῃᾶᾷ Ὠνδοϊηίμῖπθ 8η4 ΒΌΙΡΏΣΗΚΘ; δηα {πμ6 

κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ 
Ὦρδᾶβ οξίμβ ἤΌσθο5 85. οδᾶξ ΟΥ οβ, δᾶ 

ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ 
οαΐοῦ ἴῃ 6 -τοουτβ οξίμεπι [15 βοίῃβ οὐδ  Εσγα 

καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18 ἀπὸ τῶν τριῶν 
δὴ 5ποκρ δηα βΌ]ῃυτ. ἘΤΟΩλ ἰμα.. ἰῆτεα 

πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον 
Ῥΐασυθα. ἰδοβθα νοεῖς Κα]ρα 186 ταϊτά [ῥΡϑχὲ] 

ῬΡαῦ ἰῇ Οατθοκ Ὧ6 
δ [:6 Ὠδη6 Α:}00]΄ - 
Ἰγοῃ. : 

Ἰ2ΊΤΏΘ οὔθ ψὸ6 ἰδ 
ρϑϑῦ. ΤΟΟΚΙ Ὑχὸ τοτΘ 
ὍΟΘ5 ΔΙῸ σοχηΐηρ᾽ αἴζοι 
[656 ὑέηρπ. 

135 Απηα [Ὧ6 εἰχίῷἢ 
8Ώ561 ον Ὠἰὶβ ἐσ - 
Ῥοὺ. Δῃᾶ 1 Ὠρασγὰ 
ΟὯΘ᾽ ψοΐϊοθ οὔὐδ͵᾽ οἵ 
6 ὨΟΥΤ5 οὗ ἐπ ροϊάᾶ- 
6 1087 {μδὺ ἰ5 Ρ6- 
ἴογθ σοῦ 1458} ἴο 
{8.6 ΒἰχίῃΒ. δῇρϑι, γὯο 
μδᾶὰ π86 ὑσυμχιροϑῦ: 
“Ὁμύϊθ [6 ἴοι 88- 
Βεῖβδ ὑμαῦ δ Ῥουμπᾶ 
δῇ 886 ρτθαῦ αἰνὸν 
ἘΠ γα 65." 15 Αδὰ 
[86 ἴοι δΏΡΘΙ5 ὍΟΓΘ 
αηὐ]θα, σὰο να 
ὮΘΘῚ ὈΓΘΡΑσΘα ἴοὸσ 
[86 ΠΟῸΡ μπᾶ ἄδν δᾶ 
τη δα γϑᾶρ, ἰὸ 
ΚΙῚ ὦ ὑμιτάᾶ οὐ [6 
ΤΊ6 1}. ᾿ 

10 Απαὰ ἐπα. πὰμπι- 
ῬΘ6Γ οὗὨ [8 δισχηΐθβ 
Οὗ σα 5 ὑτο 
Γαγτῖδακ οὗ. τηντίδαςξ: 
Ὶ Ἡρασγά ἰῇὼ8 πὰπι- 
Ῥ6 οὗ πϑ. 17 Δηᾶ 
ὑπ ἰδ ΠΟ 1 580 
ἴη8. ἤΟΙΒΟ5.. ἴῃ. {6 
γι δίου, δ8ϑ)η8 ὑμποξα 
δΒοαύθα οὐ ὑδοηῃ: 
1 ν Βδᾶὰ ἔϊγο-σρᾶ 
δα Βγϑοίη 16 
ϑΘη ἃ, 5ΒυρΡΏ γ- ΘΙ1ΟῪ 
᾿ογραβύριαίοσ; δῃᾷᾶ [88 
Ἠθδᾶβ οἵ (8 ΟΥΒΕΒ 
ΜΟΙ 85. ᾿δδᾶβ οἵ 
1οη8, δῃᾶ οὔδ οἵ 
[μον του. τθ δῃᾷ 
ΒΥΛΌΚΘ 86 ΒΌΙΡΠΙΣ 15- 

5αθα ΤΟΣ. 18 ΒΥ ὑῆ6ϑ8 

ἴχεθ ρἰδριθθ 8 ὑμιτά 
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τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ 
οὔθ. ᾿τρῶ, ουΐ οΥ ἐπ8 Ἔσο ααπᾶ οἔίδα 

καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ 
51ΩΟ 6 ΔηαΩ͂ οἔτμ6 ΒΌΙΡΒΌΣ οὗ ἴμ6 (ομθ) 

ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 
βοίπε οὔ οὐΐοξΊ.͵ ἴδ 6 ταοῦ 8 οὗ μοχὰ. 

1. ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ 
ΤῊΘ [ἴὉΧ διυίδουιν οὐίῃθε ἤοῦθο ἴῃ {6 

στόματι:. αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς 
το οὗ ποτα 15 βϑριά ἃ ἰδ 18.115 

αὐτῶν: αἵ γὰρ οὐραὶ Σ᾿:᾿αὐτῶν ὅμοιαι 
οὔ ἴδοι; 6 ἴοῦ ἰδ8158 οἐίμεα (οῃ65) ἐκ 

κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ὄφεσιν ἔχουσαι 
ΐ δῃᾶ ἰῃ. ἔμοχὰ ἴο βεσρειΐϑ, (οτλ65) Βδν δ Β ᾿θϑάξ, 

᾿ς ἀδικοῦσιν: .. 
ἴδον δῖ ἰσβαῖξῃς ΠΣ ΒΗ οουεῖν. ἱ 

20 καὶ οἵ ᾿ λοιττοὶ τῶν ἀνθρώπων, 
, Ἀπα ἴδε Ἰοξζονεσ (065) οἵ ῃπ6 ΑὙΙΘῺ, 

οἷ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐ ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, 
ψῆῸ πού ὑΘΤα Κιπιρᾶ πὰ ἢ6 ῬὈ]δριιθ5 ἴῃ656, 

οὐ μετενόησαν . ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν 
ποῖ ἴμεν τερβηΐεᾶ. ̓ ουΐ ΟΣ ἴῃ 6 ψοσκα οἔίμβαε πδηαᾶβ 

αὐτῶν, ἵνα . μὴ προσκυνήσουσιν τὰ 

οὗ Ἴμοτα, ἴὰ οτάθχυ ἰμδὲ ποῖ. πον 1] ννοσβῖρ ἰπ6 

δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα - ᾿- τὰ χρυσᾷ καὶ 
ἀφιλοῦβ δῃᾶ 6 ἰᾷο]ϊ5 ἰμ6 (ομ65) βοϊᾶθῃ δπάᾶ 

τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ 
ἴδε (Ομ 65) Ταδαδ ΟΥ̓ δῖνο δμῃᾶ ἴῃς. (ΟΠ. 65) 

χαλκᾶᾷἅλ “ καὶ -τὰ . λίθινα. 
ταοὰξ ΟΥὨ ΠΟΡὈΕΥ͂ 8. {6 (ΟΠ 65) ταδαθ οὗ βίοῃ θ 

καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν . 
δηᾶ ἴδε (ομ65) Ψψοοάδθῃ, ίοἢ. ὩΘΙ ΠΟΥ ο ΡῈ Ἰοοκίῃρβ 

δύνανται οὔτε ἀκούειν . οὔτε 
μον τὸ 8016. ΟΣ - ,“ἴο Ό8 Ξε τ ογ-ἃ ΠΟΥ͂ 

περιπατεῖν, 421 καὶ ΄- οὐ’ μετενόησαν 
ἴδον τορεηϊοα ἴο Ὀ6 ναΙκίηρ, δροιύὲ, δῷ. ποῖ 

ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε . ἐκ τῶν 
οὐδοῦ  ἰμ6.᾿ ταυγάρση. οὗ μετὰ. πὸρ οὐδοῦ ἰδπο 

φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας 
ἀγα θ5. -. ΟΣ ἴμθσα. Ὡοσ᾿ ἀξ οἱ ἴῃ ξοχηϊοαίίομ 

αὐτῶν. οὔτε ἐκ. τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 
ΟΣ ἴοι που. ουΐ οὐ 6. {μοέῖβ. οἕ ἴμϑχα. 

10 Κα Καὶ τ εἶδον., ἄλλον ἄγγελαν. . ἰσχυρὸν 
158 οδῃοίῃαε ΠΒΙ56]. ΞΊΤΟΠΒ - 

καταβαίνοντα οὐ ἐκ τ - τοῦ “οὐρανοῦ; 
βίθρρῖη ἀοννῃ" ᾿ ΟΠΤΟΙ͂. 186. Ὦρθδναε, 

περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ. ἡ 
ΑΝ] 66 Ὲ ἴσχον ἀρουξ. ον αἸουᾶ, - δηᾶ 1τῃ6 

ἴῖρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ᾿ αὐτοῦ, καὶ τὸ 
Τα ΟΝ “ὍΡΟΣ [86 ἄρα. οἔ τα, δά 86. 

οΟΙ 6 ἢ ΜΟΙ͵Θ 

Κἰ116ἅ, ἔτσο ὑδ8 

ἔτθ δῃᾶὰ δ βῆοϊκα 

δο ἃ δ ΒΈΌΙΡΒΌΤΣ 

ΜΏΪΘΗ ἰσδυαρα ἔουθῃ 

ἔτοια μοὶ. χῃουθδ. 
19 ἘῸΣ (86 δυύδογ- 

ἀνγ οΟΥ 6 ποσβθ5 

ἰ ἴἰὰ {μοῖ τουΐῃϑ 

δη ἴῃ ὑπο ὑδ}15; 

ἴο {μοὶ ἰδ115 81:6 

1ΚὸῸ βουρϑῃῦβ δηᾶ 

Ὥδνθ ποαδαᾶβ, δῃᾶ 

ὌΠ. ποθ ὑπ ἅο 
ἩΒΑΤΩ. 

20Βυῦ. ὑᾷὰ6 γστϑϑδῦ 

οὗ ὑπὸ θη ΏΟ 

ἍΘΟΙΘ ποὺ ΚΙΠΘά - Ὁ 
μ 856. ρΙδριθβ αἱά 

ποῦ ταροηῦ οὗὐ {π6 

ΜΟΙ Οὗ ὑμαὶῦ Ὡδηαδ, 

80 ὑμαῦ, {π6}7ὺ ποιά 
ποῦ ΜοΥΒηΐρ ὑδ6 

ἀἄδθιλοῦβ δηάα ὑδ8 
1015. οὗ ρμοϊᾷ δῃᾶ 

ΒΊΟΥ δια ΘΟΌΡΘΟΙ 
δα βἴοῃθ δημᾶα νοοΩ͂, 

ΨΜΏΪΟΏ σϑὴ ποίου 

866 ΠΟΙ ΠΘΆΓ ΠΟΙ͂ 

ΜΆΠΚ; 2: δὰ ὑμὸν 

ἀἰϊά. ποῦ τϑρθηὺ οὗ 
ΠΟΙ ΤΌΓΑΘΥΒ ΠΟΥ 
οὗ ὑμεῖς βρ τ δὺο 

ῬΥδούίσοϑ ΠΟΥ οὗ ὑμ6ῦ 

ξοταϊοδύίοη ποῦ. οὗ 

ἐμοῖσ ὑμοξίβ. 

ΠΑπᾶ πι "8 8 
ΘΠΟΕΒΘΥ βίσοῦδ 

ΘΏΒΘΙ ἀδθδοθηαϊηρ 

ἔγοὰ Ὥθδνθῃ, δισδυοαᾶ 

πὶ ἃ οἷομά,. δα 8 
ΤΟΙ ΡΟΝ 858 ὌΡΟΙ 

ὨΪ56 68ᾶ,: δορὰ ἷ5 
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πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες 
ἔδοθ ΟΕ μὗτὴ 85 ἐπ. βῦπ, δῃὰ {μα ἔξεεΐ 

αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ 
ΟὟ ἢ 85. Ὀ1Π|δῦ5 οξῆγο, δα δνὶὴρ ἴῃ 86 

χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον. 
Ὦδηδ οΥ εἴα 1{{16 ὙΡ οκ τοὶ Ἠανίηβ ὈΘς ορϑηῃθα ὑρ. 

καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν 
Αμράὰ παρὰ πο ἔοοῦ οὔπω. [86 τὶρῃΐ (οη6) 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ 
Ὥροι 16 568, ἰῇ Ῥαΐ ᾿Ἰϑξὶ (οὔθ) ὕρὸοχὶ 

τῆς γῆς, ϑκαὶ ἔκραξεν ὠνῇ εγάληῃ 
ἴδε ααγίῃ, . δῇ Ὧθ οτἱρα οὔἱ ΠῚ νοΐςβ με ξοι 

ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, 
85-ονεὴ Ἰἰοὰ ἴ5 τοδτίηρ, Απά θη Βὰ ογίβά οαΐ, 

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν 
ΒΌΟΚΘ ἴθ. δενβ ἐμπυμᾶσσβ {86 . οὗ βεῖνϑε 

φωνάς. ᾿ 
ψΟΐο65. 

4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, 
Δεᾶ ΨψὮρα ΒΡΟΚ6 18 86 βόνθὰ ἰδυηάθυβ, 

ἤμελλον γράφειν' καὶ ἤκουσα φωνὴν 
Τ ννὰβ ρου ἰο "8 ψυϊηθδ; δῃηῃᾷὰ μραστάᾶ νοΐοσθ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον 
οὐδοῖ ἰθὸ ρθαᾶνθῃ αν ἰὴ 3681 γοὰ 

ἃ. ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ 
ΜΏΔΕ (165) 5ΡΟΙΚ6 ἴὰς βενρὰ {ἐπιμιάοσξ, δηᾶ 

μὴ αὐτὰ γράψῃς. 5. Καὶ ὁ ἄγγελος, 
πο -θτὴ γψοῖῦ 5Βοι]ᾷ νυῖΐο, ἈΔἈπὰ τπ6 8Ώ561, 

(ὧν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
ΨΜΏΟΥΑ, 1 587 Ἠανίηδ βίοοάα Ὥροη ἴδε 

καὶ ἐπὶ ᾿τῆς γῆς, ἢρεν ᾿ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
Δα, προ ἐμ δύῃ, 86 ρα ὰρ [86 ΟΝ ΟΥ̓ έτη 

εἰς. τὸν οὐρανόν, δ᾽ καὶ ὥμοσεν͵ 
δῃὰᾶ μι 5 οτα 

τὴν. δεξιὰν 
{π6 τἰσμΐ (οπ6)" ἰαΐο {π6 Ἀξβανθῃ, 

ἐν τῷ ὧντι εἰς τοὺς αἱ ὥνας τῶν. αἰώνων, 

ἄπ {18 6 (6π6). Ἡνίηρ πο 186 8865 οὗ ἰδ ᾿ 8868, 

ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν ᾿καὶ.. τὰ εἐν 
ΨὯῸ οτοδιρα., τ)6 ̓ Ἀράνεῃ ᾿ς 8ηᾶ δε (ἰδ αρ 5) ἢ 

αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ "ἐν αὐτῇ 
ἀξ δηα ἐπὸ - φαγίῃ. δηὰᾶ ᾿ἴπ8 (ἴῃ 68) 1Ὰ 1 

καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ "ἐν αὐτῇ, 
δῇ 6. 5 8568 8ηα ἴδμ6 (155) ἱπ ΄᾿ 1, 

ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται: 7 ἀλλ᾽ ἐν ταῖς 
ἰδὲ {πιθ οί νοὶ ψ}Ὀ6; νπΐ ἱὰ τὸ 

ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, 
ἄδν8 οὔ δε νοϊὸθ οὔίμθο βονϑουΐ - 8ΏΡΟ], 

ὅταν... μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ 
ἍΏΘΠΘνο ἢὯ6 πῶν ΕΠ ρους ἴο 6 χα ΡΟ ΙΒ, 8ηα 

ἔϑοθ, ψὰϑ 85 ἴῃ 50, 
8η Ἢ πὶ 1ϑοοὺ ψΕΓ6 
8.5 ἮΘΙΥ ΟἾΠΑΥΒ, 2 δὰ 
Ὧ6 ϑᾶ ἴῃ: Ὡἷβ. μαῃᾶ 
8. 116 ΒΟΙΌΪΙ. ορθηθᾶ.. 
ΔΙΑ 6 βοὺ ἢΐ5 τῖρῃῦ 
οοῦ͵ ὕροὴ ἔμπθ 868, 
Ῥαῦ 5 16 οὔθ᾽ ὕροι 
ἴῃ6. δαί, 8 δὴ [8 
οὐἱϊθᾶ οἂΐ ΕΣ ΤῚ 8ι Ἰουά 
γοΐσθ δῦ 85. ψΏρῃ. 
δ 1ἰοὴ 'τοῦσθ. Δηᾶ 
ΜΘ 86 οτἱθᾶ οι, 
ὉΠ86 “ βϑύθ ὑδυπθυπ 
αὐὐοτοα ὑμεῖς. ΟΜ 
γοΐδθβ. ὌΝ 
4Νον ΒΒ δὴ ἐμ6 

Βα θὰ ὑπ η θα ΒΡΟΚΘ, 
: ψ85. δὖ ὑπ6 ροΐῃ 
ΟἹ ψυϊθησ; αῦ Σ 

Ὠρατὰά ἃ νοΐ οὐ 
Οὗ Ὥθδνθῃ βαὰῦ: “ΞΦθδ] 
ἋΡ ἴῃ ὑμϊησα Ὁ8Π86 
ΒΘ ὑυη 5 ΞΡΟΚΘ, 
8. ἄο ποὺ τγὶϊθ 
θὰ ἀόνῃ.᾽᾽ 5 ΔΑπμᾶ 
[δ 8ΔΏΡοῚ ἰδὲ 1 
ΒΕ δὐθηάίησ οὐ ὍΠ6 
588, 8η8 οὐ {πὸ ᾿ξασία 
τοϊδϑᾶ. πῖδ τὶσαὺ ᾿βηᾶ 
ἴο ἈΒδυΘη, 6 ἀπά ὉΓγ 
ΠῚ Ομθ ΠΟ ΤΝΟΚ 
ξοσθνοσ δηᾶ ΘΥαΣ, ΨἼΟ 
ογτοαϊθα ἴθ. ἤϑανθα 
δηδ 6 ἰμίηρβ ἰῃ 
16 δᾶ 6 δῦ 

δᾶ ἰδθ τηϊὴρ5 [ἢ 
ἀῦὸ ϑῃᾷ ἔθ 866. δᾶ 
18. ϊηρα ἴῃ ἴδ, Ὧ6 

ΙΒ ΜΟΤΟ: “ἼΤΏΘΤΘ. ΨῃἘΠ]Π 

ῬὈ6 Ὧο0᾽ ΔΘΙΔΥ͂. ΘῺΥ 
ἸοΩρΡοῦ; Ζουὺῦ ἱπ [ἢ 

ἀδὺβ οὗ 6 βουηᾶ- 
ἴῃ οὗ [88 βουθηΐῃ 88" 
Β61, ΨΏΘΏ Ὧ6 ἰ5 δρουῦ. 
ἴο ὈΙΟΝ Ὠὖβ ὑτατηθοῦ, 
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ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς 
ν᾿ 5 Βηϊσηοα ἰδ Ταγϑίουν οὔμο ἄἀοῦ, 85 

εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους 
6 ἀφοϊδγθα 85 βοοᾶ ποὺ ίο [86 Οἱ πέηβθ δ βίανεβ 

τοὺς προφήτας. 
1141. Ῥτορῃοῖβ, 

8 Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ 
Δηρα ἴδμ6 ὑοία ννΐο Τμοαχά οὐδοῦ ἴῃς 

οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ’ ἐμοῦ καὶ 
Ἄρδανθῃ, ΕΞ ΘΥ ΒΡΘΑΚΙΠΚΒ ΔΉ 2112} ΤΩ διὰ 

λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ 
Βα 5 ΒΘ νοι βοίπρ' πᾶσ ἰλκο γοὰ ἐδὰ6 

βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ 
Ὡκτε6 Ῥοοῖκ ἔπ8 (οπ6) μανίηθ θθθι ορεημοᾶ ἃ ἴῃ ἐμ6 

χειρὶ τοῦ ᾿ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ 
ἐὰς (ομ6) πανίηρβ βἰοοα ὍΡΟΣ 

τῆς θαλάσσ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9 καὶ 
ἴδε 8568 ἐ διἃ προ ἰμβ6α οαχίῃ, Απμαᾶ 

ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ 
1 ΘΩΐ ΟΥ̓ ἰοννασάὰ ἐπ6 ΔΏΒ6Ι βασι ἴο ΗἸσὰ 

δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει. 
ἴο σίνα ἰοτὴβ ἔβα ἨΐζΠ6 θοοκὶοί. αΑαπαᾶὶ ἨΘ ἰ5 βασι 

μοι Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ 
ἰοὰῶθ Ἰάκε γοὰ βῃᾷ εδϑὶ γοῦ ἄοννι ἰϊ, δὰ 

πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
ἀξ Ψ1Ὲ τακο ἱτίοσ οὗ γοὰ ἐπ οανἰΐν, ὑὰ ἴῃ ἰῃ6 

Ἀδπᾶ οξίῃο δῆδοὶ 

στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 
χαουῖΐῃ οἔγου νι ρος δνεεὶ δ Ποῆσν. 

10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιιν ἐκ τῆς 
Αμρᾶά [1ἴοοὸκ ἰῇ πές θοοκιοὶ οὐδοῦ δα 

χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ 
8ΠΑά οὗ ἢΘθ 85. 1:1 πα 1 δἰθ ἀόονῃ Δ, δὃια 

ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ: 
τναβ ἴθ 6 τποὰΐῇ οξιμθ 85 Βοαν νεοεῖ; 

καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη 
δὰ ΜΏΘΩ. Ταῖθ 1,  ναϑβ δας Ὀἱϊΐοσ {ἐπ 

κοιλία μου. 11 καὶ λέγουσίν μοι 
οαντν Οὗ τὰρθ. Αμᾶὰ τῇ6Υ ἃχξδ βασι ἰὸ ΤᾺΘ 

Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ 
1 15 Ὀϊηαϊηρ γοὶ δϑδῖμι ἴο ΡΣΌΡ 65. ὭΡΟΣ 

λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ λώσσαις καὶ 
θοῦ 5 ὃια ἰο πϑίδζοῃξο δηᾶ ο ἰοῦσι ο5 δῃηά 

βασιλεῦσιν πολλοῖς. 
ἴο ΚΙηΡ5 Ταϑην.- 

Ϊ Καὶ. ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος 
Δηὰ ννδϑβ σδίνθσ ῃ ἴο τὴ τϑεᾷ ΚΘ 

δάβδῳ, λέγων Ἔγειρε καὶ μέτρησον 
ἴο βίβξ, (οῃ 6) βαγνίηρ Εΐδο νοῦ ᾧὦρ δη6 Ὠ]ΘΘΒΌΤΘ γΟᾺ 
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{886 ϑϑογχρᾶ δβϑογοὺ οὗ 
αοά δοοοσαϊηρ ἴο 
186 ρμοοῦ πον ΜΏΪΘΩ 
ὯΘ6 ἀθδοϊδγοα ἰοὸ Ὧϊδ 
ΟὟ 51αῦὸϑ ὑῃ8 ὑσορἢ- 
οὖς 15 ἱπαθϑρᾶ ῬὈσζουρῃῦ 
ἴο 8 Βηΐ5}.; 

8 Αηὰ ἰῇ νοΐδσθ 
ἰμὺ Σ πδαγσγὰ οιυῦ 
Οὗ Ὠθδνθὴ 15 5068 Κ- 
5 ϑθδΐὴ ὑὶῖ πὶ 
8η ἃ πΒαγίηρ: “60, 
ἴδια 88 ορϑῃβθαᾶ β010}} 
ἰμδαὺ 5 ἰῇ ὑμθ Βαπᾶ 
οὗ ἰῇθ δῆρειὶ ψ80 
ΪΒ βδηαίϊηρ ΟἹ {6 
883 8ὃη ἃ οὐ [88 
ραγίῃ." 9Αηᾶ 1 πϑηΐ 
ΜΌΥ ἴο 6 δῆρϑιὶ 
δηα ἰοϊὰ πἷπὶ ἰο ρῖνθ 

ΙὯΘ ἐμ 110016 5ΟΓ͵ΓΟΙ], 

ΑΠα, ὯθΘ καἱα ἴο τηδ: 

ΤΆΚΟ ὁ δηᾷὰ ραΐ 
1 ρ, διά ὁ 1} 
ΤΆΔΚΘ ΥΟῸΣ 6 δὲ - 
ἰδγ, αὖ ἴῃ γοῦν του ἢ 

 ΜΜῈι Ρ6 5υϑθοὶ 85 
ΠΟΙΟΥ͂. 10 ΑΠΑ͂ ΤΣ ἔοοῖξκ 
ὑπῃθ 1016 5670} οὖ 

οὗ ἰῃ6 παπᾶ οἵ {μὲ 
ΒΏΒ6Ι δῃὰ αἱ 1 τῦῷ, 
δὴ ἴθ ΤῺ τοι ἢ 
1 τψϑ δνοοῦ 85. οη- 
εν; ὰὺ ψΏΡΩ 1 Ὠϑᾶ 
οαΐθῃ ὁ ὍΡ, ὮΥ Ἀ61- 
Ιν ψὰ5 ταϑᾶθ Οἱξίου. 
11 Απαὰ {πὸ 5δϊᾶ ἰο 
Ιχ6: “Ὑοῦ χϑὺ ὈΓΟΡΗ- 
ΘΕ ραΐϊηῃ τὶ γχο- 
Βατὰ ἴο Ῥϑορὶθβ δῃάᾶ 

Ἵ πϑοϊοθ δῃαά [ΟΠΡΊΘΚ5 
ΘΔ ΘΩ͂ Κίηρπ.᾽ 

11 ΑὨᾶ ἃ ζΓερα, πκ6 

8 τοῦ ψὰβ δβὶν- 
ΘΟ 516 85. 6. πϑἱᾶ: 
“οὔ ὕὉ0 δια ΙΘΑΒΌΣΘ 
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τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ 
1ῃ68 αἰνίμλο παρ δέου οΥ̓͂ ἰῃς σοῦ ῳῃά ἰδ 

θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν 
ΑΙΐδ . 8παᾶ [6 (οΠ65) Ὑνοσϑηϊρίηρ πῃ 

αὐτῷ. 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν 
1. ἈΑμὰ ἴῃβς. οουτίνασα [86 (οὔ6) ουΐπίάς 

τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν, καὶ 
ΟΥ ἰῃῇε ἀϊνίηο μαριίδίίοαη ἴῶχονν νοι οὐὐ ουδιαάθ, δηᾶ 

μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη 
ὩὭο Ὁ ὀ νοῦ 5Ποι1α τθαϑιγο, Ὀθοδαξα ἐξ ννὰ5 σίνθαι 

τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 
ἴο 6. ποίϊοηϑ, δ ἰῃ8 οἷν ἴὰ8 Βοῖν . 

πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ 
ἴον 1] ἔσθ 16 οὰ ΤΟ 5 Σοσὶν δᾶ 

δύο. 8 καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν 
ἐνο. Αμα 158..81} σίνθο ἰοΐθς ἱχψὸ νυλίθββθϑ 

μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας 
Οἔτηθ, δηᾶ ἰῆῃδν ΜΠ] ῬΡσόορβθδν ἄδν85 Τπουβϑηα 

διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένους 
ἔνο μυπατοαᾶ ΒΙκίν, Βανί Ὀθο γον δρουξ 

σάκκους. 4 Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ 
Βϑοκοϊοίῃξ.: ΤοΞα ᾳὅτὸ ἰδπα ἔνο οἷίνα ἰγεὸβ δῃηᾶ 

αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ 
6 ἔνο ἰ᾿διηρβίδι θ ἐμ (ο65) ἴῃ β'βῃῷ!ξἑ οἱ ἐπε. 

κυρίου τῆς ἑστῶτες. 
Ἰοτάόῦῖ οξίῃο θδιίΐῃ βανὶηρ βἰοοᾶ. 

ὅ καὶ εἴ 6ΟῸΘϑτις αὐτοὺς θέλει 
Απαᾶ 1 ΕἾ 4 ..24741:] 13 λεεν 5 ΨΚ 

ἀδικῆσαι, ᾿πτῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ 
ἴο ἐγοδαΐῖ Ὁποῦ θΙν, τα ἴ5 ξοϊὰρ οὐὖὐδό οἵ ΟΥ ἰῃς 

αὐτῶν καὶ 
οΥ ἴθ δδιηᾶ 

κατεσθίει - τοὺς 
δε 2} 15 1 15 οαϊϊηρ ἄονψῃι 16 

ἐχθροὺς αὐτῶν: καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς 
ϑηθχηΐοα οὐ ἵμπευα; δηᾷᾶ 1 δϑῆσομπο ββουα Μ1Π1 {μοὶ 

ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν 
ἰο ἰτοδὲ τυ ἰθοιθν, ἰμι85 ἰὉ15 Ὀἰηάϊη θ᾽ Ὠΐγὰ 

ἀποκτανθῆναι. 6 οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν 
ἴο 6 ΚαΠ1δὰ. Ὑμ656. δῖ βανίῃβ ἰῃ8 διυίμουῖν 

στόματος 

κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς 
ἰο βΒῃηαΐαρ ἐἔβμθὸ ἤθανθῆ, ἰῃ ογᾶρυ ἐμαὶ ποΐ γαίῃ 

βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας 
ΤΑΔΥ ταοϊβίθα ἰμ8 ἄἀδσ58 οξίδμε ῬΧΟΡΘΟΥ 

αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν͵ ἐπὶ τῶν 
οὗ ἰβοίω, δῃᾷ ϑδυϊμοσιν ἴδον ὅτ πανϊὴρ ΡΟ 86 

ὑδάτων στρέφεν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ 
νναῖοτβ ἕο 6 ἐυστΐϊπ ρ με πο ὈΙοοᾶ πᾶ 
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ῃ8 ἰδρῖα [ϑ5ϑποίτ- 
811 οἵ αοαλ δηά 
ἰῇ8 δ᾽ δηᾶάᾶ ἐῇοβα 
ΜΟΥ ΒΏΙΡΙρ ἴῃ ἰὐ. 5 Βαϊ 
85 ἴογΓ (8 οσουγίναζα 
ἐμαῦὺ ἴ5 ουδίαθ ἐπ 
ἔθ 16 [βῃούμδτυ }, 
οαϑδὸ ὃ ΟἿΟΣ οὐ 
δ ἃ ἂἂόο ποὺ :γ68- 
διχθ Ὁ, Ῥδοϑαβα ἱἐΐ 
Ὧδβ5 Ὀδθ ροίνθῃ ἴἰο 
86 ἡϑύϊοῃβ, δῃηα ἔμθν 
111 ὑΥβ8.2}016 ὁ 6 ΠΟΙΡ 
αἰνν πηδογίοοῦ ἔοσ ζοτ- 
ὑγ--ῦνο τηοηΐῆϑ. 3. Αμᾶ 
1 Ψ}|1 οαυδο ν ὑνο 

ψἰθϑϑε ἰο ὈΓΟΡἢ- 

ΘΩΥ 8. ὑπουβδαηα ὑνο 

Ὠπηασγορα δηα εοἰχὺν 

δ αἀγθϑβοα ἴἢ 586 κ- 

ο]ο ἢ. 4 ΤΏΘδΒΘθ 816 

[5Υ ὈΟΙχοα ὉΣ}] {8 

ὕνο οἷΐνθ ἔθ δμᾶ 

[516 ὕχο ᾿ϑιηρϑίδηαβ 

διηα 81:6 δἰδησαίηρ Ὀ6- 

ἴοσθ 6 Τιογὰρ οὗ [6 

Θδσίῃ. 

ὅ Αὐ 16 ϑδῆγοιθ 

νηΐ ἴο ΔΙ. ὑΘ., 

Ὦτθ ᾿ἰϑβθϑ Του ἔσο 

Ποῦ του δηᾶ ἀ6- 

ΨΟΌΓΚ ὑπο Θ,ΘΙΏΪΘ 5; 

δηὰ 11 δῆγομθ βῃου)α 

ψϑηῦ ἴο Ὠδῦτ {δ 611, 

ἴῃ [Ὡἰ5 ΙἸΔΏΠΟΙ Ὧ6 

ταδὺ 6 ΚΗΙΘά, 6 ΤΏΘΞΘ 

Ὦδνθ ὑπμθ. δυποῦῖν 

ἴο 5ηὺ Ρ Ὠθανθὰ 

[18ὺ πο ταῖῃ β5ῃμοιπᾶ 

411 ἀυσίηρ [πὸ ἄδν5 οὗ 

ἐμοῖσ ῬσΟ νυ ὴρ, δηᾶ 

176 ἤν δίπουν 

ΟΥ̓́Σ [886 ψαύθυς ἴο ΓῺ 

ῆθαλχ ἰηΐο ὈΙοοα δῃηῃᾶ 
τ ΠῤΠὖῤὁἜἝὅἜἕΦέἨὌέ΄ΠἔἘΠρ  ᾿᾿᾽᾿ΡΡΡ᾿....ς...... 

1: αοἄ, ΚΑ Θν18; σομόνδῃ, 717, 40 Τὴ Τιογσά, αν εν σιδ; Π8 αοᾶ, 

σι [86 Τιογχὰ αοᾶ, Ατπὶ 1,2. 
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πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις 
ἴο ϑιαῖίθ 

ἐὰν θελήσωσιν. 
Δ ΟνΟΣ [Π6Υ χαϊσῃΐ ν 5}. 

7 καὶ ὅταν - πελέσωσιν τὴν 
Αμα ΘΟ νΟΥ ἴδον βῃουϊᾷ Βηϊσἢ 1ῃ68 

μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ 
ψυϊ 655 ΟΥ θα, [6 ΠΕ Ρροαδσέ {δ (ΟΠ 6) 

ἀναβαῖνον ἐκ 
βίο Ὁ οὐδοῦ δα 

αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει 
{θ᾿ ψ8Σ δηα. Ψ11} σΟΔΟΊΙΕΥΣ 

ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8. καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν 
1 111 ΚΗΙῚ {μοχη.: ᾿Απὰ τῆς 8116 (Ὀοᾶν) οὗ ἴῆϑχῃ 

ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης 
ἜΡΟΩ ἴῃ6 ῬὈγοδᾶ νὰν οὔθ. οἷν 1τῃὴ8 δτοαῖ, ΄ 

ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ 
Ν..,22}{{}9} 15. θη Ν Τα] βᾶ ΕἸΟΣΕΨ ΚΡ ΕΝ ἘΣ ϑοάοζη δῃᾶ 

Αἴγυπτος,. ὅπου καὶ ὁ -- κύριος. αὐτῶν 
Ἐδνρὶ, δέκ 8150 “με. Τιοχά ΟΥ̓ τοῖα 

ἐσταυρώθη. 9. καὶ βλέπουσιν. ἐκ 
τνα5 δ ΟἹ βίβδίκο. Αμᾶ μον 816 Ἰοοκίηρ δ οἱῖΐ οὗ 

τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν 
16 ῬϑΟρΙθ5 δρᾷ ὑγίρος διπᾶ ἰοῦσα δῃά Ὡδίζοηβ 

τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ 
186 ξδθὰ (ρον) οἴ ποτὰ ΟδΥ5 ἰῆσθοθ μπᾶ 

ἥμισυ, καὶ. τὰ «πτώματα αὐτῶν οὐκ 
ΔΙ, 8.4 ἰῇε Φ8Π|ὸὴ (Ροαί65) οὗ θα. τοΐ 

ΘΌΨΞΒ5 

αὐτοὺς καὶ 

ΡΝ 

ἀφίουσιν ᾿πεθῆναι εἰς 
ΤῊΘΥ 8516 τοις ξο οὔ -ἴο 6 ρπὲ - Ἰηΐο 

μνῆμα: 19. καὶ οἱ κατοικοῦντες 
ΤΩΘΙΆΟΥΊΒΙ (ἰοτ}). πα ἰμ8 (ο 65). ἀννθιηην 

ἐπὶ τῆς γῆς“ χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ 
ὌΡΟΩ 6 φασί 8τὲ γϑ]οϊοίησ ρο. ἐπε δπᾶ 

ες εὐφραίνονται,: ᾿ καὶ . δῶρα 
ΘΧΘ ΤᾺ ΔΚΙΩΡ ἐπ σάβεῖνεβ νυν 611-τηϊη θα, ΔΩ͂ [2 8} 5] 

πέμψουσιν ἀλλήλοις, .-. ὅτι οὗτοι οἱ 
ΤΟΣ Μ}11 βαῃὰ ἴο οὰβ δποίβευ, Ῥβοϑιιθβα ἴμθθοβθα [88 

δύσ προφῆται ἐβασάνισαν ᾿ τοὺς. 
ἔνο [92 .15}9}67-ἀπτ] τονταθιίθα ἴῃς (ΟΠ 65) 

κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 
, ΑΘ, ἌΡροΟΩ πα δδχίῃ. 

11 καὶ μετὰ. τὰς. τρεῖς. ἡμέρας καὶ ἥμισυ 
ΝΝ Αῃάᾶ. δέος. πὲ ἰῆσεα ἄδυὺβ βπῃὰᾶ ΜΙ 

πνεῦμα ζωῆς - ἐκ -τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν 
Βοϊσιὶ Οὗ 6. οὐδοῦ 6 αοά εηΐοσρα ξ:ἢ 

αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ: τοὺς πόδας αὐτῶν, 
τΆθχα, χά ἴμεν βΒίοοῦ πρὸόὸῦ {π6 2εε οὗ ἤθη, 

καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς 
δὰ ἔθεχ διοαῖ 2611 οοΐο ὑροὰ πμ6 (0065) 

1ἴη6 φαΐ ἴῃ ΘΝ ΡὈΙαΡΘ 85 οὔΐβῃ δἃ5 

τῆς: ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ 
ΜΙ ΔΚ Ὁ 

γε δρᾶ 
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ἴο 5ὐῖκο ὑπ θδτίῃ 
ψι ονοῦνῦ δογὺ οὗ 
ὈΪδσθ ὃδ5 οὐνθῃ 85 
ΠΥ 5}. 

7 Αμαά σθαι. ἔμον 
Ἦδνθ Βηϊσηθα ὑπμοὶν 

Θ᾽, ὑπ τὰ 
Ῥοαδ ἐπα δβοθῃαβ 
οὖῦ ΟΥ ὑβθ. δθυϑὰ 
ΨΜ}Π1Π τβκο ψῶῦ σἱτῇ 

ἐῆθι δα ΘΟΠΘΈΌΘΥ 
ἴθ δὰ ΚΠἼῚ ἤθη. 
8 Αῃμὰ ὑοῦ σοῦθϑ865 
ΨῺ1Μ Ὅ6 οὐ ὑπ Ὀγοδά 
ΨΥ Οὗ ἰδ ρυϑαῦ 
οἷν ψΏΪσΏ 5 ἴθ ἃ 
ΒΟΪΤΙΡΙΔΙ. 5656. ΟΔΠΘΩ͂ 
ΒΟΔΌΙΩΏ δῃᾶ. Ἐρυρῦ, 
ΜΏΘΓΘ ὑπ6ὶγ Τιοσὰ τὰβ 
8150 τ ρβ]θᾶ, -9 Απᾶ 
ὕῇοβα οἵὔὐ 6 ῃθρὸ- 

ΠΡΙΘ5. δῃᾷ {{Ὶἢ0} 65 πᾶ 
τοῆρθ δηαἃ παίϊοβ 

ΨΜΠΗ1 Ἰοοῖς. αὖ ὑπο ῖγ 

ΟΟΟΥΌΞΘΒ ΤῸΓ ῬΏΓΘΘ πᾶ 
8 ὯΔ αἄδνυ5, δῃᾶ 

μον ἄο ποὺ ἰθὺ ἐμοῖς 

ΟΟΥ̓ΌΒΘ5 6. Ιαἰϊᾶὰ. ἴῃ 

8. ἴοσαρ. 19 Δηα ἰποβα 
ἀνθ πρ οἡ 6 ϑδσίῃ 
ΤΌ] οΣοΘ οὔ ὑμθι 

ϑηα δον ὑπο ϑαῖνοα, 
δὴ ἃ μον 1 κπβοηᾶ 
ΒἰΔὺ5 ἴο Οὴδ᾽ ΒΟΥ, 
Ῥασδῖθθ ὑπθβϑὲ ῦτο 
ῬΣΟΡμο οί ἐοΥτΘἢ ἔδα 
ἔμοβα ἀνϑιηρ οὐ {86 
ΘαὮ. ΝΞ 

11 Αὐ ὦ αἴ [ῆθ 
ἔμγεθ δ Π6 ἃ ΠΔ12 ἀδὺ8 
ΒΌΪ 1 οὗ 136 ἔγοη σοῦ 
Θηὐοσοα ἴοὸ (θη, 
διὰ ὑμϑν βίοοά πρ- 
ΟἹ ὑπαὶ ἔθθῦ, δπᾶ 

δτοϑὺ ἴδθασ 1611 Ὁροῖ 

6 οηθηνθ5 ΟΥ πολ. 

1101] 

θεωροῦντας αὐτούς" 12 καὶ. ἤκουσαν. φωνῆς 
ῬΦΒοΟΙάϊη 5 ἴοτα; δηᾶ {πον Ἠδδασζαά οὗ νοϊσα 

μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς 
δτροαῖ οὐ οὗ 6 θᾶνθῃ ΒΘΣΊΩΒ το θα 

-ὐΑανάβατε ᾿ ὧδε, καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν 
Θορ χοῦ ῈΡ οσο, δηὰ ἐμπὲν βίθουρεα σῷ ἰηΐσ: ἐπα 

οὐρανὸν: ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς 
Βθανθὰ ἷπ' 6 οἱουᾶ,. δηᾶ Ῥβ;θΙα [1.0] 

οἱ - ἐχθροὶ αὐτῶν. 18 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
Δαν Απὰ ἴὰ ἰμαὺ (6 ΒΟῸΣ 

ἐγένετο. σεισμὸς : μέγας, καὶ τὸ δέκατον ᾿ 
οςοιυτοαᾶ [φασὶ 5μβκίηρ ετεαῖ, δᾶ ἐᾷς ἰφαῖῃ [ρᾶΣὶ] 

ῆς ᾿πόλε ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν 
δὲ τῆ νϑθοο 161], ΄ δῃηα. - Ψογο Καρα . 1 

τῷ. . σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες 
ἴδ -[ΘϑΣ ἢ 15 κίηρ ἈδΙηθ65." ΟΥ̓ ΤΏΘΕ ἰουπδηαβ. 

ἑπτά, καὶ - οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο 
βανθῶ, δῃμᾷ ἴμ6 Ἰοέζονοσ (ὁ π65.) ἴ᾿ τ Ὀδοδτηθ 

καὶ“ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 
Δ παν ξανθὸ βίουν -ἰοΐῃᾷε αοά οὔίῃε ἤράνϑῃ. 

14. Ἢ Οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν: ἰδοὺ ἡ 
6 Ψοα πὸ. βεσοῃα -τνϑηΐ Ὁ; ἸΟΟΙῚ ἴδ 

Οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται. ταχύ. - 
Ἅνοο. ἐμὲ ἐμιτᾶ 15 σοταϊηρ ΟΌΣΟΚΙΝ, 

1δ᾽ Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ 
Απᾶ τῃ6 ᾿βανϑηίῃ. 8561 ἰτυπιροίεα; δηα 

ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, 
Οσουτχτοα νοΐοο5 τοδί ἕὰ ἰπ6 Ἀφᾶνθε, 

λέγοντες Ἐγένετο ἡ Βασιλεία τοῦ κόσμου 
Βα Βοσαῦθ ἴδε κΚίηραομη Οὗ ἴπ6 τνουϊὰ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, 
ΟΥ ἰῃα - ̓ ιοτὰ οὖυ διὰ οὔίβεο Ομγτίβι οὗ ἴτω, 

καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
88 86 1} ταῖρῃ ᾿ίο: {886 885 οξίῃμε. 8868. 

16 “καὶ οἵ εἴκοσι τέσσαρες. πρεσβύτεροι 
: Απᾶ {π6 -ὑνγθηΐν--. “ ΤΟΌΧ ΟΙαΘσ Ρϑύξοῦϑ 

οἱ“ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καθήμενοι ἐπὶ. 
ἐπα (σ 65) ἰῷ βδσμβὲ οξίμε σοῦ (οπ65) βιερ ὌΡΟΣ 

τοὺς θρόνους ᾿αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ ΄. τὰ πρόσωπα 
τ86: - [Ὥχομδϑ οἵ ἔμϑῖα ἐμὰν 5611 ἀροὰ πε΄. ἔϑδοθβ 

αὐτῶν ᾿. καὶ: “προσεκύνησαν “- τῷ ὋΣἼ6Θθεῷ, 
ΟΥ̓ ποτὰ - δμᾶ τ ἰὸν ΟΥΒΒΙροα, ἰο 86 --: αοᾶ, 

1τῇϑλέγοντες: Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε;: 
ανπα 5 ψε τὰς εἰνίηβ 8 Κ5 ἴο γοῖ, Τιοτᾶ,. 

ὁ θεὸς, ὁ παντοκράτωρ, .. ὁ ἜὍἄὦὧν- 
τ 6 ἀοά τὸ ΑἸχαϊσῖν, ΄ (6 (ομ6) Ῥείῃξ 

καὶ ὃ ἦν, ὅτι. εἴληφες ᾿- τὴν! 
δηᾶ-: ἴδε (6) νψνᾶβ, ᾿θοβϑᾶβαε. σοὺ Βδνθ ἰδίκεα (πα 

ΠΑ ΦΖομονδῃ, 01,8.18,14,16-δ. ΤΙ, ΑΝ Εν", 
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ἔμποϑδθ Ὀθμοϊάϊηρ ὑΏθλ. 
12 Αηα πον Ὠθατὰ ἃ 
Ιου νοΐοθ. ουὔῦ οἵ 
Ὠθδύθῃ 5. ἴο μι: 
“Οοθ οὐ ΠΡ ὨΘ6Γ6." 
Αμᾶ ὑὸν νοῦ ἃρ 
ἰηῖΐο Ὠδϑύθὴ ἴῃ ἰδθ 
οἰοιά, δια ὑποῖῦ οῃ- 
ΘΙΏΪ6 5. 6 ῃοΙἃ ὑμθιῃ. 
18 Αηάα ἴῃ. ὑῃδαῦ ΒΟῸΣ 
8. σοῦ θασύ δλαῦδκο 
οσουττοῦ, δηα 8. θη 
οὗ {μ6 οἰἱΐν. 1611; δαά 

βονθῇ ᾿ ὑποιϑδηα Ὁ6Γ- 
ΒΟΏ ΜΟΙ Πρ ὉΥ 
{π6. φαυασδκο, δηᾶ 

16. τοδὺ ὈθΟδΙΏ6 
τσ θηθα δα ραν 

ΒΊΟΥ. ἰο 6 Αοάα οὗ 
Ἀρδύθη.. ᾿ 

14 ΤῊΘ6 βϑοοῃῶά ῸΘ 
ἱξ Ῥαβὺ. ΤοΟῖ! . ΤΏΘ 

τιϊγτα -πτοα 5. σοχλΐηρ' 

αὐ] ΟΚὶν. : 

15 Αηᾶ πῃ βϑνυθῃῃ 
ΘΏΡΟΙ ὈΙΘῚ Ὧ15 ὑσῃ" 
φοῦ Αὐά Ἰοᾶ νοΐ 65 
"ὉΟΟΙΤΘΩ͂ -ἰη Ξ ὨΘΘΥΘΏ, 

Βοσηθ: “ἸΏ Κιηραοπι 

οὐ ἰδ - μου Ὧ85 

Ῥδοοίῆδ.. (86 ΚίηραοΙΣ 
οὗ οὖ Πιοσζα ἀπά. οὗ 
Ὡἷ ΟὨΕσὶθὺ, δῃᾷ Ὧθ 

11 τα]6. ἃ5. Κίηρ ἴοσ- 

ΟΥΟΥ Θηα δνοχ.". 

16 Δηᾶ. ὑπὸ ὑψθηὺν- 
ἔΟῸΓ ΟΙἹΑΟΥ . ῬΟΓΒΟῺΒ 

ΨΏΟ ψοῦα βθαϊθα Ὠ6- 

ἔοτγθ αοα Ὡροὴ ὑοῦ 

ΦῬΏΓΟΙ 65. 1611 ὉΠΡΟῚ 

ὑμεῖν ἴϑοοϑ δῃᾶ δ σ- 
βῃίροα αοα, 11 βαγίπρ: 
“(Ὑγὸ μὴ γοῖ,, ὅθθο- 

γ 8" .αὐας {86 .Α1- 
ταϊσ αν, 86 στ ΨΏΟ 
ἷξ 8:4 ψΟ ψΨ85, ᾿6- 

οϑῦβα γοι παύθ ἰδθῃ 
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δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας: 
ΡΟΘΟΙ οἴγνοι ἐπα δτοδΐὲ δῆ νοῦ τοϊρηθᾶ; 

18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν 
δα 1ῃ6 πϑίλοηβ ννεσα χηϑᾶθ σϑί 1], 8Πη 4 δα 

ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν 
ἴῃς Ψψτιϑαίλ οἶγοι δοὰ ἐπθὸ βρροϊηίθα ἐἴχηθ οὗ ἴῃ 

νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν 
ἀεβα (οὔ θ5) ἴο Ὀ6 ἡπάξεα, δηᾶ ἴο ξῖνα ἐπα 

μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις 
τονναστα ἰοίῃθ 5ῖᾶνεβ  οὖνοι ἰοίῃθοὸ φσχορμαίβ 

καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς 
δῃάᾶ ἴο ἰὼ ᾿ ΠοΙν (οΠ65) δηα ἰο [86 (ο165} 

φοβουμένοις τὸ ὄνομά. σου, τοὺς μικροὺς 
ἐβδυίηϑ ὯΘ πδῦθ οἔγψοι, ἔπε 5181] (0) 65) 

καὶ. τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι 
δά ἐμὸ ρτεδὲ (οἢ65), ϑδῃᾷ. ἰο οοσχιρξ [ὨΥΟΌΡΗ 

τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 
186 (ο65) σοσσυρίϊν πτουρ ἰδς δδγίῃ. 

19 καὶ ἠνοίγη ὁ 
ΑΔ 85 ὁροῆθα Ὁ ἴῇ6 αϊνίπα μαρϊζαίϊοη 

τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὥφθη 
οὐίμε αοα ἐπε (ομ6) 1π ῇ6 πθανθῆ, δηα νγᾶβ 56 θῇ 

ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ 
18 δι οἔίῃε οονοηδηΐ οξ τω ἰῇ ἰδ 

ναῷ, αὐτοῦ: καὶ ἐγένοντο ἀστραταὶ 
αἰνῖας Βαρεδιοι. ΟΣ Πῖτα; δῃα οσοιστοα ρα μη 55 

καὶ φωναὶ: καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ 
δη8 -νοῖϊοθο5 δὰ ἰδλυαηᾶσδγβ δηα [Θϑυἢ ᾿5μακίηρ δᾶ 

χάλαζα μεγάλη. 
811 τοδί. 

ναὸ 

12 Καὶ σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, 
Δλα 5:5 ϑχθαῖ νὰ5 Β6θὴ ἱπ 86 ἤρδνϑῃ, 

γυνὴ περιβεβλημένη ’ τὸν ἥλιον, 
ὉΤΟΤΩΆΒΕᾺ Ἀνὴρ Ῥ6 6 ἐσοννῃ δροσὲ {86 ΒΏ, 

καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, 
Δα ἱῃα τῆοοῦ ππηάθγηθαίῃ 6 ἔοεξ. ΟΣ Πεδσ, 

καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 
ΔΠΩΒ Ὡρο [ῃ6 ἤθδὰ ΟΥ̓ ὨΘΥ [Ὁ χη} 2} 

ἀστέρων δώδεκα, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα" 
ΟΥ βίδυβ ἵψεινο, δι ἴα ὈΘΙΙν ἈΔνΊ 8; 

2 καὶ κράξει. ὠδίνουσα - καὶ 
Δ 586 15 ΟΥΣΊΩΒ οὐ Ῥεΐηρ ἴῃ ὈΙσΊῃ Ῥϑίη5 

βασανιζομένη τεκεῖν." 
Ῥοϑίηβ ἰοστηθηΐθα ἰο είν Ὀἰσίῃ. 

δηπᾶ 

3. καὶ ὥφθη ἄλλο μεῖον ἐν τῷ 
Αηὰ ννὰβ βθθῇ οἴμος σῆμ δε ἐπὸ 

οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, 
Ἀθανθ, δα Ἰοοκὶ ἀγαϑοιῃ Ξτοαῖ ἔδοεν-ταα, 

ἢ ΟΣ 
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ΨΟΙΪΓ στθαὺῦ ῬΟΟΥ δηᾶ 
Ὀθρὰῃ σὐ]ϑ 85 Κίηρ, 
18 Βυῤ 86 πϑύϊουβ 
Ὀθοδῖθ τ ΏΖΟ], δηᾶ 
ΨΟΌΓ ΟὟ ͵ϑὺμ ΟΔΠ16, 
δη41 [86 δρροϊηὐδᾶ 
πθ ΙὉΣ 6 ἀδβδᾶ 
ἴο 6 υᾶροᾶ, δῃὰ 
ἴο σῖνο [8611] τοι ασά 
ἴο ΥγΟῚΓ 5ανθ (ῃ8 
ΡΙορβοὺβ δπᾶ ἴο 
ἴπ6 ὨΟΙΪΥ οὔθ δῃὰ 
ἴο ὑβοδα ἔρθδσγίηρ 
ΨΥΟῸΣ Ὡδιηθ, 6 5118]] 
διὰ ἰῃ6 ρραῦ, δῃὰ 
ἤζο Ὀτΐῆρ ἴο ταΐϊῃ 
056 τυϊηΐηρ {86 
Θαγί." 

19 Απαὰ {μ6 ἐδθιρ]α 
[5ϑῃσίιδῦ} οὐ αοὐ" 
ὑμαὺ ἰ 'ἴὰ μϑᾶνθῃ 
ὟΔΞ. ΟρΡδϑηρᾶα, δῃηᾷᾶ 
[86 ΔἸ. οἵ ἢΪ5. οογϑ- 
πϑὺῦ ψΜὰΒ βθθὴ ἴῃ 
ὨΪϊ5 θαθθ [58Π060- 
870]. ΔΑηᾶ ὑμοσα 
οσσαστοα ᾿ἰρηηϊηρ5 
84 νοΐορς δῃᾶ ἐμυπ- 
ΟΟΥ5 80 δὴ θδχίῃ- 
αὐλῖθο δηὰ 8. γρτϑδΐ 
ὮΔ,1. 

12 Απηᾶ 8ἃ ργϑδαὺ βρῇ 
85 5660 ἴῃ 

Ὦρανβ, 8 ΜΟΙΊΘη 81- 
ΤΑ ψὶ (6. 501}, 
δα {Π6 το ΨΜ85 Ὀ6- 
Ὡραία ποὺ ἔθοί, δηᾷᾶ ἢ 
ΠΘΡ οδᾶ 5 ἃ. ΟΥΟ 
ΟΥ ὕψϑῖνθ βδὔβϑυξ, δῃηᾶ 
5ὴ6 85 Ὀσορηϑηῦ. 
2ΑΠΩ͂ 51ὴ)6 οὔθ. οὧἱἵ 

Ρδὶῃβ .δϑηᾶ 
ἴῃ ΘΙ ΔΡΟΩΥ ἰο ρἷὶνθ 
Ηἱτν. ΜΝ 

ὃ ΔΗ δηοίδοσ βἰβῃ 
ψὰβ βδθθὴ ἰῇ Ὠρθδνυθῃ, 
δια, ΙΟΟΚ! ἃ φτραῦ 
ΕἸΘΙΥ -ΟΟ]ΟΣ ΘΑ, αἀΥ̓ΔΡΌΗ, 

Π'’ὲὺ -----------.  -  .--,ς-ς-ς-.--- ὁ. ΠΠΠΠὃΠΠρΠρὅΠ5΄΄΄΄Γἷ“““.΄....... 

᾿.1985 Οοα, ΑΚ ρΘνη 7818, Τομονδῃ, σΖη, 
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ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ 
Βαν 5 ἤθδᾶβ βονθὴ δῃὰ ΒΟΧΣῺΒ τ δῃᾶ ὉΡΟῚ 

τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ 
116 ῃϑϑδάβ οξι ΕἸ 2 ο αΙἸ Δα 8, δᾶ 

ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν 
186 ἐδὶ11} ΟΣ ἰδ ἀγδβίηθρ ἴμ6 (ῃϊτὰ [ρ8Ὶ] ΟΣ 8 

ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς 
βίδυβ οὔίῃθεο μοᾶάνθῆῦ, δῃᾷ 1:ῆχον μοι 

εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν 
ἰηῖο ἰῇ ὸ φδτίῃ. αΑαπμᾶὰ 6 ἀγαθοῦ 885 βίοοα 

ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς ελλούσης 
ἴῃ δἰίσῃ: οὔθ ψνόοσϑὰ ἐπε (ο;6) οἰηρ αρουὶ 

τεκεῖν, ᾿ ἵνα ὅταν 
ἴο βαῖνϑ Ὀϊσίῃ, ἴπ οτάου ἰμδὲ ὙΏΘΏΘΨΟΓ 

τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς 
516 5Πομ]ᾶ ρσῖνο Ὀἱσ δα [4106] ΟΥ ΒδΣ 

καταφάγῃ. 
1 τοϊρὴηϊ ϑδΐὶ ἀνῇ. 

ὅ καὶ ἔτεκεν 
ΔΙΗὨΩ͂ 586 δᾶνθ ἱστία ἴο ΤΏ4]6, Ν᾽. 2200] 

μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν 
5 ρος ἔο Ὀ6 ΒΡ ΘΥΙΏΝ 8} ἴθ πδίΐοηβ 1ἢ 

ῥάβδῳ σιδηρᾷ: καὶ ἡρπάσθη τὸ 
βίδεξε ταδᾶθ οὔ σοῦ; δὰ νν85 βῃβδίςοῃες ῦ ἰδ 

τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς 
ομα ΟΥ̓ΒΘΥ ἰονατα ἐθ οὐ δηάᾶ ἰοννασχά 

τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν 
τὴ. ἴμσχομθ οὐ Πίἴτῃ. ΔΑῇμαΑ͂ ἴ8 6 οσηδἢ Ηρα 

εἰς τὴν ἔρημον ὅπου 
ἰηΐο (ῇ6 ἀδβοϊδαΐθ Π88}4], δ... 21:1. 

ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ 
Σ εκ" ΠΕ ΥΩΞΙ πανΐηβ ὈΘΘῺ ρσορασοᾶα ἔγοτιλ  {δ6 

θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν. 
αοᾶ, ἰἱπογάοσ ἰδὲ ἐμοῦ ἴδον τῇδ Ὀ6 ΠΟΌΓΣΙΒΠΙΩ 5 

3. . - ᾿ ΄ ΄ ε ΄ "Ἢ 

αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 
ΜΔ, Ἶ δ. 5 ὡ τῃουβαθα ἔνο Βυπάτεα βἰχίν. 

υἱόν, ἄρσεν, ὃς 
ΒΟΏ, 

ἔ ἔχει 
586 15 μαν]ηϑ 

7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ 
Απϑὰ οσουγτοά ὝΔΓΙ ἴὰχ ἴῃ6. ἤρδανϑῃ, ᾿ἴπ6 

Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ 
ἹΜΊΟΒΔ6Ι δα 9.1} ΘΠ 8615 ΟΥ ὨΙΤᾺ ΟΥ ἰδ6 

πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος: καὶ ὁ 
το πνΝ ΨΏ δα ἄτγαροι; δα {π6 

δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 
ἄγδθοπ ψασχθα δὴ ἰδ ΔΏΕΒΘ]5 οὔ ἰΐ, 

8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος 
ΕΥοἰο το ἱξργονρᾶ βοησ, ποῖ-ρυΐ Ῥῖδςσθ.. 

εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ 
Δ ουΠα οὔίδοια γοὲ ἰπ {πὸ μθάᾶνβῃ. Αμά 

ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις 
τῦῖϑ σον ἐμ ἄταθσου ἰμ6 στεαῖν, 6 βοσροηΐ 

ΒΕΨΕΣΑΤΙΟΝ 12: 4---9 

ΙΓ βονθὴ Πποϑα8 
8ηἃ θῇ ΟῚ μὰ 
ὌΡΟΣ 1085 ποδᾶβ βδν- 
δὴ ἀϊβάσηῃηα; 4 δηᾶ 
105 811 ἀτγὰν5 8 
(τὰ οὗὐ ἰῇ κ»ἴδιβ 
Οὗ ἤοᾶνθὴ, δᾶ ἱἰΐ 
ὨυσΙΘα ὑπο ἀο ἢ 
ἴο [{ὴῆ80 Θθαγίῃ. Απᾶ 
δ ἄτδβο Καορὺ 
δύδῃησίϊηρ» ὈθίοστααΉῪ [ῃ6 
ΜοΟΔη ῺΟ δ 
δου ἰο ρὶ'νθ θἱσίῃ, 
ἰηαῦ, ΜΏΘη 5886 
αἰᾶὰ μίγ δἰσίῃ, ἷὖ 
σα ῦ ἄδνοῦγ ΘΓ 
ΟὨΠα. . 

δΑμΒα 58ὴ6 ρᾶν8 
Ὀἰσία. ἴο ἃ βοὴ, 8 
816, Χο 85 ἴο 
ΒΆΘΡΏΡΤα 8411 !ἋὯ6 
Ὡϑύΐϊοηβ ψἰιύὴ δὴ 
ἴσου. τοῦ. Αῃμᾷ Ὧδγ 

ΟὨΙ]ὰ ψ85 οσοϑδυρσηῖΐς 
ΘᾺ ἴἰο αοά βῃᾶ 
ἰο Ὠῖ5 ἐῶτομθ. 6 Απμὰ 

1 6 ΜΨΜοΙΔῺ [1ϊ1ρᾶ 
ἰηΐο ἐῃβὼ6 Δ ΘΥΏ655, 
ΨΏΘΙΘ 506 885. ἃ 
ὈΪδοθ ρστδραῖθα Ὁγ 
αοά, ἰπαὺ παν βῃοιμᾶ 
ἔθ ἃ ΠῈΣ ὑπό 8 
ἐμπουπαηᾶ ὑνοὸ δυηαγοα 
δη 5ἰχὺν ἀδνϑ5. 

ἸΑηὰ ΨΥ Ὀστόῖκα 
οὐδ ἴῃ ϑαᾶνοα: Μ- 

Οὔ. 61 δῃὰ ἢ 8ὴ- 
ΘΙ Ὀαύὺθοα νιν ἢ 

ῇ 6 ἄγδροῃ, πὰ 
[56 ἄγϑδροὴ 8πᾶᾷᾶ 
105 8η65615 Ὀδὺύῤϊοα 
δι 1 αἰὰ ποῦ 

ὉΓΟνΔΙ, ποιῦοσ Ψ85 

8 ὨΪδοο ἴουμα ζοΥ 

6: ΔΏΥ ΙΟΏΡΘΟΥ 

ΪΏ : Ὠθᾶνθῆ. 950 

ἄοσῃ {μ6 στοαὺ ἀγϑρ- 

ΟἹ ἂΨὰ5. ΠατΙθᾶ, 

186 οΟΥ̓ΡΙΏΔ1 δβογρθηῦ, 



ἘΒΨΕΙΑΤΊΟΝ 12:10---ξ:8 

καλούμενος Διάβολος 
Ῥαίηρ' 4116 Ὁ 6ν 

ὁ πλανῶν τὴν 
ἴπ6 (οὔ6) τ κί! ἴο ΕΥῚ ἰδ 

ὅλην, ---- ἐβλήθη 
ΏΟΙΘ, ---Ὁ ἢ ννὰ8β χονῃι 

ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ 

ὁ ἀρχαῖος, ὁ 
ἴπη6. δυοῆδίς, πε (ομθ) . 

καί Ὁ Σατανᾶς, 
δὰ ἘΠ6 ϑαΐίβῃ, 

οἰκουμένην 
Ῥοίαρ περι 68 [ΘοΥ}] 

εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ 
ἰῃηῖο. 186 δαγίῃ, δῃᾷ ἰῇ 8056 15 οὔμῖσα 1 

αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10. καὶ ἤκουσα φωνὴν 
28} εὴ ψνοτὸ γον. Απαᾶ ἤφασγὰ νοῖΐσα 

μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν 
τοδί ἴπ ἴθ Ὠρανθ ΠΕ ΣΟ 

ἔΑρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ 
Εϊροΐ πον Ὀδσϑῶθ ἰδε βαϊναίίου δῃά τἋῈ6 

δύναμις καὶ “ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ 
ῬΟΥΕΥ 8ῃᾷ ἰῃ6 Κίηράοτη οἔξίμε αοά οξυβ δῃὰ 

ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι 
τὴς δυΐϊμλουιν οεἰμα [Θὲ εν ν ΕἸ ΟΥ χη, ὈῬδοββα 

ἐβλήθη ὁ. κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, 
ὑν85 ἰσχουνῃ ἴῃ δΟσσο οξίμε ῬὈσγοίΐίμοσ ΟΕ 15, 

ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ ᾿ θεοῦ 
τὰ 6 (ομ6) ΘΔΟΘΌΒΞΙΩΡ ἴχθοη ἴῃ βίσῃξ οἵ ἴῃ αοα 

ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός: 11 καὶ αὐτοὶ 
ΟΥ̓ 5 ΟΥ̓ ἀδν Δ) Δ οἵ πἰρῃΐ; δηά ἴΔΕΥ 

ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου 
οοπαποσοαᾶ Ὠΐ ΤἈχΟυΒᾺ ἴῃ ὈΙοοῦ οὔ μ6 Τὰ 

καὶ - διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, 
δια {Ὠχοῦ {πὸ σνοσὰ οἵ ἴῆ6 ΜΙ] Θ55 οἵ Ἐπ, 

καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν 
δρᾶ ποῖ ἴμεν Ἰονϑᾶ 16 508] ΟΥ̓ [Β6ΣῺ 

ἄχρι θανάτου: 12 διὰ τοῦτο 
ὉΔΏ1 ἄρα; ᾿ ΤΠΧΟΌΒΆ 1815 

εὐφραίνεσθε, ᾿ ᾿οὐρανοὶ 
δ τοῦ ταδί ψουτβεῖνεβ ψγ611- τη αρᾶ, Πρανθὴβ 

καὶ Ἐοἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες“. οὐαὶ τὴν 
δρα [{μΠ6 (οὔ65) θὰ ἰπμοῖὰ τοιίϊηξ; οὸθ ἴδ 

γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη 
φεσῖ δῃμᾶα [88 568, - βόδαθθ. βίθρρεα ἄοννη 

ὁ διάβολὸς πρὸς ὑμᾶς, ἔχων θυμὸν μέγαν, 
18 Ὥθνῃ ἰοννασὰ ὑοῦ, δδνὶηθ ΘΠΕΟΥ τοδί, 

εἰδὼς εν ὅτι ὀλίγον καιρὸν 
αν Κποννῆ -ὀ ἐπϑὲ Μ{ῚῸ δΡνροϊητἶοα ἔχηθ 

ἔχει ᾿ ᾿ 
Ὦς ἰ5 ὌΝ - 

18 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι 
᾿ ΑΔΑτᾶ ΨΏΘΩ 58} 1π6 ἀγαβοῦ δῖ 

ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν 
λὺ γα τον ἰηΐο τι8 φασχίῃ, 1 ρεσβοουΐοα 

τὴν γυναῖκα ἥτις ᾿ ἔτεκεν τὸν 
τὰ 6 ὉΥΟΤΩΒΏ ΨΈΟ δὅϑινε Ὀἰγί ἕο {52} 
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8 οὔθ οδ θᾶ ὉδΥ]] 
ϑδηἃ ϑΒαίδῃ, 0 ἴ5 
ταϊβιθδαϊηρ [ῃ6 δαὐτο 
ΔΘ θα φασί; [Ὧ6 
5 Ὠι]οὰ ἄονῃ ἴὸ 
ὑπ 8 ϑαγίῃ, δα Ὡϊ5 88- 
5615 Ἔ͵Θ Πυτ]οα ἀοτα 
ψιὰ Ὠἶ. ΘΑ 1 
Ὠδδτσα ἃ Ἰοιπα ᾿νοῖϊοθ ἴῃ 
Ὦθανθ 580: 

“ΝΟῸΝ Ὦδνθ οοτὴθ ἴο 
Ῥδ55 ἴμ8 πβδαϊγαύζοῃ 
δια 6 Ῥοΐοσ 888 
ὴ68 ΚκΚιηράοχηῃ ΟΥἨ ΟἿ 
αοῦ εηᾶὰ [6 ϑυΐδοτ- 
1ὺν ΟΥ πϊβδ ΟὨ σι, 
Ὀθόοϑαδα 6 ϑοσάδος 
Οὗ οἱ Ὀχγούθθιβ Ὧδ5 
Ὀθο Βυχὶρα ἄοψῃ, 
“ΏΟ δόσιδο ὑδθῖη 
ΟᾺΥ δηα πἰρῃῦ Ῥαζοτθ 
ΟἿΣ Οαοάᾶ! 11 Απᾶ μον 
σοηαπμοΥρα Ὠΐ Ὀ6- 
οϑιδθ οὗ [86 Ὀ]οοά 
οὗ [6 Τιϑρ δπᾶ 6- 

οδιδα οἵ ὑπ ψογᾷ οὗ 
{εὶς πι|ῖιϊμθβδίηρ, δῃᾶ 
λον αἰὰ ποῦ Ιογα 

ΤΏΘΙΣ βοὺὰϊδ ὄν ἴῃ 

ἢπ 6 ἴδοαδ οἵ ἀδϑδίῃ. 

12 Οη ἰηΐβ ϑδοοοπὴΐ 

6 δἰδᾶ, χοῦ ὨΘΔΥΘῺΚ 

δ ἃ χοῦ ΨΏΟ τοβϑίᾶθ 

ἴὰ ὑπο}! ὍοΘ ον 86 
δασ δηῃἃ ΙῸΣ {8 
868, Ὀθοδῖαδο ὑπι6. 0.61] 

Ὧ85. σοθ ἄον ἴο 

τοῦ, Ἀδνίηρ δτοδὺ 81.- 

Βθσ, Κηονίηρ Ὧ6 Ὧ88 
8 5ποχῦ Ρεγιοᾶ " ΟΣ 

{ϊτη6.; 

13. ΝοῸὸ ΜΘ ἔμε 

ἄγδροῃ. 580} ὑπαὺ ἐ 
ΜΆ ὨθΙ]ρΩ͂ ἄονῃ ἴοὸ 

[8 οαγΐβ, ἐὺ Ὅοτθ6- 

ουΐρα τὴ6 ψορλδῃ ὑμαῦ 

αν οἷσί ὑὸ 8 ΒΘνΘΩ,. -: δῃᾶ 
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ἄρσενα. 14 καὶ 
ΤΏΔΙ6. Δηὰᾶ 

αἷ δύο. πτέρυγες τοῦ 

ἐδόθησαν τῇ 
ὍΤΟΥ βἰνθῃ ἴο ἰδ 

ΒΕΜΝΕΣΙΑΤΙΟΝ.- 12: 14.--18:1 

7816. ΟὨα, 14Βε 
ὑπ το ψίηρϑ οὗ [Π6 
δτθαῦ δαρὶθ σεῦ οἷν- 

. γυναικὶ 
ἍΜΟΣΩΒΕᾺ 

ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, 
ἐπα ἔνο . ψἱρ5 οΥἴμ6. εαρὶθ ἐπ6 τοδί, ἵνα πέτηται ΑΒ εἰς ξ τὴν ΘᾺ ἰμ6 δοίη, ἰδδὲ 

ἴῃ ογᾶοσυ ἰδ δὲ - 5.6 ΤΙ8.}) 6 νη ρ ἰηίο. τὴθ 506 τϊσηΐ ἢν. Ἰαΐο 
[88 ἩΠδΟσΏΘβ5. ἰο ΜΘ ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου 

ἀφβοιδῖίθ [184π4} ἰπΐο ἱπὸ ρῖδοα οὐμοσ, ψβοτο [ὉΪ86Θ; ὕμοσο, ἰ5 ΏΘΓΘ 
τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν. ᾽ς. καὶ 516 15. θα ἴον ἃ ὑΐτὴθ 

5868 15 ῬαΙαρ' πουχίβμεα ποτα ϑρροϊηϊοα ἔθ δπᾶ  βῃά {{πδ5΄ δια 81 

καιροῦ ἀπὸ 8. ἀἰπι6 δα ἔτοσα ὑπὸ καιροὺς καὶ ἥμισυ 
ΔΡροϊη θα τθς. δηὰ 

προσώπου τοῦ ὄφεως. 
: ἔδοθ . ΟΥ 86 βουρϑῃηΐ. 

15 καὶ ἔβαλεν. ὁ 
Ἀπα ἴδτον 18 

στόματος αὐτοῦ ὀπίσω 
του οἔἱ Ρομῃϊπᾶ 

ὡς ποταμόν, ἵνα. 
8ἃ8. ΟΕἶνοσ, ἴὰ οτᾶου ἔπδὲέ ἢοσ 

ποιήσῃ. 16 καὶ 
1 χαϊσξ ΙΏΔΚΘ. ᾿" Απά 

τῇ. γυναικί, καὶ " 
ἴο ἴδ 6 ὙΤΟΙΏ 81), 

στόμα αὐτῆς καὶ. 
ΧΩΟΌΤΕ οὔτ δηᾶ [ἐκ νε ὁ 

ὃν. ἔβαλεν ὁ δράκων 

οὗ δρροϊηϊρα ἐσθ ἤσγοσω 

αὐτὴν ποταμοφόρητον 

ἐβοήθησεν ἡ γῆ 
ξϑνο δἱᾶ. 6 

ἤνοιξεν ἡ γῆ... τὸ 
δια ορρῃηβά Ὁ» ἰᾷὰθ βαχίᾷ. ἰπ6 

κατέπιεν 

ἴϑοθ οὐ {π86 βεγρϑηῦ. 

15 Δυᾶ {μ6. βείρϑῃΐ 

ἀϊεσογρθᾶ ψαῦοσ 6 8 

Εἶν ἴτοσα. 15 Ἰπουα 

αἴίοσ. {8 ΜΟΙ81, 

ἴο σϑιδα μ6ὲ ἴο: ΡῈ 
αἀγτονηῃρδα ὉΡ ὑμπ6 τίνου. 

16 Βιιῦ ἐμ δατίῃ σϑλθ 

ἴο [8 ψοχθ 5 ὨΘΙΡ, 

δια [6 δατῃ οροπρᾶ 
105 ταοαθῃ, δια Β.}8.1- 

Ἰοψεὰ ρ ἐπ χὶν- 
ΕΓ. ὑμαῦ ἐπθ ἄταροῃ 

ἀἰβδογρϑᾶ. ἔσομ.. 105 

ὄφις ἐκ τοῦ 
βεύρεῶξ οὗὐΐοξ. ἐπα 

τῆς. γυναικὸς ὕδωρ 
ἴα. τ οτλδ αίοσ 

Ῥοσπθ Ὦν σῖνοσ 

οασίῃ 

τὸν ποταμὸν 
ἄονῃα ἴδε... χίνου 

ἐκ τοῦ στόματος. 
δ δ 010} ΡΟΝ 6 ἀγβροῃ ΜΝ οὗ ἫΝ ΝΗ ταοαΐῃ. 17 Απμα. ἐδ 

αὐτοῦ: καὶ ὠργίσθη ράκων 37 τν - 
οΟΥΙ; 8Ππα. ννὰβ τηϑᾶβ ψυϑίβεα!. ἐπα. αἀσὐαροῃ ἀγαροῖ ΕΤΘῪ λυ ζοοο 
ΝΗΝ 5 ἢ ᾿ 1 οὖ ἅιθο ψΟμΊΔΏ, 
ἐπὶ τῇ ογυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι ]: ᾿ : ἀν 

Ὄροη. ἰμβα. γοσθθη, δὃῃ4 ἰἐννθηξ οἵδ, ἴο τ, Κα δια θη οὔἵ 0 ψα668 

πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν ποῦ {δῦ ΜΠ ὑπ6 τεπιϑῖῃ- 
να. οἰ 1τπ6 Ιοξΐονθσ (οθῈ58) ΟΥ̓ ἐδμ6 [ ἰηρ ὍΠ65 οὗ ὯΘΣ 566, 

σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς [}2Ε0 οΟββοῦνα {π6- σοῃλ- 
᾿Βθϑᾶ ΟΥ̓ πα, ΟΥ̓ 6. (0.65) ΟὈβοσν]ηρ ἴ8ε ταϑδατηθηΐβ. ΟΕ αοα 

ἐντολὰς “ τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν βαιὰ Ὧδνθ- {π6.- ΜΟΥ 
ἈΟΕΜΒΡῊ οἵ [88 ᾳοά πᾶ νη  ΥΝ ββαηρ 1 το 

μαρτυρίαν ᾿ἰησοῦ. ᾿ : 
τ ΜΙΘ55. ΄. οὗ 9658. ἐνον νς οδυδ. ᾿ 

18 καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς, 1 Απα. 1δ βίοοά 
Δηᾷᾶ 1 β'ἰοοῦδ ρος ἴ8 ΠΈΤεΤο Ὅτ 

θαλάσσης. ᾿ ᾿ 5011. ὡροη΄ 8 

ΣΟ ρας Ὁ : βασι οὗ ἐπθ 568, --" 

εἶδον ἐκ ᾿ τῆς. 
13 καὶ 158 οὐδοῦ ἰῃδ.: 

ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα 
Βίορ Ρ, Πανὶ. ὨΟΓΣΏΒ: 

ἑπτά, καὶ ἐπὶ 
προ 86 

τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα 
ΒΟΙῺΒ ΟΥΔ -ἕδῃ. 

. ἈΒΩ͂ 1 58. 8. ΤΕ 

Ὀθαϑὺ αιϑοδηδίηρ οι οὗ 

{88 568, ὙΠῈ ἔθη ΠΟΥτ5 
ϑιηα βαυύθὴ ᾿ϑϑᾶξ,. δδά 
ΡΟ ἰΐδ. ΠΟΣῚ ὑδῇ 

ϑαλάσση θη ίον 
ης ϑηρίον. 

δέκα, καὶ κεφαλὰς 
ίθι. πη ἤθβᾶβ 



ἘΠΥΕΙΑΤΙΟΝ 18: 2---.Ὁ 

διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ 
αἰϊδάξχηϑξ, δ τὑρὸ [π6 ᾿ρϑᾶξ οὔτ 

ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ ρίον 
ὭΔΙΩΘ5 ΟΣ ὈΙΆΒΡΒ ταν. Αὐὰ ἧὰς ψ11ὰ ῥφβαβὲ 

δ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἵ 
ὙνΉΪΒ θὰ γὲὰ8 δ} 4} ἴο Ἰεορατᾶ, δπὰ ἴδε 

πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ 
Ε 1:1} Οὗ 85 οὔϑϑοδσ, δῃᾶ δε του οεὶξ 

ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ 
δι το οξίοη. Δηᾶ δανα το ἐδ6 

δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον 
ἀγβθοῦ ἴβθ ροννοσ οἱ δορὰ ἰὰῇε ἕβσοηα 

αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 
οὗϊξ. δρᾶ δυίμουῖν διρϑῖ. 

τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς 
1ὰ6 οδᾶβ οὔτ 85 

᾿ εἰς θάνατον, καὶ ἡ 
μανίηξ θόθη βιδυσηίαεσοα [το ἄφαϊῃ, δι μ6 

πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ 
ριον οὗίμα ἄξαδαίῃ οὔτ νὲ5 οὐχσεα. Διὰ 

ἐθαυμάσθη ὅλη ὀπίσω τοῦ 
ὙΨ}Ὲ5 τηϑάΘ ἴο ΟΒάΕΥ ΨΜΏΟΙα μὰ εογίῃ Ῥβῃϊθα μα 

θηρίου, 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ 
να Ὀϑδβί, ϑῃᾶ ἴμεν βᾶνϑ ΟΣ ἰο 186 

δράκοντι ὅτι “ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ 
αὐδσοι Ῥϑοδῦβθο ραν ἴῃ δυΐϊμουιῖν ἰο ἐπ6 

᾿θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ 
146 Ὀοδξί, δῃᾶ ἔδπον βᾶνε ννοσβὶρ ἰο τὰς τᾶ Ὀϑβδβὲ 

8 καὶ μίαν ἐκ 
ΑΜ οὯδ ουἱοΐ 

ἐσφαγμένην 

λέγοντες Τίς. ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς 
ϑαυΐθ ὝὲΟ κὸ ἰοίῃε ψηἃ Βοαβέ, δθὰ ψῆῸ 

δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; ὅ καὶ 
15 Δ016 ἴο ννᾶγ δ 21 112 Αμὰ 

ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν ᾿ μεγάλα 
τνὰ5 δῖνεθ ἰοϊξ τηοὰ βροακίῃρ στϑδαΐ (μη ρ5) 

καὶ βλασφημίας, καὶ ἶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία 
δὰ ὈΙΔΒΌΏΘΙΩΪΟΒ, δηα νν88 σίνεῃ ἰοϊέ δυϊποχῖῖν 

ποιῆσαι μῆνας τέσσεράκοντα καὶ δύο. 6 καὶ᾿ 
ἴο ἀο τηοπίῃβ. Ζοτῖν δῃα ἔννο. Δῃα 

ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας 
1ϊ ορθ δᾶ ὰθρ πὸ χωοὰ οὐδ ἴΐο ὈΙΘΔΒΡΠΘΥΩῖΘ5 

πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἰονασὰ ἰμ6 οὔ, ἴἰο ὈΙΔορἤθηθ ἴῃ πϑῖὴθ Οὗ ὨΙχῺ 

καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ τοὺς ἐν τῷ 
διά ἐμὲ  ἰεπὲ οὔτω, ἔπδ (οπ 65) ἴω ὑπὸ 
οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
Ὦρδνθῃ ἐδαίίηξ. Δηᾶδ νὰβ βίνϑῃ τὸ 1 

ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ 
ἴο τῇβκῷ ἍΩΣ νι ἴῃ6 ον (οὔθ5.) πᾶ 

νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία 
ἴο σΘοπαῦοῦ. ἔδοη, 814 τν88 βίνθῃ ἴἰο Δὲ δαίμονι 
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ἀἰδάσχης, αῦὺ ὌΡΟΣ 
105 ρδᾶβ ὈΙΘΘΡΏΘΙΊΟΙΙΒ 
ΔΔΗ65. Ζ2ΝΟΝ 
ἃ Ὀδαδὺ ὑπαὺῦ Ἱ 580 
ὙῸ5 [κὸ ἃ Ἰ᾿Ἰθορ ζᾶ, 
ραὺ ἴἴὑς ἔδοὺ ΟῚ 83 
[ῆοϑ86 οὗ 8 6817, διῇ 
5 του ψ͵ΔΞ 8δἃ5 ἃ 
οπ 5 τηοιῶ. Δηᾶ [6 
ἀσᾶροῦ σαν ἴὸ [ς{}6 
Ὀ6α8ὺ1 ἰζϑ ῬΟΘΣ δῃᾶ 
15 ὑσγοηθ διηᾷα ρτϑϑΐ 
δυῦμοσὶν. 

ΞΑΙΑΩ͂Ι 58.) ΟἿΒΘ οὗ 
15 Ὠθδᾶβ 85 ἰῃοῦρἢ 
δδυσῃςογρα ἴο ἀθδίῃ, 

θα 15 ἀραῃ- ΤΌ ΚΟ 
δοῦ ᾿μρϑαϊθᾶ, ἃῃηᾶ 811 
{π6 δδυύῃ ξοῃμονοᾷ [ἢ6 
ψ Πα Ῥοαοὺ ἢ 86- 
τοϊταϊίοη, 4 Αηα {πὸ ν 
ψοΥΒῖροα 6 ἀγδροῃ 
Ῥροδδθα 1 ρᾶνθ ἰδ 
δια ΠΟΥ ἰὸ 6 ψὰιὰ 

᾿δαβὺ, 8η4 ἴμεν ψοῦ- 

ΒῃΙροα 86 ψη]α Ὀθαβὺ 

ΜΙ (6 ψογαδ: “ΝΜΏΟ 

15. Κ [Ὧθ ψιῆα Ῥδϑεῦ, 

ϑῃηα ΨῺΟ σϑδὴ ἀο ῥϑδὺ- 

{16. νι 103" δΑμὰ 8 

του ϑρθακίηρ στϑαῦ 

[55 δὰ ὈΪΆΒΡΩΘ- 

Γαΐ 85 σίνϑθῃ 1ὑ, δῃᾶ 

ϑυϊποῦιῦν ὑο δοὺ ζογίν- 

ὕνο τοῦ ψὰ5 δὶν- 

ΘῺ 30. 6 Αῃᾶ [Ὁ ορρηρᾶ 

15 τιοῦδῃ ἰῃ ὈΙΒΒΡΏΘ- 

ταὶο δραΐηδύ αοά, ἴο 

ὈΙΔΕΡΏΘΩΘ Ὠΐδθ Ὠ8Π16 

8δ.4Δ Ὡἶβ Γοϑίάθησρ, 

δύ ὕμοδϑαε γχοϑὶᾶ- 
ἴὴρ ἴῃ ἤθᾶνθῃ. 7 Δηά 

ἰθσθ ψἶὄἣὰ5 δεϑδηύθα 

Δ ἴο ψᾶρθὸ ψχαὺ ψὶϊἢ 

ἐὴ6θε ΠΟΙ οὔθ δῃά 

ΟΟΠΔΌΘΥ ὕμϑιῃ, 8ῃᾶ 

δαϊῃονν γ͵ὸ5 σίγθῃ ᾿ὖ 
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πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν 
ΘΕΟΥ͂. ἐχὶρεο πᾷ ρῬβεϑορὶθὸ δῃᾶ Το 6 

ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν 
πδίοι. Αὐὰ τ} νου τα 

πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, 
81} ἐδ (ΟΠ 65) ἀνν θη ὭΡΟΩ ἴῃ θδσίῶ, 

οὗ οὐ γέγραπται 
ΟΥ ΨΏοα ποῖ [885 Ὀθθῃ ψει θα ἐπ 

ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 
Ϊὰ ἰὼ. ΗδΠοΡοΟΚ οὐἷβεα 11ξ6 

τοῦ ἐσφαγμένου 
186 (οὔ 6) μανίηρ Ὀφ6ε ΒΙδ  οσϑα 

καταβολῆς κόσμου. 
τηχουνίαβ ἄον οἵ Μοτ]ά. 

9 Εἴ τις ἔχει οὖς 
1 δῆσοῦθ ἰ5 βανίῃξ [-ἘῚ 

10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς 
1 ΒΏΣΟΙΘ ἰηΐο σαρενιν, 1πῖο 

αἰχμαλωσίαν ὑπάγει: -. εἴ τις ἐν 
οδροντν 6 ἰ5 βοΐῃβ υπᾶρῦ; 15. δῆϑοῦθ 18 

μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν 
5Μοτα 11 ΚΙΙ, 1 15 Ὁ: ατη5 ᾿ 48} 6:} 1" 

ἀποκτανθῆνα. ὯὯδέ ἐστιν ἡ 
ἴἰο 6 ΚιΠοᾶ, ἘΣ ΟΣ 15 {πῃ 6 

πίστις τῶν ἁγίων. 
Ζαλίῃ οὗ ἰῇς ΠΟΙ͂ (0165). 

ἄλλο θηρίον ΄ ἀναβαῖνον 
οἴεσ ψηᾶὰ ροαϑδῦ βδίθβθιηβ Ρ 

καὶ εἶχεν κέρατα δύο 
οὕξοῦξ ἰ[π6 φοατίῃ, δᾶ εἴννδ5 αν ὨΟΤΩΒ ἔνο 

ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει. ὡς δράκων. 
ΠΚῸ ἰἐοϊδρ, δᾶ ἰξννδβ βρεδκίηθ 88 ἄτϑβοῃ. 

12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου 
Απᾶ ἰμε ϑδυϊμοτῖν οὐἴπθ σε Μη Ῥεαϑδὲ 

ποιεῖ ἐνώπιον. αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ͵ 
81 ἐὶβ ἀοίηρ ἴῃ δἰεμὶ - οὐ ἰἱ.. Απὰ 10 15 τη ΚΙ. 5 

τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας 

{π6 φαγί δηᾷ πο (0065) ἴπ τ ἄννοπΠίηδ ᾿ 

ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ 

ἴω οσᾶευ μὲ ἐμὸν νν 1} ψουβῖρ [86 Ἅ1146 Ὀϑαβδὲ ἰδ8 

ἐθεραπεύθη ὦ πληγὴ τοῦ 

ἐπὶ 
ὌΡΟΩ 

καὶ 
δηᾶ 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
6 ΟΣ ὨΪπὰ 

τοῦ ἀρνίου 
οἔἴβο 8: 

ἀπὸ 
ἘΥΟΤᾺ 

ἀκουσάτω. 
1οὲ Πἰτὴ ἤΘΑΓ. 

μαχαίρῃ 
βυννοτά 

ὑπομονὴ καὶ ἡ 
ϑηδυσϑησοθ δηᾶ [88 

11 Καὶ εἶδον 
Απμᾶ δ. 

ἐκ τῆς γῆς, 

πᾶσαν 

πρῶτον, οὗ 
Βυϑῖ, οὗ ΜΏΪϊο νν85 ουτεὰ δ᾽ ον οξίῃςε 

θανάτου αὐτοῦ. 18 καὶ ποιεῖ σημεῖα 
ἄραϊῃ ΟΥ̓ 1. Αὐᾶ. 115 ἀοίηβ ΒΙΒῺᾺ5 

εγάλα . ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ 

μος ΠΠῸ ζὴ οχᾶοσ ἱπαὲ 8150 ἔγχθ 1λ ΥῊϑν τῆδῖκὸ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν 
οὐξοῦ ἰβὸ ἤέβϑᾶνθὰ ἰο 6 βίερρίῃηρ ἀονν ἰαίο {ῃ8 

γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 
οαυΐῃ ἰῃ βίρῷ!ς οὔ ίμα ΤΆΘΩ. 

ἘΒΨΕΙΑΤΙΟΝ 18: 8--18 

ΟΥ̓́ΟΣ ΟΥΟΙΥ ἰσρο. δηὰ 

ὈΘΟΘΙΘ δῃᾶα οηρῸθ 
δι πδίίζοη. 8 Δηᾶ 811] 
[οϑθ ΨψΟ. αν} Οὐ 
ἴμ86 φασίῃ 11 σποῦ- 

δῃΐρΡ ἰὕ; 86 πϑίὴθ 
οὗὐ τοῦ οὐδ οὗ {θη 

5ίδῃαᾶβ ττι θη ἴῃ ὑπ 

ΒΟΙΟΙΪ οἵ Ηΐα οὗ ἰδ 

ΠΙᾺ ΨΏΟ Μ͵ὰ5 ΒΙδΌρΡἢ- 

ἰογϑά, ἴσοσα ὑπ Τοπηᾶ- 

ἰὴ οὗ 6 ψΜοΣΙα. 

ΘΙ ΒΏΨΟΩΘΒ ὯδΔ5 8Ὼ 
68, ἰοὺ Ηἰπὶ θα. 101: 

ΔΏΨΥΟΩΘ [15 680] 

ἴον δον, ὯΘ6 ΡΌΘ5 

ΔΧΆΥ ἰηΐο οσδαρὺϊν- 

ἰγ. Τὸ δῆγομθ ΜΈΏ]1 

ΚΙῚ πἰῷὰ μ6 5'νοσζᾶ, 

6 ττϑῦὺ 6 ΚΕΚἰΠρὰ 

αὶ ὑμ6 ϑνγοσᾶ, ἘΘΓΘ 

5 ΨΏΡΙΟ ἰῦ ΠΊΘΘ.5 
[β6 ομάυσϑησο δδῃηᾶ 

Ζαϊἢ οὐ 86 οΙν 

ΟὨΘ65. ᾿ 

ἸΙΑμᾶὰ 1 ὅὰν δῇ- 

ΟἾΟΣ ΜΠ Ὀθαϑὺ .85- 

σρηᾶϊηρ οὐὐ οὐ [8 

ρασίΐῃ, δηᾶὰ ἴὗ. δᾶ 

ὕνο ΠΟΥΤ5 Π|κὸ ἃ. Δ: 1Ὁ, 

πὸ ῦ Ῥορβϑῃ. 5ρεϑκ- 

15 85 ἃ ἀγδροῃ. 

12 Αὐῇὰ δ ΘΧογοΐθθ5 

81 ὑῃ6 ϑδυϊμοσὶν οὗ 

(886. τοὶ νὰ Ῥδαϑὺ 

ἴῃ ἰΐ κἰσῃῦ. Απμᾶ 

1 τὰκ ἰῇ6 δα 

δὴ ποθ 0 αν} 

ἴὰ ἰὉ ΨΟΥΒΩΙΡ {86 

εἰσ ψι]ὰ Ὀϑαϑύ, 

ΜΏΟ56 ἀθαί-ϑίσοκα σοῦ 

Ὠρα]θᾶ. 18 Δηᾶ Ὁ Ρϑῖ- 

ΤΟΙ στοαῦ 5ἰρῺ 5, 50 

{880 [Ὁ 5Βῃουἃ οὐθὴ 

ΏΔΚΟ Ετα σοσὴθ ον 

οὖν οἵ δᾶ ἴο {286 

ϑασίῃ ἴῃ ὑμ6 βἰρδὺ ὁ 

ΤΑ ΚΙΠΩ. : 
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4 καὶ πλανᾷ τοὺς 
Απμᾶ 1 15 τη δ κὶπβ ἴἰο ΘΟΥῚ μα (οῃ 65) 

κατοικοῦντας ἐπὶ .τῆς γῆς διὰ τὰ 
ἅνο πε ϑ ὭρΡοΟΩ ἰῃθ6 οὐχί ἰμγοῦθῃ {πῸ 

σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον 
ΒΞ ὙΨΏΪΐΪοδ ἰἐ νδ5 σίνο ἴἰο εἰ ἰο ἄο  Σᾷἐπ βίῃ, 

τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν 
οἔίδμε ψ1{6Ὁ ὑϑαβί, βασψίηρ ἰο 6 (065) ἀννειηρ. 

ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα 
ὌΡΟΣ 186 Θαυίῃ ἴο τῇδ 1γαϑθθ᾽ 

τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς 
ἕο δα νἱᾶ θεαβδί πο ἰ5 βανίῃβ ἴα ὍὉϊοὸν οξίῃθ 

μαχαίρης καὶ -ἔζησεν. 15 καὶ ἐδόθη 
βοτὰ διὰ 1 πνοϑά. Δυά ἰζννβδ βίνϑθηῃ 

αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα τῇ. εἰκόνι τοῦ 
ἴο ΠΕ ἰἴο βῖνα βρίσις ἰο 26 ἔαρθ οἱ ίῃμε 

θηρίου, ἵνα- καὶ λαλήσῃ - ἡ 
Μὰ Ββαβί, ἴῃ ογάδθυ ἰμδὲέ 8150 βῃοιμάᾶ ΒΡ Κ ἰδὲ 

εἰκὼν - τοῦ - θηρίου καὶ ποιήσῃ. 
ἴτααβε. οἵ ἴμα. ψ1ἃ Ἀϑδαβϑὲ δηᾷ ἀξ ταϊσ:;}ϑλ τ Κα 

τς τἵνα - - - ὅσοι . ἐὰν .- μὴ 
ἴῃ οσᾶου [μδὲ 85 ΤΩΘΔῺΝ 85 ΔῈ ὄνοσ μοί 

προσκυνήσωσιν τῇ. εἰκόνι. τοῦ θηρίου 
ταῖϊσῃϊ σἰνα νοσβῃῖρ. ἰο (6. ταθσα οὗ ἴθ ψἱα Ὀθαβὲ 

ἀποκτανθῶσιν. - 
ἔπον βῃοιμᾶ Ὀ6 ΚΗ]. 

16 καὶ . ποιεῖ πάντας, τοὺς 
Δοᾶ . 11 15 Τα ΚΡ 81] (οτι65), ες 6 

᾿ μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς 
5118} (ο65) δι ἰβθ ρυρδΐ (οὔμθ5), δῃᾶ. δε. 

πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς 
ΤΊ ἢ (Ομ 65) πᾶ ἐμ ῬΟΟΣ (ΟΠ 65), πᾶ τὴ8 

ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα - 
ἔτεα (0065) δ᾽ ἐπα 5ΒΙΑν 65, ἴῃ οτάσυε ἰδὲ 

δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ. τῆ 
ἔδον 5ῃοιμα Εἶνε ἴο ἔπϑύὰ. πόμα πνὴ προ Ἂς 

χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον 
δὴ οὐίμουι 6 τῖρθξ. οὐ ὉΡροᾺ ἰμ6 ξοσεβοβα 

αὐτῶν, 11 καὶ ἵακ. - μή τις 
οΥ μείω, . 856 ἴῃ οτᾶου ἐμὲ τοΐ ΔΏΣΨΟΣΘ 

δύνηται᾽ . ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ 
ΤΑΣ {1}: ΔΡ16ὺ ἴο ΡῈ ΟΥ̓ ἰο 5611 1 το 

ὁ . ἔχων. τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ 
ἴδε (ὁ6} Βανίπε Ἐπ6᾽ δσυανίηθ, ἰῃ6 Ὡϑπλα.. ΟΥ̓ ἰδ8 

θηρίου. ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ - ὀνόματος αὐτοῦ. 
ὙΠ Ὀθαβδὺ οχσ ἔπ παὐτορασ οὔθ πϑῖὴδ ΟΕ 1, 

18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν" ὁ ἔχων 
ἘΞ ΙΝ) δα - ὙΜΊΒΟΟΤᾺ 151 ἴλε (οὔθ) δνίηβ 

νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ. 
τοϊῃἃὰ Ἰ]Ἰδΐ Ὠδίτῃ σδἹοσϊδίθ 6 ὩΠΤΏΡΕΥ ΟΣ ἴῃ 6 
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14Απηα Ὁ γαἱϑιθδᾶς 
μο56 ψῆο αὑτὸ} οἡ 
π6 ϑαγίῃ, θδοϑῦβθα οἵ 
106 βίρὴβ ἰηϑαὺ ψόγο 
στοὰ ὁ ἰο Ροὺ- 

ἕο ἃ πῃ 5ῖρῃῦ 
οἱ 6 ψηΠα Ὀθαβί, 
ΜΏ16 τὖὸ 6115. ὑμοξα 
ψΏΟ ἅν} οὐ. ἴμθ 
δασίῃ ἰο τ Κ6 88 
ἴχαρθ ἴο ἴθ6 πᾶ 
Ῥοαδῦ ὑμαῦ δᾶ. [88 
5 ΜΟΥ ἀ-ϑΌ κα δά. γοὺ 
τονινοᾶ. 15 Δῃᾶ ὑμοῖ 
ψ85 συϑηϊθα ἰὑ ἴο ρῖνα 
Ὀγοαύῃ ἰὸο 86. θρΡΘ 
οἱ ἱῃοὸ ἃ δϑαϑβῦ, 
580 ὑπϑὺ ἐμ ᾿παρὸ οὗ 
[86 ψΠἃ Ὀϑαδὺ βῃουα 
Ῥοΐῃ 5ρϑδὶς 8δῃᾷ σϑιιϑο 
ἴο- Ὅ6 ΚἰΠρα 411 (058 
ψΏΟ μου ποῦ ἰῃ 
ΒΩ ΜῈΝ ΜΟΣΒΩΪ [86 
ἴπᾶροὸ Οὗ [8. νᾶ 
Ὀθαδῦ. ᾿ 

16 Απαᾶ᾿ 1 μαῖα τπ- 
οΥ σοι ϑίοη 48]] 
ὈΘΥΒΟΏ 5, ὑὯ6 5118} δῃᾶ 
[6 ρδτϑαὺ, -δηὰ [ῃ8 
το δα ὑπ ΘΟΟΥ͂, 
δῃά. ἰῃὼ6 ἔτθρ. δῃᾶ 
π6 5ἴανθ, ὑπαῦ ὕπὸν 

ΒΒουα οἷν ἰῆθθθ ἃ 

ΤΆΔ ἴῃ {ΠΟΙ στρ 

᾿ΒηΔ ΟΥ ΡΟ . ὑΠ 6 Γ 
Ιογομοδᾶ, 17 δῃᾷ ὑμαὺ 

ὩορΟάᾶν πιὶρηῦ Ὧ6. 8.816 

ἴο ὈῺῈΣ .ΟΥ᾽ 5611. 6χ- 

οορῦ ἃ Ῥούϑθοῦ ὮδΥγ- 

ἴῃ ὑμῃθ6 τλϑῦῖς, ἰδ 

δ οὐ ἰῇθ νι 

Ῥθαβδὺῦ. οὐ. [ἢ86 π8πηι- 

ὍΘΙ Οὗ ἰδ π8116. 

18 όσα 15. ΠΟΙ ν]5- 

ἄορ οοϊηθβ ἴῃ: Τιρῦ 

0Ὁπ6. οὴθ ὑμῶῦ 88 
1! ροῆσθ οδιοιαῦθ 

86 ΠΡΟ οἵ. (Ὧ6 

- 

«ἀκολουθοῦντες τῷ 
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θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν' καὶ 
ὑν11ἃὰ Ῥοαϑύ, ΠΌΣΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΔῈ 1ι15;} δῃᾶ 

ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 
16 ὨΌΓΤΩΘΕΣ οὗ 5ἰχ δυηατρα βιχίν- 5ὶκ 

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον. ἑστὸς 
Αμᾶ 15ϑν,. δηᾶ Ἰοοκ! 16. ἰδ Βανὶῃρ 5ἰοοᾶ 

Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ 
τοουπίδλ Ζίοῃ, δὰ ψΠῸ 1 

τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες. 
Ἐοτὶν- ἔουΣ, 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα .τοῦ 
δανίηρ ἰῃ6 ἤδη οἐ ἰτη δῃᾷ [16 πϑῖὴθ ΟΕ 86 

πατρὸς. αὐτοῦ. γεγραμμένον ἐπὶ τῶν 
Ἐβίμεσ. οὔεῦα Βιανίηρ Ῥθθὴ ψυίθη Ὁρο  ἴῃ6 

μετώπων αὐτῶν. 2 καὶ. ἤκουσα φωνὴν -᾿ ἐκ 
Σοσθβεδᾶξ οὗ ἴδεση. Αμᾶ᾿ 1 μετὰ νοΐϊοα οἷΐοῖ 

τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν᾽. Καὶ 
ἰβε εᾶνεθ δΈὲ νοΐοθ οὔινδίεασσβο ΤΆΘΩΥ δῃᾶ 

ὡς φωνὴν -βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ 
825 νοῖΐοςφ οξἰμυλαοῦ δτεαῖ, δᾶ ἴθ νοΐοα 

ἣν ἤκουσα, ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων -ἐν 
ΙΒ ἹΠμοασᾶ - 85. οἱ ἈΔΡΡΘΕΒ. ΟῚ ᾧ ὁ} 1 γΞ 1ῃ 

ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 8. καὶ ᾷδουσιν᾽-: 
δε ἈΘΙῸΒ οὗ ἐβϑῦλ, . Δπά ἴον 8.6 Β'ΠΡΊΩ ΡΒ 

ὡς ὠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ 
85 5008 ὩΘΥ 1 βὶθδθυ οὔίθθε ἴὔσγοθσθ δᾶ 

ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων τ καὶ 
π β'σῃ:ῳ. οἱ με ΣΟῸΣ ᾿ ἸἩνίηρ [σσϑϑίσσεθ! δηὰ 

τῶν πρεσβυτέρων" καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν 
οὔ ἰῇθ οἱαρου ρβεύβοῃβ; 8Π64 ΠῸ δ ϑγὰβ 8016 ἴο ἸΘΓ 

τὴν δὴν. εἰ μὴ. αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα 

ἐπὶ τὸ ὄρος 
ὭΡΟΩ [6 

ἑκατὸν 
Ὠπηστεα 

ἔχουσαι 

1η6 ΄. Ξοὺ» ξ τοὺ ἰβᾷε δυπάτεᾶ ᾿ Τοτίν - 

τέσσαρες ᾿ χιλιάδες ᾿ οἱ ᾿ 
νυν ὃ ᾿ ἐπουξαηάᾶθ, ἐδ (οὔ θ5) 

4. : - Η ΟῚ “ - ᾿ 

ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί 
μανῖνε Ῥδο ὈουρΒς. ὅγο ἴῃθ6 φδδγίῃ. τ ν εἴτ 

εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, 
ὙΨΟΙΆΘῺ τοῦ ἃ 

εἰσιν. ᾿.-οὗτοι ᾿ οἷ 
ἘδΟΣ ὅσα; ἔμεβα - ἴπ6 (0165) 

ἀρνίῳ ὅπου ἂν 
ΖΟ] ον 5 ὁ ἰο (886 - ΙΔ ΜΕΘ. ἸΠΚΟῚν 

τς ὑπάγει" . οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν 
Ὡς 15 βοίῃβ υπᾶρῦ; ἰβεθα Ψέσε Ῥουθαΐ, ΖτΟΙᾺ 188 

ἀνθρώτων ἀπαρΛὴΛΛ τῷ ᾿ θεῷ καὶ 1" τῷ" 
ἐνὶ δι γαϊ (5 ἰοίῃς ΄“ αοά δηά ἴο ἰῆ8 

ἀρνίῳ, ὅ καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ 
ΤΔΥΩΏ, δᾶ “ἴῃ {μα βφεἴολ}1η 9} ΟΕ Τρ Ὡοΐ 

"εὑρέθη. ψεῦδος: ἄμωμοί εἶσιν. - 
785 Ἰδαδα ᾿ς Ἦρ; ἘΠ οα πον 8τ6.. 

διὸ Ψψῆο ν ἢ 

παρθένοι - γάρ 
νΊ ΓΘ. 5 ΤῸΣ 

ἐμουβδηᾶβ᾽ 

ὕνόσο ρΡομπαϊρα, 

ἘΕΒΨΕΙΑΤΊΙΟΝ 14:1--ὖ 

ψ1ἃ Ρϑαβῦ, οσ ἰὸ 15. 8 
ΤΆΤ 5 ὨΌΣΩΘΘΥ; δηα 105 
ὩΌΠΌΘΥ 5 5ἷ'σΣ Ὠ8ΠΏ- 
ατρα δηᾶὰ οἰχὺν -βϑὶχ. 
Ἴ 4 ΑΠΑ͂Ι 56, 81, 
Ὁ ἸΟΟΚ, 8 Τϑ 
θη αϊηρ ΡΟ 86 
Μουμὺ Ζίοη, δα τὶ 

Ηἷπι ἃ πυμᾶτεα δηᾶ 
ἜΟΤΟΥ -ΟΌ ὑπουϑδηα 
δνίηρ ἰθ Ὥϑῖὴθ δῃᾶ 
[26 ὩδΙὴδ οὗ. δῖ Β8- 

{με τυ7τιδίθῃ οὐ ὑμοίτ 

Του μθϑαᾶβ. 2 δῇα 1 
Ἡδασά ἃ βοιηᾶ ουὖ ΟὗἉ 

ἘΉρᾶνθα, 85. ὅπ6 βουδλά 
ΟΥἩ ΤΏΔΩΥ Μϑίοτς δηά 

ὃἃ5 ὕμε. βουπᾶ οὗ 
Ιου ὑπ ᾶοῦ; δηα {Π6 

βουπα᾽ {πὰ0Ρ Τ' Ὠϑατα 
ΨῸ5 8ἃ5 ΟὗἨ 5ἰΠΡΘΓΒ ΜῺΟ 

ΒΘΟΘΟΙΆΡΘΙΩΥ ὑμδηῖβοῖνο5 
ΟἹ [86 ΠΒΙΡ ρἸδϑὶῶθ 

ΟἹ ὑπο ῖ ὨΔΙΡ5. 8 πᾶ 

[μον 816 βἰῃρίηρ 885 ἴἴ 

8ι. ΘᾺ βοὴρ Ὀοΐοσε ὑμ6 

τοΙΘ δᾶ Ῥεζοτο 88 

Ἴουσ ἰνίησ ΟΥ̓ΘΑΙΠΙΓΕΒ 
Θιαα [ῃ8 ΟἹΑ͂ΘΥ ῬΟΥΙΒΟΙΒ; 

ΘΔ ὯῸ ΟἿ. 85. 8018 

ἴο πιϑδίοσ ὑμαῦ 5005 

τοῦ [86 Βυπατρα δηά 

Τοτὺγν --ουγν ὑπουβϑῃᾷ, 

ψΏΟ Ὦδγνα Ὀθθὴ Ῥουρη 

ἔγο ὑξα.- φατύῃ. 

4 ΤΏΘαΘ δύ πο - Ο85 

«1 αἰὰ - ποὺ ἀ6Η16 

Ὁποχηβοῖνος ἢ ποτ - 

οῃ; ἴῃ ζδοὺ, ον ΔΓ 

νισοίηβ. ΤΏΘ658. ᾶ.6 [Ὧ8 

Οὔδ5 ἰῃϑὺ ΚΘΘΡΌ : 2301- 

Ἰοσίηρ 16 δ ὯΟ 

ταϑύνοῦ ΘΟ ἢ ΒΌΘΒ. 

ἜΡΏΘ56.: ψοσα. Ὀουρὺ 

ἔσοσω ϑιροῦρ' τ ΚΙΠΩ 

185. Ἔγϑυ ἔταϊα ἰο -αοά 

Δα ἴο ὑμ6 τι ΘΠ, 

5 Δ ΠΟ ζθβοῃοοῦ 

85. Του ἴῃ - ΠΕ] 

ταουῦϑ; ὑμον. ἅτ 

1 πιοῦν ὈΙΘγ 5. 



ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 14: 6--10ὸ 

θ Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν 

μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον 

καθημένου 
ἴο ἄθοϊδτϑ 85 σι δᾶ ἤθνν5 θροη ἴῃ 6 ἀπ 66) ΤΩ 5 

ϑασίῃ δῃηᾶὰ ὕροῦ δνὺν Ὡδίΐϊοη δηὰ 

φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ 
διά ῬΘΟΡΙΘ, 

ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε 

, αὐτῷ δόξαν, 
Είνθ τοῦ ἴο τ βοῦν, 

ἦλθεν ἡ ὥρα 

προσκυνήσατε 
86 εἶνε νου τοῦ 

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
Βανί β ταθᾶθ ἐμο ἵν 

γῆν καὶ θάλασσαν καὶ 
διὰ ἔοπηΐαϊηθ ΟΥ̓ νυϑίοσβ. 

ἠκολούθησεν λέγων Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν 
ΒΑΡ Β5}6 761, 516 ἔθ ΒΔΌΚΙΟΣ 

ΨΏΙΟη. οὐΐ οὗ 

θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς 
ΔΏΒΕΥ ΟΥ̓ 6 ξογῃϊοδέϊου ΟΥ̓ Βοσ Ὧδ5 χχδαᾶο ἰο ἀσίηκ 

τὰς ὨΘΕΟηΒ. 

ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκ 
ἕῃϊτα 

αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ τ ἴ 
ἴο {λϑῖὰ Βα ἐπε ἴπὰ Φονῃ μεγάλῃ Εἰ 

15 νοσϑῃϊρίηθ. {π6 

αὐτοῦ, καὶ 
δηα ΠΟ 15 τοοοίνίαρβρ'͵͵ δωρχζανὴρ ὌΡΟΣ ἰμ6 

μετώπου αὐτοῦ ἢ χεῖρα αὐτοῦ, 
ΟΥ δῖγηο ΟΥ ὌΡΟΣ 

10 καὶ αὐτὸς πίεται τοῦ οἴνου τοῦ 
ὙΨ11 ἀχΐηῖς οαἕοῦ ἰᾷ6 τνυίπαε οξίῃμο 

θυμοῦ τοῦ θεοῦ ἔ κεκερασμένου 
ΘΉΡΕΥ ΟΥ̓ ῃῇ6 Οσοα οἔ ἐῃθ (οπμθ) ανΐῃξ ἰυννμταν 

ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ 
ἀτηϊησΙθα ἴῃ ἐπ οδἶβε χρῶ οἔ ΓΕ 

βασανισθήσεται 
δια 6 Ψ1]ΌὈ6 ἰογυλθηϊθα 
ΕΣ , ΕΣ γ΄ ᾽ ᾿ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον 

διά ΞΡ τσ 

1116 

ΘΑΠΑῚ 58. δηοίῃ- 
ΕΓ Β8ΏρΡ61 Πγνίηρ ἴῃ 
ταϊἀθανθη, δὰ Ὧ6 
δα ονοσϊαδύίϊηρ ροοῦ 
ὭΘΝ5 ἰὼ ἄθοϊθσθ 88 
σδὰ ὑἱαάϊησα ἰο ὑμοϑῦθ 
ψο ανὸ}1 οὐ {π6 
Θαχί, δπηᾶ ἴο δυύοσν 
πϑίΐϊοη 8δῃᾶὰ ἰσὶρο ἂμ 
Γοσ 6 δῃηα ὈΘΟΡΙΘ, 
Πϑασὶθβ ἵὰ 8. Ἰἰουὰ 
νοῖίσο: “ἘΈΛΔΕ Ασα δηά 
δῖνα ὮΪΐηΔ ΡΊΟΥΥ, Ρ6- 
οδαθθ ὑμ6 ΠΟῸΣ ΟὗἨ [ῃ8 
᾿αάστηθηῦ ὉΨ Ὠἷτπὶ 85 
ΔΙΥΪνΘΩ͂, δηα 5ὸ ΨοΥ- 

ΒῃῖΡ ἰῇὼ86 Οὴθ ψ80 
τηδασ 6 ἤδανθὴ πᾶ 
06 φασίῃ δηᾶ 568 
δΔηάὰ [Γοὰυηαῖη5 οὗ 
τγϑῦθυβ.᾽" 

8 Αηα ϑιημοίμοσ, ἃ 
ΒΘΟΟΙΩ͂ ΔΏ661, ΓοΠονϑᾶ, 
ΒΆΥΏΡ: “516 Ὧ8Δ5 14]1- 
6! ΒΑΌψΙου ὑπ σγδαῦ 
Ὧδ5 1Ἃ8116, 5ὴ6 Ψ80 
ΤδΔθ 8411 [86 πδίϊοῃβ 
ΟΥΠΚ οὗὐ [6 νψὶπθ 
οὗ ῃ86 δῆρεσ οὗ δ Γ 
Τουυϊοδοη "Ὁ 

ΘΑΠΩα, δῃοίμου 88- 
561, ἃ ἰῃϊγα, ΤΟΠονθαᾶ 
πθη, βαρ ἢ ἃ 
ἰουᾶ νοΐϊσο; “ἹἼ ΔΏΨΟΙΘ 
ΜΟΥΒΗΪρ5 δ. ψ|ἃ 
Ὀθαδὰ δηῃά ἰΐβ ἰπλαᾶρο, 
δηα γρϑορῖνο 8 ΤϑΙ 
οχ ἰς ξΖουθῃθϑαῖ οὗΓ 
ὌΡΟΣ Ηἶἷβ δδηά, 1006 
ΜΠ] 8150 αὐ ΟΥ [86 
Μη οὗ 6 δΏΘΟΙ οὗ 
αοά μα ἰ5 Ρουγρᾶ 
ουαὐ πηαϊυὐρδα ᾿ἴο ἐδ 

σὰ οὗ ὯὩΐ5 ψταΐῃ, δηᾶ 

ὯΘ 581 6 ἰοχτηδηϊ ρα 

ψι το μη 58}- 

ῬΏΟΣ ἴῃ ἰπ6 5σῃὺ οὗ 

ἰὴ8 ὨΟΙΡ ϑῆροὶϑ δῃᾶ 

Ϊλ (6 5ἰρῃῦ οὗ 86 
.--.-͵.......-.-ο..... .. ᾿ 

111] . ΒΕΨΕΙΞΑΤΊΙΟΝ 14:11---ἴἰὖ 

βασανισμοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ 
τοχταθηΐ Τι8ΙῺ. Αμᾶ ἰβθὸ βοκα οὗ ἴλ6 

αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων. . ἀναβαίνει, καὶ 
ΟΥ ἔθ ἰηΐο 8865 Οἔαροθ 5 βίδρρίῃβ ρ, δηᾶ 

οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ 
οξ ἔδεν δῖ βανίῃῶβ. σϑϑβ οὗ ὧδ. δᾶ 

νυκτός, οἱ. προσκυνοῦντες τὸ θηρίον 
οὗ αἰραῖ, ἔμα (οἢ} 65) ΩΣ ΣΙ ΣΕΤΟΣΕΤΞ 1ὴ6 ψὴηα Ὀθαβί 

καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει 
δ ἰῃ6 ἴῶδσθ οἰ, απὰ 18 ϑῆγοῃβ 15 Τοοοίν 8 

τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 Ὧδε 
ἐῆῇαθ οηρσζανίὰρ οὔίῃθ πϑιὰθ ΟΥ̓ 1ἰ, : ΟΟν 

ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ 
{ὴ6 οπάυσδησα ΟἿ ἐπα ΟῚ. (0165) 5, ἴδδ (01. 65) 

τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ. 
οὔβεσνιθ ἴδε σοχητηϑηϑιηδηίβ οὐ 6. αοά δρᾶ 

τὴν πίστιν ᾿ἰησοῦ. 
1δ8 Ζα11ἢ οὔεβιι5. 

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
Αὐηᾶὰ [Ιπμρατὰ οἴνοϊοθ οὐδοῦ 6 Ὠδάνθῶ 

λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ 
ΒΆΣΙΝ τυτῖίο νοὰ ΗΞΒΌΡΥ 16 ἀρϑα (οῃθ5) 

οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι. 
μα “ἴῃ Τοχᾶ (ο5.65) ἀνθ ἴσο οτὶρῃΐ ποῦν. 

ναΐ, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα 
65, 15 Βα σ η 5 1μ6 Βοϊγὶί, 1 οτᾶου ἰπδί 

ἀναπαύσονται ἐκ τῶν κόπων . αὐτῶν, 
ἘὰΘΥ ΜΠ] ὈΕ τεϑίεα ἃρ οὐοῦ ἴῃβ ἸΘΌΟΣΒ οὗ ἴμεια, 

τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. 
ῖὴ6ὸ 2ὸὲ: ψόοσκα οὗἴμοῖι ἰ5 ἐοΠοννίηρ ΣᾺ ποτὰ. 

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νέἐφέλη λευκή, καὶ 
Αὐᾶ [8ἀ7, δῃᾶ Ἰοοκ' οαἷουα - νεῖ, δα 

ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν 
τροὰ ἔπ οἱουάα (Ομ 6) βιεἰΐηδ᾽ ΚΟ ΒΟ 

ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
Αὐ μολμῇ ᾿ μανίρ ὥρὸὰ ἴδμ6 Ἀθϑά οὗ ἰστὰ 

στέφανον. χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 
τον. . Βοιάθῃ δὴά ἴῃ ἰᾷς δηάᾷ οὔ ῃΐγῃ 

δρέπανον ὀξύ. | 
βῖσκὶθ ΒΏΔΙΡΌ. πο ᾿ 

15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 
Αὐᾶ οἵδε 8891 τοοΐ ἐοσί ἢ οί οὗ 

τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ 
ἴπ6 αἰνίῃο αρ ἰδιίοα, οσηβ οὐδ ἴὰ νοῖςα Ετϑαΐ 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς “νεφέλης Πέμψον 
ἰὸ πα. (οΏ6) βέρ ὑροὸὰ ἴπ8 οἰοαῦ ϑϑθῃα ψοῖι 

τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον,. ὅτι 
[5275 δίσκο οὔνου δηᾶ δυναβί σοι, Ὀδοδβα 

ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη 
Ταῦ ἰδ οὺσς ἰο Βαγνεϑί, βδοδαυῦθθ ννὰ5 ατὶθὰ ἂρ 

τ. 11 Δηᾶὰ ὑδ8 

ΒΙΏΟΚΘ οὗ μοὶ ὑοῦ- 

τηθηῦ ϑϑοθη ας ἔοτ- 

ΕΟΥΟΙ δῃηᾷ οὄνοσ, ϑδῃᾶ 

ΟΔΥ δ Ὡἰρηῦ ὑπ67 

δύο Ὧὸ ταοϑῦ, ὑοϑθ 

ΨΜΏΟ ΜΟΣΒΒΪΡ ὑδ8 

ΜΔ Ῥοϑοὺ δῃάὰ ἰδ 

ἴχαδθο, δηἃ ὙὑΏΟΘΥΟΥ 

τοοοίνοβ ὕω τϑιῖκ οἵ 

ἀὺβ 886. 12ΈΓΙΘ 

ἷξ ΘΟ ἰδ ΠΊΘΒΏΞ 

Θηαυτγδησα. ἴῖῸΣ ὑδ86 

ΠΟΙΥ Οὔδ5, θοϑθ ΨΏΟ 

ὈΌΒΘΟΥνΟ. 86 σοϊῃ- 

τηδηδτηθηΐ οὐ Οαοῦ 

82ὴἃ 6 ζδιῦ οὗ 

Ζ65115.᾽ 

13 ΔΑ 1 πρατὰ 8 

νοῖϊσθ οὐὖὺὐ οὗ Ὠραυθῇ 

8580: “υε7ῖιϊο: Ἐδρ- 

ΡΥ 816. ὑβθὸ ἀδδᾶ 

ΜΏΟ αἷἴό ἴῃ υπίΐίοῃ 

αῖχι [{Π61] Τιοχα ἔτοσῃ 

815 ὑμθ οπμψϑχζᾶ. 

Ὕοδπ, 5805 πῃ πρὶ τὶ, 

1οὺ πολ τεδὺ ἴρότ 

{μο ῖ ἸΆΡΟΥΒ, ἴοσ ὑπ 

ἰῃϊηρα θεν ἀἰᾶ 80ὸ 

τῖρῶῦ νὰ ὑμοσι." 
Ἰ4 ΔΩ 1 β5ᾶν, δῃᾶᾷᾶ, 

ἸΟΟΚ! ἃ ψεΐϊ οἱοιμά, 

δα Ὁροὰ ὑμ6᾽ οἱουᾶ 

βογθοῦβ βϑαίθβα κ 

ἃ 5Όῃ οὗ τῇδ, ὙΠῈ 
ἃ δοιϊάθῃ. οὔ ΟἿ 

μΪϊ5 πδϑδαᾶ δῃᾶ ἃ 

᾿ΘὮΒΙΡ 56 ἰῇ ἰδ 

Ὠδῃηᾶ, " 

15 Απμα δῃοίμου 8ῃ- 

561 εἴδγδϑᾶ ἔσους 

[26 ἰδρια Γ[βᾶποῖα- 

ΙΥῚ, οτγίηρ ἰὰ ἃ 
Ιου νοΐσα ἰο ὑμ8 οὔθ 

βοαϊθα οὐ ὑπ οἱοπᾶ: 

“Ῥαδ γΟῸΣ 510 Κ16 ἴῃ 

ϑαιᾶ ΥΘΡ, Ὀδοδιϑθ 6 

Βο 85 Το ἴο 

ΤΟΆΡ, ἴῸγ [86 αγνοϑῦ 
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ὁ θερισμὸς τῆ ἧς. 16 καὶ ἔβαλεν [οὐ ὑπ6 φασὶ ἰα ἐμποῦ- 
ΕΥΠῚ Ἐροέκυ οὗ Ὡς ἈΜῊΝ Αὐά. βαλεὶ ὈΠΒΊΙΥ προ 10 Ἀπὰ 
δ᾽ καθήμενος. ἐπὶ τῆς νεφέλ τὸ [86 ὁπ6 ϑεδίδα οἢ ὑΐῇβ 
1μ6 (ο16)- πελῆτεε 5 ὭΡΟΣΝ ἴῃς ς ΩΝ ὡ ἐμ} οουα μγαδῦ ἴῃ ἰδ 

δἴοθ οὰ 86 φδχίῃ, 
δὰ [6 δϑσΐῃ ψ88 
ΤΟδρϑα., : : 

. 17 Δα 5.11 δῃοίῃουν 
8.56] ΘΙΩΘΓΡΘΩ  ΥΓΌΤΩῚ 
16 ἰθιρθ [5ϑηοῦ- 
ΑΙ] ὑμαὺ ἰ5 ἰἴΏὮ ἤρὰν- 
ΘΏ, 86, ἰοο, ξανίηρ 8, 
5ΠΔΙΡ δίοκιθ. τον 

18 Αῃα 5011 βηοίῃοῦ 
ΘΏΡΟΙ διδσρθα -- ἔΓΟΙᾺ 
[πὸ αἰίδυ' δηαἃ Ὧ6 δᾶ 

δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη: 
ΒΚ οὐ δβίτη ἀροὰ ἐμὸ φασίῃ, δῃα τνὰβ βαχνοϑίθα 

ἡ γῆ. : 
ὯὯθ. φασί, ἴω . . 

11 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 
Αὐά οἶμοῦ 8ΏΒΕΙ χροΐ ξοτίῃ οαΐ οὗ 

τοῦ - ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ 
1886 ἀϊνΐηο παρι βέίοη. ἔπ (06) ἰὰ ἰῃ6 βεδνϑῃ. 

ἔχων ᾿ καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 
Βανίηθ 8150. Ὧδ ϑίοκια. βϑγρ. ἢ 

18 Καὶ ἄλλος. ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ 
᾿ ᾿Απα οἴμοχ 856, νυρηΐ ξουί ουἱοῦ [86 

θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ 
ΔΙΙΔΥ, [86 (οπ6) δανίηρ δαίμοσιν ὑροῖ 

τοῦ πυρός, - καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ 
ἐδ8 τς, 8ΠΩὴὲ Ὧ6 ποσὰ ἴο νοΐδσα τοδὶ 

τῷ - ἔχοντι τὸ δρέπανον. τὸ ὀξὺ 
ἴο ἴΏ6 (ὁ) Ὠανίρ ἐμ6 5  ΚῚ6 ἰδ. ββδῦρ 

λέγων Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ 
58. 1ΠπῈ ϑουὰ οἶνοι τὰς ΕἸΤΟ 40 186 5ῇδτρ 

καὶ τρύγησον. τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου 
8ΠΩὲ,ῖ. βϑίμπου ἴα 8 οἸδίοσθ ΟΥ̓ ἢ 6 νὶῃα 

τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ 

ἤγτθ.. Αῃηᾶάὰ Ὧ6. οδι θα 
οὦαδ τι ἃ Ἰουᾶ νοΐςο 
ἴο 86 οὔ ἐμπδαὺ δᾶ 
[86 ΒΈΆΒΥΡ 5βί6κιο, 
ΒΆΨΙΩΒ:. “Ῥα γοΟὺΣ 
ΒΗΘ δἰ οκῖθ. χὰ δηᾶ 
δαΐοσ μα οἰπιβίουβ οὗ 
88 νἱῦθ οὗὐὁἨ ὑμθ ΘασίᾺ, 
ρθσδθα 5 φΟΥΒΏΘ65 
βανθ ὈθοοηΒ ΣΙΡΘ.᾽ 
Ι1Ι9Αηὰ ἰῇ δῆβϑθὶ 

οξίμα. οαχίῃ,. βδοδβθὸ χἰρθηξᾷ {δ6 Βτδραβ.  ὑμσιιδὺ Π15. 5.016. Σαΐο 
αὐτῆς. 15 καὶ ἔβαλν ὁ ἄγγελο τὸ [86 θασῃ δῃὰ βαίῃ- ΜῊΝ ἀπά βαλεὶ ἴθ. ἼΑΒΟΙ ", πὸ δᾶ [ῃθ νἱμθ οἵ [Ἠδ 

φαίη, δηᾶ Ὧ6 Ὠυτϊοᾶ 
6 Ἰηἴο ἐπ σγοϑὺ τΠΠ6 
ὈΥΓΘΟ5. ΟΥΓὁἠ ἰῇ ΔΏΡΘΓ 
οἱ Οοῦα, 20 Αῃμα {86 
ΙΠ6 ΓΘ ψὰ5 ἰτοάᾶ- 
ἅδῃ ᾿ουΐπίαα ἐπ οἱὺν, 
δα ὈϊΪοοᾶ οδθ οἂΐ 
οἵ ὑπ ψίηθ ὈΥθασ 85 
ΒΙΡῊ ὍὉΡ 88 ὑπ6 Ὀγ] 4165 
ΟΥ̓ ἰδ6 ὨοΥβθ5, ἴῸΣ 8 
ἀἰδίϑησα᾽ οὐ ἃ ἰῃου- 
ΒΒ ΠΑ 51]χ Βαπηαᾶγχοά 
ΕΔ ὁ Ὑ9} ΕἼ Ν 

15. λῃά. τ ᾿ ΒΘ ᾿ἴπ 
Ὠρᾶῦθα,. Ὁ ΠΟΟΣ 

δἰσο, στοοῦ 8η4ἃ ψοὶ- 
ἀουζα], βου ϑΏρεῖβ 
νὰ βόυθα . ὈΪΘΡΊΙΘΒ. 
ὙΠ656. 16 ἴῃ. Ἰδϑῦ 
ΟἸΘ8,. ὈΘΟΘΈ 59. Ὁ 

δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν 
ΒΙ.ΚΙΘ ΟΥ̓ τη ἰπίο ἰμ8 βαγίῃ, δᾶ ρϑιμοχϑά ἢ 

τὴν ἄμπελον τῆς - γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς 
186 λα οἱ με. ΠΥ ΤῊ δη ἢ ἴῆχενν ἰαΐο 
τὴν. ληνὸν. τοῦ. θυμοῦ τοῦ... θεοῦ τὸν 
Γ}] Ῥτθθβ οξίῆθ βῆ οὗ 16. αοά ᾿ {μ8 

μέγαν. 20 καὶ. ἐπατήθη ἡ - ληνὸς 
Βτϑϑῖ. ΔΑηὰ νδβ ἰχαυαριθᾶ οὐ. 1ἋὯ26 Ὑ ΕΡσΘ 55 
ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ 
ουΐδιάθ οἔίῃθε ςἰΐν, διῃα σδῆγα ουξ ὈΙοοα οἱ οὗ 
τῆς. ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν. τῶν ἵππων 
ἴῃ 86 ὉΣΙΠΘΡΥΘΘ5. ἸΔῈ] [ῃ6 ὑχ]4165 οὐ με Βοῦδβεβ 
ἀπὸ σταδίων ᾿χιλίῶὼν ἑξακοσίων. 
ἔγοσὰ βίδαϊδ: ἐπουξαῃμά βῖκ Βυαηάγεᾶ. 

1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν. τῷ οὐρανῷ | ἡ 
Ὁ Αμᾶ 1βᾶν οἶπὲτ βίδα " ἴῃ Ὧθ ἤθανθα 

μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας 
ξτοαΐ δῃηᾶ - ΟΣ], 85.615 ϑδδνθῶ -δανίηρ 

πληγὰς - ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν 
ΙΑΒΘ5.. βονθα ἐπὸ , Ιαβῖ (οπ65),ϑ, Ῥβοϑθθ ἰῇ 

Δυοῖν οὗ οὐδ ᾿ 
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θυμὸς. τοῦ θεοῦ. [ταϑαῶβ ΟΥ̓ ἐδο [16 
οὐΐμθ. αοά. ϑῆσο.. οἵ αοά ἰ5 

Ῥγοιρῃηὺ ἴὸ 84. ΒηΪΒΏ. 

αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ 
ἵθοσα Ὑ785 Πα ἴῃ 6 ΔΗΒΘΥ 

2 Καὶ εἶδον ὡς - θάλασσαν ᾧὕὑαλίνην ν 
Καὶ ἐς 7 5807 ΡΝ: 50. ὁ ΠΕΕΕΑΣ ᾿ΖΑΒΩ͂ 1 5ὲᾳ πδδῦ 

ἔνην ἡ πυρί, - καὶ - τοὺς Βϑϑιῃθα ἴο Ὀ6. ἃ ΕἸΔΘΒΥ 
πανία νι Ἰκβα ΤΣ κρᾶ το ΑΝ - 888 ἔδμε (οσ65) 5868, ΧΡ] α Σ το, 

ΜΝ , Α ἢ Σ ἐ ἧς ᾿ϑῃ ἰῇοϑθα ψὯοΟ οοσιθ νικῶντα ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς Ὕ 
ΟΣ ΜΑΔΑΝΝ οὐξοῦ 86 11 θεδαϑὲ δῃᾶά οὐδοῦ ἐμὲ [ΟΥΓ νἱοϊουϊου ἔΥΟΤΩ 
ἱκό τοῦ ὶ δ᾽ ῦ. τοῦ [6 νά Ῥοαϑὺ δῃὰ εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ. τοῦ μὰ ΘΔ 
ἤσαν ΟὟ δρᾷ οὐδοῦ ἴ6 πυροῦ οξίμβ Ζτοὸ] ἰΐ5 θρθ δηᾶ 
ὄνόμ ὁτοῦ Ω ἐπὶ τὴ ἀ ἔστοσα ὑπ᾽ ὨΠΏΘΘΥΙ.. οὗ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ ᾿ τὴν θάλασσαν | 3 [ 
πακα, ὺ ΟΥ 1. Βεανίηρ βίοοα ὡροῦ ἰμ6 568 5 Ὥϑιὴθ πδησιηρ ὉΥ͂ 
ὴ ὑαλί ἔ κιθά .- ῦ " ὃ. [6 »ἴβδϑυ 568, ὨδνἱΡ ν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ “θεοῦ. Σ ᾿ ἰ 

ΠΝ ἘἸδδον, ̓  ἀουυμν “ΒΔΥῸΒ οΣίμε ᾿αοα. [ἈΒΓΡΒ οὐ οἄ, 3 Απά 

3. καὶ ἄδουσιν τὴν ὠδὴν Μωυσέως “τοῦ [Π6}. δῖ6. βἰμρίῃρ [868 
Απα ἽΒΟΣ, ΔΙα ϑσΏσ πο βοὰρῦ ΟΥ̓ Μοβαβ. ἰδ6 ἰ βοὴρ οὗ ΜροϑοΣ Π6 

δού ῦ θεοῦ καὶ τὴν ὴ ῦ ΐ αν οὗ αοὐ δηᾶ ἴη8 δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δὴν. τοῦ ἀρνίου ] 5, ν ἶ 
βῖανθ. οξίῃο αοα «δαπά ὯΝ ΒΟΏΞ οΣίδα Τϑρ ἰ βὸῃρ ΟΥἨἠ {6 Τι31}}0, 

λέγοντες Ι ᾿ ᾿ βασΏΒ: τ 
ΒΔΣΊΩΕ - “ΟΑΥϑαῦ δᾶ ψοηᾶσγ- 
Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, [1 816 γΟΠΙ ΜΟΓΊΚ, 
Οτοας δαὐὰ Ψομλᾶςχεα! ἰδ στ οσκθ οἶ γοῦ, Τρ ονθ" Οοᾶ, {πὲ 

κύριε, ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ΄ δίκαιαι [ΑἸταϊρὐν. ἘϊσΉ ΘΟΌΒ 
Τιοτᾶ, ἰὰ6 αοᾶ, {δα ΑΙπρμῖν; τἸβ ἰθοιβ ] δηά ἰγὰθ ̓  ἃἴδὸ ΨΟῸΓ 

καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ". βασιλεὺς [ψαγ5,: ΚΊαρ οὐἨ οἰδγηΐ- 
δηᾶ τι. ἴῃς νὰν οἶψοι, ἰδῶ... ΚΙ ἐγ. 4 ὴο σὙ11 ποῦ 

τῶν αἰώνων: 4 τίς οὐ. μὴ φοβηθῇ, ΄᾿ κύριε, [ ΤΟΦΠΥ ἔδαῦ. - νοῦ, 56- 
οΣἴῶθ ὃξ6β;. ΨὯΟ ποῖ “ποὶ βῃου α ἔθασ,. τοχᾶ, ᾿ Πον ΘὮ,5 δΔηᾶ- ΒΊΟΥΙΥ 

καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά ᾿ σου, ὅτι μόνος [γΟᾺ. ὨΒΙΏΒ,.: ὈΘΟΘΊΙΒ8 
πᾶ ΨΨΠΙὶΙ σου ν 6 δ οἔνοι, Ῥδθοδθθο δου δ γΟᾺ 8΄ἴοωθ ἅτ Ἰόψϑὶϑ 

ὅσιος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ ἘῸΓ 81 88 Ὠδύϊοηδ 
ἴον} Βεοδϑίβε. 81 ἴδε ἈΔΊΪΟΙΩΒ Ὑ}111 φογηθ Ἁτιὰ ΜΠ σοτῃ 8 πᾶ. φότβῃϊρ 

προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ [μείοτα γοὺ, βϑοαϊβδ 
ἱ Ϊ 1 ΒΒ ἢ ΟΥ̓ γοι, Ῥϑδοδσα ἴδε ὌΝ μ Ἐμοῦ τ7}11 ννοΟΥΞΒΡ πὰ βρη! δὲ γοις τἰσαΐθους ΝΗ 

τ. δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. .": [5 Ὁ Ξ ἀΘσ τ ΤΟΝ 
τἰβ ΘΟ. ἔϑποσοοθ) οἔνοιυ Ψψ όσα χηδᾶς τδιξθϑε. αν ὈδθῺ τιϑᾶθ Ἰ8} 

᾿ : ᾿ λῖοβὺ. τ πος ᾿ ᾿ Ν ΜΝ ας: Η͂ ὐξ 

ὅ Καὶ μετὰ ταῦτα. εἶδον, καὶ ΓΦ ΑΙα, αἴον, ποτ 
. ἠνοίγη --- -δ' τ: ναὸς “΄, - τῆς σκηνῆς ὑπ] 685. Ἐ 88), δϑῃηά [86 

τν88 ὁρεῆθα τὃῷ ἰμ6 ἀΐντλε μβαριίδίίου ὁ ῃΒ ἰεπΐ [βδηοίαδιν οὗ [70 ἐοπὲ 

τοῦ μαρτυρίου ἐν. τῷ οὐρανῷ, 8 καὶ [οἱ 86 νιιϊηδαθ. ψᾶβ 
ΟΥ τ 6 655 ἴὰ 22: Βεβνθα, ᾿ Δηᾷ ΟΡΘΙΒΘΩ͂ ἴῃ. Ὥδαγθῃ, 

ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ᾿᾿᾿ἔχοντες [6 6 (Π8.: δεν :- 8δι- 

κΑΡιε οὶ ἷβε Ξονθα βμξεὶς ᾿ 36 θπ65) μιν ίαβ 5615. ὙΠ ὑπ βδϑνθῇ 

ἴῃο ἔπτὰ πληγὰς ̓ οὐξος ἴξω αἰνιτίο Βαβι δείοα, ΒΙαΡ ΘΒ [3 εἴτ ψον ον ἐχ9)}} 
[ῃ6 βοῦν, οἱουμοᾶ . ἐνδεδυμένοι -- λίνον ᾿καθαρὸν: λαμπρὸν ὑ 7 ; 

Βδνϊῃβ ῬΘΟΣ οἰοῖπεα ἴη ᾿πθὰ  οἶθὰπ Ὀγίρμε | ΠΏ ΟἸΘ8Ὼ, ὈΥ ΘΗ ΠΏ ΘῸ 

3, Δ Ζομονεῆ, στιαδαόμοσθ, Τηοχ, ΒΑνΕ Θγα; 



ἘΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 18: “---16: 8 

καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη 
84 ανίηξ Ὀδοη βἰσγαραᾶ δροὺὰξ δρουὰλ 6 Ῥσγθαϑίβ 

ζώνας χρυσᾶς. 7. καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων 
εἶχαϊοβ Βοϊάθῃ. Διηᾶ οὔδ ουΐοῦ ἔλα ἔουσ 

ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις 
᾿ἈνῚῈ 85 [οτϑαΐασαϑ] βξᾶνθὸ ἴο 8 βόνθῃ ΘΏΒΘΙΘ 

ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ 
βϑθνθὴ ὈΟΝ5 Βοϊάᾶθη Ὀθίηρ Ὁ} οὔθ ΔΏΒΕΥ 

τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν 
οξίμβεο αοα πε ἱἰἰνίηρ το δε 8δ5εὲ5 οξίῃς 

αἰώνων. 8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς 
8865. Δρᾶὰ νν85 Ποῦ ἴῃ ἀϊνίπο Βαριἑδίοῃ. 

καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ 
ΟΥ̓ βύζοκ οὐ οῦ ἰῇς. ροῦν οὐίῃμε αοα μα οὔΐ οὗ 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο 
16 ῬΡοννοτ ΟΕ πα, δπάῦ ἤοθῦθ ΨψγὙ8Δ5 8016 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι 
ἴο εῃΐοτ ἰπίο 1Π6 αἰνίης Βανι ϊδίϊοῃ ὉΊ] 

τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ 
ΒΠΟΙΜΠ]Ω 6 Βπϑηθα ἰδ βονθὰὺ ρμ]αριιεα οὔίῃε βϑνϑδὴ 

ἀγγέλων. 
ΔΏΒΕΙΚ. 

Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ 
] Αμα [μρατᾶ οἱ στϑδῖ νοΐ οὐδοῦ δε 

ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις 
αἰντηθ ὨβλξδίίἼοη ϑδδϑὶηξ ἴο ἴῆ 6 βθνθξῃὴ δ8066}5 

Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς 
ΒΕ τοῦ βοίηρ παρ πᾶ 

ἑπτὰ φιάλας τοῦ 
Ὀ6 τοῦ ΡρΡουσρ οοὐ ῃ6 

θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς 
βόνεῃ Ῥονβ οἔίῃε βδῆρο οξίῃῆθ αοά ἰηΐο 

τὴν γῆν. 
ἴὰ6 δδγίῃ. 

2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ 
Δα τνϑηΐ ΟΕΕ [220 Ἀτβὶ (Ομ 6) δα 

ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν’ 
ἢ ρουτορά οὧὖὐῦδ ἴῃ6 ον οὔ τὰ ἰηΐο {π6 φασζίῃ; 

καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ 
δηαὰ σϑῖὴθ ἰο Ρ6 εἰςοῖ Ῥαὰ δι νυἱοκεαὰ ὌΡΟΣ 

τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ 
τ} 8 τάθ. τὰ 6 (οπ 65) Ἀδνὶηβ τῃ8 

θηρίου καὶ τοὺς χάραγμα τοῦ 
1} ϑδβϑὲ Ἐ οζοὶ 16 (ο 65) ΘΡΥΑν5 οὗ [ῃὴ 6 

προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 
ὍΟΥΞΕΙΘΙΣΡ ἴο ἴῆ6ς 'δθθ ΟΥ̓. 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
Αμᾶα {μ6 βεοοῃμᾷ (06) ρΡοιτγοᾶ οὧὖὐ ἐῇ 6 ὈοΨ] 

αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷμα 
οὗ γα ἱπίο τῆς 868; δα 1 Ὀθοδῖαθ Ὀϊοοῦ 

ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς 
85 οΥ ἀςδα [Δ], ΠΩ͂ ΕΟΘΥΝΟΙΥ 5081 οὗ 1116 

1120 

Δα ρσἰγαθα δρουΐ ΠΟΙ 
Ὀγοδαϑδί ψι ἢ ροϊᾶθῃ 
Βίγαϊθα. 7 Αῃμᾶ οὔθ οἵ 

ἴθ ἔοι ᾿ἱνίηρ ογϑα- 
ζπγο5 σαν [Ὧ6 βενϑῇ 
ΔΏΡΘΙΘ βϑυθὴ ροἹάθῃ 
ρον ἰδ ψοῖο [8] 
οὗ 88 ΔΏΡΟΙ οὗ Αοά, 
ΨΏΟ ἰνθ5 ἔογονοσ δηά 
ΘΥογΡ. 8 Απὰ ἰὴ 5806- 
ΌΔΙΥΥ Ὀθοαῖθ ἢἸΙ1ρά 

αὶ βῦοκθα ἤθοϑῖδα 

ΟΥ [πῃ ρον οἵὗὐ αοὰ 

δ ἃ Ὀδοδβθ οὔ ἢἷ5 

ΡΟΧΘΥ, δ 0 ΟἿΘ 

5 8016 ἴο δηΐοσ ἰῃ- 

ἴο 6 βϑδῃσύιδυν Ὁ 01] 

[88 βονθὴ ρἱδριθ5. οἱ 

[26 5ούθ 8ΏΡ615 ΨΟΓΘ 

ΒΘ ηΘά. 

1 Αγπᾶ Σ ρα ἃ 

Ιοα νοΐσα ουΐ οὗ 

6 βϑῃούιδυν 88 ἰο᾽ 

[8 βούθῶ 8ῆ6815: “ὦ 

δὰ μοῦ οὖδ ἰῃ8 

δθνθὸθ ὈΟΜῚ ΟΥἨ Ἁ Ἀ {πῃ 

ΔΏΡΟΙ οὗ ΟΑαοα [ἰηΐο 

[ῃ6 δαγίῃ." 

2ΑΠᾶα6 [6 βιϑὺ οὔ 

ψοηῦ ΟΕ δῃᾶ ρουγϑᾶ 

οὗαὺ ΠΙ5 ὈΟΨΣ ἰπίο [Ὧ6 

οαγίῃ. Αμπὰ 8. πυτὺ- 

711] δπᾶ τϑιϊσηϑηῦ 

ἌΙΘΟΥΣ σδθ ἴο Ὀ6 

ὍΡΟΩ ἴῃ τθὴ ὑπϑῖ 

δὰ {8 τϑὺῖκ οὗ ἰῃ6 

ψΠὰ Ὀοαδὲ δῃᾶ ἰμδὺ 
ΨΜΟΙΘ ΨΜΟΣΒηΪηρ ἰἐδ 

ηϑρΡθ. . 

9Αηα πῃ βροοῃᾶ 

ΟὯ6 ρμουτοᾶ οαδ ὨΪδ 

ῬοΨῚ ἴπἴο {6 568. 
Δῃᾶ ἰὉ Ὀρϑοϑθ Ὀϊ]οοᾶ 

85 Οὗ 8 ἀεοδά χηϑῃ, 

8ηἃ ΘΟΥΟΙῪ ἰνίηρ 508} 

β 

Ι 

1121 

τὰ ᾿ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 
ἀϊεά, 1η6 ((ἰπ 55) ΪΏ τἋδ6 568. 

4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
Αμα ἰδ ἰεϊτα (056) ρΡουτρᾶ οἷἦἦδ πὸ ον 

αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς 
οΟΥ αὶ ἰΐο ἐπ6 - σῖνοχβ δια [τ86 ξουμίβί 5 

τῶν ὑδάτων: καὶ ἐγένετο αἷμα. ὅ Καὶ 
ΟΥ [86 τυδίοσϑ; δηἃ [ἴθ Ὀ]οοῦ, ΔΑπὰ 

ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος 
Ὠραγὰ οὔθ 8856. 1 οίῃαε ννδίϑυβ ΒΘ ΣΙΩΝ 

Δίκαιος εἶ, ὁ ὧν καὶ ὁ 
ἈΠ θουβ γοὰ ἅσθ, [86 (ομ6) δηρ δῃα ἐπῸ (986) 

ἀπέθανεν, 

ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα 
85, ἴδε (οπ6) Ιογαὶ, Ὀθοϑῦϑδα ἐμ656 (πῃ 55) 

ἔκρινας, 6. ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ 
ψοῦ 7υαροά, Ῥεσαῦδθο ὈΙ]οοάῦ, ΟΥ̓ΠΟΙΥ (οΠ165) 8ηᾶ 

τπιροφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς 
οὗ ὑσγορῃβοῖβ δον ρουτοα οί, δηα Ὀιοοᾶα ἴο ἐπϑηὶ 

δέδωκας πεῖν" ἄξιοί εἶσιν. 
ψοῦ δνθ ρίνθφ ἰὸ ἀγὶηκ; ψόοσίῆν (0.65) ἐδπδν ἃζϑ. 

7. Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος 
Αμᾶὰ 1δμρεστα. οἵ ἰδ6 ΕἸυτεεν ΒΆΣΙΩ5 

Ναί, κύριε, ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ, 
Χο, Τιοτζᾷ, 12:1} α(οᾶ, 16 ΑἸτηΙρΗϊν, 

ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 
ἔχὰθ δη8 σἰρῃίθοαυβ ἰῇ6 πάρτηθηΐβ οἵ ψνοῦ. 

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
ἈΑπᾶ ἰῃὰ6 ουσίῃ (ο6) ρΡουχοᾶ οοὧὐ ἰπ6. ον] 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον: καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
ΟΕ πὶ ροῦ ἰβα βυπ; δῃηᾶ 1 νναβ Εἶνθα ἰο ἰ 

καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρὶ, 9 καὶ 
ἰο ΒΟοοσῸ ἐπ 6 ΤΆΘΩ ΪῺ ἔσο, δᾶ 

ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα: 
ὝΘΙΘ ΒΟΟΓΟΒ ΘΩ͂ μ6 ΙΆΘΕ. βΒοοσομίπβ δτραΐ; 

καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
Δ. ἰμον ὈΙδϑρμοχηεὰ ἐπα πδῦθ οὔίῃθο ἀοά 

τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς 
16 (οπ6) Βδν 16 δυϊμοῦιν ἀρὸθ {πμπ6 

πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι 
2}: 752 11-Ἰ μμ656, 84 Σποὲ ἴδον σερρϊθα ἴο ρὶνα 

αὐτῷ δόξαν. 
ἴο δῖ ρίοσν. 

10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην 
᾿ Απμᾶ τὰς δε (οη6) ρουγεα ουδ ἴῇ6 Ῥον, 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου καὶ 
ΟΥ δὰ ΡΟ ἰμ6 ἴπγοπθ οὔίμε ψηΠα μϑαϑί; δῃὰ 

ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, 
Βδοβὴθ ἐπ κἰπράογυ οὐ ανίηρ 66 ἀδΥ ηΘΩ, 

ἘΒΨΕΤΑΤΙΟΝ 16: 4---10 

αἀἰϊθα, γϑβ, π6 ἐμῃίηρϑ 
1 [6 568. 

4 Απὰ {π6 ἰῃϊγτα ΟὯ6 
Ῥουγοᾶ οἂοὖδ δῖα Ῥου] 
ἰηΐο {ῆὴ6 σεν δῃᾶ 
16 ζουμπίδίηϑ ΟΥἩ [86 
τίου. Δηᾶα (θ᾽ Ὀ6- 
ΟΘΙῺΘ Ὀϊοοῦᾶ, ὅ Αμὰ 1 
Πραζὰ {6 8661 ΟΥ̓ΘΕ 
[826 ψνϑίθυβ 580: “Ὑ01," 
[1ὴὼ6 Οὴθ ψΏὯοΟ 5 δῃηᾶ 
ΜΏΟ 5, [86 Ιοϑϑὶ 
Οὔθ,. δῖ εἰσ ύθοιβ, 
Ῥβδοδϑβθ γοὰ Ὦϑγυδ 
τϑηδογρα μθδα α6- 
οἰδίοῃβ, 6 βδοϑδαβθ ὑπ6ν 
Ρουσγοα ουὖὐ ἰηθ6 Ὀϊ]οοά 
οὗ ὨΟΙΥ οΟὔδ5 δῃᾶ οὗ 
ῬΓΟΡΕῦβ, δῃᾷ γοὰ 
δνο ρίνϑῃ ἔθθσα Ὀ]οοα 
ἰο αὐκ. ΤΟΥ ἀ6- 
βοσύνθ ἰ. ΤΑΙ 1 
Ὠρασὰ 6 διύασ βᾷᾶγ: 
“65, σορονϑῆν. ἀοᾶ, 
6 ΑἸχϊσαῦν, ὑγὰ6 

8: τἱσῃύθοι 86 
ΟΣ πάϊοῖα]ὶ ἀθοὶ- 
δ᾽ 5. 

8 Δῇῆᾶαὰ ἰδ ἔουσίῃ 
ΟὯΘ ρουτεᾶ οὐδ ΗΪ5 
ῬΟΦΙ ΡΟ {6 βιὰ; 

δα ἰο [{π6 50.}}1 [Ὁ 
ψ85 στδηϊθα ἰο ΞΟ 
868 θῇ ἢ ἮΓγο. 
9 ΔΑηα᾽ [6 θη ψ6Γ8 
ΒΟΟΥΓΟΙΘΩά σι ροτοαῦ 
πραῦ, μυῦ ἔζεν 185- 

Ῥῃθιηθα 6 Ὡδ6 οὗ 
αοᾶ, ψῇῆο 8ᾶ5 ἴδμθ 
ΘΟ οΟΥο ἔμθϑθ 
ὉΙΆσιιΘ5, δα ὑπὸν αἰάὰ 
ποῦ στϑροηῦ 850 85 ἴο 
σἷνθ σοῦ ἴο Ὠΐτα. 

10 Αμὰ μβαε ἢ 
ΟὯΘ Ῥουτοα οὗ λ΄ ἷ5 

ῬΟΜῚ ροὴ ἴῃ ἰζσγοηθ 

οὗ [τὼ6 ψ]ἃ ῥθϑϑῦ. 

Αηᾶὰ ἰὖ Κἰηράουι 

Ῥϑθοᾶῆθ ἀδυκοηθα, 

δικ Υοα, χου, 
8,.3,.4,16. 

ΒΟΑ͂Ν συ; Ο Τιοστᾶ, τοχέαβ Ἐρδορρίυβ; 

0 ΠΟμονδῃ, 618.12.16-|8, Τιογά, ΚΑΝΕΘΥ". 
Υου, 9οἤονϑ, 
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καὶ -ἐκἐμασῶντο 
8 ἢν ματα σμονίησ. ἰδ6 

ἐκ. τοῦ ᾿πόνου, 11 καὶ 
οὐ οΥ 6 Ῥϑίῃ, 

θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ 
(οὰ οεἴμε Βϑανθὴ οὐΐοξ. [Π6 

καὶ. “ ἐκ τῶν ἑλκῶν 
διὰ ουί οὗ τὴ 6 ὍΠΙΟΘΙΚΒ 

ετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
ΟΡ τορεηϊθα οὐδοῦ ἰ6 ψοσκ5 οὗ [Ποχ. 

12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν 
Απα ἴἰδ6 βιχίῃ. (06) Ῥουγοά ουαέΥ [6 

αὐτοῦ .. ἐπὶ τὸν ποταμὸν ᾿ τὸν 
ΟΣ Εἴτα. ὡροῦ. {δα τῖνοτ ἴδ 8 

Εὐφράτην: καὶ ἐξηράνθη 
ἘΠ σαίοθ; δῃᾶὰ ννὰβ ασθα ἋΡ ἴ ννδῖου 

ἵγα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς 
ἴῃ οχᾶου ἐπαὲ ταϊσηὶ 6 ρσερασεᾶ πὸ Δ 

βασιλέων. τῶν 
Κὶλθ5 ἴδε (ΟΠ. 65) Ἔγοσα 

13 Καὶ εἶδον εὐ ἐκ τοῦ 
᾿ Απμᾶ 1ϑν οὐἵονῦ {6 

δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ 
ἀσγϑβοι. δὰ οὐ ο ἰπ6 

θηρίου. καὶ ἐκ τοῦ 
να θα δή οὐδοῦ {[π6 

ἰοῆδιιθ98 

Ῥαΐῃβ 

Τἰβίη 

στόματος 
ΒΡΎΤΟΣν τὴ εἰ 

στόματος 
του 

στόματος 
του 

αὐτῶν, καὶ 
. ΟΣ θη, δπᾶ 
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τὰς γλώσσας αὐτῶν 
ΟὟ Του 

ἐβλασφήμησαν τὸν 
δια {μὸν ὈΙθϑρποεωθᾶ. [6 

τῶν πόνων αὐτῶν 
οἴ [ϑτὴ 

οὐ 
τοί 

τὴν φιάλην 
ὴ ένα, 

μέγαν τὸν 
ἔεγ- 

τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, 
ΟΥ̓, 

186 

τῶν 
οὗ ἴ8 8 

ἀπὸ ᾿ἀνατολῆς ἡλίου. 
ΟΥ̓ 5. 

τοῦ 
οΥ [86 

τοῦ 
οἵ [86 

τοῦ 
οὔ τα 

ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς 
2δ156 ὑχσχορῃϑὲ ΒΌΙΓΙ5 ἴτας ὍΠΟ]Θ8Π 85 

βάτραχοι: 14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων 
Ζγορϑ; {πον δῖ ἴοὸσ ΒΌΙΣΙ 5 οὗ ἄθιηοβ 

ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ 
([86})} ἀοϊηβ ΒΙΞῊΒ, ὙΝΏΙΟ [15 σοΐῃρ οὖν ᾽ ὉΡΟῺᾺ 

τοὺς βασιλεῖς - τῆς οἰκουμένης ὅλης, 
1.1} Κὶηθσ5 ΟΥ̓ πο Ῥοϊὴρ ἱπμαρλ ρα [θαυ ἢ} ΨΈΏΟ]Θ, 

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς 
ἴο 1684 ἱοβείμοσ βοῶ ἰηΐο {πα ἍΨΑΙ οξίμῃο 

ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ 
οὐὺς σταδί: οἔβθα. ᾿αοὐ τῆς 

παντοκράτορος. τ 
ἀδτκον, 

᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος 
Τιοοῖκ!! Ἱ δὰ φοχηϊτιρ, δ8 τι ϊ6 8, ἘΔΡΌΝΡ 

ὁ Ὑρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ 
1μ6 (οπ 6) ΒΘ ΣΊΩΕΙ ἀνν κα δηᾶ Κροορίηϑ τὰ8 

ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ 
ΟἸΤΘΥ αυτθἶβ ΟΥ Ὠΐτῃ, 1ὰ οτἅοσ ἰμαΐ Ὡοΐ 

γυμνὸς περιπατῇ καὶ 
πακοά ΤᾺΔΣ 6 ψδΙκίηρ ἀρουὲ δῃᾷᾶ 

Οἵ {6 

δια ὑπο ν ὑθρᾶη τὸ 
ΒΘ ΠΟΙ ΓΟΏΡΊΊΘΒ 

Το  [{Π 6 17] ραΐῃ, 1 μα 
ΏΘΥ ὈΙΔΘΡΘιηΘα ὑῃθ 
αοα οὗ θανύθ ἴῸΓ 

ΟῚ δίῃ δῃᾶ ἴοτ 
οι" Ὁ]ΟΘΥ͂Β, δηα ΠΥ 
αἷἰὰ ποὺ γορθηῦ οὗ ὑπο 

ΨΌΣΚΚ. 

12 Αὐηὖὦ ὑπ6 55ἰχίῃ 
ΟὯΘ Ροχοα οὗν Ὧἰδ5 

ΓἽΡΟΨΙ ὍΡΟΩ (δα στοαῦ 
ΤΙΝΟΣ ἘΠῚ ΡΤ ἰ65, δηὰ 
"5 ψαῖο νψὰ5 ατίοα 

ΞΡ, ὑμπμαὺ ὑμ6.. ΨΥ 

ταὶρὴῦ 6 Ὀγδραγρα ἴον 

ἰῇ Κίῃρβθ ἔχοῃι [6 
τἰθίηρ οὗ 86 βίῃ. 

13 ΑΔΑ 1 5 ἰγθα. 

ἈΏΟΙΘϑῖι. ᾿πϑοῖγθα δχ- 

ῬΥΘΘΘΙΟΙ5 [ὑπ8ὺ ἸΟΟΚΘΟΩ͂Ί 

Ἶκ6 ἔτορϑ σοὴθ ουἱϊΐ 

οὗ ῃῇὰθὸ που οὗ 

86 ἀτδροῦ δηᾶ ουΐ 

το ἢ οὗ 

[16 νι Ῥϑδαϑὺ δπηᾶ 

οὖὖὐ οὗ ῃ6 σου ῃ 
οὗὨἨ ῃμ6 ἴδιϑθθ Ῥγορῃ- 

οὐ. 14 ΤΟΥ ἃγὸ, ἴῃ 

ἔδαοῦ, ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΩΒ ἴῶ- 

ΒΟΪΤΘΡάᾶ, ὉΡ ἀθηλοηβ δηά 

ῬΟΥξοσ 5ρ5, δῃᾶ 

8867 ρὸο ξοσίῃ. ἰο' 
[26 Κίπρβ οὗ ἐπ θῃ- 
εἶτ ἰῃμαρ δα φαγί, 

ἴο. βϑύεσ πρὶ ἰο- 

ϑοίμοσ ἰο ἔθ ψΣ οὗ 
[28 στοαὺ δύ οὗ αοὰ 

{186 ΑἸχηϊρ ΐγ. 

15 ΞἼΙΟΟΚΙ! Σ 81 
᾿σοχαίηρ. 8ἃ5. 8 ἰμϊοῖ, 
ΗΔΡΌΥ ἰ5. 6. ομδ 
ὑμαὺ βίδσϑ. ΔΎΆΚΘ. δᾶ 
Κοορϑς ἢἰβ οὔὐοῦ Ρ8Γ- 

τη, δῦ Ππ6 ΓΔ. 

οῦὺ Ψ4ΙΞ πακοὰ ἃπμᾶ 
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βλέπωσιν. 
18 ὸν τῆδν ΡῈ Ιοοκίπερ αἱ πα βδιηθε!η 655 ΟΥ̓ ἴτω. --- 

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον 
Δηᾶ [11 Ἰρᾷ ἰοξείμοσς ἴἤθω ἰπΐο μ6 Ὁ]δοθ 

τὸν καλούμενον Ἐβραϊστὶ “Ἂρ Μαγεδών. 
{86 (ὁ 6) Ῥϑίηρ 8116 4 ἴῃ Ποργτον Ἐδυ- Μϑροράοῃ. 

11 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν 
ΔΑυᾶά ἰῃβθὸ δβανοαΐῃ (οη6) μΡουγρᾶ ουξ 

-τὸν ἀέρα: --- καὶ ἐξῆλθεν 
ῬΟΨῚ οὔηϊη ὡροὴ ἐῇῃθὸ δἷσ; - - δρᾶ οϑὴθ ουἵ 

φωνὴ μεγάλη. ἐκ - τοῦ “ναοῦ ἀπὸ 
Μοῖσθ. βύθραὲξ οὐΐοξ {μ6 αἰϊνίπα μαρ  ϑίίοα ἔτγοση 

τοῦ. θρόνου. λέγουσα Γέγονεν: --- 18 καὶ 
ἴ6 ἴὥχομα ΒΒ 5 [185 ΟΟΟΙΓΣΙΘΩ͂; --- Απάα 

ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ 
Οσοιυχτοα Ἰρητηϊηρβ δπα νοΐσο5 δηᾶ ἰῃιηάρυβ, δᾶ 

σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ 
[Θδατίἢ ᾿Ι5μβκίηρ οσουττοα ρυϑϑῖ, ὙΨΏΙΘΩ βοχσ τοί 

ἐγένετο ἀ᾿᾽ 6Θ οὗ ΆῳΆῳἄνθρωποι ἐγένοντο 
οοσυγτεα Τγοτ Ὁ ΒΪΟἢ [{Π 26] ΤΏΘΩ ὈδΙηΘ ἴο 6 

ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος. σεισμὸς οὕτω 
ὌΡΟΩ {μα δαγίῃ ο Ὀὲξ [βαυ ἢ 5 δκίηρ. ἰδ 15 

μέγας, 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη 
εὐθοϑὶ, ᾿ς 88ΠΑά Ῥθοδῖθ ἴπ8 ΩΝ ἴα ρτρδῦ 

εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν 
εἰς [ὰσθα Ῥασέβ, δηά ἴτῃ6 οὐδε. οξίμο δίίοηβ 

ἔπεσαν: καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη 
1611; δηῃάᾶ Βδρϑίοι εἰς δτοαΐ ννὰβ ἘΕαΠΡοσρά 

ἐνώπιον. τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον 
ὧὯπ ἰδ οξίμθο αοα ἴο ῖνβ ἴοό Βὲσ πθ΄ ᾿ σὰρ 

τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ" 
οΟΥίμα Ψψῖθθ οὔίῃβεο δῆβοσ οὔίμβο ψχαῖμ ΟΣ ΏΣΤΩ; 

20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ - ὄρη. 
τς 80 ἀν ἰβίδαα. Βοᾶ, δῇ χηοιηΐβηβ 

οὐχ εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα- μεγάλη ὡς 
ῃοΐ ψίοτΘ ξουπᾶ. Αια 8} Ετραῖ. .: 85 

ταλαντιαία καταβαίνει. ᾿ἐκ᾽. τοῦ 

φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ 

οΥ ΓΑ 215: ὑνεῖσας οἵ ἰδιθηὶ 15 βίαρρίῃβ ἄοσψῃ. οὐ ΟΣ ἰδ6.} 

οὐρανοῦ ᾿ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους -- καὶ 
ρανϑαὶ ὌΡΟΣ τὰ 6 τὸς ΙΏΘΩ; - 8 

ἐβλασ σαν οἱ ᾿ἄνθρωποι - τὸν θεὸν. ἐκ 
ἀκ ττεχοιτη {π6 ΙΏΘΏ 5 ἴῃᾷ6 ἀοά. οὐ ἊΝ 

τῆς πλὶ τ χαλάζης, ὅτι μεγάλη 
τῆς ἀΗς οὐδε ὯΔ], ᾿ς Ῥεόδαβα Βτϑαὶ. 

ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς . σφόδρα. 
᾿ς ἦ5 ἐς ρίαρῃθ: οἵδ. Ὄχορραϊηριν. 

τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. ---- 

ἐθνῶν 

ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 16:16---2} 

ὍΘΟΒΙΘ ΙΟΟΚ ὉὩΡΟΩ ἢΪ5 
ΒΏΔΙΔΘΙ 655.) 

160 Αμα μον ραίῃ- 
οθὰ ὑμπϑὰ ἰορθίοῦ 
ἴο.. ἔδ6-. ρίδοθ. ὑμδὺῦ 
Ϊ5. οδϑιθά ἴθ Ἡοτον 
ἩδΙ--Μα βοα Ό.. 

17 Απα πα βαυθηίῃ 
ΟἿ Ροιτρᾶ οὐδ ᾿΄Ηἰ5 
ὈΟΨῚ Ὁροὴ ἰῃμ8 εαἷζγ. 
ΔΑὐ μὶβ ἃ. Ἰου νοΐοθα 
ἰδϑυθᾶ οὐαὐ οὗ. {6 
ΘΟ ΌΔΥΥ ἔγοα 8 

ἀγοηθ, βαγίηρ: “1 
ὯΔ5 οοὔθ ἴο 8551" 
18 Απὰ Ἰὶρῃίηΐηρα δηᾶ 
νοΐοθς. δα ὑδιησθυβ 
Οσσυχτρά, δηα 8. στϑαῦ 
ραγί αι ακο οσσυγγοαᾶ 
ΒΆΘΗ 85 μάάδ ποῖ οο- 
ουγτοᾶ 506. Τ6} 
σϑὴθ ἰο 6 ΟΠ 6 
δαί, 50 δχύθηϑίνθ 8 
βασύπασδκθο, 50 βτθϑῦ. 
19 Δα 6 ργοαῦ οἷν 
ΒΡ Ἰο ῶγοο ραγύϑ, 
ϑδϑηδ {6 οἰδίθ5.. οἵ 
ἴθ πδύϊοηβ 61; δῃά 
ΒΒΌΥΙΟΣΏ με ρσϑϑδῦ 
ψὰ5 τϑηιθιθοσθα ἴῃ 
86. δίρῃῦ οἵ: Οοά, 
ἴο ρῖνθ Ὧ6 [6 οἵ 
οὗ ὑῇο ψίῃθ οἵ {δ 
ΒΩΡΟΙ ΟΥὗἨ ἈὨἰδ ψτϑίῶ. 
20 Αἰβο, δὐον ἰβ᾽αηᾶ 
Ηρα, δῃηά τπουηϑτβ 

τα ποῦ Του“ 21 ΑἸά 
δ στόδῦ Ὧ81 ὙΠ 
- 3 βῇοῃθ. δου. [20] 
ψεϊρηῦ οὗ" 8 41] 
ἀοβοοηάθα ουὐ οὗ π6ϑῦ- 
6ηῃ ὍΡΟΣ 6 τθη, 
δᾶ ὑπ τ Ὅ185- 
φῬῃθῃρᾶ Οαοά ἅτ ἴο 
{μ6.- ρίαρῃ οἵ 81}, 

Ῥϑοϑῦδθο ὑμθ Ὀϊαραθ 
Τοῦ Ὁ γ85 ὈΠΌΒΌΒΙΙΥ 
στοαῦ. 

16. Οὐ, “ΑΥ ταδ Βοα ἀοη᾽ ἢ 
““Μουηίδίη ΟΥ Μϑ- ρα" ἀο.᾽ 

ΠΡ πὶ (Πὰν Μοσία' ἄοη"), 711,18. ΤΑ ΘΠ 5 



ἘΕΨΕΠΙΑΤΙΟΝ 17:1---ἰκα 

Καὶ ἦλθεν εἷς 
ΔΑρᾶ σδῦθ οὔθ 

“ ε ΑἹ ,΄ 

τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων 
ουΐοῦῖ ἰῃᾷ86 βδνϑὴ 

τὰς ἑπτὰ φιάλας, 

λέγων Δεῦρο, 
βϑισῖμει Ἐϊΐδου, 

πό τῆ εγάλ 
ἴο νοι ἐμ ἱπαρσταθηΐ οὗτβο ΜΉΝ Ὡς με δ 

ὑδάτων πολλῶν, 

ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐπόρνευσαν 
νὴ ΜΏοτὰ σοχητη ςα ξοχηϊοδίίοη {π6 

ἐμεθύσθησαν οἱ 
ΔΠα ἐμὸν Ψγοσα ζηϑαᾶθ ὅσ ἐμι6 (Ο1165) 

τοῦ οἴνου τῆς κατοικοῦντες τὴν γῆν 
να οὗ ἴὯ8 ἴῃ δαί ουϊδοῦ ἴλ6 

πορνείας αὐτῆς. 
ἑοταϊοβίοη οὗ Ποτ. 

8 καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς η 
Απᾶ Ὧθ ὈΟΧΕ ΟἿΣ τὴθ ᾿ηΐο ἄθβο]δῖθ ἴρ1866] ἰὼ 

πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ 
138. ΨΜοϊΏδη 

Ῥοίμε 11} οὗ 

ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα βλασφημίας, 
βενθὴ δα ΒΟΡΩ5 8 ὈΙΑΘΡΏΘτΩν, 

δέκα’ 4 καὶ 

περιβεβλημένη 
νη ῬΘΘὴ σον αροῦΐ 

κεχρυσωμέν 
8Δη4Δ δδνίηρ θ6Θ δ]] 

μαργαρίταις, 

εἰρὶ αὐτῆς γέμον τοτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ 
τη ΟΥ̓ΠΟΣ Ῥϑίηρ 81 

βδελυγμάτων ἧς 
Ε ἀἰδθαβίῖηε 55 δηα ἐῃ6 Ὁποίσαῖ (1055) ΟΥ [δ 6 

αὐτῆς, ὅ καὶ 
διὰ ἃρὸρ ἐπα 

γεγραμμένον, 
Ὠδνὶὴβ Ὀ6οὼ υϊίθῃ, 

αβυλὼν ἡ μεγάλ ήτ ἀρυλὼν ἢ Μεγάλη, ἡ μήτηρ 

ὑτῆς ὄνομα 

τῶν πορνῶν 
ἴδε τηοΐμεσ οὔθ αυϊοῖβ 

βδελυγμάτων γῆς. 6 καὶ 
ιᾶά οξίῃ ἀϊδρυκίίης [ρα οὗ (6 εὐτῆ, 

1124 

1 Αμαᾷ ομδ οὗ ἰῃ8 
βόνθὴ 80 565 ἐπα 

δᾶ 6 βόνθθ ὈΟΜΙ 
ΔΙῚ 8ηα 5ροκ ψ ἢ 
ΙΏ6, βδϑυίῃρ: “ὉΟὈΠ16, 
1 1 5ῇον γόοὰ [18 
ἡυαᾶρτηθηῦ ὉΡροὰ 8 
στοαῦ αζῖὶοῦ ψ8ο 
βἰϑ. οὐ τῶν Μὰ- 
ἴξεσϑ, δαὶ ὙΠΟ 
6 Κίηδ Οὗ 88 
Θαυῃ οσοχῃχηϊ 6 ξοῖ- 
Ὠϊοαίϊοη, ΨΏΘΙΘ85 
0885. πὸ ἰμ μοὶ 
[π ρα ψοῦο πϑᾶθ 
αὐ Κ ἰῇ 6 ψὴ8 
ΟΥ ὯΔΡ Τογηϊοδύξοι." 

ῷ ΑΔ Ὧ6 οσδιτιοα 
6 ΣΡ.) ἰῇ [ς{886 
ὍΟΨΟΙ οὗὐ ὑ86] πρὶτ- 
1 πο 8 ψὶιίϊαοτ- 
ὭΘ55. ΑΠα 1 οσδυρῃῦ 
βρῆ οὗ 4 ΜΟΙ ΒΕ 
δ Πρ ὌΡΟΩ ἃ δ85608Γ- 
Ἰοὺ-σοΙογθα νι Ῥοαϑῦὺ 
ἐμαὺ νψνϑθ {11} οὗ 
ὈΙΑΘΡΒΘΙΟΙ5 ὨΒΙΏΘΒ 
διὰ ἰδαῦ δα μκον- 
ἢ Ὠρδαάὺῖκ 8ηἃ ἰδ 
ὨΟΓΏΒ. 4 Δ {86 ψοΙὰ- 
8... 85 δἵἴτανρᾶ ἷῷ 
ῬΌΓΟΪΘ οὐ δοδχιοῦ, 
ϑιηὰ ψὰ8 δαογηθδα τί 
ΒοΙὰ δηα ὑσθοίϊοὰϑ 
β5ἴουθ δῃᾷ Ῥ68115 δῃηᾶ 
δᾶ 'ἴῷ Βοῖ ϑῃᾶ 
3 Βοιϊάθη ΟΡ ὑδαὺ 
ψὰ5 [ἴ} οὗ αἰδραπῦὺς- 
ἰὼ; ἰπΐϊηρβ δῃηᾷ ἰδ 
ὉΠΟΙΘΔῺ ὑπίηρβ οὗ ὮΘΓ 
ζογϊοαίϊοι. 5 πᾶ πρ- 
ΟἹ ΘΙ ζογθῃθααᾶ ψὰ5 
τὶθΐθη ἃ Ὥδπιθ, ἃ 
ΤΑΥΒΌΟΥΥ : “ΒΑΌΨΙΟΣ {πῃ 6 
ατθοαῦ, [6 τιούμου οὗ 
ἰῃῇῃοὸ δυο δἃῃα οὗ 
ἴὴ6 αἰδρισυληρ []ΩΡ5 
Οὗ ἴχο δύῃ." 6 διηᾶ 
Τ βδν ὑῃϑὺ [8 ψόοχζηϑχ 
ΜᾺ αἀὐὰξκ τ τδ6 

112 ἘΠΨΕΣΑΥΤΙΟΝ 17: 7- 11 

αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ 
Ὀϊοοᾶ οὗ ἴὯς δοῖν (65) δῃᾷ οὐυὐΐοόοξ τ88 

αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ. 
θιοοὰ οὔίμε ψιιΐζμοβθοβ οὐ θϑ. 

Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα 
Απμὰ 1 Ψψοπαρχοα μδνίηθ σε ΠῚ ψοηαοσχτηθῃΐ 

μέγα: ἴ καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ 
ϑτεϑί; δρᾶ βεἰϊὰ ἰοτῆφ ἴἢὩ6. δῷϑεὶ. ΤὨτοιρη 

τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ 
πα ννομπαεογρα συοὶ7 Ι 588} 565 ἴο οι [8 

υστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου 
μι ανενέςν οὐἴῃα ψοδὴ πᾶ οἴῃ να Ῥϑαϑῖ 

τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ 
18 (0168) ὈΔΥΥΨΙΏΣ ὮδΣ, ΟΣ (86 (986) 

ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ . δέκα 
ΕΔ ἐπ οῖ- ἰῇ βδενβῶ.. Βοϑδᾶβξ δὰ (μα ἴθι 

κέρατα: 8 τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν 
Βοτηϑ; 6 τἱᾶὰ θα Ψ ΗΟ. γοὺ κὰν τ 85 

καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν 
δηιἂδ ον 115, δηᾶ ἰξ18 δρουῦ ἴο 6 Βίβ ἰ 6 ΠΡ 

ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν 
οἂΐ οὗ {μ6 ΔΌΣ. 85, 8ηἃἪ ἰἴἰηΐο ἀροβίσαοϊου 

ὑπάγει: καὶ θαυμασθήσονται οἷ 
115 βοίῃβ υπάδτ; θὰ ΨῈΠ ψολᾶον τῆς. (ο.) 65) 

κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὐ 
ἰπμαρίρ ὑροὰ {π6 δαυτῆ, ΟΣ ΜΨΈΙΘΗ (ο65) ποί 

γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον 
μδ85 θθϑθα νυ θη. 6 πᾶσα ᾿ροὰ πε {{{Π6 ὈοΟΙς 

τῆ ωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου 
ΜΥΓᾺ ζωῆι ξὺ 9256. ἀπχόοντηβ ἀοννῃ οἵ ἩΜΟΥΙΑ͂, 

βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν 
οὗ (Ομ 65) Ἰοοκίῃβ δὲ ἰπ6ὸ ψ ἃ θεαδὲ Ῥδβοϑβα Ἰὲ ννὰ8 

καὶ οὐκ ἔστιν καὶ πάρεσται.. 
δᾶ τοῦ ἰεἶἰϊβ δρᾶ ἰξνν}}} 6 δΙοιββίαβθ. 

9. Ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων 
Ῥ [2 .:} ἴδε τηϊλα 1τῃᾳ6 (016) Ὠανίβ 

σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη 
αιϊβάοτηα, Ἰῆθ βενθὴ ΞΕ] βονθὴ πιο ίϑ 5 

εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ’ αὐτῶν. 
816, Ώοτα ἐᾷ Μοσηδη 15 ΒἰἐΠ]ρ ΡΟῚ ἵπατα. 

10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν: οἱ “πέντε ἔπεσαν, 
Απμὰ κΚιὴῃρθ δέν 8716; ἱὰθ6 ἢνε 16Ὶ], 

ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἢἤλθεν, 
1ὴ6 οὔδ 15, με οἶμποσ (6) ποῖ 85 νεῖ σδϑῃιθ, 

καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν 
δὴᾶὰ ΨΨΏΡΘνοσ δ 5μουἹὰ οοσγῶθ ἩϊΠς [{ἠπλ86] Ἀΐτα 

δεῖ μεῖναι, 1 καὶ τὸ θηρίον 
{ ἰ6 ἰλαίϊαηρ ἴο τϑυιϑῖη, Διὶ ἴθ να Ὀϑδϑὲ 

ὃ ἣν καὶ οὐκ ἔστιν. καὶ αὐτὸς ὄγδοός 
ΜΗΪΟΏ 5 δπᾶ πού 1ἰ5. Αμπὰ ἣ6Ὲ. εἰβῆίῃ (016) 

Ὀ]οΟΩ͂ οὗ [86 ὨΟΙΪΥ͂ ΟἿΟΝ 
δοᾶ τἱζ τ.)6 Ὀϊοοᾶ οὗ 
1.8 νιΐθϑϑοα οὗ “6515. 

ΕΘ, οὐ οϑίοῃληρ 
ασῦ οὗὐ ὨΘΓ Σ ψοῦ- 
ἀογοα τι ρστοϑδὺ ψου- 
ἀογτηθηῦ. 7 Δηᾶ 80 (8 
8Ώ561Ὶ] δἰ ἰὼ 116: 
“ΔῊΝ 15 ἴὖ γοῖὶ ψοῦ;- 
ἀργοῦ 1 11 {611 νου 
Ἢ6 τῃνδίουν οἵ ὑδθ 
ΨΟΙΏΔΏ. 84 οἵ [6 

χα Ὀδαδὺ ὑμδὺ ἰ5 8 Γ- 
ΤΏΡ ὯΒῚ 8δῃᾶ ἰῃδὺ 
Ὧδ5 ἴω βουὴ Ὠθϑαβ 
ααᾶὰ ἰδ δὰ ὨΟΓΏΒ: 
8 ὙἼΠ6 ψ{Π μδαβδὺ δὲ 
ΨΟΙΙ 584. 85, Ὀαὺ 15 

ποῦ, δηα νοῦ 5 δροιιί 
[0 δϑδοεπᾶ οὐοὖὐ οὗ μ6 
ΘΌνΕ5, δηᾷᾶ ἴὖ 5 ἴο βὸ 
ΟἹ ἴἴο ἀοδισιοιίοῃ. 
Αῃμάᾶ ψΏΘΩ ὕπὸν 566 
ὮὯΟΜ ἰζῶ6 σᾶ Ῥθαβϑῦ 
ψὰ5, Ὀαὺ 15 Ὠοῦ, απ 
γοῦ ΨῈΠι|ι Ὀ6 Ὁτοερηῦΐ, 
ἴῆοϑθο ψῆρο αν} οἢ 
{886 ραυί ΨΠῚ1 ΟΠ ΟΡ 
δια γ σν, Ὀὰπὺ ὑπο τ 
Ὥϑιηδ5 πᾶν οὺ ὈΘΘῺ 
ατὶῦἴθ ὩΡοσ [Π.}6 5ΟΙῸΙ] 
ΟΥ 6 ἔσοῦὰ 06 Τουπηᾶ- 
ἷῃρ οὗ ἔμ ψουγϊά. 

9 “ἜρΙο 15 ΨΏΘΥΘ [86 
1ὐο σθησα ὑμδῦ Ὠδ5 
ποτ σοχθ5 ἴῃ: ΤΏ 
βούνθρὴῃῇ ἤραάβ τθϑ 
βδουθῆ Ἰῃηουη δίῃ, 
ΜΏΘΙΘ ῃ6 ψοιιϑηὶ δἰὐϑ 
ΟἹ ἴορ. 1θ0 Δῃηᾶ ἐῇοτθ 
ΔΙῸ ϑόνθὴ Κίηρδ: ἤγθ 
μᾶῦθ 1416, ομθ ἴδ, 
ἴδ οἴμοι τδ5 ποὺ γϑῦὺ 
αιγϊνοα, θυ ΜΘ Ὧδ 

ἄοοκ δυσῖνθ Ὧ6 τηνϑὺ 
γτουλαίῃ ἃ βῃοσὺ ΨΏΪ6, 
11 Απμᾶ. ὑῆ6 δ |11{ἃ8 

Ὀοαϑὺ ὑμαῦ μνᾶβ. Ρυὺ 
5 ποὺ, ἰῦ ἰ5 δῖ8δὸ 10- 

5611 δὰ οἰρηνῃ [ΚΙΩΡΊ, 
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τῶν ἑπτά ἐστιν, 
δα οὗοῦ ἴδ6 

αοβίχαςἐίοη ἨὨΘ ἴ5 βοΐ δ᾽ ὑπάου. 

εἶδες δέκα 
Βοσ ὨΐϊΟΏ νοῦ δὰ ἴδαι 

οἵτινες βασιλείαν 

12 καὶ τὰ δέκα κέρατα 
Αμᾶ ἐᾷς ἰφὰ 

ἀλλὰ ἐξουσίαν. ὡς βασιλεῖς μίαν 
κὶ 

λαμβάνουσιν 
ΠΟΥ 8Ι6 τϑοϑίνίπε Ν 

μίαν -γνώμην 

δύναμιν. καὶ ἐξουσίαν. αὐτῶν ηρί 
πᾶ δα θλουν ΟΣ ἴμθηι ἴο ἴδοι, ν Πα ἠεαδὲ 

δον 81 εἰνίπε. 

πολεμήσουσιν; 
ΨΠῚ1Ι ΠΟΘΙ 

βασιλεὺς βασιλέων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
ΚΙ ἷ 8ηα ἰπθ (Ομ 65) ἢ Ὠΐτα 

σ8116ἃ (0165) πα σμοβθ (0065) 8η6 Ζ54 1} (00. 65). 

Τὰ ὕδατα 
Αμὰα ἈΘ 15 ΣΝ ΩΕ ἴοχηῆθ ΤΏ ννδίευβ ΟΥΒΙΟΒ 

πόρνη κάθηται, 
σου ΞΑΨ, ΒΟΥ 41 βατῖοῦ: λαοὶ διηᾶ 

τὰ δέκα κέρατα 
ΨΜΏΙΟΩ νοῦ δὰν δπᾶ 

μισήσουσιν τὴν πόρνην, 

ἠρημωμένην 
ον ὈΘΘ ἀφϑοϊαίθα [μον 1Π ΤΆΒΙΚ6 

ὶ ᾿ γυμνήν, καὶ πὰς σάρκας αὐτῆς. φάγονται, 
Β6βη85. οἱ ες ἱβὲσ ΨΊΗ οδί, 

ποιήσουσιν 

κατακαύσ. Οὐυσιν 

{μδν 11 Ραχα ἄοννῃ ἴῃ Ἔν; 

γὰρ θεὸς ἔδωκεν. εἰς τὰς καρδίας. αὐτῶν 

ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι 
ἴμε ὁρἰπίοσι οΥ̓ Εἶτα, πα 

τὴν βασιλείαν 

1126 

Ῥαῦ βρυΐηρα ἔσο ἐδ6 
βΞονθη, 8η64 Ὁ ρμβοθβ 

ΟἿ ἸἴἸῃΐο ἀοδυγπούίοι. 

12 “Αηὰ {886 ὕβθῃ 
ΒΟΓῺΣ ὑμδῦ ψγΟὶ 5 
ΤῺ ἴδῃ Κἰηρδ, ΜΏΟ 
Ὦδνθ ποὺ ψγοὺ χϑορινρα 
8. Κἰηράοτῃ, Ραῦ ὑμαν 
Ὧο τοοοῖγα δυοῖν 
85. ΚΙπΡΞ ΟἿΘ6 ΠΟΙ 
ψ [86 νὴ] Ῥθδϑῦ. 
13 ΤΏΘΒΟ Ὦδύῦθ οπα 
ὑπουρὩῦ; δᾶ δ5ο. ἔλῈ ν 
δῖνο ποῖ ῬΡΟΨΟΙ δῃᾶ 
Δα ΠΟΥ ἴο [86 νᾶ 
ροδδῦ. 14 ΤΏΘΘ ψ}} 

[Ὀαυῦ16 ψῦ (6 ΤιϑΙᾺΡ, 
ας, ῬὈθοδῦβαὸ Ὧ6 ἰδ 
Τοτά οὗ Ἰογὰβ. δῃπᾶ 
ἘΙηΡ οἵὗὐ Εἴηρα, ἐπ6 
ΤΑΙῺΡ ΨΜλῚ1 ΘΟΠΟΊΘΥΙ 
τῆ. Α1ϑ58ο, ὑξποβθ 

681164 δΔηα οσποβθὴ δὰ 

ἘΑῚ ΓᾺῚ τὶ Ὠΐπὶ 

[11 ἄο 50]." 

δ Αμὰ ὯΘ βδὺβ ἴο 
τῇθ: “ἼΠ6 τ δίουβ πϑῦ 

γοὰ 8δ8.΄., ΏΘΓΟ ἰῃθ 

Ὠδγχ]οὺ ἰδ δι θθηρ, ΤΏ ΘΔ 

ῬΘΟΡΙΘ5 8ῃη4 οἵονακ 

Δ΄ ἃ πϑίϊοη δπᾶ 

τοῦριιθ5. 16 Δηᾶ [μ6 

ἴθ ΠΟΙῺ ὑπ ψοὰ 

5δ, δ8η4 ἴῃ 6 σα 

Ῥϑαβύὺ, ὑθϑθ Ψ}]1 Ὡδία 

[26 Βαῦὶοῦ δηῃά 1} 
ΒΚ Βοῦ ἀεονδδίαιθα 
ϑηα πδκροᾶ, δᾶ ψ}} 

οεαῦ ὉὦὉὋὃΡ Ποῦ ἤοϑὴν 

Ῥδυΐβ δῃαὰ Ψ1 σοχι- 

ΡΙούοῖν Ὀυσ ΠΟΥ ἸΏ 
Ὦχθ. 17 ἘῸΓ αοά με 
0 ἰῃηΐο [θῖν Ὠθαγὺβ ἴο 
ΟΌΥΥΥ οἷὐ Ὠἷ5 ὑποιρῦ, 

ον ἰὼ ΟΕ οὐΐ 
[8617] ομϑ ὑπουσηῦ ὉΥ 
σἰνίηρ μοὶ Κίηραοσμμ 
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τῷ θηρίῳ, . ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι 
ἴο ἰῶοαὸ ψ Πα Ῥϑαβί, ὉΠῸ] ΨΜΜΠ2ῚῸ Βηϊθηθα ἴῃ6 ψοσχαβ 

τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ̓ 
ΟΥ 6 σά. Απμα ἐμ. οθδὴ ΨΈΏΟΙΩ γψοῖ 58} 

ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα 
ἰβ. ἴὼ6 οἷν ἰᾷοὸ ρμτϑού ἴδπε (ο6) δυΐρ' 

βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς. γῆς. 
κιηράοτη. ὍΡΟΣ ἴμ6 Κίηθ5 οὗ ἴμ6 δατίμ.. 

18 μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον 
Αὐΐεσ ἔδμοβε (155) 1 8588 οἾΠΕΣ 8561 

καταβαίνοντα ἐκ. τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα 
βίου ἄονναι ουΐ ΟΣ 186 πᾶν, νη 

ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ. ἡἧ γῆ ἐφωτίσθη 
δ μουῖν ετϑαδῖ, δα 6 φαγί ννὰβ ᾿δπιθὰ ἊΡ 

ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2 καὶ ἔκραξεν ἐν 
οὐδοῦ [186 βῖουν οἱ Εἴΐχῃ. Αμᾶ 6 οὐρὰ ουὔὐ ἴἢ 

ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν 
ΒίΣΟΩΞ νοΐοα βαϑίηῃβ 586 Ἐ6Ὶ], 1611 ΒΑΌνΙοσ. 

«ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον [ 
ἴδ. δτϑαὶ, 84 586 Ῥθοδζὴθ αννοιτηὴρ Ὀ]δο6 

δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος 
οὗ ἀθργῆοοῶβ μπᾶ Ῥτίβοι ΟΥ Ἔἐνοὺν Ρ1ΓΙς ᾿ 

ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου 
ὉΏΟΙΘΘᾺ δρᾷ ὉΥΊΒΟΣ οὗ δθνϑὺν Ὀϊτα 

ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένουύ, 9. ὅτι 
ὉΠΟΊΘδῚ δᾶ πανίηβ Ὀ66 Παδϊῖθα, Ὀβόδαβα 

᾿ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας 
οὐξοῦ. ἰὼ 6 νῖθθ οἴῃ δθοσ οὗ ἴῃ ἐογη]οδίολ 

αὐτῆς πέπτωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ 
οἵ μὰς Βᾶνθ ἘΔΠΘᾺ 811 - ἰὰθ πδίίοηβ, δῃα {π6 

ασιλεῖ γῆς μετ᾽ αὐτῆς 
β Κίηρβ δὺς οἷς [-Ἐτ 59] δ Ζι1 Βοχ. 

ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι᾽ 
σοτητη 64 ξοτϊοαίίοσ, δηᾶ ἴπ6 ἔγανθῆηδ τηθυομδαίβ 

ῆς. ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ 
οΥ τῆς, ἈΟΝ οὐΐ οὗ {πε ῬονοΥ ζΣ 3.1} 

στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 
ἀητοίηθα Ἰαχυτν ΟΥ̓ ΒΟΥ ἐμὸν Ὀθοδῖὴδ ΓΟ. 

ες 4 Καὶ. ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ 
Αμᾶ.. 1 ῃερασγὰ οΟἾΒῈΣ νοίΐοβθ οὐδοῦ {πὸ 

᾿Εξέλθατε, ὁ λαός οὐρανοῦ λέγουσαν ’ 
Οοχὰθ τοῦ οὐ, 6 ῥΡῥθορὶθ ραν θα ΒΑΣΊΩΒ 

ου, . ἐξ αὐτῆς 
ΕῚ τη, ΄ ουξ οὗ Ὦσ, ΄ 

συνκοινωνήσητε ρ 
τοῦ 5ῃοιϊὰ 5ῆδσγα ἰοβρείηου ἰὸ {π6 51} 5 ΟΥ ΠΟΥ, 

καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μη 
διὰ οὐἵοξ ἰβς υἴδδοβ. ΟΥ̓ΒΘΙ ἴῃ ΤΟΥ͂Θ᾽ {δμδὲ Ὡοΐ 

ἵνα μὴ 
1ὰ οτᾶδυ [παὶ δοΐ 

ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, ἰ 

ἰο 8 ψ ἃ θα, υἢ- 
11 (ῃ6 ψογᾶβ οἵ αοα 
Ψ11 δνθ δ δοσοῃλ- 
ὈΒηθα. 18 πὰ {δ 
ΨΟΙΔη ΜΈΏΟΙΣ γ011 58 
τθϑὴϑ 6 ρυραῦ οἷν 
ὑδαῦ. Ὧ85 8. ΕΚιησάοχαῃ 
ΟΥ̓́Σ [16 ἐμβ5 οἔ [86 
ραύίῃ." 

1 δ, Αἴΐοτ [8858 ἐμιη88 
58 8ηούῃ- 

ΟΥ̓ ἀρρεῖ ἀβϑοθηίηρ 
ἔγοὰα ἤθᾶυθῆ, ψ]Ὼ 

στοαῦ ϑυυμοῦῦν; δὰ 
06 ϑασύῃβ ψὰβ ἰσηϊθα 
ἋΡ ἴχομι ἰδ ΡΊΟΥΥ. 
2 Δηα Ὧδ᾽ οὔἹἱεᾶ οιυῦ 
ψ 8 5ίσοῃρ ψοΐοθ, 

Βα ΩΡ: ΚΘ.8. Ὧδ5 1811- 

ο! ΒΘΌΨΙοα ὑὯ6 ροτθαὺ 
Ὧδ5. 1816, δῃᾷᾶ. 516 
Ὧδ5 Ῥδοοὴθ 8. ἅ7611- 
ἴηὴρ. ὈΙδοθ οὐ ἀδ] 0}5 
διὰ ὁ Ἰυτκίηρ ὈΙ866 
ΟΥ Θνον ὉΠΟΙΘΔῺῚ 6Χ- 
Βαϊδύίοῃ δηα ἃ Ἰυσκιὴρ 
ῬΙΒΟΘ ΟΥἨ ΘΥΟΥ πἢ- 
ΟΙθδα δηᾷᾶ μαϊδα οἱγά! 
8 ΕΌΓ Ὀδοϑαξβθ. οἱ [86 
ψὴ6 οὗ ἴῃ6 δῆροΥ 
οὗ ΠΥ Τογηϊσϑίϊοι 81] 
[86 πϑύϊομϑ πϑνθ ζ811- 
Θ [νοῦ 1, δια {π8 
ΚΙΏΡΒ ΟΥ̓ ὑῇθ ρα 
σοιμηγιἐρα ἔογσϑύξοῃ, 
ὙΠ Ὧδῦ, δῃᾶ. [88 
ὑγανθιηρ. τ δηὐβ οἵἱ 
π6 φαγί: Ὀδόβδιηθ' τ οἢ 
ἄπ ἰο᾽ ὑῃμ6 Ῥονθγ. οὗ 

ΘΙ ΒΏΒ8Ι6Ι655 ΠΙΧΌΓΥ.᾽" 

ΔΑΊ ὨθϑΙα 8ῃ- 
ΠΟΥ ψοΐϊσα οαδ .- οὗ 
ΠΟΘ ΘῺ 585: “αοὖὐ 

οὖ. οἵ ΘΓ, -ΠΙΚ]. Ῥ60- 

ὉΙ6, ΣΦ σοῦ - ἀο ποῦ 

δῦ. ἴο 5 ὙΠ 

μον 1 ὯΘΣ 5'η5, δῃηᾶ 

1 τοῦ ἄο οὐ σψϑαῃῦ 

ἰο ταοϑῖγθ. μαζύ - οὗ 
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λάβητε: ὅ. ὅτι ἐκολλήθησαν 
χοῦ 5Βῃουϊα χροορίνο; Ὀθόδθθ ΨΟΤΟ ΡΜ. τοσοίλοῦ 

αὐτῆς αἱ ἁ αρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
οἷ τῆς [320] μ 5105 Ὁ} 86 πδανθῆ,, δηὰ 

ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. ἐμνημόνευσεν 
ΟΕ ΠΘΥ. σΘΠΘΩ͂ ἴο ταὶ τῆς ἀοῶ ἴῇ6 π͵υδῖ δοῖβ 

6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, 
αἷνο ἡγοῦ Ῥ8ο0ῖκ ἴο ΒΟΥ δ5 δἷϑο βῇῆθβ. βϑνθ Ὁ80Κ, 

καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ 
δορὰ ἀοιρ]α τοῦ ἰῃ6 ἀοῦρ]α (ἐμ 55) δοςοσγαϊηξ ἴο 

τὰ ἔργα αὐτῆς: ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ 
, {86 σΡ το ΨΏΙΘΗ 16 ΌΟΣΤΕΒ ΟΥ̓ μοῦ; ἰὰ 

ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν' 
5806 ΓΤ] ΠΡ]οα τηϊηρο τὸ ἴο ΒοΙ ἀομθ]ο ([ϊηρ); 

7 ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ 
85 Τάϑν (ἰ 158) 853 5806 5]ουῆςα ὨΘΥΞΕΙΕ δῃᾶ 

ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ 
Ἡνθᾶ υπτοὶ θα ἴπ ἸΌΧΌΥΣ,. δοτοη ρῖνα ἡγοῦ ἴο ΒΟΥ, 

βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ 
ἰοστηθηΐ δηἃ ταουχηϊὴρ, Βεοσοδῦβὸ ἴθ ἰδ 

καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι 
Βϑασὶ ΟΥΘΙ 58615 βαυίηβ ἰδαὶ Τδῖὰ ἸΌΝ 

Βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος 
αθθϑρῃ, Διά ψνίαον ποῖ Ι ὅτ, δρᾶ ΤλοΟῦΤΩΪ ΔΒ 

οὐ μὴ ἴδω: 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ 
ποῖ τοῦ 1 ϑῃουϊᾶ 566; 1Ἀτου ἢ 1815 1 Οδ6 

ἡμέρᾳ ἥἤξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος 
ἄδν ΨΜ11ΟοΘ ἰῇς ὈΪϊαραθθ ΟΥ̓ΠΕΟΥ, ἀεδίῃ 

καὶ πένθος καὶ λιμόςκ, καὶ ἐν πυρὶ 
δα τηουτηΐϊῃρ ἀηαὰ ξαπλίηθ, δῃρ ἴῃ το 

κατακαυθήσεται: ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος 
58:6 Ψ1]1 6 υχαρα ἄονη; Ὀθοαιιδθ βγη Ιοτὰ 

ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 
ἐῃοὸ (αοὐἂ {ἰδ (ομ6) πανί ἡυαρεοὰ ΠΘγ, 

9 καὶ κλαύσουσιν καὶ 
Απὰ 16 ν ΜΙ 6 Ρ δηὰᾶ 

κόψονται ᾿ ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ 
πον νὴ] δίγιςο {οήϑοῖνοϑ5 ὌΡΟΩ ἮὮΘΓ τῆς 

βασιλεῖς τῆς! γῆ οἷ μετ 
ΚΙΏΒ5 οΥ ἴῃ 8 ΒΟ 1ῃ8 (065) δ 2159} 

αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ 
ΠΘΓ Βανίηξ σοτηγα ρα ον σαίϊοῦ δᾶ 

στρηνιάσαντες, ὅταν 
Ὠδνίηρβ ᾿ἰνεοα πΓοϊπ δα ἴὰ ἸΌΧΌΤΥ, ὙΏΘΏΘΨΝΟΥ 

βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς 
ΤΥ Τὴν 6 ἸΟοΟΚΙΩΡ δἱ 1μ6 ΞΥΛΟΚΘ {7 8.3.1: 

πυρώσεως αὐτῆς͵ 10 ἀπὸ μακρόθεν 
της ΟἿ ΘΥ, Ζγοτὰ ἸοΩδ ἴνν8}}] οἵξ 
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ΒΟΥ ΡῬΙδριθβ. ὅ ΒῸΓΣ 
ὮΘΙ 505 ὮδΥύθ σηϑδϑϑϑα 
ἰορϑίμοσ ΟἿΟΣ ὉΡ ἴο 
Ὠθδύθῶ, δῃηὰ αοᾶ Ὧδ5 
68}16αἃ Ὧθδτ δοΐβξ οὗ ἴῃ - 
᾿ιιδύϊοθ ἴο πληά. 6 θ- 
ἄοτ ἰὼ Π6ΙΓ οὐ 8.5 

56 ὨΘΙΒΘΙΙ τοησοχρα, 
8 ἃ ἂο ἴο ΘΙ ὑψῖὶσθ 
85 ΙὩΠΟΏ, γ65, ὑσῖοθ 
[886 ΡΟ οὗ [ῃ8 
ρα 5886 ἀϊᾶ; ἴῃ 88 

ΟΡ ἴὰ ψὩΪΟ 56 Ραυΐ 
ἃ ταἰχίσσο ραὺ ὑψῖσθ 
85 ΤΠΟῺ ΟΥ ὑδ6 ῃἶχ- 
ἴμπτα ΤΟΥ Ὠθτ. 7 ΤῸ [886 
οχίθηῦ ὑμαῦὺ δὴ ρἷο- 

ΤΠ οα ΠουβοΙῦ δηα ᾿ἰνϑα 

ἴῃ ΚΏΒΙΏΘΙΘΒ5 [ὈΧΌΣΥ, 
ἴο ὑπδὺ οχύθην ρῖνα ὯΘΓ 

τοσηθηῦ δῃᾷά χηο07- 
ἰὴρ. ἘΌΣ ἴἢ ὯΘΥ Ὠρασὺ 
5ὴ6 ΚΟΘῸΚ βϑυίηρ, Ἵ 

δῦ ἃ αἴθ, 8η64Δ 1 81} 

0 ψιάον, 8δηα Ι 528]} 

ΠΘΨΟΡ 566 ΤΟΣ ΩΡ. 
8 ΤὨϑὺ 15 ΨῺΥ ἰῷ ΟἿΘ 

ΟΌΥ ΠΟΥ ὑἷδαριθ ΜΠ] 

σΟΙΏΘ, αἀφαΐῃ δηῃᾶ 

του ἷπρ Δηα ἔϑΥΔ] 6, 

δα 5ὴ6 Ψ1π Ὀ6 οοχὰ- 

ὈΙΘίοΙν Ὀυγηρα νι 

Ἔγθ, Ὀθοϑϑθ σοῃονϑδ 

αοᾶ, ψῇο υασοα ὨΘΥ, 

15. δίγοηρ. 

9 “Απὰ ὑπ Κίηρβ οὗ 

μ6ὸ ραῦῃβΒ ψΏοΟ οοχη- 

ταϊυ ρα ἐοτηϊσαύϊξοη 

αἰ ΠΟΥ δηὰ Ἰ᾿ἰνθα 1ἢ 

ΒΏΒΙΘΙΘΘ5. ΤΌΧΌΣΥ Ψ1]] 

ΨΘΟΡ δῃα Ὀθαὺ ὑπθη- 

ΒΕΙγο9 ἴῇ ρυίθῦ ΟΥ̓ΟΣ 

ὮΘΥ, ΜΉΘ (6. ἸΟΟΚ δὲ 

[6 5οκα ἔστοπλ [8 

ὈΌΓΩΪΩΡ Οὗ ΠΟΥ, 

10 ψὮ16 μον βἰδηά δὖ 

8" σοποόνδῃ, ὅ1,8,18,14,16-18. {ῃ6 Τιοχᾶ, ἔϑγα, θαΐ οταϊ ἃ Ὁγ ΑΥ. 
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ἑστηκότες διὰ 
(86 5.) βανΐῃξβ βίοοα ἐπσουρ ἰπ6 Ζθ 8 

τὸν φόβον τοῦ 
οὗ τῃ8 

βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαί οὐαί, ἡ 
τογταθηΐ ΟΥ̓ ΠΟΥ, ΒΘΨΊΠΩ Ψοςε οΘ, πο 

πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις 
οὖν [88 Βγοϑῖ, ᾿ ΒΔΌΨΙΟΩ ἰδ6 ἐν εἰς 

ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ ίσις 
ΒΊΣΧΟΩΣΒ, Ὀξοδῦβα ἰὸ οὔθ μου σᾶῖλθ ἴπ6 τὰς Βταθαξ 

σου. 
οὗ ψοῦ. 

1 καὶ οἱ ἔμποροι τῇ ης 
Αρα ἐμ ἐσχδνοιῖηρ τσομϑηΐσ οὔθ δασίῃ 

κλαΐουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾽ 
3 ΄ 

αὐτήν, 
ΔΙ͂Θ νΟΟΡΙ 5 δηᾶ [ῃ6ν τα ΤΟΣ ΩΡ ὍΡΟΙ ὮΘΣ, 

ὅτι τὸν γόμον 
Ὀθοδϑδα {δ ξπ}} (βίος) 

οὐκέτι, 1 γόμον 
τοὺ γοῖ, 2.11] (βίος) 

καὶ λίθου 
δι ἃ οἵ βίοῃᾳ 

βυσσίνου καὶ 
ΟΥ πε ἥποὴ δῃηᾶ 

κοκκίνου, καὶ πᾶν 
ΟΣ βοδυϊοί, 

τιμίου 
Ῥτϑοΐουβ 

ν 6 5561 

ξύλου τιμιωτάτου καὶ 
νοοα τηοϑβὶ ρσυθοίουβ δα ΟΥ̓ σοῦ δ 8ῃᾶ 

πορφύρας καὶ 
οὗ ῬΌτσΡΙΘ 

ξύλον θύινον καὶ πᾶν 
δρᾶ ΕνΘῚΥ ννοοῦ 

σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν 
Τηϑαρ Οὗ ἵνοῦν 8ῃη4 Ὄνου 

αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει 
ὉΣ ἴθ ὯΟ 6 15 υσ 5 

χρυσοῦ καὶ ἀργύρου 
ΟΥ βοῖὰᾶ δὴ οὔϑβιίϊνοσ 

καὶ μαργαριτῶν καὶ 
δηάα ΟΥ ῬΘδυ 5 δᾶ 

σιρικοῦ καὶ 
8 ΟΥ̓ 511 δια 

ἀὰνπθ δηᾶὰ δνεῖν 

σκεῦος ἐκ 
ψ65561 ουΐ οὗ 

χαλκοῦ καὶ σιδήρου 
ΟΕ το 

καὶ μαρμάρου, 18 καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον 
δὴ ΟΥ̓ ΧΆΔΙΌΙΘ, ΔΩ͂ 

καὶ θυμιάματα καὶ 
δ ἰπσθηθ65 

καὶ οἶνον καὶ 

ἵππων καὶ ῥεδῶν 

μύρον καὶ 
8 Πα ῬοΣξαχη δα ΟἿ] δα ἔγδ σοῦθο 

ἔλαιον καὶ 
τᾶ. ψῖῆρ δηᾶ οἶνϑ οἱ δηῃᾶ 

σῖτον καὶ κτήνη 
βοα δηα δοαυϊγοα (δ 1815) δηα 

καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς 

Οἰμμδλοῦι δᾶ ΘΙΩΟΣΏΛΙΣΩ 

λίβανον 

σεμίδαλιν καὶ 
ΒΕη6 οιΣ δοὰ 

καὶ πρόβατα, καὶ 
ΒΏΘΕΡ,- 8ῃᾶ 

Οὗ ἈΟΥΒΕ5 814 ΟἿ σοϑοῆθ5 8η4 ΟΣ θοάαΐθβ, δῃα βοαὶς 

ἀνθρώπων. 14 -καὶ ἡ 
ΟΥ τῇδ. 

ἐπιθυμίας τῆς 
ἀδβῖσα οὐ. 5οὺ] 

καὶ πάντα τὰ 
δοα 811 Ε1. 0} 

λαμπρὰ 
σχίσεις (1.55) 

ὀπώρα σου 
Αμὰᾶὰ ἰὰς πῖον ἔτ οὗ νοὺ οὗ Ἃ 

ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, 
Δϊ ΘᾺ ΟΥ̓ ἔγοῶ ὑοῦ, 

λιπαρὰ καὶ τὰ 
Ζαϊὶν (ἰῖπι65) δηᾶ 18 

ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ 
ἀορίστου θα 1Ὰ}56}2 ἔσο γψόο, ϑδῃᾶ 

οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 
Ὡοΐ γοὶ τοί ποῖ ἴδοι μον ὉΝ1] δᾶ. 
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8. ἀἰδίδησα Ὀθοϑιδα οὗ 
ΘΙ ἔθ8 . οἵὗὐἩ ὨΘΙΓ ἴοΥ- 
τηθὴῦ 84 88..0ὺ, “Τοῦ 
84, ἴοο ὑϑὰ, γοὰ στϑαὺ 
οἰΐγ, ΒδΌυο γψοῖ 
βύσομρ οἱΐγν, θθοϑῖιϑα ἰὼ 
ΟΠ6 ΠΟοῸΣ γουγ {πᾶρ- 
Τὴ ὯδΔ5 διγίνρα!᾽ 

11 ΠΑΙδο, ἰῃ6 {τὰν- 
ΘΙ Ὡρ τλοσοθδηΐβ οὗ ὑπ 6 
θαυ δῖθ ψϑϑρίηρ δᾶ 
ΤὨΟΌΣΪΡ ΟΥ̓ ὨΘΓ, 
Ῥδοϑϑθ ποῖ ἰβ. 10 
ΟὯΘ ἴο ὈᾺῈΥ μα Ὁ} 
5ΊΟΟΚ ΘῺΥ ΠΊΟΓΟ, 128 
111 βύοοιςς οἵ ροϊιᾶ δηὰ 
ΒΙΊΝΟΙ δηα ὈΓΘΟΙΟΙ5 
ΒίΟΩΏΘ δῃᾷ Ρθ8115 δηᾶ 
βη6 116 8η4 ὈΌΓΟΌΙΘ 
ϑηᾶὰ 51ΠΞ δᾶ βοδσγιοῦ; 
δια ονουγύπμῖησ ἴῃ 
Βορηϊθαὰ ψοοῦ δπᾶ 
ΘΥΘΙῪ δοχΐ οὗ ἱνοσν οὉ- 
ἡδοῦ δα δυοσν βοτὺ οὗ 
οὐδοῦ οἂὧὖὐ οὗ χιοϑῦ 
ῬΓΘοΐουβ ψοοα δηᾶ οὗ 
ΟΟΡΌΘΡ 8.4 οὗ ΙἸτΟ 
Θηα οὗ ΤΆΓΌΪ6; 18 81- 
80 ΟἸΠΏΘΙΠΟ δηα Τῃ- 
αἴδὴ 5ρῖοθ δηᾶ ᾿ποθηϑθ 
δηα ρΡῬοείχτηρα Οἱ δηᾶ 
ἔγδηΚίησθηδα δη4 ἱπ6 

δη οἷν οἱ δηάᾶ 
Ἔω6 ΠοὰΣ δῃᾶ ψηθαὲ 
ϑηα οαὐῦ]α δῃὰ βὮΏδθρ, 

δΔηὰ ΟΥΒ65 δῃᾶ 
᾿ ΟΟΒΟΏ65 8886 5ἴανθϑ 

Θὰ ὨυπΔΠ 5015. 

14Ὑ65, [6 πη {γυϊῦ 

ἐμοῦ γΟῸ 5011 ἀ6- 

δἰσρᾶ Ὧδ5 ἀδρϑδγίθα 

ἔτοῦ γψγόοὰ, δῃᾷ 8} 

[186 ἀδίηῦν ὑδῖηρ5 

δΔηἃ ἴ᾽Ὼ6 ΡΟΓΡΘΟΙΊΒ 

τη Ὥδν Ῥουβηθαᾶα 

Ζτοὰ ψγοὰ, δπα ὭΘΥΘΥ 

δαϑίῃ ΜΠ] ΒθΟΡΙΘ Ἐπᾶ 

ὉΏθτη. - 
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15. οἵ ἔμποροι τούτων, 
ΤὴῺ6 ἰγδνοιηβ του δηϊθ ΟΣ ἐμθβο ({π]1Π658}, 

οὗ. πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ 
16 (ΟΠ. 65) -πανίηρ ὈΘοοσΘ στοῦ ἔσο ἔθ, ἥτσζοζω 

μακρόθεν στήσονται" “διὰ τὸν φόβον 
Ιου ἴν8ν] ΟΣ 1 βἴαπαὰ τὩγοισ {86 ἔθ 8᾽ 

κλαίοντες καὶ 
(6) ΟΘΡΙΒ δῃηᾶ 

ἡ πόλις 

τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς 
οἵ μα τοστηθηΐ ΟΥ̓ΒΟΣ 

πενθοῦντες, 16 λέγοντες Οὐαί οὐαί, 
ΤΩΑΟΌΣΩΪΣΩΡ, βδσϑ ἵνοαο Ψοθ, ἰῇξς οἱΐν 

ἡ μεγάλη, - ἡ περιβεβλημένη 
ἴὴ6 ετϑαΐ, ἴμ6 (ομ6) ανίαρ Ὀδοη ττοννα δρουὶ 

βύσσινον καὶ πορφυροῦν. καὶ κόκκινον, καὶ 
Ἐὴ6 ποθὴ δ8ηᾶ ῬΌΤχΡΙΘ δᾶ βοδζϊοῖ, δηᾶ 

“ικεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ 
μανία θθϑὴ βαρ ἴῃ... βοιᾶ ΔΩ σἴοῃθ ὈΤΘοΙοὰ5 

καὶ᾿ μαργαρίτῃ, 1 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ 
δρᾶ ῬΘΔΙῚ, Ῥθόδυδα ἴο οὔ 6 ΒΟῸΣ 

᾿ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 
Ὑν85 ἀθβοϊαϊεά ἵπαὸ βοῇ ψνε 81}. 

καὶ πᾶς κυβερνήτης. καὶ πᾶς ὁ 
Δηᾶά αν ϑἰθουβζηϑη 8η6 ονοῦν {86 (οΠ6) 

ναῦται καὶ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ 
ὨΘΌΤΙΟΔΙ 65. δπάᾶ Ὥροα. Ὀῖϑδοθ. βϑϑιρ, δδπηᾶ 

ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζόνται, ἀπὸ 
85 ΤΒΏΝ 85... [Π6- - ὍΧΘ ΟΥΚΙΏΒ, ἔγοσα 

μακρόθεν ᾿ ἔστησαν .18 καὶ ἔκραξαν 
ἸΘΩΒ ἴνν8 7] οἹὔὔ ὀ τἋποὸν βἰοοά ᾿διἃ Ἃδον οτὶεα οὐΐ 

βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς 
ἸΟΟΚΙῺΒ αὖ [ῃ8 ᾿βποκα οΥἕδ6 Βτίθβθ. . ΟΥ̓ ὯΘΙῚ 

λέγοντες Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 
ΒΕΣΙΩΒ. ὴο π|κ6αὸ ἰοίβει οἷν ἰὰξα ρτϑαὶ 

19 καὶ - ἔβαλον... χοῦν ἐπὶ “τὰς κεφαλὰς 
Αμᾶ͵ μον ἴσον αι ὑροὰ. 16 ἐἸΞΕΤΕΕῚ 

αὐτῶν καὶ ἔκραξαν κλαίοντες καὶ 
οἵ ἴϑεσα δηᾶ ἴδον οχἱδα ουΐ ΟΜ ΘΡΙΩΒ δια 

πενθοῦντες, λέγοντες Οὐαΐ οὐαί, ἡ πόλις ἡ 
ΤΑΟΏΤΩΪΩΏΡ̓, ΞΑΣΨΊΠΒ οι ᾿ να, 1΄᾽6. εἷὖἷν [δα 

μεγάλη, ἐν ἧ ἐπλούτησαν πάντες οἷ 
Βτοαΐ, ἰὰ ΒΟ. Ὀθοβχὴθ Υἱο ἢ 811 186 (ομ 65) 

ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς 
Βανίθ [6 Ῥοδΐβ ἰῷ τμ8 568 ουΐ οΟΥ {π6 

τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι ἐν μιᾷ ὥρᾳ 
νι ΟΣ ΒΟΥ, Ῥφοδιδθ ἢ Οοἠ6 ΒΟΧχ 

ημώθη. Ὡ 
5 8 Ν 5] ἀεξοϊδιοα. 

20 Εὐφραίΐνυ ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, 
Βε γοὺ ψν6]1- τ θα ὌΡΟΣ δ᾽, Ὥρδνθῃ, 

καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ 
δια ἔπ ὮΟΙ]ν (οὔ 65) δηῃᾶ. Ὡ6 δροβίῖϊθβο δπᾶ ἰῃ6 
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15 “Ἴ 6 ὑγδνοηρ 
ΤΟΥ μϑηδ οὗ [Ώ656 
ὑΐηρθ, ΏῺΟ Ὀθοδηλδ 
τσ ἔγσγοῃη ἤδ, ΜΠ] 
Βίδηαἃ αὖ 8ἃ αἰβδύβϑῃσρ 
Ῥθοϑῖθα οὗ [ὑ8617] 
ἴθ ΟΥἨ ΘΓ ῥοχτηθηῦ 
ϑηᾶ 1 ψοοῦ μπᾶ 
ΤΟΊ, 16 αν, “ΤΟΟ 
δα, ἴοο Ρ88α-.ὗἰᾷ|ῃ 
δτοοὺ οἰΐν, οΙοίῃμεα ψίῃ 
Βμδ. ποθὴ δα ΌΣΟΙ 
Βα βοαχιθῦ, δα ΤΙΘΏΙΥ 
δαογηθρα ΧΙ ρσοϊᾶ. οΥ- 
ῃδηιθηῦ 8η61 ὈΓΘΟΙΟΌΚ 
5ίοῃθ δηα 6811, 17 Ρ6- 
σαῦθο ἰῇ οὔθ ΒΟΙΪΓ 
ΒΌΘΙ ρτϑδῦὺ τσ μθ5 ἤδυθ 
ΘΟ αἀσναβία θα} 

“ΑΠΩΔ ΘΟΥΟΥΥ ΒΡ 
σαρύδϊη 8η4ἃ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ 
ϑη ἰπαῦὺ νόγνϑθο5 
ΔΏΨΜΏΘΓΘ, 8η 4 ΒΘΙΙΟΥΒ 
δᾶ 81 ἰποθθα 0 

Ια8Κ6 ἃ ᾿ἰνίηρ Ὁν {πμ6 
568, δἰοοᾶ δὖ ἃ ἀ15- 

ἴϑησα 18 δῃᾶ ὑγὶθᾶ οὐ 
85 μον Ἰοοκρα δὖ ὑπ 
5ΙΏΟΚΘ ἔσόσῃ 86 Ὀυση- 

ἰὴ οὗ ΘΙ 8ῃᾷα κδϊἹᾶ, 
“ΜΏΩΔὺ οἱΐν ἰ5 πκ6 {86 
σγοοῦ οἱννλ᾽ 19 Δπᾶ 

μον σον ἀπϑὺ ὉὈΡΟΩ 

ποῖ Ὡραᾶβ δηᾶ ογ θα 
ουῦ, Ψψοαορίαρσ δηα 
ΤΌΤ, 8641 58,16, 

οΟΟ Ὁδα, ἰοο 886--- 

6 ρσγοδαὺ οἱΐγ, ἴῃ 

ΜΏΪΟΠ 411] ὑποδο. δν- 

ἰὴ Ῥοεὺβ δὖ 8568. Ὀ6- 
ΘΒ Π6᾽ τσ ὈΥ ΓΘΘΞΟῺ 
ΟἹ ΠΟΥ σοι ϊηθεθ, 86- 

σϑΌ56 ἴἢ ΟἿΘ ΠΟΤῚ ΞΏ6 

ὯΔ5 Ῥαρῇ αἀοναβδία θα! 

20“ Β6. ρ᾽ἰδα οὐδ 

δῦ, Ὁ μδᾶνθ, 8150 
ὙΟΌ. ΒΟΙΡ. ομθ5 δῃά 
σοῦ δροβίϊος δῃᾷ στοῦ 
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προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα 
χορ θίβ, Ὀθοδῖιβα 1 προ ἰδ6 αοα ἰδς 7υᾶργαιθας 

ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 
οὗ γοῦ οὕξοξ. Βοσ. 

21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς ᾿ λίθον 
Αρα Πξιρα υὦρ ομα 8Ώ56Ι ΒίσχοησΣ βίοῃρ 

ὡς μύλινον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν 
85 ὈΘΙΟΠΡΊΩΡ ἴο ΤῊ] στοαί, πᾶ Β6 ἴσχον ἰηΐο ἰῃ6 

θάλασσαν λέγων Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται 
568 ΟΒΘΨΊΩΞ ἸΏΒ ἰο ΟὨτι5ἢ ΨΜ1) Ὀ6 τον 

Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ 
ΒΑΌΣΙΟΣ, εἶς ΜΕΥ ΕΙ οἱΐν, ’ δὰ ποῖ ἔνι 

εὑρεθῇ ἔτι. 22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν 
56 βμουΐα τὰ Ζοιιλᾶ νοοῖ. -Απμᾶ νοΐ ΟΕ ἈΞ ΧΡΘΥΒ 

καὶ μουσικῶν καὶ -αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν 
8ΠΩ͂ ΟΥ τηιιδίοδηβ δῃᾷ οὗ Ηυ|σί δηα οὗ ἱσαγαρθίθσβ 

οὐ μὴ ἀκουσθῇ. ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς 
ποῖ Ποῖ 5ῃοιμᾶ Ὀ6 δια ἃ ψόοὰ γοὶ, δη8 δὐὸτν 

τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ: εὑρεθῇ - 
ΔΙΗΘΟΥ ’ Οὗ Ἔνϑὺν αὶ ποῖ ποὲ 5ῃοιια Ὀς Σου 

ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ 
ΐ τψόοὰὺ γαῖ, πᾶ νοΐοα ΟΥΤΣΙ τοῦ ποί 

ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 25 καὶ φῶς λύχνου 
ΒὨοΙΠα ᾿ς θα ἴῃ νοῦ ναοί, δῃὰ ᾿ἰρὶ Οὗ Ιϑτρ 

οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ 
ποΐ ποῖ 58οιΠα ΒΏ1Ώ6 ἧπ νοῦ γοὶ, δῃᾶὰ νοΐςα 

νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ 
οὗ Ὀγἀθστοοόζη δ88η4 οὗ ὑσ486. ποὺ οὶ δῃοι]ᾶ 6 Ἀβατά 

ἐν σοὶ ἔτι" ὅτι οἷ ἔμποροί σου 
ἴῃ ψοὺ νοῦ; Ῥϑοδῖιδο ἴθ ἰχανθιρ' Το δὴ 5 οὗ ψοῖ 

ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν 
Ἅνοσο {Π)6 στεδίοδί θη Οὗ {86 βδαγίῃ, Ῥδοδῖϑα Ὁ. 188 

φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα ᾿ τὰ 
[ον }]- χοῦ ὁ οὗ νοὶ ννοῖὸ τηϑαθ ἴο δυτ Δ} [1271 

ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ 
ὩΔΊΟΙΒ, 8δηἃ ἃ ΘΙ Ῥ]οοᾶ . ΟΥ ῥῬτορῃοίβ δῃά 

ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν 
οὗ ΒΟΙ͂Υ (ο65). ν»ὲὰβ ουῃάὰ δῇδ οἵδ {6 (ο1} 65) 

ἐσφαγμένωων ἐπὶ τῆς γῆς. 
μανίῃβ 6 ΘῈ ΒΘ ΒΒ Θτβά. ὌΡΟΣ ἴὰς φαοσγίῃ. 

19 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν 
ΑΥ̓͂Θ {π656 (165) 1 ποατὰ 85 νοΐσο 

εγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ 
ΜΕΥ οἵ ἀροννα ΤΑΌΓὮ πὰ {86 - Βϑάνεα 

λεγόντων - ̓Αλληλουιά’ ἡ σωτηρία καὶ ἡ 
ΟΥὨ (ο165) Ξασίηβ ἘΠ τάμα; “6 ϑδινϑῦου- αλᾶ 6 

δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ. ἡμῶν, 
ΕΟ 8 μα ῬοννοΥ οὐἴβε ἀοᾶ ΟΥ̓ 5, 

Ῥγυορῃθίς, θθοδῖθα αοά 
Ὧδ5 πα] οῖθ!}ν δχϑοίθα 
Ρυμιθητηθηῦ [9ἋῈῸΓΓ σοῦ 
ΤΌΤ ὨΘΥ!" 

21 Αῃὰ 8, βίχοῃρ 88- 
561 1ξδα ὮΡ 8. βίοῃδ 
ἘΚΘ 8. ρτϑαὺ χα ]Πδύομθ 
δηα Ὠυτ]οα [Ὁ ἰμΐο [86 
568, βαρ: “ὙΠῸ 
ΔΙᾺ ἃ 5 0 οἰΐσῃ ψΠ| 
ΒΘΌΨΙΟΙΣ [6 στϑαῦ οἷν 
6 Ὠυτὶοα ον, δηᾶ 
5806 Ψ1Π ΠΘνοῦ 6 Σου 
αϑθϑΐη. 22 Αηὰ [88 
ΒΟΙΠΩ Οὐ 5 ΏΡΟΥ5. ΏΟ 
ΒΟΟΘΟΣΏΌΘΩΨ ὑπουλϑο ῖν 5 
ΟἹ 6 Π8ΙΡΡ δῃὰ οἵ 
ΤΌ οἴδ 5 δηᾷ οὗ Βιὺ- 
ἰδὶβ δῃηα ΟΥ ὑγυαταρούοιβ 
11 πουοῦ Ὅ6. πεαὰά 
ἴῃ. γοι δρϑίῃ, δῃηαἃ τὸ 
ΟΥ̓ΔΙ ΒΙΏδ1. Οἵ ΔΠΥ ὑσϑᾶα 
11 ονοσ Ὅ6 Ιουηᾶ 1ῃ 
χοῦ ραίῃ, δα Ὸ 
ΒΟΌΠΑ Οὗ ἃ τὐ]Πϑοδ 
Ψ11 νοῦ Ὅ6 Ὠδατὰ 1 
ψγοὰ δρϑϊῃ, 23 ϑηα τὸ 
σὺ οὗ ἃ ᾿Ιϑρ ΜΠ 
ΘΕΥΟΣ Βῃηἷϊη6α ἰῇ νψοὰ 
δϑϑῖσι, δηα ὯῸ νοΐσα οὗ 
ἃ Ὀγἱάθρτοοι δηᾶ οἵ 
8. 1436 ΨΠ1 νοῦ Ὀ6 
Ὠραγάὰ ἴθ γοὰ δρϑίῃ; 
Ῥδοδβθα γΟΌ ὑσανθήτρ 
ΤΟΥ βηΐ ψεῖθ. [86 
τορ-Ὑϑηκίηρ ἴθ οὗ 
[86 φαγίῃ, Τὺ ὉΚ γοῦν 
βρ᾿σ δῖος ὑσϑούϊοα 4} 
6 Ὡδύϊοηβ ΨΘΙΘ τΐδ- 
16. 24 Ὧφ65, ἴῃ ΔΘ Μ85 
᾿Σουπμα δ Ὀ]οοᾶ οἵ 
Ῥσγορθμοῖς δῃᾶ οἵ ὨΟΙΚ 
ΟὉΠΘ5. 8ῃα οὗ 8} ἔῃοδθ 
ΜΏΟ Πδῦ6 ὈΘΘὰ ΒΙθρἢ- 
ἰοσρᾶ οὐ ὅπ βθδγίῃ."» 
19 ΑΥοΣ [π656 ὑπῖηρ5 

 Ἠρασζά ν δῦ 85 
85 8 οι νοΐσα οὗ 8 
ταῦ. οσοσχᾷ ἴῃ μθανθῶ. 
ἸΏΘΥ. 5814: “Ῥσγβῖβα 
ἢ, τοῦ ἤδορὶθ! ΤῊῺΘ 
ΠΑΤΕΙ͂ 8δηα ὑπ ρ]ο- 
ΥΥ δὴ 6 ΡΟΨΟΣ 
ὈΘιοῦρ τὼ ΟἹ Οοα, 

1. Τὸ οὐγ ἀοᾶ, αν ρῶν; τὸ {μῃ6 Τιοσ οὐν Οοᾶ, Τοχίαβ ἘἈθοθρίαβ πᾶ 
ΒΟΙῺΘ συγδῖίνα ΜΘ; ἴο Φοβονδὴ οὐἵ ἀαοᾶ, 01.8,18, 14, τὸ 
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2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις 
Ῥϑοδβα {6 ΔΩ τἰρῃίθοιι ὑπὸ 7. ἀστηθηΐβ 

αὐτοῦ: ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν 
ΟΥ Ὠΐ; Ἀαδοδῖιβθ πο παρε {πα Βδσγιοῖ 1η8 

μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῆ 
ξτθαὶ ΨψΏΟ οσουτυρίοά ἰᾷβ6 φοοσ ἃ ἐμὲ 

΄ 3 “ Ὁ 2 , ΑἹ Φ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα 
Σοτηϊοδέίοη οὗ ΠΝ διὰ ἈθΘ δνθηβεαῦ με Ὀ]οοᾶ 

τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 3. καὶ 
οἔἴμε 5ἴανεβ οξῃίτη οΐοξ δηθὰ οξοσ. Απὰ 

δεύτερον εἴρηκαν . ᾿Αλληλουιά' καὶ ὁ 
ΒΘΟΟὨΩ [τ 6}] ἐμὸν πᾶν βαία ΗΔΙΘΙἤΔ; δῃᾶ ἰῃ6 

κατινὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας 
5ΒΙΏΆΟΚΘΟ ΟΥ̓ΠΟΥ ἰ5 βίθῃρίησ Ὁ ἰπΐο [6 8865 

τῶν αἰώνων. 
οὔἴε δ8δ68Ἀ65. - 

4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι 
Δπᾶ 76} [16 οἱαᾶθυ βούβοὴῦβ {μὲ ἱνεηίν- 

τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, 
ζοῦν 8δ8ῃηά ἐπὸ ΖΟῸΣ νίη [οΥθαίαχοβ, 

καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ 
δΔηα. ἴλὸν νουβῃϊροα ἰο ἴμ6 σοα ἐμα (ο16) βιτ τὴς 

ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες ᾿Αμήν, ᾿Αλληλουιά. 
ρου ἴμ6 ἐχουα (π 6 }}) βδαυὶηρ Δύση, Ἐ116107 8}. 

ὅ καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν 
ΑΠΑΩ͂ νοΐ. ἔσοωυ {6 ἰσοθθ σϑῖὴθ οὐὔΐ 

-» 

λέγουσα Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, 
ΒΑΣΙ  ΒἘΒ6 τοῦ ὑγδιβδὶηρ ἴο {868 αοὰα οἔυϑ, 

πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι 
811 πῃ βἴδανεβ οὐ ῃίσχῃη, ἔπ6 (οῃ 65) ἘδΆΣΙΒ 

αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 
Βίγη, 1ῃ 6 5178} (ο65), δηᾶὰ ἰῇ βχϑδΐ (οῃ 65). 

6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ 
᾿Απά Ἀρδὰ 885 νοΐςσθα. οξογονα τΆΌ ἢ 

καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν 
δΔηά δ8 νοΐθοθὸ. οὔ ννϑαίουξ τΏΘΩΣ δῇ δδ νοΐδα 

βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων ὑΑλληλουιά, 
ΟΥ υπαογα βίσομβ, οὗ (065) βανίῃξ ἘδΔ16. 78}, 

ὅτι ἐβασίλευσεν Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, ὁ 
Ῥϑόοβιβα τοὶστιρα Ιοχὰ ἴῃς Οαοα οὔ, 86 

παντοκράτωρ. 7. χαΐρωμεν καὶ 
ΑΙϊρῃῖν. Μὰᾶδν νὰ 6 τϑ]οϊοΐηβ δῃᾶ 

ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσομεν τὴν δόξαν 
ΤῊΣ ΜῈ 6 Θχ ΠἸηδ, 814 τνῷ 5881] σῖνα (ῃ6 δἜΊΟΥΥ 

αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, 
ἴο ἴση, Ῥδοϑβθ σβϑίῶθ ἰδ τηλδυσίαθο οὗ ἢ 6 ΤιάγΡ, 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν, 
δια ἐἱὸ ψοζϑὴ οἵ ἴηι Ῥγθρδχεα ἘἩΘΙΞΘΙΩ͂, 
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2ΌΘοΘυδα6 ἰδ 1.ἀρ- 
Ταθηΐ 81.656 6 δῃα 
τσ θουϑ. ΕἘῸΓ Ὧ6 ΒΔ5 
οχϑουϊοα 1υιαἀρηιθηῦ 
ὍΡΟΩ ἴΠ6 στοαὺ αγοῦ 
ΨῺΟ οσογγυρίορα [6 
Θασ ψι θὺ ἔογῃϊ- 
οαίϊου, δηα Ὠ6᾽ Ὧδ5 
ϑνθηροα (ῃ86 ὈΙοοᾶ οὗ 
Ὧἰθ5 51ᾶνγὸθ αὖ ἢῸΓ 
δϑηᾶ." δΑμπΩ6 τἱρῃΐ 
ΔΙΌ ἴοΥΓ ὑῃ6 βϑοομᾶ 
ὕταθ ἐμὸν βαϊα: “Ῥσχαΐξ 
δῆ, τοῦ ὈΘΟΡΙ6! Αμᾶ 
[26 5ῃοκο ἔγομλ ΠΟΥ 
ὅοθ5 ΟἹ ϑ8δϑοδπαϊηρ 
ΖΌΧΟΥΟΣ δια ανοσ.;» 

4 Αηα {6 ὑψνοηΐν- 
ΤοῸΪ οἸΑ͂ΘΥ ῬΟΥΞΟῺΒ δηά 
ἴπῃ6 ἔουγ ἱνίπρ ογθᾶ- 
ἴὰ65 161 ἄοσχῃ δηάᾶ 
νου βὶρθα (οα δβοαϊρα 
ὍΡΟΙ ἴθ ἰῆτοῃθ, δᾶ 
δῖα: “Αἴχθῃ! Ῥχβῖδθ 
ὥϑῃ, Ὑοὺῦ ὈΘΟΡΙΘ!" 

δ ΑΙβο, ἃ γοΐοθ ἰϑϑυθα 
Τουίῃ ἔγοση 86 ΤΟΙ 6 
Θηα 5814: “Β6 ὑγϑίβίηρ 
ΟὟΓ Αοά, 811] γοῦ ἢΐβ5 
ΒΙανθϑ, ΜΏΟ ἔδδιν Ὠΐτῃ, 
[06 51.811 οὔθ δῃᾶ 
[6 ρτϑδί." 

ΘΑΠΑῚΙ Βροϑια ψῇδὺ 
85 8ἃ5 8, ψοϊος οὗ ἃ 
δστοαὺ ογοψα δῃᾶ δ5 8 
Βουπα Οὗ ϑην δύο ϑ 
ΔΑ 8δὃ5. 8 ϑβϑοιῃά οὗ 
Ὦδανν ὑδυμπᾶοσθ. ΤΟΥ 
δϑια: “Ῥσαΐβα ὕϑδἢ, χοῦ 
ῬΘΟΡΙΘ, Ὀθοδϑῖιϑα σ9680- 
νὴ" οὖ αοά, {π6 Α]- 
τσ, Ὧ85 Ὀδσ ἴο 
ΓᾺΪΘ 85 Κίηρσ, ΤΙ οὺ ἃ5 
ΓΘ] οῖσθ ἃηα 6. οΤνοῦ- 
7ογοᾶ, δῃᾶὰ [ἰοὺ ἃ 
οἶῖνθ ἢἰπὶ ὑπ ΡΊΟΓΥ, 
Ὀθοϑθθ 6 τχϑυτῖδρσθ 
Οὗ ἰῇθ6 Τὰ Ὧ8.5 
δυσϊνθα δα ἰθ ψἱ6 
ὯδΔ5 ὈΓΘΟΒΙΘαΑ͂ ὨΟΥΒ6ΙΖ, 

25 Ηρ, αν ρῶν; ἴῃ6 Τιοχᾶ, εἷρῃξ Μϑϑ. ἔγοϊη Νο5. 95-217; σΖϑῃονδῃ, 01,8, 
6Ρ ὕφβονδῇ, 017.8,18,14,16-18. {η6 Τιοτγᾶ, ΑΝ ΡΘΥΒ, 

ον 
ἰῃ οτᾶοσ παῖ 

περιβάληται 
886 τηϊρ!β 6 χοννι δροὰξ 

καϑαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα 
ΒῺ6 Ἰίηθῃ ἰδ σἰβῃθοιβ [865] 

ΟΥ ἰῇ ΠΟΙ͂ (οΠ65) 

Γράψον μακάριοι 
ΔΑηᾶα 615 βασι ἴἰο 6 

τὸ δεῖπνον τοῦ 
{86 (ο65) ἰπίο {6 ΞΌΡΡΟΣ οξίῃμο τηδσσίασο οἵ πο 

κεκλημένοι. 
(ο.65) Πανὶ ΕΘ Ὼ σ8]1ςα., ΑἸΩ͂ 6 15 βασηδ 

ὙΠμ656 ἰῇ ψοχάβκ 

εἰσίν. 10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν 

αὐτοῦ προσκυνῆσαι 

ρ' 
το τϑ Β6 ψοῖ 5ϑοίη δ οἔγοιι 1 81 

τῶν ἀδελφῶν 
8 οξίῃε Ὀτοίμοσβ οὗ γοι οὗ ἰπ6 (ΟἹ 65) 

προσκύνησον’ γὰρ μαρτυρία ᾿Ιησοῦ ἐστὶν 
ὙΝΟΥΒΒΪῸ τοῦ; 

τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 
Βοϊσ ΟΥ̓ 6 

ἰδοὺ ἵππος λευκός, ἦνε ἕένον 
μευ αν ἐ Βοῦσβο ψὩϊίο, Βδνλὴρ ΕΘ ορϑῃϑα ὑὉ, 

καλούμενος 
(86) Ῥείη σδφα δμὰ ἔσο (οσϑ), 

ς 
Ζαι 3] (0.6) 

καὶ ἐν δικαιοσύνῃ Τ Ί 
Θηα ἴῃ τἱβηϊθοιθῆθϑ5 Ὧ6 15 7 δ]ὴηρ δα ὮθΘ 15 ννβσυίη δ. 

δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, καὶ 
οΥ Ὠΐγη βαχὴθ οὔ χε, 

αὐτοῦ διαδήματα πολλά, 

γεγραμμένον 
Βανῖβ Ὀθθῶ νυ θη 

., αὐτός͵, 18 καὶ 
ῃ6 

περιβεβλημένος 
Ἀν Θ6Θ ἑτονι δρουὲ οὐΐοι βαχτιθηΐ 

ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ 19: 8---18 

8 ὙἼ65, ὃ 85 ῬθΘη 
βτϑδϊεαὰ ὦ ΠῸ ἴο 
ὈΘ ΔΙΤΑΥΘΩ͂ ἰῃ ὑχὶρηΐῦ, 
οἰἴθαῃ, θηθ Ἰΐωρῃ, 2ῸΓΣ 
[86 πα ᾿ἴπθῃ βὐδηαξ 
ἔοσῦ μα τὶρῃίθουβ δοὺβ 
Οὗ {86 ὨΟΙΪΥ ΟἸΘ5.; 

ϑ9 ΑΜ Ὧ6 ἰ6115 τὴδ: 
το: ΗΔΡΟΥ 81:6 
ὑμοβθ ἰπνιϊθὰ ἰο (88 
δυθηΐϊηρ Τ681 οὗὁἨ {8 
ΤΙΔΙΩΒ᾿ 5 ταϑυΥῖδρο.᾽ Α1- 
50, Ὧ6 [6115 τὴ6: “ΤΏΘΞΘ 
δ. 86 ὑγ6 βδυὶηρ5 
Οὗ Οο͵οὰ." 10Δὲ ἰῃδαὺ 
Ὶ 161] ἄοψῃ Ὀδΐοσο 
Ὧϊ5 ἔδοοῦ ἴο ψΨΟΣΞΠΪΡ 
Ὦΐτη. Βαὺ Ὧ6 6115 τὴ6: 
ἍἝ σϑΙθ 1} ΤῸ Ὡοῦ 
ἄο ὑμαΐ! ΑἹΙ 1 ὃ 
Ϊϊβ. ἃ [9Ἃ6]Π1οἦ 51΄δνθ οὗ 
γοὰ 8ηὰ οὗ γοὺγ 
Ὀτούμο ψψΏῺΟ Πδᾶνδ 
[6 νοῦ οὐὁἨ τψυιὶδηθβ5- 
ἰὴρ ἴο 9655. ὙὍΜοσ- 

ΒΡ. Οαοὔ; ἴοσ {ῃ6 

Ῥδασίηρ ψίιίηθϑα ἰο 56- 
55 ἰβ5 δ ᾿ΏΒΌΪΓΘ5 

ῬΤΟΡΏΘΘ]ῺΡ.᾽" 

1 ΑΩΔ Σ 58} ἰδ 

θανθὴ ορϑηθρθᾶ, ϑδῃηᾶ, 

ΙΟΟΚ! 8 ψὩϊί ὨοτβΟ. 

Δηάᾶ 6 οὔθ βϑαϊθα 

ὍΡΟΙ 1Ὁ 15 σΘ]Π6α ἘΝῚ - 
1 δδῃηὰ ὍὙτιθ, ϑδῃᾶ 

{6 ρος δηα σᾶστίδα 
ὉΠ ΧΆ ἴῃ τἱρῃύθουβ- 

ὭΘ55. 12 ΗἨΪ5. ΟΥδὸ 5 816 
8 ΠΟΥ ἢβπιθ, - δηᾶ 
ὭΡΟΣΩ 156 θδᾶὰ ὃ8τὸ 
ΙΏΘΩΥ αἰθάρια. Ἐ8 

Ὧδ85 ἃ Π8Π1Δ6Ὸ Ὁτὶ- 

ἴθ ὑαῦ ἣο οὔθ ΚαΟΥΚ 

Ὀαῦ 6 Πἰτηβοῖ, 18 δηά 
Ὧ6 ἰξ διταυθα νίΐῃ 

8 ΟὟ, ρδγιηδηῦ 



ἘΒΕΨΕΙΚΑΤΙΟΝ 19: 14---ἰ8 

ῥεραντισμένον αἷματι, καὶ κέκληται 
μανίηϑ Ῥθθα βου κ]ρᾶ ἰο ὈΙοοῦ, δηἃ 85 Ὀ6 6 σ81166} 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 14 καὶ 
{μα πϑῖὴθ οὗ πὰ Ὑπὸ ϑοχα οὗ πε ἀοα, Απαᾶ 

τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ 
88 ΔΥΤΩΪΘ5 πὸ (ομθ58) ἴῃ ἰβ6 ἤφάνθα 

ἠκολούθει. αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, 
ΣοΠοννεα ἴο Ηΐτῃ Ὥροῃ 20} Ἐ1- ψνὩϊίς, 

ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 
Βανίηρ Ῥερα οἸοϊῃοα ἴθ πῃ ᾿θοι ΜΕ 6 ΟἸΙθϑῃ. 

15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 
Ἀπᾶ ουΐ οΥ ἰδ ΤΑΟΌΓ τ. Οὗ τὰ [15 βοϊη᾽ οὐΐ 

ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ 
Ιοὴξρ 5"νοσάᾶ ΒΏΔΙΡ, ζὰ ογτᾶάᾶθσ αὶ ἴὰ 1 

πατάξῃ : τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς 
μ6 βδου!α βχαϊίθ 1ῃ6 ὩΔΊΙΟΣΞ, δηα "1:1 

ποιμανεῖ. αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ - σιδηρᾷ καὶ 
ὙΠ μορῃοχα πολ θὰ βίδῆ τηξαᾶθ οὗ ἴσον; δηὰ 

αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου 
μ6 5 ἐσδυα!πρ ο ἰπμ6 “ῬγῈ55 οὔἷῇῃθο ψ]η6 

τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ 
οΟΥἢθ ΒΏΡΕΣ οξίμο νυταὶϊ οξίῃε Οοα οξίῃο 

παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ 
ΑἸτηϊσῃΐν. Απᾶ μα Ὶ5 βανίῃρ ὉὩροῦ [86 

ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 
ουΐοσ σϑυταθηΐ δρᾶ ὑὩροὰ ἐπα {Π|ρὴ ΟΥ̓ ὨΔΙῺΘ 

γεγραμμένον Βασιλεὺς βασιλέων καὶ 
Βανίῃβ ὈΘθ τυτιτίοα Κις οΥ ΚΙΩ55 δια 

Κύριος κυρίων. 
Τοτὰ οΥΙοτγάᾶξ. 

117 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν 
Αμᾶ [98 ΟὔΘ ΔΏΡΘΙ Ἠανληρ βίοοα ἴῃ 

τῷ - ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ 
{6 βυῶ, πα δΒοοιϊεαουξ. ἴθ νοΐϊοα τοδὶ 

λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις - τοῖς πετομένοις 
βασνίηεξ ἴο 81 ἐπα χα {π6 (οὔ 65) ΒνΙΩΒ 

ἐν μεσουρανήματι Δεῦτε συνάχθητε ̓  
ἴπχ γχταϊαῆρανθα ΠΟΥ. 6 τοῦ 16 ἰορείδβοσ 

εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ, 
ἴἰο. ἴ6 ΒΌΡΏΕΙ - ἴδ8 Ετεαὺ -οξίμο αοᾶ, 

18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων 
ἴὰ οχσᾶον ἐμαὶ σοὺ πρῆΐ οαὺ, ἔθϑμ 5 οΟΥ Κἰπρϑδ 

καὶ σάρκας χιλιάρχων. καὶ σάρκας 
δᾶ ΗΘθμ 65 ΟἿ ΠΕΣ ΘΓΟΙΒ δα - ἢσθβῆδϑ 

ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππὼῶν καὶ 
ΟΕ ΒίΣΟΩΒ [Δ 6}} δηα ἤοϑῆο5 ΟΥ ὨΟΙΒΞΟ5 δηᾶ 

τῶν. καθημένων ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ 
ΟΥ ἴπ6 (ΟΠ 65) Βπ5 ὍΡΟΣ 1ἤϑχω, δηᾶ 

σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων 
ΠΟΘ 65 ΟΥΔ. ἔγθοιεση απ δῃὰ οὔϑιδανθβ 

1184 

Βρυ ΚΙ πὶ ὈΙοοΩ, 
δῃᾶὰ ῃ6 δὴ 6 ἰδ 

ΟΆ]116α ἰ5 ΤῊ Νοτα 

οὗὐ ἀαοᾶ. 14ΑΙδ5ο, [6 
ΔΙύτΐοα ἰμαὺ ψοσα ἰπ 

Ὠθανθ ΟΥΘ ΖΟΠορ 

Ὠΐὰ Οἱ ΜΕΪ6 ὨΟΥ͂ΒΘΒ, 
δῃ ἃ μ᾽ 6 ΓΘ οἹούηρα 
πὰ ΨΜΏΪζα, οἰθα, Ἐπ6 

θη. 15 Δηᾶὰ οὐ οἱ 
ἷβ τοῦτ [ΘΓ ὑ͵ΤοῸ- 
ὑτυᾶος ἃ βῆϑὉ Ιοῃρ 

5 οτα, ἰδαὶ π6 ἴδ. 

βίσῖκο [86 πϑύϊοηβ τὶ 
Δ, δηᾷἃ πὸ Ψ}1 586ρ- 
Ὠογὰ πο ΜΙ ἃ τοῦ 
οὗ ἴτοῇ. Ἐ6 ἰχϑδᾶβ ἴοο 
[Ὧ6 ψίηθ ὑγθδβ οἱ [86 
ΒΆΡΟΣ οὗ [δ6 ψτϑί οὗ 

αοα δα Αἰμὶϊσῃηῦγν. 
10 Δῃα Ὁροὴ 5. οδοι 
σεοαταθηῦ, ον ὍΡΟΙ 
Ἠΐ5Β ὑμῖρ, ῃ6 85 8 
Ὥδιηθ ψτιϊζθη, Κίησ 

ΟΥἩ Κίηρβ δῃᾷᾶ τοσγὰ οὗ 
Ἰογᾶξ. 

171. 58} 8150 88 
8.561 5ἰδηαϊηρ ἴῃ τῃ6 
ΒΒ, 8061 Ὧ6 οχὶθᾶ 

ουὐ ψι ἢ ἃ Ἰοὰσᾶ ψνοΐσα 

δα 5δ]ϊα ἰοὸ 411. 86 

μὲτας ὑμαῦ ΗΝν ἴῃ τἱα- 

Ὠθαύθῃ: “ΟΟ6 ὨΕΓΘ, 

Ὅ6 ραίμοσοα ἐοροίῃοῦ 

ἴο 8 ργϑαῦ δνθηΐτρ 

τΑΘ8] οἵ αοᾶ, 18 ὑμαΐ 
γὙΟΥ πῖϑν οδὺ ὑμ8 

ΠΟΘ ῬῬατίβ οἱ Κίηρβ 

δὴ [ἴῃ6 ἤδθὴν Ῥαυὺβ 

ΟΥἩἨ τ Ἔα ΟΟΙΏΤΩΒ- 

ἀοΥβ διὰ ὑῇθ ρϑην 

ρα οὗ βίγοῃρ ΠΊ6Ὼ 

δοιὰ 6 ον Ὀδυΐβ 

Οὗ ΠΟΥ δῃᾶ οἵ 

ἔποϑ6 5θοΐθα ὕὑροὰ 

ἔμοια, δῃὰ πῃ θθὴν 

ῬδΥΐβ οὗ 811, οὐ ἔγθϑλθῃ 

85. ἮΟΕΙ 85. ΟΥὗἨ 5ΒΙ6Υ 5 
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καὶ. μικρῶν ὁ. καὶ "μεγάλων. 
δα ΟΥ̓ μύ16 (ΟΠ 85) .: - πᾶ οἵ ἔγϑδαῖ (065). 

19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς 
Αὐμᾷὰ [8 ἰῇ. -1ἃ θα δῃα [147:} 

βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα 
Κίπσϑ οἔίδβθο εατ δρᾶ μα ἘΥΦΟΈΙΞΕΝ 

αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν 
οξίβου πδνίηδ 66 ρα ἰοσεῖμεσ ἴο σδκα {1.0} 

πόλεμον μετὰ τοῦ ὠΟκαθημένου ἐπὶ τοῦ 
Ὁ ὙΔΥ.. ΞΟ {πα (οΠ6) - ΒΓ] Ὥροη {πμ6 

ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 
Ὦογβα διὰ σὰ (86 ἈΓΤῺΥ͂ οὗ Βῖχω. 

20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ᾽ 
ΑμΩάὰὲ ννὰβ σδυσῃς 6 ΨΠα θα δῃθά ψ 1 

αὐτοῦ. ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας 
1 ἴα. ἔδιβα ὑσορββί {πε (οὔθ) Βανὶὴδ ἄοτθ 

τὰ σημεῖα. ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς. 
τ ΞΘ 5 ἴὰ βἰσὴϑ! οι, χὰ ΏΪΟΙ (ΟΠ 65) 

-ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ 
6 τϑαφ ἴο ΕΥΣ 186 (Ομ 65) Ὠανίηρ τοοοϊνεα 1τῃ6 

χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς. 
ΘΏΡΣΑν 5 οὗ ἴῃ8 νυ] Ὀραδὲ δρᾶ ἰδ6 (065) 

προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ: ζῶντες 
ὙΧΟΥΒΏΪΙ 5 ἴο τς τδδο οἕ τ; Ἡντη 

ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ 
ψνοσα ἰἄχονη ἰῇ ἵψο ἰΐο {δα 1ΔΚ6 ΟΕ {μ8 

πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ. 
τε ΟΕ [1ῃΠ6 [18Κ6] Ῥυτπΐηξ χὰ ΒΌΙΡΏΩΓ. 

21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ 
Αμαᾶ ἰῆς ᾿Ιϑέξζονοσ (ο 65) ΨΈΣΘ Κι]θὰ ΟΕἿ 1 [μ6 

ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου. ἐπὶ τοῦ 
Ἰοῦδ βϑυνοσάᾶ οὗ ἐᾷ (ο"6) ΕἸ 5 8915) ὭΡΟΣ ἰδ 

ἵππου ῇ ἐξελθούσῃ ἐκ . τοῦ τῇ 
Ὠοτθα ἴο ἰδ [ξΞι-νοσα] ανὶπρ ΒΟΠ6 τουτί οὐδ ΟΥ {με 

στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα 
τοῦτα οὗ Ὠΐ, ϑδιηᾶ 81} με τα 

ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 
γγεσα βαίίβθεα. οὐοξ ἴ18 6 βεθβῆθββ οὗ ἵπϑίη, . 

90 Καὶ εἶδον ἄγγελον . καταβαίνοντα ἐκ 
Απᾶα 19δνν ΔΆΒΕΘῚ βίερριπξ ἄοινῃ ουΐ οὗ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα κλεῖν τῆς ἀβύσσου 
τὴ. ἤθάνθὴ, δανίηρ ἴ6 Κὰν οὔίῃα ΔΌΣ 55 

καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 
δα ομϑία δτθδΐ ὍΡΟΙ ἴῃ6 ἤδη οἵ ίγη, 

2 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις 
Δηᾶ᾿ Π6 1814 Πο]α οὗ ἰῃ8 ἀτδθος, 186 βεσρϑηΐ 

ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ Ὁ 
16 δγοδδῖο, νῆο 15 ΘΝ δὴ ΤΏ6 

Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 
ϑαΐδῃ,. δῇ ὑουπα Ϊ Ἰρουβαᾶ ψθῶσϑ, 

δηᾶ οὗὨ 5181} οὔμδϑ δῃὰ 
δγθϑαῖ. 

"19 ΑΠά 1 56Ὲ..ἷ0 [86 
ἃ Ῥοαδὺ δῃά ἐμ 
Κίῃρα οὔ ῃ6 θασίῃ 
ΒΑΔ ὑποῖὶῦσ δύσὶθε 
δανθοσθα ἑοροῦμοσ ἰο 
αθ6 ἴἢ6 ὃ. σῇ 
[16 ΟἿθ βοαίδα.. ἃ 
186 οῦδθ δῃηᾶᾷ τὰ 
ἰδ ἅτ. 20 Απηὰ 
{6 νὰ Ὀθαοῦ 85 
οϑαρηῦ, δηἃ δ]οὴρσ 
ψῖΐῃ. ὃ. 6. 78156 

ἘΡτορ μοῦ ὑμαύῦ Ροτ- 
Σουρ ἴῃ ἴἔτοῃηῦ οὗ 
Ὁ [1086 5:5ὴ 5 σὺ 
ΨΨΏΣΟΏ ὯΘ. δ οα ἐῃοϑΘ 
ΨΏΟ τροοϊνοα {86 
ΙΔΔΙΚ οὗ μ6 νὶὰ 
Ὀϑαδὺ δηᾶ ἴοβθ ψὯΟ 
ΤΘΉΩΘΥ ΨΟΓΒῺΙΡ ἴο 
15 ᾿χηῆδρο. ΜΏΠ6 5011 
βἰῖνο, μον Ρούΐῃ ψετθ 
ὨσΙΘα ἰηΐο ὑπ6 ἤρδυν 
18.Κ86 ἰδαὺῦ θυ ψἰῇ 
ΒΌΡΒσ. 21 Βὰῦ το 
τοσῦ νοῦ ΚΕἰηοα ο 
τὶ 6 ἸΙοῆρ 5'ΜΟΓΑ͂ 
Οὗ [ἴ06 οἿθ. βϑαϊθα 
οὐ 6 ἤοσϑθθ, ψΏΐΟΏ 
[5 ΟΣ] ρῥτοσθρᾶραᾷ οἂὖὐ 
οὗ πὶ τπουΐ. Απᾶ 
811 [τ86. ὑἱτὰβ ψοτα 
ἘΠ Ι͂τοχ 6 δσῆν 

Ῥϑυΐβ. οὗ θ. 

29 ΑΠΔ 1 50 88 

ΒΘ 561 σομλΐηϑ 

ἀἄονψ οὐδ οὗ Ὠθανθῃ 

ΠᾺ ἰμ6 Κρ οὗ ὑπ6 
ΘΌΥΒ5 8η48 8. ρτϑαῦ 
Ομϑίη ἴῃ. Ὠἰ5. δμῃᾶ. 

2ΑΠα Ὧ6 5ϑίχθα 6 

ἄταροῦ, 8 οὐἱρίηδὶ 

Βουροηύ, ΜΏῺΟ 15 ὑμ6 

ὨΘΟΥἿΙ δῃᾶά. βδύβϑῃ, 

δρᾶ Ῥοιηῃάᾶ. Ὠϊ ἴοσ 
8. που ψγΘΆ75. 
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3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ 
δηρα δ ἴἤσχεν πὰ ἰηΐο ἰδ6 ΔΌΨΒ8, δῃᾶ 

ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, 
Ὧδ βΒῃυ ρΡ δῃὰ Ὧφ 5θδϊϑδα Ρ δῦονθ Βίτῃ, 

ἵνα ὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ μ 
'ὰ οτᾶδυ παὶ πὕοΐ Ὠδχαρηΐ γΔ ΚΘ ο ΕΣ γοὶ πὸ 

ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη᾽ 
δ. Οἢ5, ὉΔῚ 5Βου]α ΡῈ ἐπαεδα ἰδθ ἐπουβδηα ψΘΑ785; 

μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι 
ΔΙ ἴδεβα (55) ἰξ 5. ὈΟἱμαᾶϊηρ ίο Ὀς Ιοοβεᾶ 

αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 
Ἀΐτα 1116 ἐτθ. 

4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ 
Δηὰ 15 ἰσοηθθ, δηᾶα ἔδον βαὺ ἄοννῃ Ἰροὰ 

αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, 
ἴδϑχη, δᾶ Τπαρστηθαῖ ν85 σίν ἢ ἴο ἔθ, 

«αἱ τὰς ψυχὰς τῶν 
Ὑαἴο] τὰς 850815 οὗ [86 (ΟΠ 65) 

πεπελεκισμένων διὰ τὴν 
αν 6 Θα Ἐχοουίεα τ] ἃκ [λε} χ9λ}1τ8] τὴ 6 

"αρτυρίαν ᾿Ιησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ 
τε οὔοβὰβ δῃᾷ ἰπσοιρσῃ ἰῇ6 νογχὰ οἕίδε 

ἡεοῦ, καὶ οἵτιες οὐ προσεκύνησαν τὸ 
σοᾶ, ῃά ὝΠΟ ποῖ νου ϑ θα τῃ68 

θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ 
ΜῚα θθαδὲ πού-α (6 ἰτϑρο Οὗ διὰ τοΐ 

ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον 
Ὧφδν τοοοίνθα ἰζῶβ δηργδνίὴρβ Ὡροη ἰπῃθ. ξογχεῃϑϑδα 

αἱ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν. καὶ ἔζησαν καὶ 
πα ἀροὰ ἰδ6 Ὠβηᾶ οὔθ; δπα πον ᾿νϑαὰ δηὰ 

βασίλευσαν μετὰ τοῦ χριστοῦ χίλια ἔτη. 
ἴον σεϊβῃε ἃ ψῖ τἢ6 ΟἸχῖσέ ἰμουβδηα ψϑᾶζϑβ. 

οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ 
ἼἸὰ6 Ιοϑξίονοσ (ομ65) οὔίῃς ἄδδα (οῃ 65) ποῖ 

ζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. 
νος ὑ1ῈῈ] δπουϊὰ ὃς δηαφξα [86 πουββηα ψϑασϑ. 

᾿ 
) 

ὥτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6 μακάριος 
Ὧ15 ἰῇ χεβϑυσσχοοίο ἰῃ6 βΒχβῖ. ἮἩΒΔΡῸΥ 

αἱ ἅγιος {( ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ 
τοὶ ΒΟΙ͂Ν {16 (06) Βανὶπρ Ῥαγίὶ χὰ ἐπα 

ναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων 
βϑυσσ θο οα ἰδ Ἐχϑί; ὍΡοΟΩ ἰδθβα (οπ65) ἴμ6 

εύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ 
ΒΘΟΟΙΩ͂ ἄρα οΐ [15 ἢδνίηϑ δυϊμοσιίν, ξ 

ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ χριστοῦ, 
ΒΥ ΨΠ106 ῥγιεδίβ οὐίῃο οαὰ δὰ ἴῇς ΟὨγχίξί, 

αἱ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. 
ὨΩὴῖ {μὸν ΨῚΠ τεσ ΜΠ Βάαλ (μς6 (πουξαηα ν 6815. 

1186 

ϑΑηα δα δυχ]δα Ὠὲχὰ 
ἴαΐϊο 6 δρυδ πᾶ 
Βα [10] δηῃὰ δβϑαϊὶθα 
[1] ον ἢ, ὑδδαῦὺ 
Ὧ6 τρηῦ οὺ τ 5168 
[6 ὩδύΟΩΚ ΔΨ ΙΏΟΥΘ 
αἢὉ}}} 86 ὑπμπουβδηᾶ 
γϑασΞ ΜΟΙΘ οῃᾶρᾷ. Αἵ- 
[6 ζθϑθα ὑμϊηρθ Β6 
τιμδὺ 6 ᾿Ιοὺ ΙΟΟΒ6. Ι͂ῸΓ 
8. 106 ψ 16. 

4 ΑΠΑῚ 580} ὑΏΓΟΏΘΕ, 
δηᾶ ὑποτο ψοῦα ὑἤοξα 
ΨΏΟ 5.ὺ ἀον ΟἿ 

Ὥθι, ϑηα θρόνο οὗ 
πιάρσίηὴρ ψὰ5 ρίνϑθῃ 
ἰῃδθαι. Υ85, α βὰν 86 
5015 Οὗ ὕξοξθ δχρουίθα 
ΜΙ ἰμ6 δχ ἴοῦ ἴῃ 
αι ἰϊίθθα ὑπὸ Ὅοτο ἰο 

σοσὰβ 8πα Ι͂ῸΥ 5068 Κ- 
ἴῃρ δρουῦδ αοά, μπᾶ 
μοῦ ψῆο μα ψοῦ- 
ΒῃΪροα ποῖῦο ὑῃ6 
ΨΜ|ΙΔ Ῥϑαδὺ πὸ [5 
ἴθθο δια ψο δὰ 

ποὺ τοοαίνρα 6 τδΙκ 
ὭΡΟΩ ὑπο ξογθ δα 
Δα ὕρὸὰ 6 1 ὨΔηᾶ, 

Αμπᾶ ὑμον οδηῖα ἰο "116 
ϑηᾷ τὰὐἹ]θα 85 Κίῃρδ 
σι 6 ΟἸσὶδὶ ἴῸΓ 
8 ὑμπουδδηὰ γρδχϑ. 
δ (ἸΤἸῺΘ6 τοοὺ οὗὐ δ 
ἀοδα αἱά ποὺ σοπὴθ ἰὸ 
1116 Ὁ} 11 τη6 ὑπουδβδηᾶ 
ΟῚ 5 ψόθ δησρά.) 
ἼὨΐ5 ἰ5 8 γί τϑϑ- 
πτταούϊοι. Θ ΗΔΡΟΥ͂ 

δά ΠΟΙ ἰ5 ϑγοῦΘ 

αν ρᾶῦὺῦ ἴῃ μα 

Ὦγχϑὺ τΟΘ θοῦ; ΟΥ̓ΘῚ 

[Π656 ὑῆὴ6 Ξϑοομᾶ ἀδαίῃ 

Ὧ85 ὯῸ δυύπουν, ὑπ 

6 0 ΜΠὶ 6 ρῥυϊοβὺβ 

οὗ αοῦὐ δᾶ οὗ {μα 

ΟὨγτιβύ, δηᾶὰ ΨἘ:Ι στὰ]6 

85 Κίῃρβ ψἱὶΐῃ Ὠΐπὰ ἔοὸ 

[86 ὑμποιβαα γΘΑΓΕ. 
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1 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια 
Αρα ΨΏρηονοσ βΒῃοι!ᾶ Β6 οπμᾶρα [πΠ6 ἐπουβαπαᾶ 

ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς 
ϑοασβ, ΜῊ Ὀ6 Ἰοοβεά ἴδπ6 ϑαίδῃ οὐδοῦ ἰμ6 

φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται 
Ῥυΐδοι Οὗ Ὠίτω, δηᾷᾶ Ὧδ 1 Ρὸ ουέ 

πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς 
ἴο ΘΚαο ἰο αν ἴθ πβίϊοηθ ἐπ (0η65.) ἰῇ ἐπ 

τέσσαρσι γωνίαις τῆς. γῆς, τὸν Γὼγ καὶ 
ἔσο ΘΟΥΏΕΙΒ οὔ ρφαγίῆ, πὸ ἀοβ δῃὰ 

Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν 
Μᾶδοξ, ἴο Ἰρδὰ ἰοβοίῃμον {οτὰ ἰπίο τ 6 

πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν 
ἍΨΘΙ, ΟΥ̓ Μ ΏΣΟΩ (οΠ65.) [6 προσ οἴ ἤθσὰ 

ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 8 καὶ 
85 1μ6 Βδηᾶ οΥ ἴμα ϑαο Απαᾶ 

ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, 
ἴδεν βδίδσρρεα ἢ ὑρὸρὰ ἰῇ Ὀγεδαΐῃ οὔίῃθ βδδσχίῶ, 

καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν 
ΕΥεΤοῚ 15) }) δῃμοἸ τοῖα μ6 ϑησδυλρχηθηΐ οὗ [6 

ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν 
ΠΟΙ (ΟΠ 65) διὰ τὰ 6 εἰν 6 (οὔθ) 

ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ 
Βανίηρ 66 Ἰονεᾶ, Απᾶ βίερρεα ἄοσῃ ἔχε ουὐΐοῖ 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς: 10 καὶ 
πὸ ποάᾶνθὲῦ δῃηᾶ [1 δίε ἀοννῃ {ποα; ΕἸ 

ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς 
{τῃ6 5.0 21] 16 (ο6) τστηβκίηδ ἴο ΘΙῪ ἴδϑσῃ 

ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ 
ννὰβ σοι ἰΐο 6 86 οἔίμῃο ἔτθ δρᾶ 

θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ 
ΒΌΙΡΣ, ΘΟ 8158 ἰῃ6. ψη]Παρεαθὲ δῃά [δε 

ψευδοπροφήτης καὶ βασανισθήσονται 
8158 ργσορῃϑί, " δηᾶ λον ΨΜ}111 6 ἰογγηθηϊοα 

ρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
ἦμι ἐς δα οὐ πἰρξ ἱπίο {ἐμ6 88 65 ΟΥ̓ ἴῃ 6 

αἰώνων. 
8865... 

11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ 
. ἈδΒΩαΛ, 1858} ἴῇσοῃθ δτοαῖ τυρϊίρ δᾶ 

τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ 
186 (οπ 6) ΒΕ 5 ὌΡΟΩ Σϊ, ΟΥ ΨΏΟΙΩΑ ΤΟΙ 

τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, 
166 ἔδες Ηρα [6 οατίῃ ἂμ ἰῃ6 πϑάνθῃ, 

καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 12 καὶ εἶδον 
88 ρῖδοθ ποῖ 85 ξουπα ἴο ἐποτα. ἈΑπηα 158 

τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς 
186 ἀεϑβᾶ (οπθό), [16 σιοδὲ (65) δά ἰδ6 

μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, 
1 {Ὶ6 (Ο65), Ββανίηβ βίοοα ἴῃ βίσᾷξ οἕίῃῆε ἰὩσοηρ, 

ἼΝΟΝ 85 β0οὴ 88 
ἴβο ὑπουβαηᾶ ψΘΘΓΒ 
Ὦδνθ Ῥθϑθὴ οηᾶρά, 58- 
ἴδῃ ΨΠ1ι Ρὸ οὐ Ἰοοβθ 
οὖν οΟὗἨ δϊ8 ρυίβοῃ, 
δ8δηᾶ Ὧδ6 Ψ|1 ρὸ οαὐ 
ἕο χιἱβθδαᾶ ὑμοβθ π8- 
ἐἸοὴ5 1 ὑδθ ἔουζγ 
ΟΟΓΏΘΥ5 ΟΥἩἨ ἁ {6 φϑυίῃ, 
αοσ δῃμὰ Μϑρορ, ἴο 
σα ΏΘ. ὕμοαι ἰοροίμοῦ 
ἴο᾽ [6 ψᾶῦ. ΤῊΘ 
ὨΌΣΑΡΘΙ ΟὗἨὨ Ώθϑ8 ἴ5 δ5 
[6 βδῃᾷ οὗ [Π6 868. 

9 Δηᾶδ δν δανϑῃησοθα 

ΟΥ̓ ἴ86 ὑγοϑδάϊῃ οὗ 

[26 οασίῃ δῃὰ ρῃ- 

οἰγοιθα [6 σϑιρ οὗ 

ῃ 6 ΠΟΙ ΟὯΘ5 δηὰ 

[Ὧ6 Ὀοϊονθᾶ οὖν. Βυΐ 

ἤτθ οἂθ ἀονῃ οἷ 

οὗ ποᾶνθῇ δῃᾷ ἀδθ- 

νουχοα μοι. 10 Απμᾶ 

[6 ον] ψὴὺ νᾶ 

ταϊβιθδαϊησ ἰπθ ᾿88 

Βυτ]οα ἰηΐο μ8 [8Κ8 

οὗ ἔϊτεθ δῃᾶὰ 50}- 

ῬΏαΣ, ΜΏΘΓΘ Ροίῃ. [8 

ὩΠΔ Ὀραδὶ δὰ [8 

ἔ81586 ὑσορῃθὺ [ΔΓ δαν 

ΨΟΓΘΊ; δηὰ ἴμϑν {1} 

Ρ6 τογηιθηξθα ἂν δρᾶ 

Ὡἰρηῦ ἔοτονθοσ δῃὰ 

ΕΥΘΓ. 

ΔΩ Σ ὅὰὼ ἃ 

στοαῦ ψῃϊῖ6 ὑΏΥΟΩΘ 

δηὰ 6 οὔθ βοδαίθα 

οὐ 1Ὁ. ἘΎΟΏ Ρ6- 
ἴογζγθα ἢ 886 θδυ ἢ 

δ ἴῃ θανθὴ 86 

δᾶν, ϑηἃὰ Ὧο ΡὈῖδοθ 

νὰ ἴουσηᾶ ΟΣ ὑπ 6}. 

ἸΔΑΛμάΩ͂ 1 88..) [18 
ἀραᾶ, ὑμ6 ρτϑαὺ δὰ 

(86 5181}, δἰδηῃαίηβ 

ῬὈΘίοσθ 8 [ΏΓΟΏΘ, 



ΒΕΥΕΧΑΤΊΟΝ 20:18-.--291:2 1188 

καὶ βιβλία... ἠνοίχθησαν. καὶ ἄλλο[8ϑι ἃ 56Γ01158 Ψ6ΓΤΕ 
δᾶ 16 ΡοοκΒ ψεσθ οροηθᾶ αρ; δὃῃ οἶμεγ ΟΡΘμρθᾶ, Βαΐ Βπούμον 

βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς [50ΧῸ]1] τψῶϑβ ορϑηθρᾶ; ἐᾧ 
τ 16 ῬοΟΚ ννᾷβ ορβρῃβα πρέ, ΨΜΈΪΟΒ 15 οὗ {π6 ἰ5 ἴῃ8 ΒΟῸΠ οὗ 78 

ζωῆς" καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ ἰΑμᾶὰ [μὴ ἀβδα σοσα 
τ 828 ψμότοὸ προ ἰμ6 ἀρβϑα (οὔθ5) οί οὗ 

Ἰμαροα ουὖὖὐ οὗ ὕμῃοξβθ 
εγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις | 81 - : 

ΠΝ Ἐῖπεο) μανιηνσαμέι τυτττίθα ἴα τοῖς ἐὰβ Ῥοοκο ] ὑΒίηρβ ψυῖύθῃ ἴῃ. π6 
κατὰ. τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 καὶ ἔδωκεν |30101}15 ϑοοογάϊηρ᾽.. ἴο 

δοςοχάϊηθ ἰο ἰ88- ψγοχκβ ΟΣ ἔμθῖη. Δα κ5ανθὲὸ ἰ{πΠῸ0}] αἀσδοᾶς. 183 Αηὰ 

ἡ θάλασσα. τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν [ [86 588. σαν ὉῸ ὑμοβα 
141: 568 ἴὼ6 ἀἄξδδαᾷ (ὁ. 65}. με (οπ65) ἴῃ ἀοδα ἴὰ ἴς, δῃᾷᾶ ἀδβίῃ 

αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἔδωκαν “ρει 
τ, ’ δΔη. ἐδ6 ἀοαῖνν δια ἴδ6 Ἔρος ξδνε διὰ Ηδ'ἀε5 Β8Υ6 Ρ 

ὕμοβθ ἀθδά. ἴθ ὑμθιῃ, 
τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ; 
πθ΄ ἀεδᾶ (ομθ8) ἐπ (οπ65) ἰὰ ἔμβεω, δπά δια ὑπ 6 ψΈΤΘ Ἰυάρεά 

ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ 1 λαϊν 811} δοσογάϊης 
ἔμπον οσο ἡυᾶρο. δΘδοὴ (Ομ) δβδοςοογάϊῃησ ἰίο (μα ο ὑμεῖς ἀθϑάβ. 14 Απὰᾶ 

ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ [ἄδοίῃ! δῃημὰ Ἐδ'΄ ἄθ5" 
ὑνΟΥΚ5 ΟΣ δοτῃ. Αὐμᾶὰ με αἀοδίῃ Δα ἐπ τεσ πυσὶοα ἰμΐο ἐῆθ 

ἥδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. [16Κ6 οἵἱἠἨ Τἶγα. ΤὨΐδ 
865 γΘτΘ ΝΣ ἰῃῖο τ δε 1. Κὸ οξίῃμα ἄτα, ἸὭΘΔΩ5. ἰδ6. 5ϑοοῃᾷᾶ 

οὗτος ο ανατος ο εὐτερό ἐστιν η 
ΤΠΞ {86 ἀραίῃ {320} ξοοῦπα" 15, " 1μ6 ἀραῖιν ἐδ ίδτο οὗ 

λίμνη τοῦ πυρός. 15 καὶ εἴ τις οὐχ 5: ἈΓΟΠΘΙΊΠΟΓΘ, 
Ιακε οξίῃς ΒΕΓδ. ΑΠμά ἐξ δῆσοθπθ ποῖ ΪΙΜΏΟΘΥΘΙ ΨΜ8Ὸ5 τοῦ 

εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς [ἰουαμὰ ψυτιίθα ἴῃ ὕ88 
ννὰ5 Σουηᾶ 1ῃ ΕΞ Ῥοοκ οΥ τμ6 Πρ ΙΌΟΟΚ Οὗ [1 ν85 

γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν πυϊ]οα ἰηΐο {ῃ6 ΙδΚ6 
(ΟΠ 6) αν θα υτϊτεθ νγᾶὰβ ἰσοση ἰπΐο ἴδα οἵ Βγδ 

λίμνην τοῦ πυρός. 
Ι8Κ6 οὗ ἰλ 6 Βτε. 9 ΑΠΑΩ͂ Τ 50. ἃ 

21 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν ὩΘ πρᾶν 858 
Απὰ Ν ΞΒΝΜ Ἀφράνθ ξ1-..2 ΕἸοἰοὶ βαγῖα 8 ΠΕ δατίῃ; ΤῸ {πὸ 

καινῆν γὰρ πρῶτο οὔὐρανο καὶ ἡ 
Ὥθ; ἴθ. ον ξτδ 1} 5 ἡυρανὸς 8δηᾷ ἰδ ΌΤΙΘΟΣ μθᾶνοπ πὰ 

πρώτη ὙγὙῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἴμ6 ΣΟΣΤΆΘΣ βασίμ Βεᾶ 
Βχϑὲ εὐτίῃ ψνεηΐ ΟἿ, δηᾶ ἰῃς 5868 τοὶ [Ὀ855664.3:ὅ ανδῦ, διῃᾶ 

ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν [μ6 568 5 ὯῸ ΙΠ0Χ6.Ψ 
ἘΠ] νοῦ. Αμὰ τ᾽΄6 6Σ᾿οἷὖν ἴθ  ΟΙΝ 51 580 ᾿ 8150 ἔπε 

᾿Ιερουσαλὴμ. καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ες 
Φου βαιθτα ϑλθὴ 1 58νν βίδα ἄονα. ΒΟΙΥ͂ οἰ, ΝΥ Ζογα- 

θεοῦ, 1 5816, οομληθ ἀοψῃ ἐκ. τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
οὔ οὗ {88 Ὦδανθα Ζτοτὰ ἴῃ8 αοάᾶ, ἐοὰῦ οὗὨἨΘἡ Ὠρδαυθ ΤΓΌΣΩ 

τοιμασμένην οὐ ὡς νύμφην ᾿ 
καἦτο Ὀθθη ὈΥθροτρᾶ 85 - Ῥχιᾶθ σοά, ἮΝ ἐν τΡατ θα 

κεκοσμημένην  ὀὄὅᾷτῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. ἃ8. 8 ὑγίάθ ϑαοσπθᾶ 
ανῖας 6  δἀοσηξαῶῖ ἕο αὶ τ;τΏ816 Ῥϑεύβϑοῦ ΟΕ ΒΟΥ, [[ΟΥ ὨΘΓ ὨΟΒΌΔΩΙΩΩ, 

13, 145 τ͵δ 65, ΝΑῚ 8. Τυβ, γε (1:2 χ πα, γε". 8); δῖ: αὐ΄, ΞΥ; 5Π|691, 
.17,8,11-14,16-18. 
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8 καὶ ἤκουσα᾽ φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 
“ὉΠ ΑΠάΩ͂ ΟἹ ροτά οἵ νοῖοςα Ετεδὶ ουΐ οΥ̓͂ πα 

θρόνου λεγούσης ᾿Ιδοὺ ὃ σκηνὴ τοῦ θεοῦ 
ἴδσομθ ΒΑΣΊΩΏΞ. ΙΟΟΚ! ΤΡ ἰεηέ οξίμε αοᾶ 

μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ 
νι τ 8 χάθα, δ. ΠῈΨ}] ηλ τυ 

αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ 
ἵβοια, δηὰ ἐπὸνὺ Ῥ6ΌΡ]65 οὔ δ ΜΠΡῈ, δηᾶ 

αὐτὸὸῤἙὀ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ 
- Ὧ6 ἴῇς. αοὐ νὰ ἴθ Ψ1ΠῸῸ, ηὰά 

ἐξαλείψει - πᾶν δάκρυον - ἐκ τῶν 
ἈΘΊΗ ρα οἂΐ 2 ἂν 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται 
ΟΥΟΒ - οὗ ἰμθτα, δηῃᾷ. 86. ἀδεαίθ. πο ψΡ6 

ἔτι". -οὔτε -. πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος 
ψοῖ; ποῖΐπον τηουτηϊην. ΓΤ Οὐΐον ΟΣ Ῥϑίῃ 

οὐκ ἔσται ἔτι. τὰ, “πρῶτα ἀπῆλθαν. 
Ὡοΐ. ΜΠ Ρ6. νοὶ. ΤῸ δχδὲ (55) τνεμΐ ΟΚ, 

. δ᾽ καὶ εἶπε. ὁ - καθήμενος ἐπὶ τῷ 
᾿ Αλᾶ- βαία ἐπε (Ομ 6) βι τὴ 5 Ὥροη ἐπ 

θρόνῳ ̓ Ιδοὺ καινὰ ποιῶ . πάντα. καὶ. 
Ἰῇσοα ΤΟΟΚΙ Νὰ 1ϑτὰ τοδκίηρ. 8} (55). Απά 

λέγει - Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι 
ἈΘ 15 βανίῃβ Με ϊο, Ῥϑοβῖιθβα ίζοθβθο 1τῃ6 ψογαάβ 

πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 6. καὶ εἶπέν μοι 
ΞΔΙΤΏΡΆΙ δηᾶ τπὰ6 ΔΥΘ. Δηά [6 58:14 ἰὸ τὴ8 

Γέγοναν. ἐγὼ τὸ ἴἼΛλλφα καὶ τὸ 
ΤΠον μάνα οσσυσταᾶ. Ι ἴἤ6ς ΑἸΡῆΒ. δπα ἰδ6 

Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ 
Οτρβέβ, ἴθ Ῥοριπηΐαρ δηᾷ {ἐπ6 επᾷ. 1 

διψῶντι δώσω ἐκ τῆς 
ἴο ΠΝ (ζομο) τοῖσδ 1588} βίνθο: ουΐ οῦ ῃ6 

ἣς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 
πηγῆς οὔίμβεο νναΐοσ - οὐ ἴῃ 6 ὯΝ (85) ἔγϑε βιεί, 

ῶ 

7 ὁ . μικῶν κληρονομήσει 
ΤΏ6 (016) σου 11 ἐμ υὶξ 

ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ 
ἔμαϑα (ἐμ 55), δὰ Ἂς 06 ἰομῃῖὰ αοαὰ δμπὰᾶ 

αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8 τοῖς: δὲ 
Ἷ6 ΨΙΡ6 ἰἴοτηθ ΄᾿ βοῇ. Το ἴἢ μαΐ 

δειλοῖς. καὶ νος ἀπίστοις ᾿ς καὶ 
σον ασαβ ᾿ 8ηα ἴο προ θνίησ (σπ65) 8η8 

ἐβδελυγμένοις εν το καὶ 
ἴο (0165) μανίηρ Ὀθθ τϑαᾶθ αἰ ϑιϊη διηᾶ 

φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ 

ἰο Τα υΧάρθυθυβ δα ἴο ξοτη σαίοτβ δα ἀγοΥ 5 δᾶ 

εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος 
ἰο ΙᾳοΙαίεσβ δηᾷ ἴο 81 [86 Ἠδγτθ ἰῃθ Ρϑτε- 

. θαυ οὗος 86. 

3 8 ὑμαῦ ΤΣ ποεσγά 
8, Ἰουπα γοῖσα ἔσουα ἰὴ86 
ζπσοπθ 88. 0:  “ἼΟΟΚΙ 
ἸἼΠ6 ἰφρηῦ οἵ αοὰ ἰδ 
ψ]ΠΠ τηϑηκιηᾶ, απ 
6 ΨΠ γτοϑίαθ ἢ 
θη, δηα ἴθ ν 1} 
6 ἰβ ρϑορίθθ. ὡἀπᾶ 
αοά ὨἰτΞΟΙ ΜΠῚ1 6 
νι ἴμο. 4 Δα Ὧθ 
ΜῈ πῦρ ουὐὖδ δνεῖν 
ἴδδι ἔγοσῃ ὑπο ΘΟΥΘ65, 
δᾶ ἀδαίῃ ΜΨἘ1Μ ΡῈ Ὧο 
ΙΏΟΥΤΘ, ὨΘΕΙ͂ ψὶ} 
ΤΑΟΌΓΣΠρ᾽. ΠΟΤ ΟὈΤΟΙΥ 
ΠΟΙ δῖα θ6 ΒῺΥ ΠΊΟΪΘ. 
ἼΏ6 ΤΟΤΙΏΘΙ ὑδϊηρ5 
δγθ Ῥαϑϑοα ἅν δν.᾽" 

5 Δηάᾶ [86 ὁ86 βϑαύθα 
οὐ [Ὧ6 -[Ὡσοῦθ βϑᾶ: 
“ΠΟΟΚΕ Σ 81. τηδκίηρ 
811 ὑῃϊηρσδ πον." ΑἸ50, 
Ὧθ6 58ῦ5: “ὙΜυῖ6, Ρ6- 
οϑλιδο ὕμθβο ψοσαβ 8.6 

ξαὶϊ 1 δα ὑτιθ.᾽ 
ΘΑμαᾶ ἢθ 5βαϊὰ ἴο 116: 
“ΠΟΥ ἤδνθ σοπθ ἰο 
ῬΑΒΒΤΓῚ δῖ ὑπ ΑἸἹΉΌΒ8 
απὰ μα ΟἾπθ 8, {π6 
Ῥοριθηΐηρ. 8:4 ὑμ6 
θη. ΤῸ δῆψοῦθ ὑμϊτϑῦ- 
5 1 ψ|}}- ρῖνα ἔτοπι 
ῃ6 τουπίαϊ ΟΥἨ {86 

ταῖοῦ. οὗ 1116 ἴἔτρο. 

.{ 8930} Ὁ 1702 9 0 1}1:} Ὁ Ὁ 1: 
ἍΨ11. Δ οΥῖ ὑμθϑθ 
ὨΪΏθ5, δα 1 5081] 6 

5 αοα δῃὰ 6. ψ}ὶ 
06 ΔΚ .βοη. 88Βυῦ 
85 Ι͂ῖΟΥ 186 οον- 
δια δῃᾷᾶ ὕμοβα. ψ]- 
ουὺὐ ἴεαϊη δηῃάᾶ. ὑῃοδα 

ΨΏῺΟ 8 αἰδουβίϊηρ 

ἴΐὰ δε δἰ οὐ 

ζαυτάδσουβ ϑηᾷ Γογηϊ- 
σαίοῦβ ἀπά ὕποβα ὑγϑο- 

ἐἰοΐηρ ϑρὶ τ δῦ δῃᾶ 

ἰάοϊαύοσβ δῃηᾷ 411. 88 

118185, ὑμ φῬογύϊοῃ 
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αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ 
οἐ μοί ἰῇ 86 61 ἐπα (08) Ὀυτηΐηβ ἴο ἤτα 

καὶ θείῳ, ὅ ἐστν ὁ θάνατος ὁ 
δηδ ΒΡ, ΨΏΪΘΒ 15 τὰ ἀρδίῃ 1τπμ6 

δεύτερος. 
ΒΘοομᾷ. 

9 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων 
ΓΟΝῚ σϑῖθ οὔθ οἷζοῦ ἰῃ6ὸ βϑενθὲθ. δηῆβοὶβ 

τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, 
οὗ [86 (0165) δανίηρ 186 βανθη ὈΟΝΊΒ, 

τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν 
ΟΥ ἴῃ6 (ΟΠ 65) Ὀαδίηδ 7.11] οὗ Π6 βεανθῇ ρὶαριθθ 1π6 

ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων 
Ἰαβί, δι .Ὧδ βροόοῖζα δ 215} τὰ ΒΒ ἸΏ 

Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν 
ἘΠΊΏΘΥ, 1 5081] βϑῇῆὴουν ἴογνοιυ ἰδθ Ὀτῖᾶα 1ὴ6 

γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν 
ψνογάϑὰ Οὗ 86 ΤΥ. Απᾶ 6 Ῥοτα οὔἕ σὴς ἴὰ 

πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ 
ϑρῖγὶς ρου ταουπίαίῃ στοαὶ δὰ Ὠϊση, δηᾶ 

ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ᾿Ιερουσαλὴμ 
ἢ μονα ἴο τὴθρ ἴ 6 οἷν ἰῇ ΠΟΥ ΦουβδΊθσα 

καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
βίερρίηβ ἄονῃ οὐδοῦ 6 ἤθαᾶνθθ ἔγοτσι ἐμ 

θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ: ὁ 
σοῦ, ὮΝ ἴῃ6 ἈΒΊΟΥΥ οξίῃο Οαοά; ἴδε 

φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, 
ΔΠυτηϊδίο οεὶ ἯΚΕ ἴο βίοῃμε χσηοξῖ ὈΣΘΟΙΟΙΙ5, 

ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι" 
853 ἴο βίοῃμᾳ ΚΕ γοῦν δίῃ ΟἸρῶσν {|π6 στ ϑίδι; 

12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα 
(56) παν ΨΜΜ411 σύοαῖ δηἃ ὮΙΡη, μδν!ὴθ 

πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν 
Βαΐθϑ ἵἴννοινο, Δι ὕροὴ ἔπε Εαῖθ5 

ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα 
ΔΏΒΘΙ5 ἔνέινο, δηᾷ ἈΒΧᾺΘΒ5 

ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν τῶν 
αν ὈΘΘῚ Σ᾿ ΒΟΥ θεά ΨΪσῺ (Ο.}65) ΠῚ οὗ ἴδε 

δώδεκα φιλῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ' 13 ἀπὸ 
ἵν εῖνα {σὶρε5 ΟΥ Β0ὴ5 ΟΕ ἼΞΥΔ6Ὶ; ἤτογα 

ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ 
(53.1}) τ δίῃ σ᾽ Βαῖοϑ ἴτε, διά ἔτουωυ πουΐῃ 

πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, 
Βδῖθβ ἴῆτθθ, δηα ἔγοϊῃ βου Βϑῖοβ ἔῆγοο, 

καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς 14 καὶ 
δρᾶ ἔτοῦλὶ (51.)} 56 1 55 Βδῖο5 ἴσχεο; δα 

τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους 
6 81} οὐΐῆῃς εἰν Βανὶπρ Ζουησδίίοῃ [5100 65] 
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ΨΙ Ὅ6 ἰῇ ἰδ6 δ 
ὑπμαῦ Ὀχη5 ἢ ἤτα 
8) ἃ ΒΌΙΡΏΟΣ. ΤῚ5 
ΘΔ δα δϑοομᾶ 

ἀρδίῃ."» 

9 Αῃα {ποῖ σϑῇλθ 
ΟἿΘ οὗ ἰδ βανθὴ δ8ῆ- 
5615 0 Βα (86 
βανθὴ ὈΟΝῚΒ ΜΏὨΏΪΟΏ 

ψ6γ6 1.11 οὗ 6 ϑουθῇ 
Ιαϑὺ ὈΙΔΡΌΘΒ, δα Π6 
ΒΌΟΚΘΟ ἢ πιὸ 8ῃᾶ 
δϑοϊὰ: “Οοῃῖθ Ὠδτο, 1 
ΜΙ 5ῇον γοῦ ἰμ6 
γάρ, 868 Τ᾽ 5 
ψ116.᾽ 10 50 Ὧ6 οαυτϊθᾶ 
Τὴ ΨΥ ἴῃ [86 ρον- 

ΘΓ ΟἱἹὁἩ ῃ6] δρ γι ἴο ἃ 
στοαῦ δηῃᾶ ἸΟΣΌΥ το - 

ἰδίῃ, δῃηᾷ 6 βῃονθᾶ 
6 ὕπ6 ὨΟΙΥν οἷν 7956- 

ΓΌΒΘΙΘτα “σοχηΐηρ ἀΟ ΤῺ 
ουνδ οὗ ἤραύθὴ [ΓΌΤῚ 

αοὐ 11 δὴ) δν]ηρ 

006. ἈΒ͵Ιοῦν οἵ Ἃαοά. 

Τὺ τϑαΐίδηοα 5 {ἴκ6 

8 πιοϑὺ ὈΓΘΟΙΟῸΝ ΒίΟΏΘ, 

853 8 8806 δίοῃθ 

Βῃηϊηὴρ οτυϑύθ -ΟΙ 8, 

12 τὸ δᾶ ἃ ρτοδῦ 

δα ΙοΟν ΜΔ δδῃᾶ 

Δα, ὑὕνχοῖνα σαύθϑ, δᾶ 

αῦῷ [ἴῃ6 ραΐθ ὑψεῖνα 

ΒΏΡΘΙΒ, δ8ηα Ὡ81165 

ἍΜΟΓΘ ἰμϑοῦροα ΜΏΪΘΩ 

ΒΙΘ ῆοβθ οὐ ὑμ6 

ἔνοινο ἰὑγὶρο οὔ {8 

5ΟΠ5 Οἱ 5186]. 13 ΟἿ 

[76 οδαϑδύ ψεα ἰῆταα 

δαῖθθ, δ: 4ἃ οὐ {6 

ΠΟΥ ΦΏγθ6 ρϑίθϑ, 

δὴ οὐ πο βου 

ἴῆγεβ ρδαίθϑ, δηἃ οἱ 
ἴθ ψοοὺ [γθα. ρσαΐθϑ. 

14 ΤΏῺΘ “811 οὗὐ {μὲ 

ΟἿ 8580 δᾶ ὑσοῖνα 

Τουπάδύϊοι βύομοϑ, 
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δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν 
ἔνναῖνθ, δια ὑροὴ ἰμθ ἔψνεῖνα ὭΒΙΩΘ5 ΟΥ̓ 6 

δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 
ἔνγεϊνα δ Ροϑβί]65 οὔ 6 ΤΏΡ. 

15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ 
Απὰ 1π6 (ο56) βρεακίησ Ν. 21} Τὴ 8 

εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, 
ἵν 85 νης ΤΩΑΘΑΒΌΣΘ τορά ξοϊάρῃ, 

ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ 
ἰὰ ογᾶοσ ἰϑὲ δ τηϊσῃϊ σζηθαϑισα ἰῃα οἷέν δηὰ 

τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 
188 Εϑῖθβ οὗ. δῃά 6 8 οΟΣΙξϊ. 

16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ 
Αῃμαὰ ἰδ οἷν Ζοιυγοσογμοτθα [5 ΣῚΡ, δηὰ 

τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ 
16 Ἰεηρσίῃθῃ; ΟὟ δ τ ἢ 828 ἴπ6 Ὀχοδαίῃ. Απὰ 

ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ 
Ὧ6 πηραϑυσοεὰ {π6 οἱἷἵν ἴο ἐδ γτϑεα ὭΡΟΙΣ 

σταδίων δώδεκα χιλιάδων" τὸ μῆκος καὶ τὸ 
βίδαϊδ ἔνεῖινα ἰμουβδηᾶ; ἴῃ ἰθηρίῃ δῃὰ {δε 

πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 
Ὀχοϑδαίΐίῃ δηᾶ ἐμθ μοῖρῃξ οὐδ᾽ δαυλὶ (0165) 15. 

117 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν 
Απμα πο τηθαϑυσοὰ τς. ΜΔ] ΟὟ Βυπάγχροα 

τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον 
ξοτὶν - ἔουσ ΟΣ οαὐδιίδθ, τρϑαϑισα 

ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 18 καὶ ἡ 
ΟΥ̓ τῆϑα, δ.) 42 7ώ)6] 15 ΟΥ̓ Δῆ561. Δα {μα 

ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ 
βἰσυαοίαχα οὗ ῃ6 Ψ8Η οὔ ἐξ ἦϑϑροσ, δμᾶ 

ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ 
[5.1 οἷΐν Βοϊὰ οἰθδα πὸ ἴο 51855 

καθαρῷ: 19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους 
ΟἸθβ; ῆο ξουπακξοοιῃ [50 65] οὗ νν 81} 

τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ 
ΟΥ̓ τ86 οἷἷν ἰο ὄνον . ϑδίοῃθ Ῥτεοίοιιβ 

κεκοσμημένοι" ὁ θεμέλιος 
(Ομ 65) μπανίηδ ΡΒθθὰ δάοσηθᾶ; ἰῇ ξοππαδίου [510}}6} 

ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, 
6 δτβί (ομθ) 9216 ϑροσ, [86 βεοοῃᾷ (8) δβϑρρῇίϊσε, 

ὁ τρίτος αλκηδών, ὁ τέταρτος 
ἴ 6 ἐμίγτᾶ (οὨ 6) σμδισθάουν, ἰῇθ Ζουσίῃ (οΠ6) 

σμάραγδος, 2329. ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ 
μΟ ὰς ω 16 ΒΕ (ο. 6) Βα Χ, ἰδ 

ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος 
δίκίη (ο}6) ΒΑΙΑΒ, [391 βονθηίῃ (οΠ6) 

υσόλιθο ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ 
ΧΟ ΟοΙο," 6 εἰρη (οπ6) ΘΙ], 186 

ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος 
ὨΙΏΆΤΩ (06) ἸΟΡᾶ2Ζ, {Ὁ} ἰδηΐῃ (ΟΠ 6) 

δὰ οὐ ἰδθῆλ δ 
ὈΧΘΙΥΘ ὩΔΠΊ65 οὗ ῃθ8 
ὕμψθινα δροϑῦϊθα οὐ [ῃ6 
ΤΔΥΩΌ. 

15 Νοὸν ὑμ οὔβ σχῆο 
Ὑ85 5ρϑακίῃρ ΜΠ τὰ 
5 Ὠοϊάϊηῃρ 835. ἃ 
ΤΙΩΘΑΒΌΓΘ ἃ 5οΙάθδη τϑϑᾶ, 
ἰμαὺ Ὧ6 τϊσρηῦ τηδα- 
ΒΌΓΟ [6 οἱΐγν δῃᾶ [5 
δαΐοα δὰ [5 ψ181]]. 
16 Αμᾶ ἰῃ6 οἱΐν 1165 
ξουτϑασαῦο, δηὰ [15 
Ἰθηρίῃ ἰα ὃδβ ρτϑϑὺ 

85. 105 Ὀγχοδαάνῃ, Αηά 

ὯΘ6 τηραϑισγοα (ῃ6 οἱὐν 

ὙΪΠ ὑμ8 τϑϑᾶ, ὑνθῖνο 
ὑμποιυϑϑδηᾷᾶ Τα οΏρ5; 05 

Ιϑση δηᾶ Ὀσθδαίῃ 
διὰ Ὠοὶραῦ ἀγα θαῦδὶ. 

17 ΑἸσο, ἢ τηϑαϑυσθα 

15. 811, οὔθ Ὦπη- 

ἀτρά δρᾶ ζογν- ΤΟ 

συρὶΐθ, δοοοζᾶϊῃρ ἴἰο 

δι ΙἸὩΒῺ᾽ 5 ΤὩΘΑΒΌΤΘ, 80 

ὑῃπ6 ϑϑἴ8 ἰδ δὴ 

ΘΏΘΡΟΙ 5. 1ϑ8.Νὸὺ [88 

Βἰγαοίασα οὗὐ [5 Ψ81 

ΝΑ ΆΞΡΘΙ, δῃᾶᾷ ὑῃ6 

ΟἿΥ ψὰ8 τ ρμοϊὰ 

ΕΚ6 ΟἸΘΔΙ Ρ1855. 19 ΤΏὯ6 
ζουπαδίίοηβ οὗ [8 
Οἰὐν᾽ 5 ΜΆ] ψοῖ6 

δαοζηῃρα νὰ ὄνϑῖν 

βογὺ οὗ Ὀσϑοΐοιιϑ βίο: 

0ῃ8 ἢτδὺ ζοπηδδύϊοῃ 

ΜᾺ 8506 γ, [6 566- 

ΟΠ ΒΑΡΡὮΪΓΟ, ὑμ8 

{ϊἸστὰ ομ δ] σοα Ό ὩΥ, 

ἴ86 ἔουσῃ οι] οΥϑΙ, 

209 ῶο Πῃ 8861. 60- 

ὭΥΧ, ἰῇὴ8 δἰχίῃ β81- 

ἀϊι5, [6 βονθῃίῃ 

ΟὨΣΥΒΌ Εἴθ, ὑὯ6 οἰρ 
ῬΘΣΥΙ, μὰ πἰηῦῃ 

ἴορᾶζ, ὑμβε. ὑδηῃ 
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χρυσόπρασος, ὁ ᾿᾿ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ 
ΟἸΥΨΒΟΡΣΆΞΘ, 106 οἱθνθηαίῃ (ο6) υδοϊηί, [ἢ 8 

δωδέκατος  ἀμέθυστος᾽ 21 καὶ οἱ δώδεκα, 
ἀνθ ι (ο06) διαξίμυϑί; διὰ τὰς ἔν οῖνθ 

πυλῶνες δώδεκα. μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος 
Βαῖθ8 ἔννοῖνο ῬΘΔΑΣΙΒ, Ρ Ομ6 - ΤΩ οἵ 

τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου᾽ 
ΟΥ (86 Εϑίεβ. γὰ5 οὐΐοῦ ομε ῬΘΩΙῚ; 

καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως ᾿Σ᾿χρυσίον 
διὰ ἰἴζς Ὀχοδᾶνναν οἱ ἰῃ8 οἷν δοιὰ 

καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής. 
ΟἸΘδ 85 518455 ἰσουρη- ασηθά,. 

22 Καὶ ναὸν οὐκ. εἶδον ἐν αὐτῇ, 
Αιὐνὰ αἰϊνίηο περίϊαείοι οί. 1 9 ἴὮ 11, 

ὁ γὰρ κύριος, ὁ θεός, . ὁ παντοκράτωρ, 
16. ΖῸΣ ΙΤοτᾶ, ἴῃς αὐά, μὰ ΑἸγαϊσηΐν, 

ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον. 
ἀἰνίπο βαρ δοθ οὐϊ'έΎὸυ͵.͵ ἴ5, δΔη4 ἴῃβε Τϑρλρ. 

23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ 
᾿ΑΠαά ἰῃῇ6ς. οἷν πο πϑεάῦ ἰβ πανίῃρ οὗ ἰῃ6 

ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα 
ΒΌΠ ποῖ- ας οἵ μ6 - ΧΏΟΟΧ,, ἴῃ οτᾶφσ ἰδὲ 

φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ 
ἐμὸν τδ ν᾽ Ὀ6 ΒῃϊηΡ ἰοϊζ, {ἰπῃ6 10 Ε͵οῦν οἵ 8 

θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ 
αοῦ ᾿ἰσμίεα τρ. 1, δια ἴῃ 6 ἸΘΙῺΡ οὔτ 6 

ἀρνίον. 24 καὶ περιττατήσουσιν τὰ ἔθνη 
Τι τ. Δπα Ἅ1Π11Κ δροῦΐ 1ὴ6 πδίϊοηβ 

διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς: καὶ οἱ βασιλεῖς 
σοῦ {δ ΕΞ 2 61η ὑτῆς δὴ ἰδ ΚΙΩΒ55 

τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς 
ΟΣ μα βαυίῃ 8706 Ῥθασίηρ ἰδᾷ6.- ρουν οἵ θεῖα Ἰμίο 

αὐτήν: 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ 
τ; διὰ τῃ6 εαῖΐος : ποΐ μι 

κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται 
βου α 6 βαςρ οἔαδν, Ὠἰρῃς ἔοσ ποῖ τν11} ὍΘ 

ἐκεῖ. 28 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν 
["41:}.:] δΔῃᾶ ἴδον Ἅ1ΉΗΡΕΩΓ ἰῃ6 ΒΊΟΥ δ8δῃηᾷ δε 

τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ 
ΠΟΙΟΥ͂ ΟΕ ἴπ6 πϑίϊουβ ἰηΐο 1. ἈΑΠΩ͂ ποῖ 

μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν 
τοῦ χαϊρηῦ θυ Ἰπῖο εῚ ΘΝ Υν σοχῃχηοῦ, ([Π 1115} 

καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμ καὶ ψεῦδος, 
δΔιῃάα ἰῆῃῆς (ο6) ἀοϊῃϑ διεσασεας ΥΆΝΝ δηα 116, 

εἰ μὴ οἷ - γεγραμμένοι ἐν τῷ 
ἢ ποὶ {88 (0168) Βδνἱη Ὅδϑθα υυχϊεῖϊθη ἴθ ἐπ 

βιβλίῳ ς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 
ἩδΠ6 Ῥοὺκ οὗ ἴῃς 116 οξίῃμο Τιϑυλῦ. 
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ΟἾΥΥΒΓΟ ΌΓ84586, 88 
ΘΙονθ Ὠνδοΐπηθῃ, 
8 ὑψοῖ δου νβῦ. 
21 ΑΙἴ58ο, 6 ὕψειγνθ 
θβαΐθο ψοῦθ ὑὕψεϊινα 
ὈΘΑΙ]5; δ οὔ οὗ 
[88 ρσαΐθβ ψ85.,. πιδαθ 
Οὗ οὔθ 6811. Δῃᾶ 8 
Ῥτοϑᾶ ψΔΡΥ Οὗ ὑῃ8 
ΟἿ νὰ σα. ΡΟ], 
85 ὑγϑηθρθυθηῦ 5]1885. 

22 Αῃὰ 1 ἀϊὰ ποὺ 
866. ἃ ἰδπῦ16 ἰῇ ἰὖ, 
ἔοῦ Φομονδ αοά- 8 
ΑἸΩσ ὗν. 15 15 ἰδχα- 
16, αἷδὸο [868 ΤϑΡ 
[15]. 23 Αῃμᾶ΄ ἐμ οἱΐν 
85 ὯῸ πεθᾶ οἵ ῃ8 
ΒΌΣ ΠΟΥΙΓ οὗ {ῃ6 Τποοὴ 

ἴο Βῃϊῖηθ ὉΡΟῺ ἰὖ, ἴοΣ 

[26 δ»͵ἼΟΥΥ οὗ αοα 

Πρϊεα 1Ὁ ἀρ, δᾶ ἰ5 
ΙϑρΡ Ψὰ5 ὑπ ΤιϑχΌ. 
24 Αμὰ ὑμ8 πϑύϊοῃβ 
ΨἍΨῺΗ1 ψ8ΙΚ ὉΥ͂ ΙΠ68.5 

ΟΥ 5 ἰρῃῦ, δηᾶ [ῃ8 

Κη οἵὔὐ ἴῃ6 ρθατίῃ 

ἍΨ11 Ὀτγίηρ ὑποῖστ ρΊοσν 

ἴηο Ὁ. 25 Αῃηᾶὰ [5 
βϑῖθβ ΜΠ1 ποῦ 6 
ΟἸοβθα δὖ 811 Ὅν. ἄδν, 

ἴοῦ. Ὡϊρὴ ΜΠ ποῖ 

οχίβδὺ ὕμοστο 26 Δῃᾶ 

ἴν Μ} Ὀτηρ [86 

ΒΊΟΥΥ δῃὰ [8 ἤΟΟΓ 
οὗ 886 παύϊοηϑ ἰηΐο ἴ{. 

21 Βαῦ δηγύθϊηρ Ὡοῦ 
Βϑοτθᾶ δῃηᾶ ϑγοΟΩΘ 
{μαὺῦ σϑυτίθα οὐ 8. α15- 
βαδύϊηρ ὑπϊὴρ δρᾶ ἃ 
16 ΨῚ1] ἴὰ ἢὸ ΨδΥ 
Θηῦοσ ἰηΐο 1; ΟἿΪΚ 

ὕοδθ τύυϊίθη ἴῃ 6 

ΤΙΔΥΤΩΑΘ᾿ 5. ΒΟΥΟΙ οὗ 16 
[111]. 

225 ΤΘμονα, 01,)38,18,14,16-θ: 1ῃ6. Τιοχάᾶ, ΑΝ ΞΥΒ. 
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99 καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς 
Απὰᾶ 6 βῃονϑεᾶα ἴοθ στἶνοσ οἶννδίοσς οὗ πὸ 

λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ 
᾿ εὐ Ὁ ΓΞ ΣΥΝ 85 οὐ ϑίδὶ, Βοὶπβὶ ἑοσίῃ ουϊΐ οὗ 

τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ 
τῇς. ἴάχοαθ οξίῃε Οοα ϑδῃα οἵ ἰὴ. ζϑ Ν5..} 

μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς" καὶ τοῦ ποταμοῦ 
τηλαϑί οἵ [)6 Ὀχοδᾷ νὰν οὐ θυ; δπὰ οἵ ῃῇς γσίνου 

ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν 
Βογεέγοιη δι: ἃ ἐμογοέσοη ψοοάῦ ΟΣ τδκίηρ 

καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ἐτυλῖα ἔνψϑινο, βοοογάϊηρ ἰο χηοηΐῃ [- 10 οἵ 

ἀποδιδοῦν. τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα 
Εἰντηρβ Ὅδοῖ. [88 ΖΡ ΟΥ̓, δρᾶ ἴδ ἰϑᾶνθβ 

τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν... τῶν. ἐθνῶν. 
οἔίμε ψοοῦ [ἴηΐο οὔατα οὗ ἴ8 παίίομβ.. 

3 καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. 
Δηᾶ ὄνον ἰδίπε ρου ἀο ποῦ 1} Β6 νοοῖ. 

καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ. καὶ τοῦ ἀρνίου 
Απᾶ ἴ86 ἰζσοηθρ οὐἷῃε ἀαοα δῃὰ οξίηθ. Τιϑυὴ 

ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
π᾿ ἤοσ ἍΨ1106, 8 [6 ΒΙαν 65 οὗ Βα 

λατρεύσουσιν αὐτῷ, 4 καὶ ὄψονται 
Ψ 1 τοπᾶθχ βϑοχοᾶ βουνὸς ἴο τα, ϑδῃάᾶ. ἔπὲν ν»1}} 566 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
1ῃ 6 ξτ..:} οὗ τη, δῃηᾶά πο πϑῦθ ΟΥ̓ Βήτη. 

ἐπὶ τῶν. μετώπων αὐτῶν. ὅ καὶ νὺξ οὐκ 
ὍΡΟΩ ἰμ6 ἔογεῃθδαβ. οἵ ἔμεχὰ. Απμα πἰρῶξ ποῖ 

ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν 
ΜΊΙΡΕ γαῖ, δηᾶ. τοί μον δύὸ βανίσις Ὡθρᾶ 

φωτὸς λύχνου καὶ -φῶς ἡλίου, .... ὅτι Κύριος 
ΟΥ̓ ρμΐ ΤΟΕἸδρ δπα ρῃΐ οὔβϑυη, Ὀφξσαῖιθα Τοτὰ 

αὐτούς, καὶ 
θα, δα 

ὁ θεὸς. 
188 ᾳοὰα 

φωτίσει ἐπ᾽ 
Ψ11 θα ᾿ρ ὍΡΟΣ 

βασιλεύσουσιν᾽ εἷς τοὺς αἰῶνας: τῶν αἰώνων." 
ἴμεν 1} τοῖσα ἰπΐο 16 δθθβ οὐ ἰδ 8868. 

6 Καὶ εἶπέν μοι Οὗτοι οἱ λόγοι 
Αμὰ Βοϑϑιϊά ἰοσῶθ. Ὑμεθβα “6 ψογαάβ 

ος πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, 
ΤΑΙ] (Ομ 65) δηᾶ ἐγθ (0865), δῃά ἴα Τοχά, 

ὃ Θεὸς. τῶν πνευμάτων τῶν. προφητῶν, 
τὰ ἀοὰ ΟἹ ἴδ 6 ΒΌΙΓΙΞ ΟΣ ἴδ 6 Ῥτορ οί, - 

ἀπέστειλεν. τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι. τοῖς 
βοΐ. ἰπ6 ΔΏΒΘΙ Οὗ γα ἴο βῇον ἰο μ6 

δούλοις - αὐτόῦ -: ἃ ᾿ς δεῖ 
51αν ε8 οὗ πὸ. ψὨϊοῦ. (155) 1115 ἱαϊ σ᾽ 

τοῦ ἀρνίου ἃ ἐν 

ΒΕΨΕΙ ΑΥΤΟΝ. 22:1.-.6 

2 ΓΑ 6. κ"ονοα 
6 ὃ. ΤΙΝΕΙ οὗ 

ψαίοσ οὗ ἴθ, οἶδα 885 
οτγϑίαὶ, βονεῃςρ ουῦ 
ἔτοτα ὑπ ὑχσοηθ. οὗ 
αοὐ δῃηᾶ. οὗ [Ὧὴ6 ΤΙ 
2 ἄοχῃ ὕῃθ χ] 8616 οὗ 
05 Ὀτοδβᾶ ψ8ν. Δδηᾶ 
ΟἿ ἰῃϊ5. δᾶ. οὔ ὑμ6 
Υἶνοσ δηα οὐ ὑμαὺ 5146 
[06 ΨΕΓΘ] ὑχ865 οἵ 
Η6 ργοάαμποίηρ ὑἔνθὶνα 
ΟΥΟῸΒ ΟΥ ἔγυϊύ, γιοια- 
ἱὴρ [8 γα δ ἢ 

ταοῃΐῃ. Δηᾶ [ῃ6 Ιθαν68 
ΟΥ ὑπ ἰγθθϑ. [616] 
ἴοῦ ὑπ6 ουτίηθ οὗ 886 
δύο 5. - 

8. Δηᾶ Ὧο0 016 Μ}}} 
ὕπογθ. 6. δὴν ΟἾ͵586. 
Βυΐ [86 ὑΆτοΟΠΘ' Οὗ αοά 
Θϑῃα οὗ π6 Τιϑρ Μ1}} 
6 ἴῃ [086 οἰΐν!, δηᾶ 

5 5΄Ίανθβ ΜῺ1Μ[Ο' τομαθσ 
Ὠΐ βδοσθρᾶ δβογνίσα; 
4 ἀιιὰ ΠΡ ψ1. 5866 ὨΪ5 
ἴδοθ, δη ἢ ΘΙ 
11 06 οἡ {6 1} ἔοτδ- 
μοαᾶβ. ὅ.ΑἸδο, ηἰρῃῦ 
ΨΜῺ1. ὍὈ6᾽ Ὧο τῆοχρ, δῃηᾶ 
{870 ὥβδνα πὸ πεϑρᾶ 
οὗ ΙΔ] σὴς ΟΣ [0 

ἔθου Ὥδνθ] βϊρηῦ, 
Ῥϑοϑβο σον" αοῦ 

ΨΩ βῃθᾶ βρη ὌΡΟῚ 
ἴμοῖὰ, δπᾶ. ὕῇονυ ΜΠ|] 
ΤᾺ] 85 ΚΙΠΡΒ ἴοσθναῦ 
ϑηα ΘΥΘΓ, 

“6 ΑηᾶΔ 6 5ϑϊᾶ ἴο 
τῶ 86: “ἼΏΘ56 ψοσαβ 816 
Γοὐϊητα! πα ὑστιθ; γοδ, 
Φομονδὴρ. 6 αοα οὗ 
τ 6 ἰπϑοὶτοα Ὄχρσθ5- 

δίοϑ Οὗ 6 ὈΣΌΡοϑ 

Βοηῦ Ὠΐθ Δ06 1 ἔοσίῃ 

ἴο 5ὯΟΝ ὯΪ5 518 Υ685 

ὑπ ὑμίηρθ ὑμδῦ τοημδῦ 

δὲ Ζοπονδῶ, σ1|5.11-π16-18. 1πὸ Ἰιοτᾶ, αν ϑνι.. 
16. Τοοτᾶ, ΚΑ ΡΞν", - 

6" Τεπονδῃ, 57,8,.12-άὲ 17,18: 
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γενέσθαι ἐν τάχει’ 7 καὶ ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι 
ἴο οὐσσν ἰῃὰ αὐΐϊοκηθ85; δΔιηᾶ ΙΟΟΚΙ Ἱὸ 8 ΠΟ 5 

ταχύ: μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς 
αὐἱςκιν; -ΔΡΌΥ 106 (ο 6) οβευνίῃξβ 1τῃὴ6 

λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 
ννοταβ οΥ τὰ ς6 Ῥτόορῆθον οὔθ μ{||6 ῬοΟΚ 

τούτου. 
1815. 

8 Κἀγὼ ᾿[ωάννης ὁ ἀκούων καὶ 
ἈΑΠΑ͂Ι Βζ9}.}.] ἴπ6 (Ομ) οδυίηβ δῃᾶ 

βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ 
Ἰοοκίηρ δὲ ἐμοβε ((Ὠ1 55). Απὰ ΨΏΡΩ Τμοαστα δμπᾶ 

ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν 
Ὶ Ἰοοκεᾶ δῖ, 1 161 το σκυνῆσι με σοῦ οξίῃε 

ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός 
ἔξεοΐ οξίμα 596] οὗ τὴς (οΠ.6) ΒΒον 5 

μοι ταῦτα. 9 καὶ λέγει μοι 
ἴο πιὸ ἔμθβο ([Π32: 955). ΔΩ 615 βδυῖηβ ἴο 6 

Ὅρα μή’ σύνδουλόςφ σού εἰμι καὶ 
Ζξε]ϊονν ΒΊανθὸ οὖνοι. Τὰ δπᾶ 

προφητῶν καὶ 

Β6 γοὺ βεοίῃρ ποῖ; 

τῶν ἀδελφῶν σου τῶν 
οὔθ Ὀτγοίΐμουτβεαψ: οἶψοι οξίῃε Ῥχσορθίβ δηᾶ 

τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ 
οὗ ἴῆ6 (ΟΠ 65) ΟὈβοσνίησ τὴ68 ψνοταβ οὗ ἴμ 6 

βιβλίου τούτου τῷ θεῷ προσκύνησον. 
π|16 Ῥοοῖκ 1815; ἰο ἴῇςᾳ ἀαοὰά ΝΣ ΨΟῸΣ ῬνΟΥΒΒ. 

10 Καὶ λέγει μοι σφραγίσῃς 
Απηᾶ ἢεὶβ5 ν σιοκ ἴο τὴ 6 Νὰ Βῃοια νοῦ 568] 

βιβλίου τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
ἐς ψοτᾶς οὔίβθο ὑχσορῆθον οξίῃμε ἩΓΠ6 ῬΟΟΚ 

τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 
τη 5, ’ {πῃ6. δρροϊηίθα πὸ ἔοσ ΠΘΩΓ 

11 ὁ ἀδικῶν 
Ὑ86 (οΠ6) ἀοϊπρ τυ ἴθ ΟΙΙΒΙν 

ἀδικησάτω. ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς 
1ε ἴσα ἂο ἀμ δἰδοιϑιν σϑῖ, Δα 186 διίην (οΠ6) 

ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος 
1εῖ Ηἶτὰ Ὀς ταδᾶρ Εν γοῖ, δπαᾷ ἐπα στ βΐθοιβ (06) 

δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος 
τη ϊθοῦβηθοα Ἰοΐ ἶσα ἄἂο νοΐ, δᾶ ἰῃ6 Ποῖν (ΟΏ6) 

ἁγιασθήτω ἔτι. ---- 
Ἰεὲ ἴτα 6 χηϑᾶρ ΠΟΙ νοῖ. --- 

᾿Ιδοὸὺὸ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός 
ΤΟΙ! 1 1 σογπρ ΟἸΪΟΚΙΊν, δηα ἐμᾷ σενασὰ 

μου μετ᾽ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς 
οἔτηθ ψὶὰ τὴρ, ἴἰο βξῖνθ Ὀδοῖς ἴο βϑοῖ (06) 885 

τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 15 ἐγὼ τὸ ἴΑλφα 
ἴ 6 Ψοτκ 15 ΟΥ̓ Ὠΐτη. Ι 1 6 ΑἹρΡῆβ8 
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ΒΏΟΓΟΥ ἰδ κ6 ὈΪ80θ. 
ἸΔΏα, ΙΟΟΚ! Σ 812 
σοσηΐηρ αἰ οἸεῖν. ΒΕ Δ0- 
ΡΥ ἰδ δγοΟΩΘ Οὔδοῖν- 
πῶσ βο ψογὰβ. οὗ 

[6 ῬὈΓΙΟΡΏΘΟΥ οἱ ὑδὲβ 
5001," 

8 ΕΙ1, 1 σΦοη ψ͵ὰ5 
028 ΟἿΘ Ὠσδεΐηρ δῃᾶ 
βϑοίηῃσ ἔποοθ ἰῃϊηρ5. 
Δηᾶὰ ψΨψΏΘηΩ 1 8 
μοαῖὰ δῃηὰ δβθθὴ, 1 

6}1 ἄοσῃ ἴο ψΟΥΒΩΪΡ 
Ὀδίοσο ἔμθ ἴδθεῦ οὗ 88 
ΔΏΡΟΙ μα δα Ὀθθῃ 
ΒΏΟΜΙΩΣ ΘΔ ὕμθϑδ 
ἐμῖηρβ. 9Βπὺ Ὧ6 6115 
ΙῺ6: “Β6 σδύϑῖμ!! ο 
ποῦ ἄο ὑμαὺ}! ΑἸ ἋΣ 
81 15. ἃ 6 Π|}ονν 51αν 
Οὗ γοὰ δῃαὰ οἵ νόου 

ῬὈτούμου ὙὨὴῺΟ 816 
Ῥτγορηρίβ δηᾶ οὗ ποϑα 
ΨΏΟ 816. ΟΡδβοενίηρ 
[5Ὧ86 ψΜοτΑ͂ ΟΥ ὑῃὶβδ 
5ΌΓΟΙ, ΜΟΥ Οοᾶ." 

10 δ αἷβδο [6115 τῇθ: 
0 ποῦ 5681 ᾧρ {886 

ΜΟΥ οὗ [6 ὑτγορῇ- 

ΘΟΥ οὗ [115 ΒΟΙΟΙ, ἔοτ 

ἴπ6 δρροϊηὐϊρα {ἰπὶθ ἴδ 

ὭΘΔΥ. 11 Ὲἰ6 ἐμαὶ [15 

ἀοΐϊπρ' τ ῚΡ ὐΘΟΊΞΏΘΠΒ, 

Ιοῦ ἴῃ αἂὁ πῃχ]ρἢ- 

ἰδοῦβηθδα 501; πᾶ 

1οῦ 86 Ιν οὔθ Ὀ6 

ταδᾶθ ΒΙΩν 5011; Ραΐ 

1Ιοῦ {86 τἱρηύθοι Οὐδ 

ἄο τἱρρύθομϑηθαβ 5011], 

ϑδηᾷ Ἰοὺ 86 ΠΟΙ ΟἿΘ 

6 τπιδᾶθ ΠΟΙ͂ΥῪ 501}. 

12 ΤΙΟΟΚ! 1 δὰ 

σουλίϊηρ αὐἱοκὶν, δηᾶ 

[ἴπ6 ΤΟΙ ΣΙ ροἷνο 5 

ὙΠ τὴθ, ὑο σϑηᾶου ἰὸ 

ΘΟ ΟἿ6 85 δἰ5. ΜΟΣΚ 

Ϊ5. 131 δὰ [86 ΑἸἹΌΒΒ 
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καὶ ὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 
Δηα ἰη6 Οὔἴλορα, ἐμ βυϑδὲ (06) δῃηῦ {πὸ Ἰαϑῖ (οΠ6), 

ἡ ἀρχ καὶ τὸ τέλος. --- 14 μαακάριοι 
ἴ1ὴ6 Ὀοδιληϊηρ ὁπ πὸ εοηάᾶ. --- ἩΔΡῸΥ 

οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, 
ἐμ (οἢ 65) 5 ΪῺ 5 τὰ8 ΤΟΡ65 οἵ ποτα, 

ἵνα- ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ 
ἰὴ ογᾶφυ ἐπδὲ ΨΌ06. ἐμ δοῦν ΟΥ θὰ ὌΡΟΣ 

τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν 
1:6. ψοοᾶὰ οξίδε 6 πᾶ ἰἴἰο ἐμα ΒΕϑῖαβ 

εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 1 ἔξω οἱ 
188 ν τοϊσῃϊ οαΐοσ ἱπίο {86 οαἱέν. Ουϊϑιάς ἴῃς 

φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ 
ἄορβ. δῃὰ 6 αἀὐυθθοιβ δηᾶ ἰῃς ξογῃϊοδίοσ δηὰᾶ 

οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ 
16 τστηυτάργειβ δι [ῃ6 λάοϊεαίοχϑ δά 

πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 
Θνούσοῦθρ Ηπκίηρ δηα αοίηβ 116. 

κύνες καὶ οἱ 

16 Ἐγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου 
1 Φε5ὰ5 ΕἾ} ἴ6 8561] οἶπιθ 

μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς 
ἴο Ῥθδὺ υυνἱΐθϑ5 ἴο γον μοϑο (155) Ὅροὸὴθ ἰῆς 

ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος 
ΕΟΟΙΕ65185. 1 81. ἴὰδ χοοί δηᾷ ἰδὲ οἴἴἶβρχιηδ 

Δαυείδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρός, ὁ 
ΟΥ Ὁανίὰα, 1.27: ἰδ τἴῃ8 ὈτγιβὨϊ, τῆς 

πρωινός. 
Ῥϑιοη βίης ἴο σπου 18. 

17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ὕμφη λέγουσιν 
Δῃα ἴῃ 6 δρὶτ δπᾶ 1ῆὸ πη ἜΣΘ βδυ δ 

Ἔρχου: καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω 
Β6 νοὶ σοπιΐηδ; δηᾶ μα (οηΠ6) ραυϊησ 16 τ 58. 

Ἔρχου: καὶ ὁ διψῶν 
Βδ νοι ΡΧΟΝ με; Δα ἐδ (οτ 6) τσ 

ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω 
1οὲ εἶχα μΕ οογζηΐησ, με (6) ΜΠΠΠῸΩΡ 1εΐ Ὠΐτὰ ἔδῖτο 

ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 
ννδῖοσ οὔ 6 (85) βις εΕἸσι. 

18 λαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ 
Ὶ δὰ θυ 5 ἸΏ 655 1 ἴο δνεύσοῦθ 

τῷ ἀκούοντε τοὺς αλόγους τῆς 
τδ6 (016) ΗΕ 21:2 ἐμδ τνοσαάξ οὗ ἴῃ 8 

προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ἐάν 
ὈῬΥΤΟΡΏΆΘΟΥ οὗ ἴὯ6 Εἰ {Π6 θΟΟΚ τμϊδ; ἱξονοσ 

τις ἐπιθῇ ἐπ᾿ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ 
ΔΏΣΧΟΣΘ 5ου]α ᾿ροβο ὉροΟῖ Ἐπθτη, ΨΊΠ ἵχάροσα 1τὴ6 

θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς 
αοὰ τυροῃ 2512} 16 ῬΙΑΡ 65 ἴὰς (ΟΠ 65) 

γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ" 
Βδν 5 θΘϑὴ υσειῖθη [ἢ τὴ86 ΜΠΠ6 ῬοῸΚ 1815; 

ἘΕΨΕΓΑΎΥΎΙΟΝ 22: 14----18 

ϑηὰ ἰὴ Οθ 58, ἐῃ8 
Βτδὺ δῃηᾶ [π6 ἰϑϑὺ, ὑμ8 
Ρθοί πῆρ δὰ ὑμ6 
ΘηΩ. ἸΔΉΔΡΡΥ 8186 
ἰοπθ ψο ψΆΒῺ ὑμοῖν 
ΓΟΌΘΒ, ὑμαὺ ῃθ6 δὰ- 
μουν [ο ΡῸ] ἴο ἐπ 
ἴσθοϑ οὔ 16 ΔΘ 
ΡῈ ὑμοὶβ δῃᾶ ἰῃδὺ 
[ΏΘΥ ΙΔ βϑΐῃ θἢ- 
δῶσ ἴηἴο πμ8 οἱΐγν 
ὉΨΡ ἰὼ ρμαΐθϑ. 15 Ουὺ- 
5ἰᾶθ δῖ ᾽ 6 ἅορϑβ 
δὴ ποθ ὍῺΟ ὑγϑο- 
ὑϊθὸθ βρισ τσ δηᾶ 
[Ὧ6 ξοτωϊοδύοσυβ δπᾶ 
[Ὧ6 χαυγάοσουβ δα [6 
ἰδοϊαίοβ δῇ θνοῦν- 
ΟἿΒ Ηἱκίηρ δῃᾶ ΟδΣΤΥ- 
ἰὴ ΟἹ ἃ 1ϊ16.᾽ 

16“, σοδιβ, βοὴῦ 
ΤΩ 8561 ἴο θα. τὶδ- 
ὭΘΒ5 ἴο χοῦ ὈΘΟΡΙΘ οἵ 
ἴὯθϑθ ὑῃΐηρβ [0 [86 
σΟΏΡΤΟΡΘΌΙΟΩΒ. 1 811 
ἴπ6 τοοῦ δῃᾶ ἐμ ο- 
ΒΡΤΙΩΡ οὗ Ὀδνία, δῃᾶ 
6 ὑτῖρῃῦ του ρ᾽ 
δίδι.᾽ ἢ 

11 Αηαὰ μ6 πῃΐγιῦ 
διὰ 8 ὑγχϊάθ Κθορ 
ΟἹ ϑβαγίηρ: “Οομλθ!᾽" 
Αμα Ἰοὺ δψουθ ἢθδγ- 
ἴῃ 580: “Οοτλθι" Απᾶ 
Ιοῦὺῦ δγοῃθ ὑπϊγδυϊασ 
σοχθ; Ἰοὺ δγοηθ ἰδῇ 

ὙΪΒΏΘΚ ὕβδκθ 111{6᾿8 

ψ δου ἴγθα. 

15:1 ὃ Ὀθδηρ 

ψἰθε ἴὉ ΘΥΘΥΟΩΒ 

ἐμαῦὺ ποᾶσβ ὑπ Ψψογαβ 
ΟΥ ἰῇὴ6 ῬὈΓΟΌΏΘΟΥ οὗ 

[15 ΒΌΤΟΙ: Ιὖ δὴγν- 

ΟἿΘ ΙΔ Κ65 8 δα] ίοη 

ἰο ὕμεθθ ὑμίηρβ, αοᾶ 

ΨΜῺῈ)ι δαᾶὰ ἰο ἴσα [8 

ὈΙαρΘ5 ὑμαῦὺ ἃῖῸ ψυτὶῦ- 

0} ἴθ ὑῃΐβ ΒΟΧΙΟΙ͂; 



ΒΕΨΕΙΑΤΊΟΝ 22: 19---2} 

19 καὶ ἐάν τις ε ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν 
δὴ ἱξΘΥΟΣ ΔΏΥΟΩΘ 5ΠΟΙΜΠΩ ἴδια οἱ ἔτοσὰα ἴπ6 

λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας 
ννοτᾶθ οξίμβο Ἡξ]6 ῬοοκΚ οἔτδπα ῬΤΟΡΊΘΟΥ 

ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ. μέρος αὐτοῦ 
ἰδ ῖ15, ὙΨ11} ἴ8 1 οὐὔὔ. ἴᾷς. Οαοάα πο. ραστί οἱ ΗΪπλ 

ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς 
το 6 τνοοᾶ. οὗ μ1ὲ6 . δῃᾷ. οὐ ἰὰ τε 

πόλεως. τῆς ἁγίας 
οἰἶν ΓᾺ ΒΟ], οἐ τπ6 (βίηρ5) 
γεγραμμένων “ἐν τῷ ἱβλίῳ. - τούτῳ. 

Βανίπρ Ῥθθα τυυϊ τα ἰὰ (8 ΜΕ {16 θΟΟΚ τη 15. 

29 Λέγει. ἱ μαρτυρῶν 
, 15 ΒΑΣ ΊΣΒ ἰὴ 6 (056) Ῥεδσῖῃξ ννυἱζε 55 ἴο 

ταῦτα Ναί: ἔρχομαι ταχύ. 
ἐμεδθο (η55) Ὑε5; Γἀαζὰ σοχηίηρ απςκὶν. 

᾿Αμήν' “ἔρχου, κύριε ᾿Ιησοῦ. 
πον Ῥε γοιὰ οτημηβ, ποτὰ Ζςε5.5. 

᾿ Ἡ χάρις ᾿ στοῦ κυρίου 
ΤῺ. υπάρορδεστνοα Κἰπάημθθθ ΟΣ μα ΙΤοτὰ 

᾿Ι[ησοῦ Χριστοῦ μετὰ τῶν ἁγίων. 
᾿Ξ 6585 [Ὁ ὙΦ ἘΤῚ τὶ ἰῇ ΠΟΙ͂ (ΟΠ 65). 
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19 διὰ 17 δψομθ ὑδῖκαβ 
ϑηνυ ΐηῦ ΘΔ, ΙΤΓΟΙΣ 
[6 ψΜοχὰβ οἵὔὐ δα 
ΒΟΥΟΙ οὗ (5. ὑσορἢ- 
ον, Οαοαὐ Ψ111 δα 
Ὧ15 Ῥοχύϊοῃῃ ΘΔ. ΤΟΙ, 

μ6 ὑγθθ5 οὗ 118 δῃᾶ 
οἷὖ οὗ ὑῃ6 ὨΟΙΡ οἷν, 
ἀῃϊηρ5 ΏΪΟΏ 816 ττὶῦ- 
05 8ροιῦ ἱπ ὑδ18 
501]. ᾿ 

296 ὑμαῦ Ῥθδτε 
τϊΐποδ5 οὗ 656 ὑμῖηρ 5 
ΒΆΧ)5, “ὙἯΘ65; 1 811 σοχ- 

ἴῃ αὐἱοκῖν, "ἢ 

“ΑΙΏΊΘΩ! ΟὈΙΏΘ, Τιοτὰ 
ΒΟΓΊΈΕΝ 

21 [ΜΔ87}] 86. ἀἀπᾶο- 
βΒοσνυθα κΚἰηάμοδα. οὗ 
ῃ6 Τιοσγὰ 9655 ΟἸἾσΙδὺ 
[06] νὰ [ἢ Ὦοῖν 
ΟἿΘ5. 

Νοιυ ἰπαὶ νοι πᾶνε πδοεὰ {{π|ς τοπιαγαῤίς αἰά ἰο 
Βιδὶς εἰαάψ, αγὰ νοι ποὶ ἀεἰἰσμίοὰ οὐ {86 ἱποιρπί 

ο ἘΠ ᾺῈ 1 σίνος ψοι ἱπίο {δα πιεαπῖπρ οὗ {πε δετίρίατες 
Ρεγβαρς νοι ἤανα παπάς ὡἶο ὠοαϊά δεπεβὶ ἔγοπι. 
{μἰ|5 Βιδίς ἱγαπείαἰϊϊοπ ἰοο. ἢν ποὶ τοοοπιπιοπά,.. 
ἰ{ ἰο {πποηλ, ΟΥ θνεπ πιαΐρα α ρἱΠὶ οἱ ἰὶ ἰο ἰβοβε οἷο. 

ὠοαϊὰ δὲ ἰἰκεῖν ἰο ἀαρργεοίαίε ἰ(9 Α ἀἀϊοπαὶ σορίε8 
πιά δὲ οδίαϊποά 39 82.00 εαςεἦι. Υ οἱ ογάον πιαῦν 
ὺς ξεπὶ ἰο απν ὁ} ἰἰὰ αὐἀάγε55ε5 ἀρρεατΐπϑ οπ ἐιε 

αὶ. ραβέ. 

᾿ς Τῆς αἰ ϊδβετς 

ΑΡΡΕΝ ὈΙΧ. 

ΒΟΕΒΙΡΈΌΕΒΕΙ ΨΕΒΒΕΙΒ ΒΡΕΟΙΕΙΟΑΙΕΥ ΟΟΜΜΕΝΤΕΙΡ ΟΝ. 

ΜΑΤΤΗΒῪ 1:1... 

ΜΑΤΤΗΞῚ 1:20... .ὦ 
ἹΜΑΥΤΗΗν 2:20... 

ἹἍΜΑΥΤΗΒΝ 5:25... ., 

ΜΑΤΤΗΝν 8:29... .. 

ΜΑΥΤΗΒῚ 10:38, 

ΜΑΤΤΗΝῚ 11:23... 

ΜΑΥΤΗΞΝ 28:1... .. 

ΘΟῊΝ 1:11... Ὁ..ῳὉ 

᾿ 
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“ἜΠΟΟΡ ΟΥ̓ Ἠ15 
ὟΝ [50Ν]" - 

ΟΟΥΕΝΑΝΈΤ ....{ὖ . 

ΘΟΕΉΕΝΝΝΑ . «τ ν νων 
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ΟΡ, Α «τον ον τον 
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ἘΠΙΒΤΟΕΥ «νον νον 

ΦΕΠΙΟΥΑΤΣ . «νον φως 

Ῥαρϑ . ᾿ Ῥδαρθδθ 

. 1148 Αὐτϑ 20:28... ωἰ 1160 
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ΤῊΣ 1 ΟΟΠΙΝΤΕΠΑΝΒ 16: πὸ , 1161 
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1160 Ῥμεβῆνοβ . . «νον νον. 1161 
. 1168 ἘΕΙΒΑΒΊΝΕ . «Ὁ. νον ως εν 1162 
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1148 ΑΡΡΕΝΡΘΙΧ 

ΜΜαἰίμονν 1:1 --- “ἰδίου 

(γένεσις, σ6η 6818, αΤθοῖς; 

ΤῊΘ ον! ἄθηΐ τηϑϑηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 αΥθοκ 
ψογα (σθη 6.818) ὭΘΙΘ 15 ἰδίου. Τῇ 
Μαῖζίμονν 1:11 [Ὁ σσσαγβ ἰπ 1ῃ68 ΝΘΓῪ 
ΒΒΙῺΘ Οχρυθϑϑίοη ἃ5 6 πᾶ ἴπ ἐῃ8 
ατθοκ ϑορέμασίηπς Ψογβίοη οὗ θη θϑὶβ 
2:4 δῃὰ 5:1, ΠδΙοΙν, ὀίόλος γενέσεως 
(δ "108 σ6..6'80’038). 
Αἴ (ϑηρϑὶ 2:4 [6 οχργοϑϑίοῃ 

οουἹᾶ ποΐ ΓΟΙΟΥ ἴο {π ροποσδίζουϑ οὗ 
1πθ πϑᾶνθηβ δπᾶ ἐπ δαγίῃ, Ὀβοϑῦβα 
[πο86. ᾿πδηϊσηδῖθ ογθαίίουβ σου ποῖ 
ΟΥ {πῃουβοῖνο βοπογαίΐθ δηνπὶηρ. 
ἼΤΏ6 ΕὙΘΠΟῚ ΒΙΌ16 νογβίο (1939) ὉΥν 
Οδίμοιὶς δήθ Α. σγδροη δπα ἴῃ 6 
ϑρϑαηίβη ΒΙΌ16 νογϑίοη (1947) Ὁν ὑπὸ 
Τοβαϊς ὑγίοδί . Μ. Βονοσ δπῃᾶ Ῥτζτοΐ. 
Ἐ΄. Οαηΐοσα ΒΌΓΡΟΒ ΓΘΠΑ͂ΘΥ {Ππ6 ΟΥΙΒ- 
'ἴπ8] ἩρΌγονν ΟΧΡΓΘΘΒΙΟη δὲ αδθηθϑὶβ 
2:4( ἃ5 “ἰβίουν," Ιαδκίηρ {μ6 ἰοχὲ 
γοδα: "ἼΤΩ ἴθ {πὸ Ὠἰδίοτυ οὐ [Π6 
ἤθᾶνοα δηὰ {π6Ὸ φαγίῃ.᾽ ἘΠαΐῖ βἰδίο- 
τηθηΐ ἴΠ6Γ6 ἰ5 ποῦ δὴ ἱπίσοαυοσζίοη τὸ 
Μηδὲ Τοονα, θὰϊ ἴα ἴπ6 φοποϊ αϑῖοη 
ἴο {π6 Ῥγυροραϊΐηῃρ δοσοουῃΐξ οὗ {πΠ6 σΥθαᾶ- 
τίοη. Δί Οοηρϑῖς 5:1 Ἐπ6 ΟΥΔΏΊΡΟΙ 
ΒΙΡΙ6 νογβίοη ἰ5 σοηβίϑίθης ἰῇ τϑη- 
ἀοτίηρ ἴὯ6 58Π1Ί6Ὸ ΟΥΙΡῚΊΠΔΙ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟη 
85 “ὍΟΟΚ ΟΥ (ῃ6 Ὠἰδίοτν," τῇδ κ- 
ἰῃρ 16 νϑῦβϑε χρδᾶ: “ἼΤὴϊς ἰς {86 
θΟΟΚ Οὗ {ῃ6 Ηϊδῖίο οἵ Δάδῃη.᾽ 
Αρδίηῃ ἴἰ 15 ονϊάρηΐς τῆδὲ {Πὶ5 5ἰδίθ- 
τηθηΐ 5. ἃ σοποΟΙ ϑΊοη ἴο {Π6 ῥγεϑορᾶ- 
ἱπρ παγγαῖίϊνο ἔσότῃ δηρϑὶς 2:5 ἀοννη 
ἴο {μἰ5 νοῦϑβθ. ΤῺῈ6 οχάδη Οαίποιο 
Οοη γαίουη ν  5 ἘΠΡΉση ΒΙΌΙΘ νοῦ- 
5ίοῃ οὗ ϑηρϑὶβ (1948) 1565 “βίου ν 
δὲ θηθϑὶβ 2:4, απ {μ6 Τοοίηοίθ, ἰπ 
Ῥατΐῖ, 5805: "ΒΊΟΥ: ΟΥ Ὠἰδίοτν. 
ῬΑΓΌΥ᾽ 5 νοτγϑίοη τοδᾶβ: “ἰβίοσιθβ.᾽ 

ἼΠμΠ6 ατοθκ ψογά σϑη 6.815 (Ηε- 
Ὅγονν, ἐο- δέν") ΟΟΟΌΥΘ 8150 ἴῃ 16 
ῬΙΌΓΤΔΑΙ ΠΟΙΏΌΘΙ, δηᾶ ον] θην ΤῊ Κ 
“ΙΒ ΟΥν,᾿ δ πἰπρ οἴμοῦ ῥΐίδοος ἰῃ 
1η6 ὍΟΟΚ οὗ (ἀθῃρϑῖβ (δορίμασὶηξ 

Μαίζμονν 1:20 

ἜΘΙονν γα Βἶὶνα ἃ ςοποοσἄδῃσο οὗ 
81} ΡΙδοθα ἴῃ {πη Νριῦ γγογυϊα Τταῖ8- 
Ἰαϊίοπ ΟΓ ἐπα ΟἩ τ βέϊαη, ΟΥ̓Θοκ Κοτῖρ- 
ἐωγοβ ΜΏΘΥΘ ἔῃ6 πᾶ “ΤΠ οπονδ 
ΟΟΟΌΓΞ ἴῃ 186 πιαίΐῃ ἴοχὲ δηᾶ δῖ50 
ννΏΘΓΘ ἴὉ οὐουτβ ἰῇ [Π6 ἸΟΥΟΣ ΙῊ8Γ- 
Β͵ὶΠΔΙ τρδάϊηρ δ]οὴθ: 

Μεαίϊον (18 ἰἰπ|65) 
1:20 5 ΔΏΒΘῚ δΔρροδγοᾶ ἴο δἰτῚ 
1:22 ΜΏΪΟ ννᾷ5 ΞΡΟΚΘῚ ὃν ὦ 

ὩΠΡΊΏ, ἐο' Ἰοαδὲν,, ἘΘΡΌτον) 

ΨοΥϑίοΟΉ), ἸΔΙΛΘΙ͂Υ, δὲ (δμθϑίβ 68:9; 
:; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 

31:2. ΤῺ6 ἰαϑὶ οὗ ποθ νϑῦβοβ Πἃ5 
ῬυΖΖιοα τπϑὴν ΒΙΌ]16 {χϑπϑιδίοτβ 6- 
ὅδυϑ6 πὸ} τπουρηΐ 1 ἰηἰτοάπορᾶ ἃ 
ΒΘΏΘΔΙΟΒΥ ἴο ἔοϊλονν. Βυΐ, Ἰηδίοδα, ἴξ 
δοῦνος 8ἃ5 ἃ σοῃοϊυβίοη ἴο [86 5ἴογν 
1μαὶ γγθοθᾶρϑβ, ἔσο σθηθϑὶς 36:9 ἴο 
(Π15 νοΥθ6; δηα δρδίΐῃ {π6 ΟΥ̓Δ ΡΟΩ 
ΒΙΌΙΘ νουβίου σϑηάοῦα [Π6 ΗΘΌΓΟΝ 
ΟΥ̓ΡΊΠΔΙ (σδηθ'ϑοὶβ, ΙΧ ΧῚ ἃ5. ““Ἢἶ5- 
Τοῦ, 50 ὑπαΐ [Π6 νεσῦβο τϑδαᾶβ: “ΤῊΣ 
ἰ5 ἴπΠ6 ἰδοῦν οἵ σΖ8ς00.᾽᾽ ὙΠ6 Βονοτ- 
Οδηΐοσα ϑρϑηϊβῃ ΒΙΌ16 νουξίο ἤΘΓΘ 
ΓΘμᾶους ἰῇ ννογᾷ “ἰβίονν,᾽᾿ Ὀαΐ, 
ὉΠΟΑ͂ΘΣ 8 Τηϊδαπαρσχβίδηδίηῃρ δηᾷ τυ ἢ- 
ουοὐξέ ψαγτδηῖ, 1 ἰπβουῖ ννοσᾶς ἴοὸ 
ΤΙΆᾶκο {Π6 νοῦϑβο γοδᾶ: “ὙΠ|5 ἰ5 1ὴ6 
Ηἰσίοσν οὐ ἐπ 7ζαπυϊψ οὗ ΤδΟΟΌ.᾽ 
Ἐν οητν Ὀδοδυθο {π6 τοδὶ οὐ (οπεο- 
δἷὶβ 16115 οὗ ΖΌΘΘΡΗ δηᾶ δὶ5 τοί ο Υ5. 

Ἡονόνοσ, {π6 Ἰογθεοῖπε 5ΠΟΥ͂Β [86 
σογγθοίημθος Οὗ πὸ δ πὶ ΤΟΥ ΟἿ ΓΘῚ- 
ἀοτίηρ; οὗ [ῃ6 ΟΥθοκ οχργοβϑίοῃ εἴ 
Μαῖζπον 1:1 δἃ5 “1ἋΓΠ6 ὈΟΟΚ οἵ ἘΠῸ ὨΪ5- 
ον. Τῷ ἰ5 ἴσας [Πδΐ ἃ ΒΘΟΉΘΔΙΟΣΥ δὲ 
ΟΠΟΘ Το ον, θὰ ἰἴ ἰ5 ποῖ οὗ ἃ 6 η- 

ογδαίϊΐοῃ ἔγοπὶ 721655 ΟἸγίβῦ; [{ ἰ5. ἃ 
Ῥδυίδὶ 115ὲ οὗ πὶ οσϑξδίηοσα, ΟἿἹΡ 
ἔσο ΑὈΓϑἤδηι ΟΠνναΙΣαα,, δηἃ 65Ρ6- 
ΟΙΔΙν 50 θόσαιθθ Μαίπον 1:1 68115 
ΦΖοθὰς “50 οὗ αν, βοὴ οὗ ΔΌγσγα- 
Ὠδηι.᾽᾽ Βυὲ ἴῃ ἴΠπο56 δποίθης {165 ἃ 
Ηϊσίοσν τονοινοᾶ δύουπᾶ {Π056 σοη- 
ἰδὶποᾶ πὰ ἃ ΒοΊΘΆΙΟΡΥ ΟΥ̓ ποθ ἱπέτο- 
ἀυςοᾶ ν 5.0 ἃ βοηρδίορσν. Τὰ 
πη 6 ᾿ροηδδιοῦν ν»ὼὶΞξ δὴ ἱτηρογίδηϊ 
Ῥαχγί οὗ {π6 ηἰβίογν βίνϑη δηᾶ ννὰἃβ ἴῃ 
ΒΟΙῊῚΘ σοαϑθὸ5 ρὰΐ δὲ {ῆὴ6 ὈΘρΡΊ ΠΡ οὗ 
(6 Πἰξίοτν. (3ὅ66 1 (ῃγοηΐςσ!θϑ, σμδΡ- 
ἔργ 1 ἰο 9.) ὅο [ἰὖ 15. ἰῇ [πθ οδβα οὗ 
“6. ὍΟΟΚ οὗ {μπ6 ἰβίουυ οὐ 9651.5 
Ομ σίςι. 

-- “Ἰεβονδἢ᾽ 5᾽ 

:24 ΔΏΡ6Ὶ οὗ  δὲὰ ἀϊγχοοίοα ἰτη, 
113 7᾽ 5 ΔΏΡ6] ΔρΡρϑαγθρᾶ ἰπ ἃ ἀγθδῃ 
15 ψΏΙΟΠ ννὰ5 ΞΡΟΚΟη ὃν 
:19 Υ᾽5 8561 δρροαγοᾶ ἴῃ 8 ἀσθδση 
:3 ῬΓΟΡΑΙΟ [ῃ6 ΑΚ οὗ , 8 Κα 
:4 Τογίῃ {ὨΤΟΌΡΙ 7᾽5 πιουτῃ. ἢ 
 φνυΐ 7 νου (οᾶ ἴῖἋὁ0 {πὸ ἐἰρ51.᾽ ᾽᾿ 
10 ἅ ψοὺγ (οἂ γοὰὺ Τηυδὺ ννουβῆὶρ, 
:2ῷ3 ἼἯΟὰ τηυϑὲ ΔΚ γΟῸΣ νονϑ ἴο Ζ.᾿ 
:9 Βα [πες σοΙηθϑ ἰπ 1᾽5 ΠαΙ6! 
:42 ΕὙΟΙΏ 1 {Π1|5 Πδ5 σοχὴρ ἴο Ρᾶ85 

1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
1 
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ΑΡΡΕΝΌΟΌΙΧ 

22:57 Ὑοὰ τηῦξῖ ἴον 7 γοΟῸΣ Οαοᾶ 
22:44 1 5814 ἰὸ τὴν Ιιοχσᾷ, 
23:39 ἢ6 παῖ σοζῆθα ἰῃ Φ᾽ 5. ΠΑΙῚΘ "᾽" 
21:10 ννῆδαὶ 1 μαᾶ οσοτηπηδηδρα τ16.᾿᾿ 
28:2 “᾽5 ΔῆΡΟ6Ὶ δᾶ ἀρξοοηδρθα 

Μαρκ (9 Ἐἰγγ65) 

1:3 ῬΥΘΡαΥΟ {Πῃ6 νὰν οὗ 2, 8 Κα 
5:19 ΠΙῺΡΒ 7 [858 ἄοπῃα 70 γοὰ 

11:9 ὯὨ6. ἔμϑξ σοϊηθς ἰπ 7᾽5 Ππδθδ! 
12:11 ΒΎΟΙ, ( [Π15 Π85 ΟΟσὴθ ἴο ΡΆ58, 
12:29 Ηθασ, Ὁ Ιὅσϑοὶ, 1 οὺὐὖῦ σοᾶ ἰ5 
12:29 ον σἂ 15 ὁπ Ζ, 
12:30 γοῦὺ τη ἴον 1 γοῦσῦ Οοῦ 
12:36 1 Ξαϊᾶ ἰοὸ τῶν το, “51 δὲ 
13:20 1685 ὁ μδᾶ οαΐ 5ποτξ 

[υκὸ (86 ἐϊγη 65) 

1:6 6581 τϑραυϊγοιηθηίβ οὗ ὦ 
1:9 ἰὴ βδποίυδυν οὗ 2; 
1:11 Τὸ πΐἰτη 75 8561 δρρθδζοᾶ, 
1:15. ἢΘ6 Ψ}1}1 6 στοαὶ Ὀϑζοσο 2. 
1:16 ΨῈΠ1 6 ἔὰσπ Ῥδοκ τὸ 41 
1:17 ΤῸΣ 7 ἃ ΡῬσγορδιϑᾶ Ῥθορὶϑ." 
1:25 1 5 ἅρδιῖ νὴ τᾶθ ἴῃ 

128 ξβινοτρᾶ οὔθ, 1 ἴα. νι  γοὰ.᾽" 
ὦ (οὔ ν»} βίνθ Ὠἴτη τῆ 6 
ΤΙΟΟΚ! 2᾽5 βίαν βῖσ! ! ΜΡ 
ΒΡΟΚΘΩ {0 ΠΟΣῚ ἔσοχὴ ,᾿᾽ 
ΜΥ 500] τη ῆἔθϑ 1), . 
ὦ δᾶ τιδριηῖῆρα ὨΪ5 ΤΊΘΓΟΥ 
116 δπᾶ οὗ 7 ννὰβ ἱπᾶρρα 
ΒΙοοβοᾶ 6 1 {ῃ6 Οοᾶ οἵ 
γοῦ ΜῈ] ῬΙΟΠΘοσ Ὀοῖοσο ὦ 
“5. 8656] 5βἰοοᾶ ΨΥ {ποῖ 
Τ᾽5. ΡΊΟΥΥ ΕἸθδίηθᾶ δχουηᾶ 
ννϊο 7 Βᾶϑ τδᾶθ Καόννῃ ἴὸ 
ἴο ῥὑχγοϑοηῖΐ Ὠΐπὶ ἴο ὦ, 
85 1ἴ ἰ6 νυεϊίθη πὶ Φ᾽ 5 Ἰᾶνν, 
ΤαῦΒΕ 6 6Δ116 ΠΟΙ͂ ἴο ζ, 
5. 5814 ἴῃ {πΠ6 Ιᾶὰνν οὗ ὦ, 
566 ὴ ἔῃ Οηγχίβ οὗ 7. 
δοσοοχάϊηρ ἕο πο ἴᾶ᾿Ψν οὗ 0, 
ἝΥΘΡΑΓΘ [πὸ νὰν οὗ 2, τᾶ κὸ 
Φ γοὺγ σοῦ νοὺ ταῦβὶ ΟΥΞΗΙΪΡ, 
Υου τηβὲ ποῖ ρυΐ 1 νοὺυγχ σοα 
18 ΒΡ᾿ΓΠ ἰς ὌΡΟΣ ΙΏ6,᾿ 
ἴο ὈΓΘΔΟΙ σ᾽ 5. Δοοθρίδ 16 
Ψ1᾽5 ΡῬΡΟΟΥ ννᾶὰβ ἴποσο ΤῸ Εἰτὴ 

10:27 χου τηυδὶ ἴον 7 νοὺν αοᾶ 
13:35 μ6 πδ΄ σογζῆθς ἴῃ .1᾿5 ΠδΙΏΘ.᾽ ᾿᾿ 
19:38 85 ἴ 86 Κίῃρ ἱπ 75 πδηῖθ! 
20:37 Ὧ6 Ο08115 5 ἴῃ6 αοᾷᾶ οὗ 
20:42 1 5δἰᾶ ἴἰο τὴν Τωογᾶ, 5ιῖ δἱ 

Φοῆη (5 {1165} 

1:23 ΜΚ 1ὴ6 ννὰν οὐ 7 πἰγδιβῃΐ, 
6:45 Ψ11 811} Ὅ6 ἔδυρηΐ ὮὉν 0.᾽ 

12:18 6 {πὲ ΘοΙηθ5 ἴῃ “᾽5 Π8Π16, 

δ᾽ Ὁ 8) δ ὁ) ὅι δὴ [3 δ 

ΝΟ 9 ὰ μὰ μὰ μὲ μα μα μὰ μὰ 

ἑῷ δ Ὁ Ὁ ἢ Ὁ Ὁ τὸ ζὸ ἡ δὴ δὴ ἐπ Δ μὰ Φ δὴ ὶ ὦ ὦ Νὸ Οἱ 

ΒΑ Δ Εἰ δ ἃ Ὁ 
σι [ΞΠ “ 

12:38 

2:34 

φρο ΟοΟ στὰ ΚΙ πα σ  ποπιν δι ΟΡ ΈΟ ΡΟ δ ΘΟ ΟΝ ᾧῷ 

19:20 
21:14 

Ηοπδ 5 

4:3 
4:8 
9:28 
9:29 
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2, ψῆὴο Ὧδ5᾽ Ὀο]ονοᾶ οὖσ 
ΘΙ δ 12:38 ἴοὸ ψῆοση Πᾶς ἐπ ἃ οἵὕ 

(52 {10165} 
χοῦ, Ο 1, Ψῇο Κπονν {π6 
ἅδν ΟΥ 1 αὔγίνϑϑ. 
68115 ὍΡΟΝ ἴῃ Ὡδηη6 οὗ 1 
δᾶ 7 σΟΠΕΙΠΌΔΙΥ ὈΘΙΌΟΓΘ 

Φ Ξαϊᾶ ἴο τὴν Ιιογᾶ, “51 δὲ 
8ἃ5 ΤΏΔΩΝΥ ἃ5 9“ ΟὟΓ (0α ΔΚ 
4 οσοηεἰηυρᾷ ἴο ἰοΐη ἕο 
ΟΟΥῚΘ ἔΓοΟΥ [Π6 ῬΟΥΒΟΙ ΟΥἉ 
Φ αοἂ 1} γνγοάμσορ ἔοσ νοῦ 
ἀραϊπϑδὶ 1 δηᾷ δρϑίηβδί 15 
ΖΦ, βῖνο αἰζϑηίζίοι ἕο {πο ὶγ 
8. ἰθϑὺ οὐ [{Π6 βρῖτῖ οὐ 757 
Φ᾽ 5 ΔΙ56Ὶ οροηρᾶ [π6 ἄοοῦς 
ΖΦ᾿5 νοΐδσθ σᾶχηρ: 
1 5διὰ ἴο πίστη: “Τα Κ6 {π6 
γου Ὀυϊα ἔοτ τὰθῦ 1 5ᾶγ8. 
4, ἄο ποῖ σἤδγρο 115 β'ῃ 
ΒΌΡΡΙΠσαῖ 9 {ἰμδΐϊ, 1 
ΒΌΡΡΘΙΙΟΔΊΙΟΙ ΤῸΣ τὴ ἴῖο ἢ 
Πδᾶ βθοῖκρϑῃ [186 ΨοΙΩ͂ 068 0 
Τ᾽ 5. 8ΏΒΟΙ 5ΡΟΚΟ το ῬΏΪΠΙΡ, 
{Τ᾽ 5. ΒΓ αὐἱοξκὶν Θὰ 
1 νδικοθὰ ἴθ {6 ἔδρασ οὗ 7 
σοτητηθηᾶρα Ὁν 5 ἴο β8ν.᾿ 
Βδηῃᾷᾶ οὗ 5 ννᾶβ νι ΠΟΘΙ, 
ΙΟΟΙ ! Φ᾽5 8561 5ϊοοῦ Ὦν, 
Κηον πὲ 7 βοηΐ 15 δῆ δοι 
μον 7 Ὀτουσπμὲ Ηἷμ οὐ ΟΥ̓ 
ΔΠΡΘῚ ΟΥ 1 βίσυοκ Πΐτῃ, 
νοτὰᾶ οὗ 1 ψοηΐ οὐ βστοννίηξ 
ῬΌΘΙΠΟΙν τηϊἰβιίουϊηρ ἴο 5 
1886 στὶβῃΐ νυ οἵ 72 
Φ᾽5 μδηᾶ 15 ὍΡΟΝ νοῦ, 
δὶ Ἐπ6 ἰϑδοηΐϊηρ οὗ 1. 
ἴο ἤρᾶσ {π6 ψνοτσζᾶ οὗ 7. 
7 [85 1δ1α σοσυσηδησσζηθηΐ 
ἴο ΡΊΟΣΙΝ {πὸ ψνογὰᾶ οὗ 0, 
ΨΜΟΣΩ͂ ΟΥ ἢ ψϑοπΐ οὐ Ῥεΐη5 
Ὦν ἴπ8 δυϊδοσιὶν οὗ 7, 
πον σοχηγηϊ 6 πρτ ἴο “1 
ΤΩΘ ΓΔΥ ΘΑΥΠΘΘΕν 566 Κ 7,.. 
0811646 ΌΨ ΤῊΥ ΠΔΠΊΘ, 5808 , 
Πδννβ οὗ 1ἴΠ)6 νοχγὰᾶ οὗ 1. 
Ῥυθ] 5ῃρα {8ῃ6 νοτὰ οὔ 
ππάρθξοσνρα Κἰπηθθ5 οὗ 1. 
ΨΦ ορϑιηθρᾷ ΠΟΙ πρατΐ νυ ἱᾶθρ τὸ 
Ιὴ6 ἴο 6 [411] ἴο 1, 
ΤΟΥ 5ΡΟΙΘ [86 ψοσᾶ οὗ 
δϑδῖη, 1 0 ἰ5 ν] Ππρ.᾿᾿ 
ἰπδισγυοίρα π᾿ 6 νὰν οὗ 5 
ψοσγὰ οὗ 95 κορί βύόνὶηδ 
πη ΜΠ] οὐ  ἴδκο ρ]δοθ. 

(19 ἰΐπι65) : 

ΑΡΣδἤδτῃ οχογοϊβοα ἔδιίῃ ἰπ ὦ, 
Ϊβ [06 τὭΏδϑηι ΨΏΟΞΘ κἷπ 75 ψἘ] 

Φ Μ1]1 τῆδο δὴ Δοσοῦ 5 
ὉΠΙ655 4 οὗ Ὠοβίβ δᾶ 1ϑ 
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10:13 6811}15. Ὁροὸὰ [Π6 πάη οὗ 
10:16 “2, ψῆο ῬὈολίονρα οὐ τοροσί 2᾽᾽ 
11:3 “4, πον ἢᾶνο Κρ γοὺυτν 
11:84 Ἠδ5 σοζὴρ ἴο Κῆονν 0᾽5 ταϊηᾶ, 
12:11 Β6 5]δνθβ ἴο 75. 
12:91 ΜΙ; ΤΟΡΑν, 565 σ.᾿ 
14:4 1 οδῃ ΤΔΙΚ6 Ὠϊτ δἰδπηᾶ. 
14:6 {ῃη6 ἅᾶν οΡϑοσνοξ ἴ{ τὸ 2. 
14:6 ἢ6 πὸ ροδΐβξ ρδῖβ ἴὸ 1), 
14:6 ποῖ δδΐ ἄοϑθϑ ποὶ οδὲ ἴο ὦ, 
14:8 1 ννὲὰ Ἰίνθ, γα ᾿ἶνθ ἴο 2, 
14:8 ΙΓ να ἅϊα, νγα ᾿ἀΐβ ἰο 4. : 
14:8 1 ψὰ ἄϊο, ννὸ Ὀοίοῃρ ἴο 2. 
14:11 ΑΖ. 1 Ιἴνο, βϑᾶνβ “1, 10 τὴ6 
15:11 ῬΤΑΪΒΘ 5, 41} γοὰ πδίϊοϑ, 

1 Οον πὲηΐϊδηβ (1ὅ {τὴ 65) 
1:31 Ἰοῖ Ὠΐτῃ Ῥοδϑὲ ἴῃ 2.᾽" 

6 ἴο Ιῆονν {πμ6 τηϊῃᾶ οὗὁὨ 0, 
2 7 Κῆοννβ ἰδὲ Π6 Τραβοπίη 5. 

9 

ς εἰ 

Π6 ἰδαῦ ΘΧϑΙΉΪ 165 τὴ6 ἰβ 1. 
ΞΠΟΤΕΝν, 18 7 ψ 115, . 

17 ἃ5. 71 85. βίνθῃ δοδοῇ οὔθ ἃ 
10:9 Ἰ᾿οῦ τὧϑ ναΐ 7 ἴο {π6 ἴαϑῖ, ᾿ 
10:21 6. ἅτ! κΚὶηρ {Π6 οὐρ οὗ ὦ 
10:21 οὗὨἨ “16 8016 οὗ σ᾽ δηᾶ [6 
10:22 “τὸ ννὰ ἱποιίπρ 7 ἴο. ᾿ 
10:26 “1Π6 φαγίῃ: Ὀθιοηρα ἴο Ζ, 
11:32 νγὲ δ΄ αἰβξοιρι πο ΌΥ ἢ, . 
14:21 πον βίνο πορᾶ ἴο σῇθ,᾽ 5805..." 
16:17 νυ τῆ γοὰ, 1 1. Ροσγαϊῖδ. 
16:10 Ῥουϊζοτσγηῖηρ [Π6. ψνοτκ οὗ 1, 

2 ΟοΥνἰπῖπίδϑηβ (10 {ἰπλ65) 
3:16 {ῃοχθ ἰ5. ἃ τυτηΐπηρ το 2, 
3:11 Νονν 1 5. ἴὯ6 5ρισιῦ; δηᾶ 
3:17 ΜΨΏΘΓΘ {Π6Ὸ ΒΡΙΓΙ͂Γ οὗ 4 ͵ἷ5, 
3:18 ΤΩΪΓΓΟΥ {Π6 ΡΊΟΥΥ ΟΥ̓ 1, 
3:18 8ἃ5 ἀἄοὴῃδ ὃν 4 {π6 κρίσις. 
6:11 βορᾶαγαΐθ γνουσβοινοβ, 5805 ὦ, 
6:18 ἀδιριίοῦβ ἴο. Πη6,᾽ 5.5 
8:21 ἴῃ ἴῃ βἰρῃξ οὗ 2, Ραϊ 

10:11 Ἰοῦ  Ὠϊτὰ Ὀοδδὺ ἴπ. 5.᾿} . 
10:18 δ ΨΈΏΟΙΗ 9. ΤΘΟΟΤΩΙΠΘΠΩΞ, 

Οαἰαξίαηβ (1 {ἰπλ6) ᾿ 

3:6 ΑὈΓΘΔΠῚ ᾿᾿ΘΧΟΓοϊβοα 1! τ} ἴη Ὁ, 

Ερμεδϑίαπβ (6 {1165} 

2:21 ἰηπΐο ἃ ΒΟΙ͂Κ [ΘΠ 16 ἴον 2. 
5:11 ννδί. (6 νν1}} οὗ 1 15. 
5:19 τπιδὶς ἴῃ ΟΣ Ὠρασίξ το 0, 
6:4 αὐἰποιγϊίαιῖνα δανίοα οὗ 1. 
6:7 ἱποιπϑέϊοηβ, ἃ5 τὸ , . 
6:8 τϑοϑῖνθ ἐπῖβ Ὅδοκ ἔγοσῃ ὦ, 

Οοἰοβπβδίϑηβ (θ {ἰγτ65) 

1:10 ἴο ψνδῖκ νου ν οὐ Ὁ 
3:13 ὃἃ5 95 ἔγϑοιὶν ἔογρανθ.: γοῦ, ΝΝ 
3:16 5 ρΊηΡ ἴῃ ΨΟΌΣ πραγ ἴο 7. 
8:22 οὗ Ὠρασγί, ννὶτῃ ἴθδι οὗ 1. 
9:23 1 ΨΠΟ]Θ-ΒΟυ]ρα ἃ5 ἴο 2, 
3:24 ἔτοηα 5. ψγοὺ - Ψ}}1 τοοαεῖνα 

Ἵ Τηδββϑιοηΐδπβ (4 ἰ{ἴπ65) 

1:8 νοΓᾷ οὗ 2 βουπᾶρα ΤΟΥ 

ἈΡΡΈΝΟΙΧ 

4:6 1 15. οὔθ ΨῆΟ οχϑδοῖβ 
4:15 ψὸ ἴ61}1 γοὰ ὉΡ ᾽5 ψογχᾶᾷ, 
5:2 {1᾽5 ὅδ 15 σουλΐηρ ΟΧΘΟΙΙΥ͂ 

2 Τῃδδϑδίοηϊδηβ (8 {{π65) 
2:2 (86 ἀδν οὗ 2 15 ὮΘΓα. 
2:18 γοὺ, Ὀγοΐίμπουβ Ἰονϑᾶ. ὉΚ 1, 
35:1 νυοτγᾶ οὗ ᾧ χτῆδν Κϑορ τλονΐηβ 

2 Τὶπιοίηνυ (4 ἰἰπι65) 
1:18 Ἀἶτὰ ἰο βηᾷ ΓΟΙῸΝ ΤΤΌΙΩ 1 
2:19 7 Κποννβ πο56  ῆΟ ὈΘΙΟῺΡΣ 
2:19 ταϑητὶοηϊηρβ [Π6 ΠδΙὴ6 οὗ ὦ 
4:14 1) νΥ11}1 τορὰν πἰπι δοοογάϊηβ 

Ηδρῦαννβ (12 {{Π165) 
2:13 οΟὨΠἄγοη ΜΨΏΟΙΩ 7 βΚ'ᾶνθ τηθ."". 

απο (138 {{Π1Ὶ65) 
1:7 τϑορῖνο δησνίίηρ ἔτόχῃ 4; 
1:12 σγσόννῃ Οὗ 116, ννῃῆΐϊσῃ 4 
2:23 “ΔΌΣ ἼΩ ΘΧΟΙ͵ΟΪδρα ζῇ ἴῃ 7, 
2:23 ὍὈ6 σδι|1ρα “45 ἔγιθηᾶ'". . 
3:9 ὙΠ ἰ νγο 1655 7, ονθῃ 
4:10 ἴπ ἴΠπΠ6 ουὸϑ οὗ 1, πὰ ἣθδ 
4:15 οὐρᾷ ἴο β5ᾶὰν: “ἹΣ 5 ψῈ115, 
5:4 [τῃ6 δα Υ5 Οὗ 7 οὗ πορίξ. 
5:0 5ΘΡΟΚΘ ἴῃ πὸ πᾶχὴρ οὗ 1. 
5:11 φθρὴ ἴπμ6 ουΐοσοχης . βᾷνθο, 
5:11 δαὶ ἅ 15 νοῦν [θπάοσ ἴἢ 
5:14 ΜΙᾺ Οἷ] τὰ 16 πϑιὴθ οὗ 5. 
5:15 δπὰ 7 Ψ}}}} ταῖβθ πίστη ὉΡ. 

Ί1 Ρεῖθο' (ὃ {112Ὶ65) 
1:25 ΟΣ ΒΡΟΚΘΙ ΌΥ͂ “1 ΘΠ ΓΟΚΞ 
3:12 ΕἘῸΣ “7᾽5 ΘΥ̓θΘ ΓΘ ὍΡΟΙ {Π6 
3:12 ὅ᾽ 5 ἴδοθ 15 δραϊηῃβί ἴῆοξο 

2 Ῥείε (θ {ϊπ165) 
2:9 71 Κποννβ μὸν ἴο ἀθιῖνογ 
2:11 50 ουὔζ οὗὁἩ τοϑρϑοῖ ἴογ 0. 
3:8 ΟἿΘ ἀδν ἰ5 ἢ 5. 85 ἃ 

9 1 15 ποΐ β]ονν γοϑρϑοίης 
0 95 ὅδν ν}ὶ}1} σοπὶθ ἃ5 ἃ 
2 Ῥύοβθησθ οὗ {6 ὅδ. οὗ 0, 

3: 
5: 

ψυσα (ὃ {ἰπ65) ᾿ ; 

5 
9 
4 

μὰ 

ὥΦ, Διο ΡΒ ἢ6. Ξανβᾶ ἃ 
5814: "Μδν {᾿ τοῦυκο νοι." - 

1 

Πονεοῖδιίοη (12 ἐϊτλ 65) τ 
1:8 τῃ6 Οτλθβϑ,᾽ βᾶγβ 75 (οά, 
4:8 ἜἬΟΙν, ΠΟΙ͂, ΒΟΙΥ 5. 5 (οᾶ, 
4:11 “Χοὰ δῦ Μοσίην, 2, ὄνθῇ . 

11:17 βαυὶηρ: “ὙΝ6. Τ8ΔὴΚ γου, 

7 σδθ υυνἱΐῇ ἢἷ5 ΠΟΙΥ 

ἀπ 

ππομον 

ΑΡΡΕΒΕΝΌΣΙΧ 

15:3 ΔΙῸ ΟΣ ΟΥΚΚ, σᾶ, 
15:4  οΐῖ ΤΓΟΘΙν θαυ γοῦ, 2, 
16:7 ΔΙ[81. δᾶν: ᾿Ὗος, 1 (οᾶ, 
18:3 2 (οᾶ νῇο υροᾶ ΘΙ 15 
19:56 1 οὐἷγ Οοᾶ, 6 ΑἸτη σν, 
21:22 1 (οᾶ [6 ΑΙἸπι ραν ἰς [5 
22: 4 (οὔ ΨΊΗ. Ξῃοα ἢρθβξς ᾿ 
22:6 4 1Π6 ἀοᾶ οὗ {μ6 ᾿πϑρῖτοα 
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. πον ΧΑΡῚ νος 

(Δ γον ίδτιου ἔονυ “σθον Θ᾽) 

Βονοιδέίοθπ (4 {ἰγτὴ 65) 
19:1 ὙΤΠΟΥν κΞαϊᾶ; “Ῥταϊσο 5,- νου- 
19:3 Ὁγὰθ ἴμπον βδϑϊᾶ: “ῬΣσαΐβα 1, 
19: “᾿Ατθ! ῬΥΔΙβθ 1, νοῦ ῬΘΟΘ]61᾽" 
19:6 ΤΟΥ καϊᾶ: “ Υδῖβα ὅ, γοὰ ᾿ 

Νοΐ ἴῃ ἐμ μιδΐῃ ἰοχί, μαΐ ΟἿΪΥ ἴῃ {πο Ιου τηβτρίῃ (12 ΕἾΤΉ65) 

Μδίζμονν 13:48 5:10 2:10 -. ἘΘΌΓον5 
22:32 13:50 ΒΖ 3118 4:3 

Μδγκ 14:25 ες ῬΏΠΙΡΡΙΔ ΗΒ 4171 2:38 : 
11:|0 19:23 εὐ 411 43 ςΌῸὃΌὖ-ΞϑΞξ6ὅὉἜ6Ἠ6ὅ. θᾶ 

Τακο 20:25 4:4 5: - Ϊ ΒῬεῖοσ 

1:2 22:11 - 4:5. . 5:8 ες ΚΞ 
2:11 26:7 0. 8:2 8: 
2:90 Ἑ 418..ϑ . 5:3 : 3:15 

2:38. ΣΝ (οΙοπβίδηβ δ τ 5:8. 

4:4 1011 3:18 6:1 ΞΡεῖες. 
4:180 11:8 1 ὙΠ ΒΒΔΙΟΙΘΔῊΒ 2 ΤΙχΑΟΩΥ 2 Τῦδη 

σοῃῃ 15:9 ΠΗ . 1186. 5: 08 

5:4 1 σου δπ5 : 1:188. Ν . 

Αοῖξ 10:28 Δ1Τὰ Ὥ:14 Ἐενϑιδίοι. 
: 11:28. 4:11Ὸ 2:22 : 

2:30 . 2:94 11:19 
1:30 .- (ΔΙαιίδῃ5 σ:21 ΝΣ 16:5 
τ:51 2:6 1 Τίμοίην τιϊὰβ 10:1 

10:22 8:20 2:2 2:12 . ., 1912 

ναξέμενν 2:20 --- “501 

(ψυχή, ρϑυ οἾνδ᾽, ατβεῖ; 

ΤΉσουρπουῦ ΟἹ ἰγϑηβιδίϊου νν6 

Βδᾶνθ σομβίϑίθητν τοηᾶρσοα 1τῃ6 

Οτοοκ νψνοτᾶ ρϑδνομθ (ΗΕ Ότοαν, 

ἨΘΉ}ν}65}.) 85. “ϑουΐ, Τὸ Ψ}}11 Ὧ6 Τουπᾷ 
{πᾶι {Π15 τοπᾶρσϊηρ τ 65. 5ΘΠ56 11 
ὁΔΟῊ ὁΆ856. ΤΠἰβ ὈΠΙ ἔοττη τη ἀοσὶπρ οὗ 
φαοοδ' ὉΝ ἴΠ6 5δ18 ἘΠΒ1 15} Μογὰ 

ἴῃ Δ] φᾶ565 σον 5 ΥΘΓῪ ΘὨ ΙΒ ΏΓΘΏΪΠΕ 

85 ἴο- πον 1π6 δποίθηϊβ υϑεᾷ {παῖ 
νγοτᾶ, ἴον ἰμ6 ἱπϑρὶγρᾶ δ 2 δῖ 1:5..:} 

απδοϊκίοοα ἰμαὶ ψοσὰ πὰ ψυμδῖ 
ῬΙΟΡΟΓΕΪοΘ5 ὑπὸν δϑουι θᾶ ἴο ἰΐ. Β6- 
ἴον ψὸ βίῖνα 8' 1138} οὗ ΟἿΤ σ ΠΥ 85 

ΟΥ πῃ 102 οσουτγθησθβ οὗ {π6͵ ψογᾶ 

εν ονδ' (ΠΡ 68}, 50]}, ΒΤΟΌΡΙΠΕ 

ἘΠΘὰ ὉΠΟ6ΒΟΥ 5 νεσαὶ ποϑάϊηρθ ἴὸ 

5ΠΟΥΝ 1 νϑιίουβ ἰᾶθδϑ δὲϊδοῃθᾶ ἴὸ 

τῇ 6 Ψψοχᾶ. 

ΤῊς ογϑαΐυτο 501] 15 τπιοσίδὶ, 
ἀοπίγυ 10 16 

Μεαῖεῖμονν . , 

2:20 0 οΓο βϑοκίηθ [Π6 508] οὗ 

1ὴ6 γουπρ σᾶ ἢ 

10:25 ΚΙ} μ6 Ὀοᾶν Ὀυῖ οδη ποί ΚΠ] 

, 106 50} ΝΞ 

ΨἘ2, Ἡθρῖυ θ87ν, ἘΤΘΌΤΘΝ) 

10:28 οδῃ ἀρέσουν Ὁοξῃ 5010] δῃηᾶ Ὀοᾶν 
- ἄπ ΘΉΘΏΠ8.. : 

26:38 ΜΡ 5001 15 δ 6 Ό1ν βτὶονρᾶ, ον θ ἢ 
ἴο ἄρβδίῃ. 

Μαγκ.: τς 
3:4 ἴο 5ᾶνθ ΟΥΓ ἰο ΚΙ ἃ 5010] 

14:34 “ΜΥ 501 5 ΟΘΘΡΙΣ Ρβυϊονρᾶ, 
Θνθῃ το ἄθαδαίῃ. : . 

ἔυκε - ΝΝ 

6:9 ἴο 5ᾶν ΟΥΓἩ ἰοὸ ἀδθβδίσον ἃ 5001} 
17:33 Ηἷἰθ 5οὺ] 5βδΐθ': 01 ἈἰτΏβοΙε 1] 

Ιοβ6 10, θὰ ψῃοονοῦ ΙΟ56 85 ἴἴ 
ΨΨΕῚ ὌΓΟΞΟΥνΟ 1ἴ αἰΐνϑ. : 

Ψοπῃ ᾿ τον ΟΝ . 

12:25 Ἠδ ἐμαὶ 15 1οπμ οὗ δὶ. βδοὰ 
᾿ ἀοσίχουβ 1, ᾿ 

Αοἵϑ . 

3:23 ΔῸΣ 500] ἐμαῖς ἄοθϑς ποῖ 1ἰβίθαι 
ὸ ἐμδὲ- Ῥσορῇῃοὶ ψ1}} 6 σοπι- 
ΘΙ ΕΟ γ . ἀοϑίτογοα - 

Ηοπαηβ. ςςὉὃθὃθ9ἷἑ᾿ -. τ’ ΜΝ 

11:3 ΤΠΘΥ 8.6 ΒΕΩΡ ῸΤ ΤΩΡ 5001.᾿᾿ 

Ηδργανν8 ᾿ . 

10:39 ἰο ἀοβίσπαοίίοη, αὲ ἐπ Κὶμᾶ 
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{π΄ ἤδνο δι τ ἴο {Π6 ργοϑοσν- 
1ῃ}5 αἰῖνθ οὗ 16 5081}. 

ψᾶπ|ι65 : 
5:20 Υν11} βᾶγνα 15 50] ἔσοχῃ ἀθδίῃ 

Βαονοϊαίίοη 
8:9 ογραΐυσοβ ἐπὶ 16 ἰπ [86 βρᾶ 

νη ἤδᾶνθ βου] ἀϊθοᾷ, 
12:11 1πΠ6Ὶ δοὺ]θ δνθὴ ἀθϑρίῖο {86 

ΟΔΠΒΟΣ οὗ ἀρδίῃ. 
16:3 ὄνοῦν ᾿ἱνίπρ 500] αϊοά, γθ5, 18 6 

τηΐηδα ἐπ ἴΠ6 568. 

1116 ἃ5 δὴ ᾿πίοΠροπέ ῬΟΥ50Ὲ, 
ἩΠοίμου ργοβοηΐ ΟΥὁὨἨὨ ἔυΐιχα 

Μαϊΐίμανν 
6:25 ϑἴορ, Ῥρίηρ δηχίουβ ἀρουΐ γΟὺῦ 

5ΟᾺΙ5 
6:25 ΤοΘ5 ποῖ [Π6 5ΟΌΪ ΙΘΔἢ ΤΟΥ͂Θ 

τη ἔοοῦ 
10:39 Ης τί Βηαδ Πἰ5 50] νν}}} Ιο5 6 

1, . 
10:39 Ὧ6 ἰῃηδὲ Ἰοβ65 [Ϊ5. 50] ῸΣ ΤῊ 

5ΆΚ6 ψΜ 11} Βδπα [ἴ. 
11:29 γου ν}} πὰ τοτοβηιθηΐ 10 

ΨΟΌΓ 5085. 
16:25 ΠΟΘΥΘΙ νναπίβ ἴο βᾶνθ πἰ5 500] 

ΨΨΜῚΠ Ἰοβο ἴἰ; 
16:25 ΏΟΘΥΝΟΥ Ἰοβο5 Πἰ5 500] [ὉΓ ΤΥ 

58 Κ6 νν}}} Βηὰ [{. 
16:26 1ξ πῃ ραίηβ ἴῃ6 ΨΠΟ]6 ψοσᾶ 

θαῖ ζοτγζοιίς 15. 5081} 
16:26 βδΐ 1} ἃ τῇδ βρίνθ ἰπ οχ- 

ΟΔΗΡΘ [ῸΓ Ὧ15 500} 
20:28 ἴο μίνα Πἰβ 500] ἃ Γδηβοσα ἴῃ 

ΘΧΟΒΔΏΡΘ ΟΣ τ ην.᾿᾽ 
22:37 ἴον Φθῆονδῃ ψόοὺῦρ Οοα νυ 

ΨΟᾺΣ ΨΏΟ]6 Ὠρασῖ πα ψ] ἢ 
ΨΟῸΌΣ  ΏΟΪΘ 508] 

Μανρκ-- 
8:35 ΏΟΟΘΝΟΣ ννϑαηΐβ ἴο βὰν ἷβ 508] 

ΨΙ Ιοϑο 1; 
8:35 ΒΟΟνΟΣ Ιοβος ἢἷβ. 508] ΤῸ Ἐπ6 

58 Κ6 οὗ 16 δηᾶ [ῃ8 βοοᾶ ποννβ 
νν1}} βάν [ἴΐ. 

8:36 ἴο σδΐῃ ἴπ0 016 ᾿νοσα δηᾶ 
ἴο ἔογζοὶξ ἢ. 5012 

8:31] ὙΝΒαῖ, τϑδιὶν, ψου]ᾶ ἃ. τῆδῃ 
δῖνα ἴῃ ΘΧΟΛΔΏΡΒΘ ΤῸΓ ἰδ 500} 

10:45 ἴο ρίνο ἢἷβ βοὺἱ ἃ σϑῆβοσῃ 1ἢ 
ΘΧΟΏΔηΡΟ ΤῸ ΤΊΔΏΥ.᾿᾽ 

12:30 Ιονα ΤΖοῆπονδὴ νόου οα νΊ ἢ 
ΨΟΌΣ ΨΏΟΙ6Θ ρασί δηᾷὰ νὶ ἢ 
ΟΌΓ ΨΜΏ016 5οὰὶ] 

μυκ6 
1:46 “Μν 50] τδρ 865 ΤΟ μονδῇ, 
2:35 βυνογᾷ νν1}1 ὍὈ6 τι {πγοῦδῃ {π6 

501} οὗ γοὰ 
9:24 ΠΟΘνΟΣ ννδηΐβ ἰο 5ᾶνθ ὨΪ5 5080] 

Ψ11 1ο86 [ἴἰ; 
9:24 ΠΟΘΝΟΥ Οβ65 Πἰβ 500] ΓῸΣ τὰν 

5816 15. ἰῇ 8 οὔθ {δῖ Ψ1] αν 
1 Ἢ . ᾿ 

ΑΡΡΕΝΡΙΧ 

10:21 ἴον Τϑμονδῃ ψόοὰΡ Οοάἂ νυ] Ἃτἢ 
ΟΣ ΨΠΟ]Θ6 ἤρασ δηᾶ νυ] 
γΟῺῸΪΓ ψΏΟΙ]Θ 508] 

12:19 1 Ψ}11} 58 ἴο χὰν 50]: 
12:19 “Ξουϊ, γοὺῦ πᾶν δον 5οοᾶ 

τηϊηρς ἰαϊᾷ ἂρ 
12:20 {πον ἃῖθ ἀθυ)δηάίὶηρ ΨΟΌΓ 508] 

ἔτότὴ γου. 
12:22 υἱϊΐ οί δηχίουϑ δρουΐ γοὺΣ 

50Ὰ15 
12:23 1ηΠ6 5081 ἰ5 ψοσίῃ πόσο ἤδη 

οοᾶ. 
14:26 ἰδ ονγῖὶ 501], 

ΤῺ αἰδαίρια. 
21:19 Οὐ γΟῸΓΣ ρῥϑᾶτὶ γοι ννὶ} δοαῦϊγθ 

ΨΟΌΓΣ 5085. 

Ψψοῃ ἢ ᾿ 
10:11 106 τὶραῦ βῃθρμοσα βγη ὅοΥς 

Ηἰπ 500] 
1ΟΙ5 1 ΘΧΥΘΠΑ͂ΘΥ ΤΥ 5080] ἴῃ ὈΘΠΔΙ 

ΟΥ ἴπῃ6 Ξἤθοῃ. 
1Ο171 ΞΌΣΤΘΠΟΥ ΤΡ 50Ὁ], 1Π ΟΤΑ͂ΟΓ 

1πᾶ0 1 ΤΙὯδνν γϑοοῖνθ ἰὁ δραίῃ. 
10:24 δΔῖΘ γοὰ ίο ΚΟΘΡ ΟΌΓ 5015 ἴἢ 

ΞΌΞΌΘΩΗΞΒΘΟ ̓ 
12:25 πῃ ἰηδί αίθϑ πἰσ 5011 πη ἐπ18 

νου ΜἘΠ|᾿ ϑοαίορυδτα ἰὉ ἴογ 
ρονοχ]αϑίίηρ 1116. 

12:2] ΝΟΥ ΤΡ 508] ἰ5 σου], 
13:37Ὃ 1 ΨΜ|Π] ΘΌΓΣΓΘΠΑΘΙ ΤῺ 508] ἴῃ 

ΨΟΌΣ Ὀ6Π411.᾿ 
13:33 “(ὙΜ|Π1 γοὺ βυσγθηᾶοῦ ΨΟΩΪΣ 508] 

ἴπ ΤῊΝ ὈΘΠΔΙΕ 
15:13 ΒυτΥοΥ Ὠϊ5 5018] ἴπ ὈΘΔΙ͂ οὗ 

15 ἔγιθμᾶξ. ὶ 

Β6 οδηποῖ Ό8 

Αοῖς 
4:32 [ῃῇῆοϑ86 ΨὴΟ μδᾶ μΡερι)ίεονρᾶα πδᾶ 

ΟΠ Ὠρδῖΐ πᾶ 500], 
14:2 ΨΙΟΠΒΙΥ ἱπβυρησοα {86 500}5 

ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙΘ 
14:22 βγη ρί μοηηρ [86 5015 οὗ 1ῃ6 

αἸ πο: 0165, . 
15:24 νυὶ ἢ ΒΡΘΘΟΠΟ5 ἰγγὶηρ ἴο 5δὉ- 

νοχὶ γΟῸΣ βου]5, 
15:26 τῶρθῃ [μδ΄ πᾶνθ ἀρὶϊνοσεαᾶ ρ 

Ἐπὶ: 5οᾺ]5 
20:10 Πἰ5. 5011} ἰ5. ἴῃ Ὠἰγη.᾽᾽ 
20:24 Σ ἄο ποῖ ΙΔ ΚΘ τὴν 5081 οὗἩ δὴν 

δ͵οσουηῦ ἃ5 αδδῦ 
21:10 ρσοδὶ 1055 ποῖ ΟἿἹΡν οὗ {π6 σδΓ- 

8ο μπᾶ ἴ86 Ῥοδῖ θυΐ δ|5ὸ οὗ 
ΟἿΓ 50115.᾿᾿ 

27:22 Ὠοΐ ἃ 501.] οὗ νοὰ ΨΜ11 6 1οϑβῖ, 

Ηοπιδη5 
2:9 ἀϊδίχοβθ, ὑὍὉροῦ [6 

νοῦν δὴ ΨΠΟ 
16:4(4 ΜῺΟ πᾶν γἱβκοᾶ {ῃ6} ονῇ 

ΠΘΟΚΞ ῸΣ ΓΚ) 501], 

8501 οὗ 

2 Οον πὲμίϑη8 
1:23 6σ8Δ}} Ὡροὸὴὰ (οά 85. 8 Ψ]ᾺῈΠ68Ὲ5 

δΡδῖηϑὲ Τὴν οὐ 508} 
12:15 Ὀ6 ἉΟΧΑΡΙΘΙΕΙΥ͂ ΒΡΘηΐ ΦῸΓ ΨΟῸΌΓΣ 

5015. 

ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ 1158 

᾿ : Ὶ τὸὶ τ᾽ ψγοὺσ 8οὰ] 
ἘΕρπεβίδηδ 18:14 ἴ1Π6 8π6 ἔτυϊδ ᾿ 

- ἀοεισοᾶ : .- 

6:6 ἀοίῃβ ἐμ ΜῈ οζ; αοὰ ΨΏΟΙΘΙ .0,,. τ ξανν ἸῈ6 0015 οὗὨ ἔμ088 6ΧΘ- 
βοῦίθα. . ουϊοά : 

ῬΡῃηϊρρίαπβ. . : . 

1:2] ψὶϊῃ ὁπ 5001 Βρβ μεπρ 5186. ὉΚ Οοά 85 5ο} 

5146 τσ ἣϊς Μαϊξπον 2:30 ΒΑΡ ἴο ἀρδίῃ, βχροβίπβ ᾿18 τοϑ ἴῺ ΠΥ 5001 
50Ὁ] ἴο ἀδῆροθγ, τ 12:18 τὴν ἔοι αν ψ ΠΟ Υ͂ 

ΟοἱοΞβϑβίϑπβ Ηδθροννβ 
5:23 νους δἱ 1 ΨΏΟΙΟ- βου θᾶ 85. ἴο Ν Ἰοᾶϑυτο ἴῃ 

Το μονϑῃ, 10:38 ἸῺ 30] 888 ΤῸ 
1 Τηοββαϊοηΐδη8 ι ΜΝ Ἢ 

2: ἰχηρασί ἴο γόοὺ, 0 
πδοὰ τον οἵ οὔ, Ὀαϊ 8150 

: ΘΌΓ. ΟΥἾΤι 50.015, 

Ηρνονν8 . : 

8:19 ΤῊὴϊ5 μΠορ. 6 ἤᾶνθ 85 δὴ 8η- 

ὉΠΟΓΡ ΙῸΓ ἴμθ 5001, ᾿ 

12:3 τοί βοῖ {ἰσοᾶ δηᾶ βῖνθ ουϊ ἴῃ 

ΨΟΌΣ 5015. . 

13:17 ἴον τύ ΚθθρΙΩΡ τναῖσ ονοῦ 

ψΟΌΧΣ 500}8 

ψᾶη1685 : - 

1:21 τἴπ6 ψογὰᾷ ψν Βίο ἢ 15 8016 ἴο 5ᾶνθ 

ψΟΌΓΣ 50015. 

Ἵ Ρεῖον 

1:9 οὗ γουγ ζαϊΐῃ, ἴΠ6 βαϊναϊίοῃ οἱ 

γΟῸΓ 508]5. 
1:22 γοὺ πᾶν ρυγβϑᾶ γΟῸΓ 500]5 

2:11 ΦΕΓΤΥ 9 ἃ οσοπῆϊοῖ ἀραϊμϑί {Π6 

50 π!. 
2:25 τπ6 βρη τα Πα ΤἬνασβθεῦ οὗ 

ΨΟΌΣ 5015. ᾿ 

4:19 οὐμποπαϊηρ ΤΠΟΙΣ 5015 ἴο ἃ 

αὶ 71 Οτγθδῖογ 

2 Ῥοεῖδθνγ - ᾿ “ 

2:3 νγ835 τογυθηθπρ 5 χρη ΐθουβ 

50Ὁ] ὉΥ Τοᾶβοι οὗ 

1 “οπῇ 
3:16 {π8ῖ οἵδ βυττοπᾶοτθᾶ ΕΟ 501 

Του ὺϑ: 

4:16 ορ ραϊίου ἴο ΒΌΓΓΘΗΘΔΘΣ ΟἿΓ 

. 5ΟῸΌΪΒ ΟΣ ΟἿΓ 

3 Ψοῃπ 
ἢ 

2 7υβῖ 85 ΟΣ 508} 15 ῬΓΟΞΌΘΣΙΏΒ. 

Ηονοϊατίοη ΝΞ 

86:9 1 58 υπάοτηθδαίῃ {16 δἰἴδσ ἴπ6 

βου ]5 οὗ ἴΠπο56 

13:13 σοθοῆο8 πᾷ 518 ν 65 888 μυδῃ 

βουϊβ. Ὁ 

908] ἀοϊνοτοά ἔτουῃ Ηδάθβ 
(ΘΒοοὶ, “86}}} 

Αοῖβ 
2:21] γοὰ Ψ}}1 ποῖ ἔοσβϑκβ τὴν βοὰϊ 

πη Ἠδᾶθβ. ὃς - το το 

ζοα], ἃ Πἰνὶπρ Ῥεῦβοπ ὉΣ εχθδέασε 

Ω δῦουϊ ᾿ ΓΕ του 50015 

ψνοσα δαάρθά,. 

2:43 ἴδ Ὀθβδ ἴοῸ 181] ὍΡΟΙ ΕΥΘΙΥ 

5011}, : 
114 ἴὸ ἐπ6 δυμΏΡ  Υ οὗ βονθηΐν-ῆνθ 

50015. - 

“Ἰ:3] ψὸ 5019 ἰπ ἴμ6 Ὀοδΐ ΜΜ6ΓΘ 

δου ὑνοὸ μαπᾶγρα 

τ [δε ΟΥΘΥ͂ 501] 6 ἴῃ βυθίθοιοι 

το 186 

πη ηΐδη8 ΝΞ 
ἘΜΈΟ Βυϑὶ τϑὰ Αἄδυῃ Ὀθοδυῆθ 

ἃ ᾿ἰνίηρ 501." ᾿- 

1 Ῥεῖδιν 
3:20 ἃ ἴον ῬθΌρῖοϑ, 

ΒΟΏΙΪΒ, ΨΟΓΘ 

ΡῬϑέδν - 
14 ἴμον οπίὶσο αηβίθδαν ΒΟυ 185. 

μαὶ 5, οἰβῃῖ 

Θου] ἀἰϊδεϊηραϊςποα ἔγοπι βρίτίς 
Ηθϑϑδαϊοπίϑη8 ᾿ . 

ἐρῶ ΤΑΥ͂ [86 βρι τς. πα 5080] 8δῃᾶ 
Ῥοᾶν οὗ γοὰ - Ν 

ν5 . 
ΡΣ το ἴπ6᾿ ἀϊν[αϊη 5 οὗ {86 

᾿ 5ΟᾺ] δηᾷ 5ρϊσι, τ" ᾿ 
[Νοΐ Ῥῃβίρρίδπϑ “1:21, οἰϊεᾶ 
δΌονθ: “Ἷπ οπ6 βρίγιῖ, νυ ἢ 916 
50} Βρμείηρ 5146 ν 58146᾽}} - 

Μαϊίμον 5:22 --- “ΟἜμθμπ δ 

(Γἕεννα, Οτϑοκ; ΘΟοκθηπα, Ταῦ; 8527}, σοΗϊ πον, ἘΘΌΤΘΨ) 

“ τ- 18:16, ΣΙΧΧῚ : 
ΤῊς πάγαις τῆθατς "ΘΑ ΩΣ οἱ ΟΕ ὋΣ 18 ὀπμτιοτίδη ατὐθακ ΞΟ ΡίΌΓΕΣ, πᾶ 

δα ψὸ ἰταπϑιτογαῖα ἴἃ τΠπδὲ ΙΔ {{1Π165 οἵη,," ἴοῦ ἴδ ἰ5. [8 ΟΥ̓ΘΘΚ 10 
Ὧδε Ἠρῦτεν Οὐ ἩΗίπ ποτα. (ὁ 

Τί οσουχβ 12 {ἰτ65 ἴῃ 



1154 ἈΡΡΕΝΌΙΧ 

ἀπ οἷα ἐταηϑιδέίοη, (ΝΜ δίίμονν 5:22, 
29, 80: 10:28; 18:9; 23:15, 33; Μᾶδτκ 
9:43, 45, 47. Τιακο 12:5; σΖατηόβ 3:6} 
ΤΗΐ5 ν81Πον ἰᾶν ἴο {Π6: νγοϑί δῃηᾶ 
ΒουΪη οὗ δἀηοίθηϊ ΖοΥΌ ΒΞ Ί σα, (“ΟΞ δ 
15:8; 18:16: Φαγοιηΐδη 19:2, 6) πᾶ θ᾽ 
186 ἰαῖοσ Κίὴρβ οὗ συάᾶδῃ ἰδ νν85 υϑοᾶ 
ἔοσ [86 ἰἀοιαίσουξ. ψουβῃῖρ ΟΥἨ [06 
Ραβϑῃ. βοά΄ - ΜΟΙΘΟΙ, ἴον] 0 Ρβοᾶ 
ἈυσΏδη ΚΒδουϊῆσος ΨΟΣῈ “οἴοχοα ὉΓΥ͂ 
ἔσθ. (2 Ομγοπίοϊθς 25:3; 38:6; Το γϑ- 
ΤΘᾺ. 7:81, 852; 32:35) ΤῸ ρῥεδύθηΐ [8 
ὯΒ6 δρδδίῃ ζοσ βϑυσῃ το βίου Ρσ- 
Ροβθ5, ἔδὶςη 7} Ἐκηρ Τοσίδη δα 1ῃ6 
ΨΦΙΙΟν ρΡομαίθα,. ραγίξσ δεῖν {86 
φᾶσχί σδι]ϑᾶ Το οί, δηᾷ Ὁ σάτα τὸ 
ὍὈ6 1ῃ6 ἀπ ρέπρ᾽ 1866 δηᾶ ᾿ποίπογα- 
[0 ΤῸΓ [ῖῃ8 ΗΠ οὗ {76 ΓΌΞΔΙ6Π)ι. 
(2. ΚίηρΞ “23:10). Ηοτα ἴῃ Βοάϊοβ οἵ 
ἀρδᾶα δῃϊτηδὶβ ννογο: ἔσχον. το 6 
Τφοηδυχηθᾷ ἴῃ [π6 ὅγοβ ἴο ΨΏΪΟΣ 58]- 
ῬΒῸΣ ΟΥ ὈΣΣΤηΒΟΠΘ. ννὰβ δααρα ἴο δ5- 
διδί 1ΠηΠ6 ΒΌσπΠρ. ΟΟσΔΞΙΟΠΔΙν [ῃ6 
Ὀοάϊο5 οὗ ὀχοουϊοα οὐ τη }15 ὙὙΟΤΘ 
ἐΒσοννῃ. ἴὰ ῆΟ ψψοσο ΤβουρηΣ ἴοο 
νὴ6 ἴο ἢδνθ ἃ ΤΟΒΌΓΣΓΥΘΟΙΟΣ, ἔσο [Π6 
ἄρδᾷ δηῃᾶ. ἤθῆθθ 8 :ἀθοθηΐ Ὀυχίαι δαᾶ 
ΤΩΘΙΔΟΓΊΙΔΙ Του. Τῇ βΌΓη ἀθδᾶ. ΡοαΪ65 
Ιαπᾶρᾷ ἴῃ τς ὅγα πον ψΟΤ6  σου- 
δαγηθᾶ {πᾶΐὶ νὰν, Ὀαὺ 1ἐ (ΠΕ οδτ- 

ΟΆ5505 Βπα ρα ὍΡΟΩ ἃ Ιρᾶρα. ΟΕ ἐῃ6 
ἄθϑρ σανὶπθ  ΤΠΕΙΣ.. ρα Γο γηρ Π65ἢ 
ςοΙ]Θοίοα ΟΣ ΟΥ τπδρδοίβ, ΠΙΟα 
αἰϊᾶ ποΐ αἷθ υη1}} {πὸ ν᾿ ὨΔ4 σοῃξυτηθα 
π6 Βθθὴν ῥᾶσγίβ, ᾿δᾶνπθ ΟἿἹἿΥ ἴῃ8 
Β ΚΟ έοη 5. ̓ γἱρ ἴο ΘΟΥΣΟδΘ ἀναγ. 
Νο ἱνίηρ ΔΗΪΤΏ815 ΟΥ ὨππΊδὴ ΟΓΘδἃ- 

το 5. ΨΟσῸ Ὀϊΐομοά. το σοῆθηπα τὸ 
Ὅ6 Ῥυχηραᾶ αἰΐνα οΣ Τογιηθηϊθα, ΗΘΠσΘ 
1ἴπ6 ΡῬΙᾶσθ σου]ᾶ ὮΘΝΟΙ ΞΥΙΩΌΟΙΖΘ. 8 
ἰην β 1016 σταρίο ΜΉΘΤΘ υϊηδῃ 50Ὲ15 
ὍΙ͵Ὸ τογτηθηϊρα ἴῃ ΟΥ̓Δ] ὅτ δηᾶ δἷ- 
ἰδοῖκοᾶ Ὁν υμᾶνίηρ ἱτηγ Δ ΟΥ̓ ΔΙ ΤΟΥΤῺΒ 
Τοτον ον δηα ὄνον. (Ἰβδίδῃ 66:24). Β6- 
σαυθο {μ6 ἀρδᾶὰ οὐ η815 οαϑδί ΠΟΓῸ 
ὕνοσα ἀοηϊοᾶ ἃ ἀρθοθηΐ ὈυΣΊΔΙ ἰπ ἃ 
ΤΑΘΙΊΟΤΙΔΙ ἴοσρ, ΨΨΏΪΟΩ ΚΥΒΊΡΟΙΪΖΟΒ 
1ῃ6 ΠΟΡ6 οὗ 8 τοϑυσγσγοοίἊ.οη, σομθησδ 
νὰ δρᾶ ΌΡ 716 5τ5 δῃᾷᾶ μῖ5. ἀἰβοίθι δα 
ἴο ΒΥΤΩΌΟΙΪΖΟ ον δίῃ ρ ἀΟΘ ΤΌ ΟΓΪΟΏ, 
δηπἰῃ!Παίίοη ἔτοσα (Οα᾽ 5 ὉΠίνΟσϑο, ΟΣ 
“᾿ΒΡΟΟὨΩ͂. ἀΘΑ ἢ," δὴ: Θἔοσγηδὶ Ῥα ΐδ ἢ" 
τηρηῦ. ἘδησΘ ἴο Ὀ6 Ξρῃΐοησρα Το ἤδνθ 
ΠΟΘ᾽ 5 ἀορδᾶ Ὀοᾶν. οδϑδῦ. χϊο- ΠΟΘ 
ννὰ5 οοηῃοίαάοχγοα πΠ6. ννοσβέ. κηπὰ οὗ 
Ῥυπίδηιηρηῖ. ΕἸΌΣΙ ἴπ6 11{6γ81 (ε- 
ποῆμᾶ δῃᾶ ἔγοϊῃ [5 βἰριαίδοδησα πῃ 6 
ΒΥΤΈΌΟΙ ΟΥ̓͂ πο: ἼΔΚ6- Ὀυτηΐηρ 1 
Ὦτο ἃπᾶ ϑυρηυΣ νῦᾶβ ἀγανν, δὲ 
Ἑδνοιδίίου 19:20: 20:10, 14, 15:.21:8. 

Μαίξιονν 8:29 -- “Ὑ7μαὲ μανε μὰ ἰοὸ ἄο τυ γόι᾽ 

ΤῊ αὐδβίϊοη οὗ ἴῃ. ἄθυηοῃβ ἴο 
7655 15. 81 διῃοίθηϊ ΤΙ͂ΌΓΤῚ ΟΥ ατι65- 
τἰοη, νγΐοῃ. 15 Τουπὰ ἰὴ {π6 ἘΤΘΌΓΟΥΥ 
ΘΟΣΓΡΙΌΣΟΚ δ᾽. οἱρῃῆϊ ρίδοθς. (“οϑῃυ 
22:94: Τασξος 11:12: 2 ΘδΙΏΠ61 16:10; 
19:22; 1 Ἐίπρβ. 17:18: 2 Κίηρϑ. 3:13; 
2. ΟΒτομίοϊθς 35:21; Ετοβοβϑ. 14:8}. Τη 
1ηὴ6 Ομ γιβδη" ΟΥΘοκ ΘΟΓΙΡίΥ 5. ἃ 5 
Ὑ}0611} 45 ἴῃ ἴῃ6 ὥσνσεϊδο νϑυύβίοῃ ἃ 11 - 
ΟΓΔῚ {ταδί ϑίῖο 15 σῇδᾶθ οἵ. 1ὴ6 
δ ΟΙΘΕΘΡχσονν. οχοχοξβίοη, δηα ἰΐ 
ὉΟΟΌΣΒ 5ὶχ {ἰτῆθς, Ὡδχθῖν, Μαΐζμονν 
8:29:.- Ματ 1:24; δ:7:; ΤΚῸ 4:84; 
8:28; ΤΟΠΠ 2:4. ΤΟΥ Πν ὑγδηβὶιθα, 
{16 αὐδϑίϊοη τοϑᾶβ: ὙΨ588 5 ΠΘΤΘ 
[οὰ8 [οτ, ἕο Τὴ6} πᾶ, 0 γοῦ 2" δηᾶ 
ΤΩΘΔΠ5, “δῖ 15. ΠΟΘ ἴπν -ΟΟΤΩΤΏΟΙΝ 
μοΐννθθῃ τι [ΟΥ, 116] δπᾶ. γου᾽ 
“ΑἸ μΒαῖ ἀρ ννγ6. [ογ,, 1] ἀπά, γοὺὰ μάνα 
ἴπ σοτητῦπ 2 ̓ ΟΣ, 85 σθηδοτρα ΠονΘ, 
“Υ3ἃλαῖ βᾶνο να ἴὸ ἄο. ΙΓ νου Ὁ’ 
ἐπι ΘΟ ΟΥ͂ν 6856. 1 {ΠΟΥ ΡίΓΕΒ, 
ἙόΡτον. δᾶ θεοῖς, ἵν 15:8. σορε θηΐ 
ἔοστα ΟΥ αποδίίΐου, ἱπαϊσαίίπρ οΟὈ͵θο- 
τἰοα ἴο ἴπ6 τηϊηρΡ βυρροϑίθα, ὕγο- 
Ῥοβϑᾶ ΟΣ βυβροοίρα, 5 5. ΒΌΡΡοτι-. 
ρα Ὁν 16 Ροξιεϊνα ξοχτῃ οὗ ῬυΓΙΠΒ5 
[16 χηδέον, δὲ ἜΖΓΑ 4:3. (1 ἘϊᾶΓδ85 
5:61, ΓΧΧ: "χοὰυ πᾶνο ποίμίπρ ἰο 
Ὧο 1 5 ἴῃ -υϊαᾶϊηρ. ἃ πουδβο -ἴο 
ΟἿΣ (οἄ. ΟΥ; τῆότὸ ον: “1ἴ 
ἄοοθ5. ποῖ φρουϊδίῃ τὸ γοι δηᾷ ἴο '8 

ἴο Ὀυϊᾷ ἃ ἤουξο ἴο οὖγ (οᾶ." ΤῊΘ 
58 16 ΖΌΓΓΙΩ ΟὗὨ ΘΧΡΥΘΘΒΙΟᾺ 1 ἘΠ6΄ ᾿χὴ- 
Ρογαῖίνα τηοᾶθ 15 Ὃπ8. τεαιιθβὲ τηδᾶθρ 
ἴο Ῥιαία ὉΡ ὯΪ5 ΜΝ Ί6. σοποθσληρ ὅ6- 
55, Ψ}Ο ννὰβ ὡΡρ ὈΘΙΌΓΣΘ ΠΟΙ ΠυδΠα 
10Υ {{18]1, δ Μαίζηονν 27:19: "ἼἬἨδνο 
ποίπίηρς ἴο ἄο νι ἐμαὶ τἱρμέθοιβ 
Ταδχ.."" ΟΥ̓ ΤΠΟΓΕ : ΔΓοΧΆῚν βαϊᾶ: “Ἴ,οῖ 
ἴποσο Ὅ6 ποίῃὶηρ Ὀδύννθοῃ ψοὰ ἃπᾶ 
μδὶ γὶβηΐθοιβ σῇδηι.᾽" 

Τὶ Ὀθοὶπρ σουσῃρᾷᾶ ἴῃ ἐπὶ νοσν σοχὰ- 
ΤΙΟΩ ΤΌΤ, 7265 αποδίοι ο΄ πὸ 
ΣΠΟΐΠΟΥ Οὗ Ηἰβ ΒυσΔη. πδίαγο,. οἵ 
ΤΖΟΏΠ 2:4, σπηοῖ ΡῈ δχοϊπᾶθα ἔγοτη 
16 οὔθ οσδίδθρουν. Τὸ ὌΘΔΥΞ 8}1 16 
Τοδίασος ΟΥἨ ΤΟΡΘΙΘΠΟΥ ΟΣ ΓΟΒιϑίδησα 
ἴο. 15. ΤτηοῖμοΣ ἴῃ ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΕ ὨΪβ σΟΌΓΒΘ 
ον δίῃ. ὅο 1ἰΏ ἷβ σᾶϑο ψα δνο τρῦ- 
ἀογρα [1{ [6 5βδῖὴρ 85 1π:. 81} ΟἿ ΠΟ ὕ 
(δ5ο5. ΟΣ 186 -11|τ6: :αυποϑίϊοι: “'ὙὙ88.ὲ 
Πᾶν 1 ἴο ἀο ψ.Π χοὰ, ογηδιι ὁ ΜΥ 
ΒΟῸΓ Β85’ ποὲ ψϑῖ; φοϊχθ." ΟΥ̓ΠΘΙ ὉΥΔῺ5- 
Ἰδίουβ ΣΟ ΠΟΥ 1 ΤΟΤΘ βίσοηρσὶν: “0 
ποῖ ἐτν ἴο αἰγθοῖ χήηρ, Τὸ 15 ποῖ γϑοῖ 
ἘΤὰ6 ΤῸΓ τΤὴθ ἴο δοῖ.᾽᾽ (4πη ἀγηουίσαπ 
τ'γαηϑιαϊίοη) “ὙΤΓΤΟΌΌΪΟ στρ ποῖ, 
ΟΙΏΔΙΝ; ΤΥ ΠΟῸΓΣ δ ποί ψνϑὲ φοτθ.᾽᾿ 
᾿{Τ»5 ΒΌΜΥ Οοδρϑίῖβ, ὃν Οὐ Ὁ ΤΟττΤου, 
ὈαΞρᾶ οὐ ἀσγδαιπιδίο) ΠοσὺΞ ννὰ5 {π6Ὸ- 
ΟΥ̓αῖὶς δῃᾷ ἴοΟκΚ πὶ ἀϊσθοίίοηβ ἔγοπι 
{86 : ΞΌΡΤοΙΩΘ Αὐἰποτῖν νὴ 88 
βϑηΐ ΒΪΣη.---1 ΟοΥ ὨΙΔῊ 5. 11:3, 

ἈΡΡΕΝΒΘΙΧ 115 

Μαΐξίπον 10:88 --- “ἰοτίατο κΞέλῖκο" . -. “- ᾿" 
(σταυρός, δίαίεγο8', Οτοοῖκ: ὺν, ἐφοαδ' οΣ λον, ἐφεῖ δ΄; Ἐεῦχενσ; - - 

΄ 

ΤΠ 15. 116 οχργοβδίου. ὑϑοὰ ἰὴ 
σοηπροοίΐίοη νυνὶ ἴπΠ6 δχρϑουςοι οὗ 
Ζεβ5 δἱ ἜΣ ΜῸΣΕ ΤΏΘΣΟ ἰ5. ὸ ονὶ- 
ἄσῃσοο ἐῃδὲ {ῃ6 ΟΥ̓Θος ννοσὰ ϑδέαμγοδ' 
Ταθαυδ ΘΟ ἃ “ὉΓΟΒΕ᾽ ΒΌΟΙ 85 {πὸ 
Ῥᾶρδηβ βοᾷ δ5 ἃ τοιρίουβ βϑταθοῖ 
ῸΣ τῆϑὴν σοηζυγίος. ὈΘΙΌσο ΟἾΣΙδι ἴοὸ 
ἄρθηοῖθ τὴ βυη-Βοᾶ, . 

Τὰ {πὸ οἰδϑϑίοδὶ ασοοῖκ τη6 ννοτά 
δία Υοϑ' ταθδηΐ ΤΘΓΟΙν 80. ὉὈΡΣΊΡΩΣ 
δία ΚΘ ΟΥ̓́ ῬΆΙ6, ΟΥ̓Δ ΡὶΪ6 βύοῃ 85 ἰ5 
ϑβοᾶ. ἔοῦ 4 ἐουπάδίϊου. ΤΏΘ. νοχΌ.. 
δέαμ ΥΟῸ ταθαιΐ ἴο ἔθη ἢ. Ῥ 8165, 
ἴο ἔοστα ἃ βἰοοκδᾶβ οὐ ραιϊ βαᾶθ, δῃπᾶ 
τμἷς ἰἴ5. {πΠ6 νΟΓ υϑοαᾶ θη. [6 Τῃ0Ὁ 
ΟΆ1Π68 ΤῸΣ 9.65115 ἐσ 06. πη ρβιϑᾶ, Τὸ 
5ΌΘὮ ἃ βίβιο ΟΣ Ῥϑ ο Π6 ῬΟΥΞΟΩ ἴο Ὀ6. 
Ῥυμ θηθα νγὰβ ἐδβδίθηθα, 75: δ5. ΒΘ η 
ἘΠ6 -ῬΡΟΡΌΙΑΣ Οτθοκ ποῖο. ῬΣΟΎηΘ'- 
τθ 5 ννὰξ σουτοϑοηΐϊρα δ {ἰδᾷ {0 8. 
ΒΊΔΚΘ᾽ ΟΥ δέασιρτοβ'. ΤῊΘ ασοοκ ψνοσγὰ 
νοῦ - [6 ἀγχαγηδοϊβι ΑΘϑ' ΟὮγ} 185. 
αδοᾶ (ο ἀρβοσίθο {πῖ5 ταθϑῖςξ ἰσ Τἀϑίοπ. 
ΟΥ ἢχ οἱ ἃ ΡΟ]6 ΟΣ 5ἴδκοϑ, ἴσο ρά16, 
δῃηᾶὰ ἴ86 ατϑοκ. δαῖμον Τισίδη υδοᾶ 
α΄ πα δέ ὙΟὉ ΔΚ ἃ 5) ΠΟΏΚΤΩ ΖῸΣ παῖ 
ψοτσά. Τὴ [η6 ΟἸσΣβιίδη αὐθοκ. Κοσρ- 
ἴατοΚ α΄ πα δία ΤΟ Ὁ ΟΟΟΌΥΒ Ὀαξ. ΟΠπ6ο, 
δ᾽ Ἡθῦτονβ 6:6. ΤῺ τοοῦ νοΓῸ δέαι- 
γΟῸ ΟΟΟΌΓΞ τοτα πῃ 40 {ἰτ05, δπά 

ψ 8 μᾶνθ σϑηαογρᾶ 1 ΠΡ 616,᾽" τ ]α 
Ὧμ6 ξοοϊποΐῖο: “Οτ, ᾿διβδίθρη ὁμ 8 βίδα 
ΟΥ Ῥοϊὶδ. ᾿"" : . ἐνο " 

ΤῸ ἰμϑρίτοᾶ τυτίζουβ οὐ 186 Ομ σίβ5- 
εἶδα ατοθκ Ξουιρίαγος ννσοΐθ ἴῃ {Π6 
οοσο (Κοῖ 6) -τθοκ δηᾶ υϑδοᾶ 

[8 ννοτᾷ ϑδέαιγοϑβ' τὸ τάδ [Ὧ6 5 ΤὴΘ 
(πῆρ ἃς ἰῃπ [Π6 οἰδϑϑίοθὶ Οασεοκ, 
ΠΘΙΏΘΙΥ, ἃ Ξἴδκο οὐ. 816, ἃ. ΒΙΤΡΙΘ. 
οὔθ Ψιμουῦ. ἃ Ογοββθαζῃ. οὗ ̓  δὴν. 
κἰηἃ οΥὐἵ δ ΔῺν δῆρίο. ὙΠΟσΟ ἴα 0 
Ῥγοοξ ἴο 1Π)6 σοηΐγαγν. Τῆ6. ΔΡοΟΒίΘ 5 
Ῥεῖον δηᾶ ῬδῸ] δἷ5ὸ 86 πὸ. Ψψοσὰ 
απ οη ἰο τοῖοσ υἴό ἐπθ τοτίασο ἰῃ- 
δίσιχαθαξ ὑροῖ: νπίοῃ. σοβαπ: να 5 
πδλΙθᾶ, δηᾶ μ|9 ἀγρτιθδ: [πα 10 τῦᾶϑ 
ΔΛ ὈΡΙΊΡΗΣ. βίδκα ὑτεμοπδ ἃ: ὀτοβδ- 
Ὅθδια,; Ι͂ὉΣ ἰδὲ 15 δὶ σΠ]1ον τι 
ἀμ15 ΒρδΟΙΔΙ ΒΘ η 56 τθδ 5. (Δοῖς 5:30: 
10:39;.-.-13:29; .Οδ!]αίίδηβ. 3:13;. 1. Ῥο- 
ἘΘΥ 2:24) Αἱ ΕΖγὰ 6:11 νγὰ πᾶ “ψη]Ίοη 
ἔπ 106 Ὅτοοκ -ϑορίμασμε (1 Ἐξάταϑ 
6:31), Δπᾶ ὑπ  Ύ6 1 15. ΒΡΟΚϑῃ οὗ 85 ἃ 
δαὶ ὉΠ. ΏΙΟΝ, ἐπΠ6 νἹοϊδίοσ. οὐ 1ᾶνν 
Μὰ5 ἴο Ὅ6 Ὠδηροᾶ,. ἴῃ 6 5878 85 δἷ 
Τλακὰ 23:39; Αςῖβς δι:30; 10:39. 

ΤΑ .1}) ᾿ 

ΤῊΘ, ζασς ἐμαὶ. βίαι τοϑ' 15: ἐσδὴϑ- 
Ἰαϊθὰ ογμα ἴῃ 5 Ἐπ τ Τ,α π νογοΐοησ 
ΤΌΤ 565. πὸ τροχαρης. δραϊησὶ ἐῃῖ5.. 
ΔῊΝ ΔΌΠΟΣΙ να τδίιι ἀΙ ΠΕ ΟΠΑΤΎ 
ὙΨΠ1 ΙΠΕΟΤΤΩ {Π 6. ΘΧαχηΐποῦ  ἰπαΐ. 186 
Ὀαδὶς τθδαϊρ ΟΥὗἨ οὐμὰῶ ἰ5 ἃ “χδο, 
ΤΤΆΤΩΘ, ΟΥ οἴμοσ. ννοδᾶάσῃ ἰῃοίστισηθηξ 
ΟΥ Θχθοιατ οη᾽ Ὅπ ψΠΙοΏ. ΟΥ̓ τα 815 
ἍΟΙΘ ἱτηρϑιοᾶ ΟΥ παιρορᾶ,. ([οιυΐδ- 
ϑΉΟΥ) ΑΙ ΟΓΟΞΒ ἰ5. ΟὨΪν ἃ ΙΒ ΈΘΣ ΤΘϑΙΙ- 
᾿ὰ8 οἵ ογμα. Ἐπνθπ: ἐπ ἘΠ6. ΣῚ ΤΠΠΡΞ οὗ 
ΤὰνΥ, ἃ Ἐοϊηδῃ  Ὠἰϑίοσίδη οὗ ὑπὸ ἔσο 
ορηΐασν Β.Ο,, γα; - ΤΘΆΙΚ5. 8 - ἸΏΘΣΕΘ 

βίδκο, ΘΌΘΗ ἃ ᾿5ἰωριθ. βίαια ΤΟσ -ἴτη- 
ῬΔΙΘΙΊΘΩΣ ΟΥἨ 8 ΟΥ̓ Π1ΔῈ ττναϑ. Ο4116 
οτῶ ϑδίγαρίθα, δπᾷ- [ἴ86. -τηϑεμοᾷ - οὗ 
ΒμδιΠπρ Πΐτα ἴο: 5. δη- Ἰηβέτατλθιτς. 
ΟΥ̓ Τοχίαγο. 15 ΠΠπ ϑγαξθᾷ -Ὅν τπη6 Ἔο- 
τῆϑτι βίοις. βοῆοίαν,. Φυπῖαθ. 1.10- 
5ῖα5, Οὗ {π6 ΘΕ ὀοηζαγν. Ὗγα ὑσοθοπξ 
ἈΘυθνν ἢ ἃ ῬΠΟΓΟΡΥΔΡἢμΪΟς σΟΡΌῪ οὗ Ηὶἷς 
ἀπυβίγατζίου. οὐ ῬΆΡ6 647, ἐδίασν ὅς 
ΟΥ πῖς. ῬΟΟΚ 6 ὄτνμοσ. ΣἤδοΥ Ῥυῖνπιβ.. 
ΤῊΪΒ 15. {Π6 ΤΉ ΠΟΙ ἐπὶ ΗΘ σόα. 
ννὰ5 τη ρδισᾶ, 412: πρε' ἐεῖς ἢ ΜΕΝ 

ΒοΙρῖουβ. ἰταάἰεῖου Τγόση 186 ὅἄδυνβ 
ΟΥ ἘχαΡοτοῦ (ομβίδῃςξηρ ρσχονθ5 Ποῖ: 
ἴῃ. ὅ'δν ἴῃαῇ τποπίην ΡῈ] σδέίοις 
ἴοσ ἴπ6 Ἐοπιδη Οδῦπο]!ὶο ΟἸοσρν, ΤῊΘ 
ἘΕἰοοϊοϑιαβίῖοσαϊ Πϑοίοιῦ; οἵ ΘΟΌΓΘΤΩΡΟΥ, 
1920, Νο. 3, οὗ Βδιεέϊσηογο, Μασνιδηᾶ, 
Ῥᾶβθ 215: “Ἱ Τηδν 06 ΒΑΙΟΙν ᾿δϑδτθα 
ὑμαῖ ΟἿ αἵξζεσ ἴθ ᾿οαϊοξ οὗ ΜΈΉδΗη, 
Α.Ὁ. 812, νγὰβ ἘΠπ6Ὶ ΟΥΌ55. αϑεᾶ δ5. πὸ 
Ῥοστϑηθηξ.: 5161). Οὗ ΟἿΣ Εοαοιηρέίοῃ. 
Ὧδθ Ἐοξδὶ Ῥοβι νΙν βίαίθα: Ἐη8δὲ πὸ 
τοηοθτϑῖ οἵ Οπγίβί, αἰξοονοτοᾶ" 1 
[86 σδίδοουῃ "5. ΟΥ̓. ΟΥ̓ΠΕΥΙΓῖ ῬΙΆΟΘΘ, δ] 
6 ἰγδοβά ἴο ἃ Ῥϑυϊοαῖ δπίοσῖοσ ἴὸ [Π6 
ὙΘΔΡ 312, Ἐνθῃ. ἰοῦ δὲ φροςῖ- 
ὙΩΔΚΙΗΡ γΟΘΥ, [6 μυχοῦ, {πρῃ ἔτσρα 
δπμᾶὰ {τϊαταρηδηΐ; σοπίθηξοα, -ἨΘΓΞΘΙΣ 
ψ παν ΠΡ “ἃ. ΒΙΤΩΡΙΘ. ΤΟ ΠΟΡΎ ΘΙ Οὗ 
Ομ χίϑις 186. ἀχϑοῖς Ἰοτοῦ οἷδὲ νου ΕΟ Δ, 
ὁὀγοϑβεᾶ ὉΥ ἃ τὙῇὴῆο, δπᾶ ΠοσΖοηίδ!ν, 
Βοιλϑίϊ 65, -Ὦν :8η. ἑοΐα. -- 5ε 1 - ἘΠπΠδῸ 
οἰάεϑβῦ. ἙΕΥυΟἸΗ͂Χ. γπθηθομθᾶ, 85 δα ΟἿ -' 
δες - ΟΥὗὨἮ ῬΌΡΗΕΟ,; γουβδῖρ 15. 86. οὐδ 
γψοπογαῖρα - τ 1η6 ΟΒυσοὴ οὗ Νὰτῦ- 
Ῥοῦδο ἴῃ ΒΟ ΠΟΤᾺ -ἘΥΔΏΘΘ, ἃ 5. ΘΘΕῚΥ 
85. ἔπε δξῃ. σοαξατν. "" στ ὦ τ - 

᾿ δίδου ὑπᾶπ Θομβί ἀν πὸ τοτέασα 
βἴδικὸ ρου  ΏΙΟῺ τ ϑαξ 85 ᾿ταρ θᾶ 
8. ΤΘΙο το Ρ6 ὑγοσβῃῖρϑαᾶ, τὸ ΤΟΊ ἢ 
ΟΠ τβιίδη ΚΘ. Κίπιου, Ῥδξον. ννοιά 
σοηβίασν. ὃ ἰο Ὅ6. δὡῃ 8δοια 8816 
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{μῖηΡ. ΑΙ Οὐδ δίίδηβ 
3:18 1ῃ6 δροβξίϊθ δὰ] 
ατοΐος ἔσγοση Ὠρδαΐογ- 
ΟΠἸΟΙΏΥ 21:22, 283, 
ΨΗΪΟΠ τραᾶβ: “1 ΔΝ 
τΏϑη. Π8.5 σΟΙ͵ ρ΄ 8 
Β'π ἀρβοσνίηρ . ἀοδίῃ, 
διὰ 16 πὸ ἰδ ραυΐ το 
ἀραῖΐῃ ὉνΡ Ὀοίῃρ ἱτῃ- 
βεἸεὰ ὍΡΟΣ ἃ δ5ἴακρ,. 

ἹΞ ΘΟΓΌΒΘ Ταῦ οΐ 
Γρηδῖη 411} ηἰρσῃς 
ὍΡΟΣ {π6 βίδακο; γοὺὰ 
χησδὶ ὈΘ6 ΒΓΕ ἴο ὈΌΣΥ 
ἢ ἴῃ86 58η|6Ὸ ἄδν, 
ΤῸΣ Δ ᾿τρϑ] θᾶ ΤΠ 
15. πᾷοΥ -. Οοἄ’ 5 
ΘΌΣΒ6.᾽ ᾿--᾿ΙΜοβαζέ; ΑπῈ 
ΑἸΤΊΟΥ, ΤΎαΉδ. 

Ἡδποο {πμ6 Του 5ἢ 
ΟὨ ΣΙ δ η5 ψου]ᾶ, 
ΠοΙ]ᾶ 8ἃ5 δοουγερα δηᾶ 
μΒαϊθέιυ {πὸ βίδκο 
ὌΡΟΙ ΨΏΪΟΙ 79 6515 
δᾶ Ὄθρθῃ θχρουΐρα, 
ΞΑΥΒ. ἴῃ6 ςοϊοοταῖρα 
ΦΟ15} δαϊποτίξν,. " 
ο565 Μϑὶ ταο "1.865, 
ΟΥ [π6 121 σοηζγν: 
ΤΟΥ ΠΟΘ δὴν 
ὌρΟΒ ἃ ἴσθα ψῃϊοῆ 
ΟἸἸΠΒ5 ἴο [6 5011 ὉΥ 
τοοῖβ; θὰ ὭΡΟΠ 8 
ΓἸΤΌΘΙ υἀρτοοϊϑρᾶ, 
{παῖ ᾿ξ ταϊρῆΐς ποῖ 6 
8 ΔΏΠΟΝ ΩΡ ὈΙΑΡΊια: 
ΙῸΣ ἃ {ΠΡΟ ὍΡΟΙ 
ΜΏΪΘΗ ΔΉΨΟΠΘ ἢδ5 
θθθὴα δηρρᾷ ἰ5 Ὀ0Γ- 
ἰϊςρᾶ; {μα τὴ ον 
ΠΆΙΏΘ ΙΔ πο ζΤο- 
τηδῖὶη ψὶὴ τ δηᾶ 
ῬΘΟΡΙΒ 5που]ὰ 58., 
ΤῊ ἰς 106. ΕΠΙΤΕΒΟΣ 
ολ ΨΠῖοηῃ 5ο-Δηᾶ-50 
νγὰβ δηβοαᾶ.᾽ 50 {ῃ6 
Βίοῃϑθ νιίη νῃϊοῆ 
ΔΏΨΟΠΘ. 85 ὈΘ6Θ6Π 
δἰομβδᾶ; δπὰ {Π86 ᾿ 
ΒΟΙΩ͂, ὙΠ ηΐοΟὰ [π6 οπρ Κὶ]ρᾶ 
μὰ5 θη ΚΙΠΘᾶ; δηᾶ 186 οἱοίῃ ΟΥ̓ 
ΤΏΔΠΠ6 ΜΠ ΏΪΟη δηνοηθ Π85 
ὈΘΘῚ 5 ΓΘΠΡΙΘΑ͂; 811 [656 ἔμίηρβ δ.θ 
ΒαγΙρά, ΔΙοΩΒ ψἱτἢ τἤύβ6 ΨἘΠῸ ρῬοτ- 
ἰδη6α."" (1. Οδβδαροι 5. Βσοτοϊία- 
ἐϊοηθδ σοηΐγα Βατοπίμην, 16, Απ. 34, 
Νο. 184) ὅδγβ ΚδΙΪΠΒΚΙ ἴῃ Μαξίοϊηα 
Οὐ ϑεογυαξίοπιδι5 Πίμδίταξα, Ῥᾶρο 342: 
“ΟΟΠΒΘΟΑΌΘΗΪΙΝ βίπσθ ἃ τδῇ ΠΑηΡΘᾶ 
ὙγὙἃ5 Το ογθᾶ ἐπ6΄ ργϑαῖθβδὶ δ Ομ ΐ- 
παι οη-ἰῃθ 7265 8150. Ππαΐθᾶ σῆοσθ 
Ἅμπδπ ΟἾΠΘΙ {ῃῖηρδ [Π6. {ΠΟΘ ΟΣ 
ὙΠΪοὰ π6 Δα ὈΘ6ΘῚ δηρθᾶ, 50 ἐμδὶ 
ΠΕΡ σονεγρᾶ [Ὁ 150 ὑσὶ ϑατίῃ, δἃ5 
Βοίηρ θα 81} δὴ ΔΡΟΣΊΣΠΔΌΙ6 ἘΠῚ ῺΡ.᾽᾽ 
ΤῊ ὍΟΟΚ ΤῊΘ ΟΥοδβ απᾶᾷ Οτι οὶ: 

στα δηρίδα.. ᾿πυβπίταῖϊθᾶ ὉΥ 
Φυδίυβ Τἱρβίαβ. Ξθο ρᾶρο 1155 

Παίοη ὉΝ ἘρΥχδηη ἘΛΙᾶ8, Β͵ΘϑΙδιι, 
ΟΟΥΤΏΔΩΥ, 1818, βανγδ: ᾿ΤΥΊΘΟΚ. ΨΟΓΘ 
ποῖ ΘΥΟΥΏΘΓΟ ἀνδῖδθ]Θ δ ἐπ 
ῬΙδοος. οἤοβθῃ ἴον ἴπ6 ῬΆΌΙΪα Θχρου- 
ἕο. 50 ἃ 5'ΠΡ]Ὶ6 ὈΘΔΤῚ νγὰβ ΒΌΣΚ 
ἰηΐο {π6 βσουηᾶ. Οὐ {πὶ {π6. οαΐ- 
Ιαννϑ, νυν δηᾶπ γαὶϊβθα ὈρνδΓ͵ζα, πᾶ 
Οὔ ἃἷϑδὸ ἢ [Πρὶῦ ἴδθοί, σου 
Ῥουπᾷ οΥΓ παϊϊρᾶ,. . . ΤῊΪ Βα ρ]6 
ΟΙῸ55 Μὰ {ἰπ6 οἰἱᾶρβέ. ᾿ἰηβίσυσηθηΐ 
εγθοίϊθα ὉΥ Βυϊήδη ΠΑΠΑ͂ ἴοὸσ Ρυπίβη- 
τηθηΐ νυ οσγυοβκίοπ; πᾶ Ῥθοδαβο 
Οὗ 15 νΟὺν 5 ΠΡ] ον ἰδ ΠδΔ5 τηδὶη- 
ἰδϊηθα 1561} ἴῃ ἐῃῖβ ΤΟΥΤῚ δΔΙοηρβΙ6 
15. βοιηθυνῃδὲ ΤποσΘ δ 1 Πο181 ἀοιθ1θ 
ἄοννῃ ἴο 1ῃ6 οηᾷ. ΑΥ̓͂ΘΙ βυθηγ πς; 
ΤΟ Ρσγοοῦ, Ἐπ148ὰ σοποϊμᾶσαο: “06- 

ΑΡΡΕΝΘΡΘΙΧ 1 

505 αἰεοᾶ οὐ 8 5:Ἰρ16 ἀρδίῃ-ϑίδκος: 
πῃ ΒΌΡΡοτΐ οΟΥἩἨ [15 ΤΠ6ΥΘ ΒΡθδκ (8) 
1ὴ6 {π6ὴ συδίοιμδτν. υϑᾶρὸ ΟΥἨ Ἀ{{π|5 
ΤΏΘΔΙΠ5 οὗ οχοουίίου ἰὼ ἔπο Ογὶθηΐ, 
(Ὁ) ἐπάϊτγοοῖν τὴ6 ἰϑίουν {5611 οὗ 
Ζοϑυδ᾽ 5 οσηρ5 δηα (6) ΤΏΒΙΝ 6Χ- 
ῬΣΙΟΘΒΙΟΩ5 ΟΥ [6 ΘΑΥΙν σπΌτο 18- 
[6 Γ5.᾽'᾽ -- ΑΡο 5. 156, 339. 
ΤῺ σνίάρησο. 5, Ἐπουϑίοσρ, ὁ - 

ΡΙΘΙΟΙΥ ᾿δοκίπρ πᾶ 2655 ΟὨγὶδὶ 
85 Οταοϊῆοα οὐ ἔννο ρίθοθς οὐ {ἰπτὸ- 
ὍΘΙ ῥἱδορᾶ δὲ ἃ στὶρῃξ δΔῆρ1]6, 6 τὸ- 
ἔα ἴἰο δἀᾶἃ δηνίμῃίπρ ἴο (οα’ 5 νυεῖ- 
ἴθῃ. νοστὰ Ὁ ἱπβουίηρ ἴῃ6 Ῥᾶρβδῃ 
ΟΥΟΒΒ ἰηΐο {π6 ἰηορίτοα ΘΟΡΡ ΓΘ5, 
Ραΐ ὙΘΠΔΟΙ δέαιτοδ' δηα αν οὶ 80- 
σογάϊηρ ἴο πὸ Κ' θ᾽ ΤαΘδπΐ ΠΡ. 

Θίποθ 9655 υϑοᾶ δέαϊ γο8' ἴο ΓΘ] 
βοηΐ 1πῸ βυουηρ δηα 5ΠΔΠ16 ΟΣ ᾿ 
ἴαγο οὗ Πϊ5 Το] οννοσβ (Μαίμονν 
24), νγὸ πᾶν γδηβιαιθα ϑέαι᾽ ΤΟϑ' 
ἸΟΥΓΌΓΘ δβίδκο,᾽᾽ τὸ ἀἰβι ρῸ 5} 

ἔτοτη ωμοη, ψϊοῦ 1 πᾶν ἐσὲ 
Ἰαϊθᾶ “βίδα, οὐ, ἴπ 1ῃὴ6 Τοοίπ 
ΛἼΤ6 6," 8δ5 δὲ Αοίβ. 5:80. ΤὨΪ 1 
ΤΟνΟΪυὐ ΟΠΔΓΥ ἰγδηβίδίϊοη, ννο δᾶϊ 
Ῥαυϊ ἰ{ 15 η6 ρΡυτοβὶ οὔθ. ΤῊΘ Ρᾶ8ξ 
οὗὁ {{ἰπ|6Ὸ διὰ Ζυγῦμοῦ ΔΙΓΟΠΘΘΟΙΟΡ, 
ἀἰβοονοσίθβ ν»}1 Ὅς σαγίδίη ἴο ὍΣ 
18 σογσυθούΐῃθαβ. ΕἸ ΠΟ ἴπ6 1 
ἄθῃ σϑϑίβ. ΌΡΟΙ 811 γγῇο οοηῃϊοηᾶ 
ἐπ σοι ρίοιβ ὑσγδάϊίίοῃ ἴο ὕῬσχγονὸ ἴ 
ζεϑὰβ ἀαϊορᾶ οὐ το ἴμδῃ ἃ 5:1 
βίδκο. , 

Μαίΐίμονν 11:23 --- “Ἤδάε5᾽ 
(ᾷδης, ἀγροῖς; “δ, 5,6. οἵ, Ἡδῦτον; διε μ, Βυτίδο; {π΄} Υηλι8, 1,4] 

ΤῊ ψογᾶ. ννγα αν ὑγηβογαίθα 
ἔσοτη ἴπὸ ασϑοκ ἰηἴο {πὸ ἘΠΡΊΒΗ ΤῸΓ 
[π6 τρὴ ἰἰχηθβ ἰἃ οσουγβ. (Μαιμον 
11:23; 16:8; ΤΚῸ 10:15; 16:23; Δοῖβ 
2:21, 31; Ἐονοϊδίίοι 1:18: 6:8; 20:18, 
14) Τί 1ΙΓΟΓΔΙν τθδὴβ “16 ὈΠΕ5ΘΘ 
Ῥίδςορ. Ῥοΐθυ᾽ 5 186 οὗ ξ δὲ Αοίβ 2:21, 
1 5ῆοννθ ἰξ ἰ5. ῃ6 δαυΐνδιοηί οὗ ἐπ 6 
ἘρΡγον ψοσγὰ ὅ,)|6-:οἵ", ΜΨΈΪΟΗ ΟΟΟΌΓΒ 
65 τἴχηθ5 ἰὰ ἴῃ6 Εθργον βου ρίυγοβ 
88 15 ΔΡΟΙΘα τὸ {Π6 σΟΙΏΤΩΟΙ ΕΥ̓αν 6 
οὗ τηβδηκίηᾶᾷ. 1 βοοᾶ χοβϑοη ἰῃδῖ, 
ΤΟΥ δοοογσάϊηῃρ ἰο {ἰῃὴ6 τοοΐ νογαᾶϑ᾽ 
ἔγοτα ΏΪσἢ ἰδ τᾶν 6 ἀογίνοα ὥ3.16- 
Οἵ’ ΤΆΘΒΙ5 Οἱ ΤΟΥ 16 ΠΟΙῸΝ ΡΙΘΟθ’’ 
ΟΥ ὁὙΟΒΌΏΡ-ΌΙ866.᾿" ΤΙ 1Π6 ΘΟΙΏΤΩΟΙΣ 
δτᾶνο τοδηκίμα τοϑίβ ἴθ η6 ὉΏΒΘΘΙ 
ῬΙΔΟΘ ΟΥἹἩ ΡΙ866 πο!μοννθᾶ ουὐ ΤῸ Σ᾽ ἘΠΘῚΓ 
ὈυΤΊΔ]. Ὧθ6 σοΥτοβρομᾶϊηρ [Ιδἴϊη 
ννοσᾶ ἐπ Οὐ ηπι|8 (βουαθεϊχηθας 5’6- 
γ8) ταϑθδὴβ “παι ΜΉΘ 1165 Ὀ6- 

Ὠοδίῃ; (ηὴ6 ον ταρίοῃ," δῃηᾶ 
Ἅ6Ι]1 ΔΡΌΪΪΟ5 ἴο ἴῃ ρσᾶνρ. Τὸ 15 ἢ 
ἃ Βὲ οαυϊνδιοπΐ οὗὐ 1ῃΠ6 ΟΥ̓ΘΟΚ ἃ 
Ἡρῦτον ἴθγτῖαβ. ΓΤ {Πη6 ᾿ηϑΡρ  Γοα 56] 
ἴυχος ἴπ656 ψοσὰβ 86 δἰ 5 
βοσίδίοθα ψὶς}Ὰ ἀσδίῃ δῃᾶ [ῃη6 ἅθ 
ΠΟΥΟΣ ὙΠ 116 δηᾶ {πὸ ᾿ἰνίηρ. 1 
Ιϑίδῃσθ, Ἐονοιδίίου 20:13: “6 
διὰ Ηδ' ἄρθρα σάν τὸ ἴποβα ἀθδᾶ 
ἢ 41-6 6 ἌδΝ . . - 

1ῃὰ ἐποιηβοῖνος ἔμ6 ννοχᾶς οοπΐ 
ΠῸ ἰπουρξ οὐ πἰπΐ οὗ ΡῬΙΘαΒΌΓΟ 
οὗ Ῥαΐϊπ; ΨΏΪΙΟΙ ἕδος Ὀϑῆϊς {πὸ Β] 
ἀοβοσιρίίοη ΟΥ {πὸ ἀρδᾶ. Ἐνϑῃ 
διησίθηΐ ΟΥ̓ΘΟΘΚ5 πο ἘΠ΄ 65 ἴο 7ηι 
6 στᾶνο᾽᾽ ἃ5 6 δ5. “᾿ἀρδίῃ,᾽᾽ 
15 Ῥτονθᾶ - Ὅν ΝΝῈ δ Τὰυκο 16:22, 
(Τοοΐϊποῖΐο 6). Τὸ 15 ἴῃ [15 σθῆβθ ᾧ 
[186 ἰπϑρὶτοα ΒΙΌ1Ὶ6 Σοῦ 56 
ννοτᾶ, ᾿ 

Μαΐίπενν 28:1 --- “Αἴΐοσ ἐμα βαϑθαΐῃ 
(ὀψὲ δὲ σαθδδάτων, ατ66Κ) 

ΑἸ ΠοαρΡῃ ἴμ6 τοὶ νοχγὰ ὀψὲ 
(0:5}36) βοῦνοβ ἴῃ 8 δάνογθ! 8} ΝᾺ 
αἱ ΜδΥ 11:19 δηᾷᾶ 13:35, 10 Τὰπιο0}5 
ΠΘΓ͵ΓΘ ἃ5 ἃ ρυθροβιζ 90 δηᾶ 15 ἔο!]οννθα 
ὮΡ [86 ροηϊίνο οδϑθ οὐ “1π6 580- 
δ." Ηρτο Ὁ ὈΠΙ 15 ΔΚΘΌΙΥ ΤΟΔῚ 
ΔΙ ΟΣ, ᾿᾽ [6 νὰν ψὸ πᾶνα γδηϑιδίθα 
1. ὅαγβ Α Μανμαΐ Οταμιπαῦ οἱ ἐξ 6 
ανϑοῖς Νϑιυ Τοδίαγηθηξ, Ὁν. Ἡ,. Ἐ.. 
δηδ δηπᾶ 7. ἃ. Μαῃπίον (1943 αϊ- 
{100}, ΟἹ Ῥᾶβδδ 97, ἄγϑί ῬΑΥΆΡΤΔΡἢ: 
“Ἴὰ δααϊιίοη ἴπεῦθ 8.6 ΤΏΔΩΥ δᾶά- 
ΨΟΥΌΪΑῚ Ρσθροβί(οπβ, ΨΏΪΟΗ ΒΟΙῚΘ 
Ὥδνθ ἁὐννὶ ΡΕ}Ὲν ἰουσηθα ᾿ΙΩΡΓΤΌΡΘΓ᾽ 

Ῥγαροβιοηβ, ἐπᾶῦ ἔπποίίοη ἰπ « 
Ῥᾶβϑαβθ 85 8)ὴ διανοοῦ δπᾶ ἰῃ δηοΐ. 
85 ἃ Ῥγοροβίτίοῃ. Α 1ἰβὲ οἵ ἔπροχῃ : 
ον: - .. ὀψέ αὔθΥ; - « .λ' 5 : 

Οομβίᾶοσ 4 ατατηῦπαῦ οὗ ἐδ ΟὟ, 
Νϑιυ Τοδίαγιθηΐ πὶ ἐπ Τσῆ Ο}Ε 
ἐογτίοαὶί δβθαύοῖ, ὌΥ Α. Τ΄ι Ἐοθε 
50 (τορτίηϊ οΟΥἩ 1947), Οἡ ΡῬᾶβα 
115 δυ ποῦν δῶν Οἡ Ὀτοροβιίΐο 
ὐψέ [0:786]. ΤῊΪ ψοτα 566 ηι5 
6 δηοΐμου ναγίαίϊοη ΟὗὨ ὄὅπις [ο᾽1 
ΔΠΔ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ [π6 δησίρης τὸ 
Ῥοίῃ ἃ5 δὴ ϑάνογ᾽ δηᾶ 8ἃ5 ἃ ῥστθ 
ἰοῦ ἢ 16 βκοηϊτνο (Το. 4: 

ἃ Ὦτν. 5. . στεθη 5 Ηαπαθοοῖς ἰο ἐπ 8 Οταγυηιαῦ οὗ 16 Ονθοῖς Τοϑίαην 
(1912) 15 οὔθ νγοσὶς ὑπαὶ ΤΘοσβ ἴ0 {πὶ ΨΟΣΑ͂ 85 ἃ ῬγΘροδ τῖν Δάν ΓΟ 
ἸΤΑΡΓΟΡΟΙ ὑσϑροβίζΐοῃ; Ὀὰΐ ἴῃ {πὸ νοσοῦν (ρα 56 481) {0 εἶνοβ “δ είι 
85. Οἠ6 ΙΘΔΠΪΗΡ ΤῸΣΓ ὀψέ δἱ Μαίζημον 28:1. ΝΕ . - . 
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νὶΣ ἴηὴ6 σθῆϑο οὗ “αΐα οπν ἡ Βαϊ Ῥῃῖ- 
Ιοϑίσαίιϑ 5δοννθ. ΟΧΘΤΏΡΙΘΚ ΨΏΘΧΟ. ὀψέ, 
[0.086] νη π᾿ δοϊαίίνο μ85 {πὸ 
5656 Οἵ, Δἴοτ’ Πα ὀψὲ. τούτων-- 
αἴΐοσ ἴῆθβο Τηϊηρβ." . . . Βρησο ἰπ 
ΜΈ. 28:1, ὀψὲ σαδδάτων δ. Ὀ6 οἰ ΠΟΥ. 
ΙἸαῖθ οὐ ΠΠ6 ΚΑΌΡΘΙΗ οχὨἨ δἰίοσ ἐπὸ 

ΡΓΪΠῚ),, Ψοῖϊσηθ 2, 5855 οὔ ὀψέ 
[ο0.}5671: “44, ἃ5 Ῥτοροβίϊίοη. φ . 
Βεμἰζῖνθ, ὀψὲ τούτων αὐ Υ τἴ656 
ἐηρα, Ῥημποβέσαξαβ Ὗ Α. 6.10. σογὰ- 
Ῥᾶγο 4.18; 50 Ῥούπδρα ὀψὲ σαδδάτων 
ΑΥΘΥ ὍΠπ6 ΒΔΌΡΔΈΠ ἄδν. Ενδηβοὶ Μαῖ- 

ὦ 

Τη6. Οογερίθίο᾽ Βιδ16---Αη Αὐλοτῖ- 
σαν Τταηδίαϊίονι ΤΟ ΠΘΥΒ 1Π15 οχρτϑὲ- 
βίο “αἰνίῃο," τὐδιοίπρ {86 οπτσο: 
νοσϑδθ Χρδᾶ: "Ἴη 1Π6 Ὀορίπμηΐηβ ἐπ 
γνοτα οχἰβϑιραᾶ. ΤῊ νοτᾶ νας τ] 
(αοᾶ,: δἀπᾶ' ἴμε. Υοτᾷ ννὲβ ἀϊνίηρ." 
(1943. Ἑδρυϊπῇ) 4. Νεὺ Τταπαίαξίοτ. 
οὐ ΤῊΘ Βιδῖα ὃν Ὥν. 7845. Μοΐξαίϊ 
τϑαᾶβ 1 Κουνίβος: ΤῺΘ Τωορο5. οχὶ βιθα: 
π. {πΠ6 νοῦν δοριπηΐηρ, τπ6 ΤΙΟΡῸΞ 
νγὰβ υνἱΐῃ (ἰοᾶ, [πὸ Τορος ννᾶβ. ἀϊ- 
νΊη6.᾿᾿ (1935 φοἀϊοη) Ἐνοσν ποπϑϑὲ 
ῬΕΥΒΟῺ, 011 Πᾶν τὸ δατηϊξ. [μδ8ὲ 
ΦΟΉΠ 5. βανπρ ἐπαὶ (πῃ νγογτᾷ οὐ 
Ποσοα “νγὰ5 αἰνὶπθ᾽" 5 ποῖ βαυἱῃρ 
ἴπᾶὶ 6 νγὰβ ἴπ6 “σοῦ νὴ ΟΣ μ6 
85. Ιζ τ ΘΓΘΙν 1[6}}5 ΟΥἨἁ ἃ φοτγίδϊῃ 
χυδὶ]ῖΐν δρουΐδ ἴπ6 νου ΟΥΓ ΤΏοΟρΡΟΒΚ,. 
Ὀὰὲ 1 ἄοθϑβ ποῖ 1:ἀθητ εν ΗΪΠῚ “ἃ5 Οπ6 
χη ἴδ βϑὅτηθ 85. οᾶ. εν 

- ΠΠ6. σθάβοη ἴοσ ποῖν τοηδοχγίηρ 86. 
πῖθοκ  Ψοχζᾶ. “αἰνῖπο,᾽᾽. ἃηὰ ποῖ 
σοᾶ;,᾽ 5. [πὲ 1{:15 [86 Οσϑϑὶ πομη; 
Θ᾽. οδί ψιϊδουξ. ἴὴ6 ἀρβαϊτο τοῖο, 
ἼΘΏΘΘ. 8Ππ΄ ΔΠΔΓΉτοΟι5 ἐν). 08΄.. ἘΠ6. 
ποά ἢ νγθοτα ἐμ νγοσᾶ οὐ Τιοβοϑ: 
νγὰ5 ΟΥ̓ ΔΗν 15 ἀσθιρηδίθαᾶ- ἮθΓΘ. 
Υ τἴπθ. ΟΥ̓, οχργοεβϑίοῃ ὁ. Θεός, 
ἢ)6' οδ΄. ΡΥ οραθᾷ -Όν ἴθ. ἀφβηϊΐο. 8Γ-- 
616 μο,: ἈΘἢσΘ 8. δΥ(Γ ΙΟΌ]ΔΥ ἐδ’ οδ΄. 
ἜΣΘΙᾺΙ ὉΥΘΏΒΙΔΤΟΥΞ, ΤΘΟΟΡτΖθ. τηδὶ 
86. ΔΙΓΙΟΘΌΪΑΙ... σοπδίσιι σέο. οὗὁἨ Ἀ{Π6: 
οὕὐπ ΡῬοϊηΐβ. ἰο. ὃπ ἰἀοπητν, ἃ. Ροτ- 
ὈΠΑΙΙῖν, ΏΘΓΘΑΚ 8 ἢ ἈΠΑΡΓΏΓΟΙΙ5 σ0Π- 
τι σζίοι θοϊπίβ ἰ(ο ἃ απαιὶν ἀθουῦῦ 
γγώθοηρ,. ὙΒδῖ ἴα αὶ 4. Μαπμμαῖ 
ΤΟΥΛΉΑΥ οὗ ἐπ ΟαὙθοῖ Νοιυ. Τοβία- 
Ἰθηξ Ὁν Ῥδηδ δηᾶ Μίδηΐον ΤΘΙΠΔΙΚ5 

το ΦοΒα 1:1 .-- “Ἕ 5οα» Ν 
(ϑεός [{8}6.05}},᾿ ΟΥθ6 Κ) 

τον 25:1,᾽} Α5' ΘΕ δ 1806. ἴπ6 
Οττὶοαὶ ΘΟτγθοϊο- θθυυπαπ Τιϑαΐσοπ.. ὉΚ 
1: .-α,, ΒΟΒποίᾶογ δά. ἀδεοσταϊπραὶ 
ΚΔ ΕΓΟΤ 85: ἃ ΤΩΘΔΏΪ ΠΡ; οὗ ὀψέ [σ΄}86’} 
βδσὶαρε. Π᾿ΑανΕΣΌ,. ἰαῖθ:.. το ἰδῖδ; 
ἘΘΑΊ]ν, δἴζου; ἤἄρῆοσ. αἰσοὸ τί. {πᾶ 
Οομλενο, ἸοπΡ δέ Γ," ἀπα {Π6.- ἢ6 
Βῖνο5. ΘΧΘΙΠΊΡΙΘ5. .". . τος 

ΤΩ ΤΉΘ᾽ ΕΌΜΡ Οοϑροῖβ ττατιβ θα 
ΤΌΣ ἴῃ6 ατοοῖς 1 τοξουθησο τσ 
186 Ατδπιαὶς ἰαϊοτῃ Ῥχοῦ, Ο. Ο ΤΟΣ- 
ΤΟΥ ΓΟηοσβ Μαδίπονν. 28:1: “ἼΩ {Π6 
πἰρσῆῦ Ὀοΐνοθη [06 οἷοβα οὗ ἴ6 5640-. 
Βαϊ δᾶ (μ6 ἄδνγηι. οὗ ἔμπα τε αν 
ΟΥΉ6 νγοκ,. .«.᾿ Ὁγχ, Ζ. Μυτχάοοκ᾽β 
ἘΓΑῸδΙἴο ΤΟΛΑΘΥΙΕ Ἐη6 ϑυσίδα Ῥὸ- 
ΒΒ το Νοσβίου: “Αυα ἱπν [8 οἴοϑὸ οἷ 
1ῃ6 βαρδίῃ, 85 {πῸ ἢγϑδι [ἀΔ.}] οὗ 
1η8 νγδεκ Ραρβϑιι ἴο ἄδνγῃ,... .᾿ 

ε ἘΘΌΤονν νεχβίοηϑ. οὗ Μϑίζμθνν 8150 
ΠΘΥΘ ΥΘΠΑ͂ΘΣ ὀψέ [0:}861 ἃ5 ΔΙΟΣ. 
Θὺς ἔγδηβι δύο ἀσ65 ἸΠκονν56, 

οὔ ῬαβΘ 140; ῬΑΥΆΡΤΆΡΕΗ νἱΐ. ᾿Αοόογᾶ- 
ἸΔΒΊΥ, ὁπ ΡᾶΡΒ6 148, ῬΑΤΆΒΤΆΡΗ. (3), 
τΐϊβ. βδγὴθ Ῥαοδίλουνι 5 5 δοαΐ 18 6 
ΒΑ ]Θοῖ, ΟΥἨ «ἃ ᾿οὐρυϊδίίνε βϑηΐθηςο, 
τ᾿ῇδϊ ἴῃ ἃ σορ!]δίδνο βοηΐθησθ. βοπιθ- 
τἰθ5. ἴπ6 δύίϊοϊθ τϑῖκοϑ. [86 βδιυ͵θος 
ἀἰξάπος γόμχι.. [6 Ὀχοαϊοαῖθ. Χοηο- 
Ῥθουβ Απαβδαδβὶδ, 1:4:6, ἐμπόριον δ᾽. 
ν τὸ χωρίον, ΜΕ ἐπ᾽ ρίασθδ. τσᾶϑ α 

γαΥ Καξ, ᾿σοτΥοϑροηᾶ τ. δὶ. ἰ5. 
δἰαϊθα, ἴθ ΦΌΟΠῚ 1:1, Τῇ Ῥοΐῃ δχδηι- 
165. ἄρονθ {ἐπθ6 δχίϊοια δρᾶ ΑἿΣ 
ουθηθδαῖος [6 Κα ͵θοῖ. ΤῊ τασκοῖ 
ταρπίϊοηρα ὮΥῪ Χοπορῆοπ νὰς Ὠο 
16 οἿὴὶν τηϑτκοῖ, ΟΥΤΘΘΡΟΠΑΙΠΡῚΝ 
1ἴΠ6 581ὴ6 ἃγβυτσηθηΐ σου] 6. υδρᾷ 
τοϑυθούῃ» ἴἢ6 αΥροκ ἐπδόβ στους 
ἘΠ6 γίϊοϊθ λο ἴη 9ΖοΠη 1:1. 
:Τηδέοδα᾽ οὗ ἰγδηβιδιίίηρ σομη 1:1, 
απὰ {δα ιτινογτᾶ τῦϑᾶϑ8. ἀοὶέν, τὰϊ5. αταγε- 
γηαῦ. σου πᾶν ἐσϑηβίδίρα ἱξ,. ἀπά 
ἐμι6. ιυσοτά ιτϑ0ὰ8 .α σοᾶ, ἴο. Ττῦμ᾽ ΙΏΟΓΘ. 
ῬᾶτΑ]6 1 ΙΗ ΧΟ ΟΡΉΟΙ 5 δἰδιίοηιθηΐ, 
απὰ 1π6 Ῥίασθ τὐὰ8 α. ἡναγοθῖ... - 
χ ἴπ6 βαοπίθμσο: ς πα ἔθ ψοτᾶ 

ννγα5.. ἃ. Βοᾶ'' . {ὴ6 σορυ]δίϊνα -ν Γ᾽ 
ἐνγαιδι. 8 πα. ἴπΠ6 ἜΧΡΓΟϑϑίοπ “8. 5οα᾽ 
ἔοττα ποθ. Ῥγοαϊοαΐθ οὗ 1τὴ6 βοῃΐθηςα. 
Τη. {π6 οτὶρῖπδὶ ατοοκ {Π6γὸ ἰϑ. πὸ 
ἀοδηῖία ἀγιο]θ. ἀὸ (8.6) Ὀοίογο {}6- 
οδ' (σοᾶν), διᾷ 1 15. Ῥγθβιασηρζαοιιβ. το᾿ 
58} ὑπαὶ βυσἢ ἃ ἀθῆπιίο ἀγίϊοϊθ. ἴ5 το: 
θ6 υηδογδίοοα. 50. {ῃδὲ ἐμθ βρηΐϑθησθ 
5Που]α ἐμουοέοσο 06 ὑγδηβαἰθᾷ "'δ πᾶ 
106. ΝΥοτᾷ. νψὰϑ (οα. ΤΩ νου 
τθδη {πᾶς 1π6 ὑϑοσὰ ννὰβ 86. αοᾶ 
νν ἢ Βοα ἴδα. ἡνογᾶὰ νγὰβ βαϊᾶ. τοὶ 
Ὀ6.. ΤῊΪΒ 15. ὉΒΓΘΑΒΟΠΔΌΪΘ; Ζοχ'. ον 
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σδῃ. ἐμο΄ νοσὰ δ νυ] Πα: οᾶ δηᾶ 
αἱ 16 βαᾶσο ἰτπιθ. 6 παῖ βατὶς αοά ἢ 

- ΤΧΌΘ, οα. Ῥάᾶρο 18, στοοπ᾿ 5. Ηαπά- 
δοοῖς -ἰοὸ ἐμ 6 Οταπανῦ οὐ 18 ΟὙΘΘΚ 
Τοϑέαηιθηϊ. ΠΔ5. {πὶ8 ἴο “88. ὉΠ’ -[Π6 
βἰστβόδησα. ΟΥἨὨἨ τη6΄ δΥγίϊοῖο:. “206. 
Ἤδθηςσθ ἃτίβος {ΠπῸ σθῆθγαὶ τὰ]8, ἐπδὶ 
ἴῃ [16 5ΤΏΡΙΘ. βοπΐθπορ ἐἢ6 Θαθ]θοῖ 
ἴδακὸβ ἰπῃθ νιοὶ, -πθ - Ῥσθάϊοαϊθ 
ὉΤΩΣΙΒ το ΤΘ πα Ἴδοῦ 15. ἀοβ αιο ον θ6- 
οτο {πὸ τηϊηᾶ, {π6 ῥγϑαϊοδίθ βθῃῆρσ- 
811 ἀσποίος ἴῃ Οἷδ 55 ἴο ΨΠΙΟἢ {πὸ 
Βα θοῦ 15. τοξογεραᾶ, οὐ ἔσο ΜΏΣΟΩ 
ἴι 15. ὁχομαοα.᾿ Τῆδη (5 Παπάδοοῖ 
εἀἀ95 βοιῆῶθ βρηΐθηοθβ το: ἩΠαπ Γαΐθ 
{15 ΒΘΏΘΙΔΙ τ] Τρ τα ηρ δὴ δῃ- 
ἈΣΤΏΣΤΟΌΞ “ΡῬεράϊοαϊθ, βῦσῃ 85; “"ἸΩΣ 
ὙγΟΓΩ͂ 5 {σαΐῃ,". “6. Ὑνογᾶ ᾿ νγὰβ 
(οά;," “οᾶ 15. Ἰονο᾽᾿ ; δηᾶ ποχέ ἐπθ 
Ἡαπάροοῖς:. ϑαγ5: “δᾶ ἴμε ἃσίο18 
Βϑρι οσυρίσνϑα τι τὴ6 Ῥτοάϊοαΐα. ἴῃ 
{86 αὔόονθ σϑβθ, ῆ6. βαπίθηςθϑ. νου]ά 
πᾶνο τοδᾶ Ὑπυϑ:.. . ΤῊ ὙΜοτὰ 5 18 
τη, δὰ ποίμῖηρ οἶδα. δ ὍΘ᾽ 50 
ἀδεοτίθοᾶ; 16 Ῥγχζογὰ τραϑ {μπ6 θη 76 
σοαπιοαά, ὅπὰ Οοἅ αἀπᾶ Τίουθ. αὖὰ 
ἑασηδίσαϊ, 5ο᾽ ὑπμπαᾶῖ. 'π ἕδος ΤΟνΘ . 15 
αοἄ.᾽ Θάζῃ δὴ ὀχριαπδίίοις ἰβ5, πὶ ἰἴ- 
ΞΘΙ͂, Δὴ υπὶπίθηαθα δαχιβϑίοη δμδὲ 
6 ΜΟΥ ΟΥ 90Π}π 1:1 15 ᾿ηοΐ, [Π6΄ 
ΒΒΙΩΘ Βοὰ ἃ5 ἰμ6 αοῦ ἢ Βοτα 
{6 γ͵οτὰ ἰ5 βαϊᾷ ἐσ Ὅ6: Ἡθησα {π6 
ογοϊεεἰπρ ΟΥἨὨ {Π6- ΔΓΈΙοΪ6: ἴῃ -ἣθ Ῥγθᾶς- 
ἰσαῖθ ΟΥ̓ δ. “ἰῇ 16. Βαῃμέρηοσθ. 15 ΒΟ 
1ο- 6 ΟἿΪν. ἃ σθποταῖ τοῖο, δμᾶ ποῖ 
ΟὔΘ. {μηδ ΠοΙα5: βοοᾶ ἰῃ Θυθῆμ οδξο. 
Ομδ βιοῦ οα86. ννῆοσο {μαῦ--ΒΘΠΕΣΔΙ 
χαΐϊθο. ἄορα ποῦ ΠΟΙ {χὰθ 15. ΖΟΒῺ-1:1. 
ἘΠ6 ἀρῆπίΐθ ἀυίϊοθ “ἘΠ6᾽᾿ ννὰβ ἔπ γΘ 
ογαἰεῖϑα, θαξ: ποῦ δοοογάϊηῃρ ἴο (ῃδὲ 
Βοποχεὶ ταὶ; ἰδ ΜῈ. ποῖ οτηϊθᾷ 
σῖτα - π6, ἰά68- ἐμαὶ ὁ που ὃ6 
υπηδογβίοοῦ ὉΡ ἐπ6 τϑδᾶργ, : 

τ οσο ) θτθο ἢ Ὁγν, Α, Τ. 
Ἑοβογίβου" ΘΠ Π6 58 γυ8:- “ὑ“᾿αϑᾶ᾽ 
858 Ἰονο΄. ἅτε ποῖ σον Υ ΓἸΌ16᾽ ΓΟΤΎᾺΒ 
8ῺΨ ΤΟΣ ἴΠ8η ᾿Οοᾶ' 6πᾶ ΤΡ Οδ᾽ ὉΓΣ 
Ἴνοροβ᾽ δᾶ Ἤδ5}.". Ὁ. ΤῊΘ ΘΌσοποΘ 
οὗ πθ΄ δύτὶο16 ὭθσΘ 5 χὰ Ῥαγρόβα δ 
ὀββϑϑηίίδι το {πὸ (τὰς ἰᾶδθα:"" (Ῥαᾷθ8 
Τ68,. Α ᾽ σταγεαῦ Οὗ ἐδ. ΟΥ̓ΘΘΚ--Νϑιῦ 
τ ϑοίανηθη!) ΤΟΙ 5 Ἰδρ το τ  Π] Π} 85 
ἃ 1656 “οΣ ͵5. ζεϊϊονν αἰδοῖ 85 
88ονν παῖ ἴμο ἴσὰρ ἰά68. 15, ἈΘΌΊΘΙΨ, 
πῃ. Νοτγᾷ. ὁτ. Τιορὸς [51 ηοὲ αοᾶ Οὗ 
ἐδ Θοᾶ, Ραΐ 5 1π6 Ξοπ, οὐ Εοῦ, ἀπά 
ἤθῆσθ ἰ5 α Βοᾶ. Ταὶ ἰ5 ἢν, δ 
ΤΟΔῚ 111,2, ΒΘ. ΔΡΟΞΈΘ᾽ ΤΟΙ͂Ο ΥΞ ἴο΄ 

(οἄ 65 ἴῃ αοὰ δμᾶ ἴο. 116 ἡγΥοτᾷά οΣ 
ΤΟΡῸΒ 85 ἃ βοᾶ, ἴο 58ον -(πς ἀϊξέου- 

ΕΠ [.}.}} 1:4 ᾽ 
69:. 7:26, “40 

Θης66 Ὀοΐνροι ἔμπα ἔννο. ἜοΘ. μ6 ἄθ- 
᾿ἰθογαύοιν [οὐξ οὐαὶ ἴπ6 ἀσβηΐία ἀσίοῖα 
ἴῃ. 16. ᾿τραϊς δίς, ΏΪΟΗΠ ἀοσοσῖ 65 
ΨΈΟ οὐ νηδί ἋὯ6 -ν͵οσγᾶ (106505) νν88. 

οἤίἐρα. ὈΘΙογα ϑεός 1π:- [6 -Ὀτοραϊσαίθ 
ΟΥ Το 1:1 δοσογαάϊηρ ἴο. ἢ 6 Ξ,ΘΠΘΥΔΙ 
ΤᾺ16 τπδῖ ἴὁ ψὰ ποῦ προοᾶρα, Ὀσΐ 
Μοῦ 6. υπηδογείοοα. ΟΥ ρῬᾶρο Τ61 
Ἑοροσίβοη᾽ 5. ΟΥ̓ τ ΟΥ̓. ΒΆ 5) 5: “᾿ΑΙΩΟΏΡ 
ἴπ8.-:- δηοσιθηῦ᾿ ΨΓΙΟΙΒ ὁ ϑεός [δῸ 
ἐν 6.05} Μὰ ἀξόᾷ οὗ {μ6 Ροᾶ οὗ δὃ- 
Βοιαῖο τη ρΊοι.. ἴὰ ἀἰ Πσ Ο. ΥΓΌΤΩ 
1π6 "ΤΩ ΒΟΙΟΒΊΟΔΙ ροαϑβ,"". 50, ἴσο, 
σΌΠῚ 1:1..-2ὼ 565 ὃ ϑεός το αἰπύ ΡΟ ἢ 
Ζομόνδῃ Οσᾶ- ἔγοιη {μπ6. Ὁ ογα" (1,ο- 
8505) .δ5 8 5όᾶ, “6. ΟΠΪΥ.. ὈΘβοϊίθῃ 
Θοα᾽ 5. σ“0ὴ)η 1:18: 661}5 ᾿δἴτη." : 

Τὰ Ταγῖθοσ Ῥτοοῦ ἐπὶ Ὑπ6. οὐα {1 η5 
οὗ πο. ἀοδηῖζα, ἀυίϊοια ἴτι. ἐμ6. Ὁτϑαϊ- 
οδῖθ ΟΥὁἩἨ ΤΟΙπ 11 Ὅν ἴμ6 δΡοβἕ!θ νγὰβ 
ἀοΙ  Ρογδέοθιν τοϑδηΐ ἴο βῆονν 8 αἰ Τέοσ- 
Θἤςθ, νὰ αὐοΐο΄ ψπδῖ  Ὦγτ,  ἘΒοθοσγί- 
5ΟΠ’ 5 - ΟΥΑαΤΥΡΙΑΥ σαν ὁπ Ῥαβο ἸΤθΊ: 
“(Ὁ ΝΟΟΝΒ. ΙΝ ΤῊΕ ῬΈΞΡΙΟΑΤΕ. ἘΠ656 
ΤᾺΣ Ὠϑνθ [Π6. γίξοῖθ 8150.. 1 ὉδΣ 
ξοοϊποῖοι.. θεῖον ψ)α. σῖνο α΄ 1ἰ|ςὲ οὗ 
1τοχίβ ἴὰ ΦΌ μη ΔΙΟη6 ΨΏΙΟΩ. πᾶνο 6 
ἀδδηῖϊίδ. γεῖσος Ῥοίοσθ ῃ6. ποῦ ἴῃ 
τῶε φζχϑάϊολίθ.. ΑὩΝ σραᾶου ΔῈ [Ώ6 
αΥϑοκ᾽ ἐσχὲ οδη ΠΠΘΟΚ [Π656.: Εδ ἃ 
Δ ΒΘΏΘΓΔΑΙ- Τ᾽ ᾿. τηδᾷᾶθδ ἰδ. ὈΠΙΙΘΟΘΕΒΟΙΣΎ, 
ἴσῃ ΜῊ. γ88. ἴπ6. ἀσβηϊτθ ἀγς] 6 
υϑοᾶ- δοίοσα (π6 ποῖὰ π᾿ [6 Ῥτοαϊ- 
οδίδ᾽ ἴῃ Δ ἴμθβθ οα5657 ΑΠ]. 1815 
5Πονν5 {μα΄ {πΦ0’ οχαιτεἰρ οὗ {Π6᾽ ἅ68- 

«αἰΐα αγίῖοϊο 1 ἴπ6 Ῥγραϊσδέθ τπ8 56, 

σιοῖ δοοοχάϊῃρ ἴο ΔῊ ΒΘΏΘΓΔΙ ΤΌΘ, 

Ῥαΐ ἔοῦ 8. βρϑοῖδο. βῬυτροβο. ουίδιᾶθ 

{μα τὰϊθ. : ΝΞ ΣΝ 

9, 20, 21, 25, 49: 3:28: 4:29, 42; 5:85: 6:14, 35, 48,. 50, 51, 58, δ8, 
4τ'οΡ' 8:12: ΟΣ, 9, 11, 14, 24; 11:25, 51; 14:6; 15:1, 5: 18:38; 

20:31; οἶ:24. Τὰ πέ58 ουθο5 ἐῆ6 τοῖς ἰοχῦ 1565 πὸ ἀσδηϊΐα δρίιοῖθ, τ:... 
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ΙῃῈ οὖν ἔοοίποίΐοδ ὍΘΙΟ Ψἷὰ βὶνθ 
ΟἾΠΘΙΡ τοχὲβ ἴθ σ9ΟΠ ΟἿΪν ΏΘΓΟ [06 
Ῥτγράϊοδίΐθα ποὺ ἄοθβ: ποῖ ἤδνθ [86 
ἀοσβδηϊίθ αγίςο]θ. Τῇ ΔΗ ΟΠΘ ΟΑΓΟΙ ΘΟ ΞΙν 
ΟΥ̓ ἰΒ ΟΥΘΠΓΙΥ βὰν ἐπὶ {π6 ἀρβηϊτα 
ΑΥΟΟΙΘ νγὰβ οτηϊ ρα ἴῃ ἐπθθθ (οχίβ 
ΘΟσογαϊηρ ἴοὸ 1πῸ ᾿ΕΘΊΘΙΓΆΙ ΤῸ] ὉΝ 
ν ἢ ἴῃ ἀοῆηϊΐο ατίϊσὶθ ““ΓΠῸ᾿᾿ 15 
ἴο ὍΘ υμπάοχδίοοα, 6 ννν ἄο οΟὐγ 
ἘΠΡΊΙΒΩ ὑγδηβιδίουβ ἰπβοσὶ ἴῃ ἰῃ- 
ἀσθῆηϊξα δγίϊο!θ “δ᾽ Ὀδΐογα τὴ6 τὉγοᾶϊ- 
οδῖθ ποὺ δ Ψ9ῸΠπ 4:19, 24: 6:10; 
9:24, 25; 10:33; 12:62 Τὺ {π6 ἱπάρβηϊξθ 
ΔΥΪΟΙΘ οδη 6 ᾿ἰπβϑοσίθα Ὀθίοσο {Π6 
Ργβάϊοαΐθ πουῃ ἴῃ βοῇ ἰοχίβ, πὸ οὈ- 
θοοη οἐδὴ ΓΘ ΟΝ 6 Γαϊβθᾶ δρϑϊῃβί 
᾿ἰπβοσίϊηρ ἐμὴ ἰμάοβηϊθ ἀγίϊοϊθ “8 
Ὀοίορο ἴπ6 δηδυτησουβ. θεός ἴῃ {πὸ 
Ῥχϑαϊοδαίθ οὐ Ζ.οῆη 1:11 ῖ0ὺ τδκὸ ἰ 
τοδᾶ “ἃ δβοᾶ.᾽"" ἘΞΡΘΟΙΔΙν 50, βίησο 
811 116 ἀοσίσίης οὗ [Π6 βδογϑᾶᾷ 3. ρ- 
ζΌΓΟΒ Ὀθὰτβ οὐδ ἴπ6 σογγϑοίΐηρεβ οὗ 
τηὶβ. σϑμᾶροσίησ, ὙΤῊ6 ΡῬτοροβιτου 
“ΑΒΑ͂ 186 ψΟΙΑα,: ννὰβ ἃ βοᾶ᾽ 15 ἃ σοῃ- 
ΝΟΥ 016 οὔθ᾿ Τῆδί ἰς, Ὕὸ' σδὴ ὕὉγοῦ- 
ΘΕΙ͂Υ τοϑδᾶ ἴἴ: “ΔΑ ροᾶ νγ8ὰ5 ἴθ νογά,᾽ 
ΟΥ “1Π6 ΨΟΓΪΩ͂ ννᾶ5 ἃ Βοά." Βοίῃ δ .6 
Θαῦδ!ν ἴταθ. 

ἈΑεὶδ 20:28 --- Σ ἐπα 
(διὰ τοῦ αἵματος 

(γδιησηδοδ!ν, ἐπ|15 Ῥαϑϑαβο σου] 
Ρ6 ἰγαῃβιαῖθαᾶ, 85 ἰῇ {πθ πο ΨΦαγηθ8 
Ῥογβίοπ δὰ ϑομαν Μογϑδίοη, “ν᾿ τῊ 
ἢἰβ οὐ Ὀϊοοα, 1ῃὴ 500 ἢ οᾶ56 [6 
νΟΥ56 ψου]Ἱᾶ 6 βαυίηρ ἐπδὲ ἀοἄ Ρυτ- 
Ομ κἰβ σοηρτοβδίίοῃ ἢ ὨΪ5 
ον Ὀϊοοᾶ. ΤὨδι 85 ὈΘρὴ ἃ ἀππῆσυϊέ 
τηουρηῦ νυνὶ τάδην. Τμδὲ 15 ἀουθῖ- 
1055 ΨΥ ΑΟΌ δμῃᾶ ἐμ ϑυσίδς Ψοσ- 
σοῦ (Νοβίοσίδιη τηϑηυβοσχὶρῖθ, ἢ 
ἱταροσίδηϊ ΤΠΔΥΡΊΏΔΙ τοδαϊηρδ Οὗ {π6 
ἘδυκΙοῖδα ον] 0.) ἤδνθ ΤΏΘΙΓ ἰοχῖς 
γχοδᾶὰ “Ἃ6. σοηρτγοραῖίοη οὗ {π6 
Τιογὰ,᾽᾿ ᾿πδίθϑαᾶ, ΟὗἨ “16 σομδτθβϑίϊοη 
ΟΥ αοᾶ.᾽᾽ ὝΠΟ Ῥεοβδηϊία ὥντῖαο Ψοσ- 
5ΒΊοῃ τϑϑᾶβ: “πὸ οοπρτθρδίίου. οἵ ἐπ 
Μοββίδῃ [ΟΓ, ΟΥ ΟἾΣΙ51]7.᾽ ΜΜΏΘη {μ6 
τοχὺ τϑδᾶξ [δὶ ννᾶν, 1ἴὖ ἔσθ ηθ 5 0 
αΙσυΙν Τὸν {πὸ τοδαϊηρ, “ὙΙ Ὠἰϊπ 
ΟὟΗ ὈΙοΟΩ͂.᾽᾽ τος ᾿ 

Ἡΐοννενοσ, ΒΝ τοαὰ "Ὁοᾶ’ (δτ- 
{{01816)}, ἀπ {πμ6 οτγαϊπδτν ὑσγϑὴ518- 
τἴοὰχ ψΜψου]ᾶ τὰθᾶὰ ἴο 58. -΄Οοἂ᾽5 
δΙοοᾶ," ᾿ 
ἜΠ6 ἔννο ὑγΓοῦ ΊΘϑοσὴΘ ΕΥθοῖς ψοσαβ 

ΝΥ ε οδηποῖ οἰδίπιη ἴο 6 186 Βχβὶ 
ἴο ΤΟΠΩ͂ΘΙ [ῃ6 Ξρηΐθῃοθ ἰῃ ΦΖΟΒῺ 1:1, 
“ΔΩ [86 νυ ογα ννᾶβ ἃ ροᾶ.᾽᾽ ὸ πὰ 
8. ΘΑΙῚΥ ΡῈ αἰίοη τοδὰβ {Π8} ὙΘΥ, 
ΠΆΤΛΘΙν, 6 Νϑιυ Τδίαγησηξ, ἔπ απ 
Τριργουθᾶ οτϑίοη, ὩΡΟΉ ἐμπ6 Βαϑι5 Οἵ 
Ατὐοπδίβηορ Νϑιυσοτθ᾽8 Νϑιῦ ΤταΉ8- 
ἰαίϊοα: υὐἔὦὃν ἃ Οογτοοίθα Ἴαξ, 
φτιπέσα ἴῃ Τοπάοπ, 1808. Τὶ τοηᾶοῦξ 
ΦΌΒη 1:1: “Ἴμ6 νοσὰ νγὰβ 'ἰπ τῃὴ6 Ρ6- 
ΒΙΛΆΙΩΡ, δῃᾶ ἰῃ6 Μοσγᾶ ννὰβ νυ ἱτἢ 
(οᾶ, ἃπᾶ ἴπ6 ψοζὰ ννὰ5. ἃ βοᾶ.᾽᾽ 

Αἴ Δοὶβ 28:6 νγθὸ ἢδνο ἃ σᾶ56 Ὀ818]- 
1ϑ]πρ ἰπδὶ ΟΣ ΦΟΏΠ 1:1, νυ ΘΧΘΟΙΙΝ 
6 ϑαζῶθ τγραϊσδίθ σοηπί ΓΟ 0, 
ΠΔΤΉΘΙν, ἢ 8 ΔΠΔΥΉσΟΙῸΞ ϑεός. 
Βαϊ πόσο τἴῃ6 Κίπο σαγηθδ γογδίοη, 
͵Απ Απιουίσαηπ, Τταπδιαξίοη, ΜοΙδις 5 
ἰτϑηβιδίίου, π6 Εουϊδοαά Βιαπάατα 
γογϑίοη, ἰμθ ΨΥ ϑἰτη Βί6Υ ὙΘΥΒΙΟΝ 
(1948, Ἰοπήδῃ Οδίμοι 9), Ε'. Α. ϑρϑῃ- 
ΟΟΥ 5 ἰγδηβιδίίοη (1946, Ἐοσδη Οδίῃ- 
ΟἸΪο), οδἷσ., 8ἃ}} ἰσϑδηβίαΐθ ἰΐ, ποῖ, “ἢ 
νὰ5 Οἀοᾷ," Ὀσΐ: “ΔΘ ννὰ5 8 βοᾶ.᾿᾿ 
ΜῈ φασὶ ᾿υπυβοδίίοη ἔτομη ἴῃ 6 
Οτροῖκ τοχὶ οὗ {ῃ6 ᾿ηδρὶτοᾶ Θουὶρ- 
ἴυγος ψὸ ἢδᾶνο. τοῃᾶρσγοα ΤῸμη 1:1: 
“ΑΔΑ͂ ἴμ6 ὕοτᾶ νγὰβ ἃ βοᾶ.᾽ 

ΒΙοοά οὗἉ πὶ ον [5027 
τοῦ ἰδίου, Οτ6 6 Κ) 

ἮὮΘΙΘ 8716 τοῦ ἰδίου (ἴοις ἐ- αἰ" ΟΠ). ΤΆΘΥ 
ἕο ονν τὯ6 ῬΠΓΆΞ6 “ἢ (6 ὈΙοοά." 
ΤῊ δηΐίσο οχρχγοϑβίοη οουἹα {ποτο- 
ἔοτῦο Ὅ6 ἰγδῃβιαίθαᾶ “ντ [πΠ6 Ὀ]οοῦ 
Οὗ πἰβ οννη.᾽ Αἰ που ἴῃ [Π6 ΒΙΠΡῸΪΙΔΓ' 
ΠΌΡΩΡΘΙ Μοῦ 6 υῃδογείοοᾶ. ΔΕΟΓ 
“Ἢ οὐ, ̓ τηοβί ΠΚ6Ὶν (οᾶ’ 5 οἸοβοϑί 
τοϊαῖϊίνο, Ὧ15 ομ]Ἱν-ϑροίθη ὅθ 9 655 
ΟὨσῖδῦ. Οἡ {π1ὶ5 ροϊηΐ 1. Ἡ. Μουϊΐου 
ἰὴ Α Οτγαγπλαῦ οὐ Νϑιυ ΤἸοβίανιθηξ 
ΟΥθοκ, ΨΜοϊυθ 1 (τοι ΘΡοσΏ 68), 
1930 φαΐτίοη, βᾶνβ, ἡ ρᾶβο 90, Ρδγδ- 
ΕΥΑΡῸ 1: “᾿Βείοσθ ἰβαν πε ἴδιος 
[32α1τ 058] δοΙηοίηϊηρ 5ποι]αἃ 6. 5δῖα 
δροιΐ ἴμθ 86 οὗ ὁ ἴδιος [πο {΄α 08] 
ιϊπῃουΐ ἃ ποῦ ΘΧργθοβρᾶ. ΤῊϊ5. οσ- 
ΟΓ5 ἰπ ΘΌμπ 1:11; 18:1; Αοἷβ 4:28; 
24:23. ΤῺ {086 ΡῬΔΡΥυτὶ νὰ πα πῃ 
ΒΙΆΡΌΪΔΙ δρᾶ {πὰ5 ἃς ἃ ἰθγίὴ οὗ δθῃ- 
ἀρδγσηθηΐ ἴο ΠΘΩΓ γοἸδίϊοηθ:. .. ἴΙ͂ῃ 
Τὴ Εροϑίίου ΨΊ. 111. 21ΤΤ 1 νοητυτοᾶ 
ἴο οεἰΐθ [15 δῷ. ἃ Ῥοβϑί Ὁ16 θβησουχζᾶρθ- 
τηρηΐ ἴο ποξθ (ἰποϊυδῖηρ Β. ΝΥ 6155) 
ΨΜ 00 -ΨοΟυΠα ἰγϑηϑιδίθ Αοΐβ 20:28 ““ἢρ 
ὈΙΟΟᾶ οὗ οὔθ ΨὯΟ νὰβ ἢΐϊθ. οὐ. ᾿᾿ 

ἃ ὥομῃ 4:19, 24: 6:55, 10; 9:5, 24, 25, 28; 10:12, 33, 36; 11:49; 51; 12:6; 
17:17: 18:37, 38: 19:12, 21. 

16ῖ ΟἿΤ ΤΟβᾶΘσΒ σοηΐγαβϑί {ῆ6 ὑχϑάϊοδία οὐ Το 4:24 ψ τ ἰΐ5 Δηδείητουβ 
ΒΌΙΙ Ὁ ἀρϑίηξί ἐμαὶ οὗ 2 ΟΟΥΙΠΕΗΙΔ 5 3:17 ΜΙ] 15 ΔΙ ΙΟΌΪΑΙ “ΒΡ στ τ." 
ΑἸΙδο ποίθ 2 ΤΠθαϑδιοηΐδης 2:4 ῖῖῃ 115 ΤὮΓΘΘΟ υ865 ΟΥ ϑεός, ψΏΟΣΟ ΟἿ] 
ἴ86 Βθοοῃᾶ ΟἿὯΘ ἰβ δυ(σ8γ., ΑἸσδο σοπίγασί Ιϑϑαίδῃ 46:9 δῃᾶὰ 45:22 Μῖϊ 
ΠΟΙ. τς ϊσα]ῶῦ ϑεός (0 ΧΧ) δρδϊηξὶ ἘΣΖΟΚΙΘΙ 28:11, 2, 9 δῃὰᾶ Ποβοὰ 11:9 
1 ἘΠΟῚΣ ΔΑΓ ΓΉΤΟῸΒ ϑεός (ΠΧ Χ). 
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Μοδαῖς᾽ 5 ΒΙ016 ἐγαηϑιδίϊοι οἱΐηρα ἴὸ 
ἴὴὼ6 αρονειλοηςἰοπρᾶ ΑΟν παι 
τοδαΐϊηρ οὗ “Ἃ1Π6 Τιογᾶ,᾽ ᾿ηδίθδα οὗ 
“Οοὔ;,᾽ δηᾶ ἰγαηϑιαῖθο: “6 σμυγοῦ 
οὗ {ῃ6 Τιογᾶ ννῆΐϊοῃ ἢ6 Ὧδ85 ΡυΓΟηδΞθᾶ 
ὙΠ ὨΪ5 οὐ Ὀ]οοᾶ.᾽᾽ ΤῊῺ6 ρυϊδοα 
Βιαπάσαγτα Ψογβίοη, (1946) ἄοοθς 1ἴπ6 
ΒΘΙῺΘ δΔηα Γγοδᾶβ: “ἋὯ6 σΠΌΓΟΙ οὗ {Π6 
Τιτὰν ψῃΪΟῇ μα ονίδί ρα ο Ηἰτηποῖ 
ἢ 5 οὐ Ὀϊοοά,Τ"" πὶ ἰῃ ἰδ 
ἑοοϊποίΐο5 ἰδ ξᾶγνϑ: "ὉΜΘΩΥ δηοίθηΐ 
δυΐϊπον 165 τοαὰ οὐ Οοα δῃᾷ “"τοσ 
«οἷ ἐπ Ὀίοοα οὐ μιῖ8 Οιρη.᾽ Τὶ σἂΡ- 
11411ΖῸ5 “ΟὌννα,᾽᾿ Ὀαΐ δα πὸ ποὰῃ 85 
ἃ βυβξβοβίίοι οὐ το αοα᾽ 5 οὐ ΟἿ8 
νγ 85. 

ὌΓ. Ἐ. Ἐς Μοντπλουῖῃ ἴῃ Ηἷβ σαπϑ- 
Ἰδθοη. βάνβ, ἴῃ ἃ Τοοϊποίΐβ οα Αοΐβ 

20:28: “Βαϊ 18 1πὴ6 οΥτἱρίηδιὶ ἰοχὶ ννᾷ8 
6 Ὀ]οοᾶ οὗ ΗἨΐ5 ον ϑοη;, ἴῃ ἐπθ 
αὐϑοὶς {πΠ6 Ιαϑῦ ἔνγο 5Υ118}165 ΟὗὨ νη 
[αὐ ον} τθ 811 Ὀαΐ ἰἀθητ|081 νυἱτ 
ἴπ6 ΣΟ ον ΠΡ ἔνγο ΞΥ]18165 οΟὗἨ “ΒΟ π᾿ 
[᾿ιοῖ ομ1, δηα ἴπθ 56 Ἰδίξοσ τϑν, ὉΨΓΥ͂ 
8 ΤΑΙ Π1ΔΙ ΞΟΌΤΟς οὗ σογχυρίίΐομ, δανε 
Ὅδθθῃ ϑδοοϊάθῃΐδ!!, οταἱ οα," ΤῊΪΞ 
ἌΡΥΘΟΚ ψ ἢ Ὅν. . Ο ΚΎΔΡΌΡ᾽ 5 5ὺ8- 
ξεϑῦοι τὶ “ΞΟΠ 5 ἴῃ ἴπ6 τοὶ 
ΟΧΙ, : 
Ὗνε ὕδνϑα σχοϊδϊπρᾶ ἴπῸ ΝΒ τϑδάϊησ 

οὗ [26 δγίἰσυϊδίο Θεοῦ δηᾶ δνο στϑῦ- 
ἀογοᾶ [6 ρδβϑᾶθο {{0Υ8]}1γνγ, δᾶδϊηθ 
ΘΟΣ᾿ ἴῃ ὈΓΣδΟοϊκοῖς δὐξον τς ἰδίου ἴὸ 
τοδᾶ: “16 σοηρτορδίίοῃ οἵ (σοῦ, 
ὙΠΟ 6 ρυχομδξραᾶ νυ [Π6 ὈΙΟΟΙ͂ 
οὗ πἰβ οὐχ [50Π}.᾿’ ᾿ 

Ἐομλδη5 9:5 -- “αοὐ ψ80 5 Ὄνϑὺ 811} ΒῈ Ὀ]6 δέ ἔόσγονοσ. Ατηθη. 
(ὃ ὧν ἐπὶ πάντων, Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν,---Υ6 61) 

ΤῊ6 Κὐηο σαι γογϑδίοη, αἱ Ἐο- Ὧν. Ἐοθοσγίβοῃ σοσησηθηΐβ οα Μοιὶ- 
ΤΑΘῺ5 9:5, τοϑδᾶβ, ἰθὰ ρΡᾶγί: “Ὁμγιδὲ τοπ᾽5 Ῥοβίτίουη δὲ ἘΒοιηδηβ 9:5 δηᾶ 
ΟΔΙΉΘ, ὨὮΟ 5. ὌΝΟΥ 811, οα Ὀ]Οσσρα ξαυβ: ᾿Δ5 15 Ψ6Ὶ1] Κπόον, {πὸ ἀϊἔ- 
Το ὄνου. Αυθη. 1. Η. ΜΜουϊῖοι 4150 οἷν ὭρσΘ ἰβ ἃ σχηδίϊζοσ οὐ οχϑρϑϑὶβ 
ἴδικοβ [πΠ6 ἄρονθ σοὶ Ρᾶββαβθ ἃ58 ἃ δηᾶ {π6 ρμυποίαδίίζοη ΟΥ {π6 δαϊζοῦ 
ΓΘ οθθηςα ἴο ἐμ6 Ομ σὶβὲ ταθητοπθαᾶ πὶ Μ0}11 -Ὅ6 τηϑᾶβ δοσοχγαϊΐπρ ὸ Πῖ5. 1Π6- 
106 βϑῖὴθ νϑῦϑδθ δηᾶ βᾶνβ: “Οἡ [Πῃ6 οἹορυ. Βυΐ Ὁ ΙΔ. 6 5εια ἴῃ γε 
ΟΥΟΔῚ ρᾶϑϑθᾶθσθο Εουδηβ 9:5 566 ἔπαί ἴῃ6 ἡδίυσγαὶ νὰν ἴο ἴδκθ ὁ ὧν 
ϑαῦᾶαν δηᾶ Ηρδάϊδτη ῬᾶβρῈ 235 ἔ,, δῃᾶ ϑεός ἰ5 ἰῇ δρροβιίίοη ἰὸ ὁ Χρι- 
ΨΨΊΠ ὙὙΒΟΤᾺ Σ ἄρταθ, ὑβουρ {π 8:-ὀ στός,᾽᾿--Οταηνηναῦ,, ῬΒ6 1108. - 
δυταθηῦ ἐπα Ἣδ ΨΠῸ 15 οᾶ ονοσ νγε ἰδκθὸ 1πῃ6 ρδϑβαρα ἃ5 ἃ σϑίει- 
81, ΜΟου]ᾶ ἤᾶνα ἴο 86 ὁ ἐπὶ πάντων ρῃσρ ἰὸ αοᾶ δπὰ δὲ Ῥχσοπουποὶηθ 8 
ϑεός τη θ}ῃϊ ῬΘΙΠΔΡ5 86 ταθί Ὁ ΔΡΡΙγ-ὀ Ἠ]οββίηρ ὍΡοη πὶ ἴῸΥ 1Π6 σον: βίοηβ 
ἴῃρ ἴμ6 ἰἄϊοτὴ ποῖρα ονο ον Αοῖξ, 
ν]Ϊ ἃ ἀϊέργοης πάηοθ. Θεός τῆᾶν 
511} 6 βυθδήθοῦ, ποῖ ὑγράϊοδίθ, νυνί ῃ- 
ουύ τηδκίηρ ὥν οΐοθθο: ἴῃ6 σου- 

7αϑὲ πδιηθᾶ ψῃϊο Εδ Ὧ85 τηϑᾶρ, δηᾶ 
ᾶνθ 50 τρηᾶδογοᾶ [ἰ: "αοᾶ ψγνῆὴο [15 
ΟΥ̓ΘΕ 81 6 ὈΙοϑῖ ΦΌΥΟνΟσ. ΑἸθη.᾿᾽ 
ΤῊΘ ΒΥΔΙΏΤΩΔΙ Οὗ ἴπΠ6 ατϑοῖκ ἰοχὶ δᾶ- 

βοουβπθεβ, οὐ Ἑχοάυβ 9:14 [ψΏΒΤΘ χη Οὗ ἐηῖ5. Απ Απιοτίσαη Τταηδῖα- 
Ὁ ὥνοῖ ΑΜ οὐσυχβ, ΣΧ ΧῚ ταϊβας πρῃ, ΜΟΙ 5. ΒΙΌΙ6 ἐσδηβιδίίοη, ΓΑΙ τ δοσουπὺ ον 115 ᾿πβοσυτίοιι. Τῇ ἰ5 ᾿ οΣ ᾿ 
ἘΧΟρ βία Σίμου μαι στδπσαδν Ἡίοῃ 1.6 Εὐσογϑίαθ Νϑιυ Τοϑβϑέαηιθηξ διὰ 
ΤηΔΪζ65 1[}6 τϑίθσοποθ ἕο Ομ σίβὶ ὑσοῦ- [88 οϑυϊδοα Βίαπάατα γ᾽ ϑγδίοη ΔΕΥΘ6 
ΔΌΙΘ.'--Οταηυιαῦ, ΜΟΙ. 1, Ῥαθθ 228. ψἹ ὰβ 1ὰ [815 ΤΟ ἀοΓΙ ΠΡ, ᾿ 

1 (ον πεῖδη5 16:17 --- “Ῥτοβοποο᾽ἢ, 
(παρουσία, Ῥατ'΄ Οἱ 8 α, ατεοκ; Ῥταθδθηίία,. Τιδῖῖτι ΨαΕδίθ) 

ἘΠῸ ἰομᾶάθποΥυ Οὗ τὴν ΥΔΩΒΙΔΙΟΣΒ ΓΠΐδηβ 10:10, 11 δηὰ δ ῬΏΠΊΡΡΙΔη5 
5. ἴο τϑηᾶθρ 1ξέ ἤθσΘ “ΟΥΑΙ ΟΥ 2:12, ἐμθ ἸήΘΔΏΪΩΡ οὐ φατγ' ον 83) α 
ΠΑτΥῖνα]." Βα τσουρβουΐ {86 24 ο6σ- 15. 50 Ὀϊδίη παῖ ἰδ ἴα Ὀθνοπμᾶ ἀΪ5- 
ΟΌΤΤΘΠΟΘς οὗ πὸ ασθοὶς ψψοσγὰᾶ παρου- Ριϊ6 ὉΡ ΟἾΠΕΙ ἰΥδηϑιδίουβ. [{ 15 ἔσο, 
σία (ρατ' οὐ 81), ἔτοτη 1|(5 Βτϑὶ οο-ς 85 βῆονγῃ Ὁν Ὁτ. ΑἀΟΙΡἢ ΤΙ βϑιήδηῃ. 
ΟΌΓΥΘΙΓΟ δἱ Μδίίμον 24:38 (ο ἰΐβ Ἰαϑὲ ἰπ- ἷὶβ Σἴσθξ ἤτοτα {88 Αποϊθηΐ Βαϑβὲ 
ΟΟΟΘΌΤΤΘΠΟΘ δ 1 90 Ππ 2:28, Ὕ πᾶνθ οὔ. ῬΡᾶβοβ 8608, 369, [δῖ ἔγοπι [16 
σΟΙΒἰϑίο ΠΟΥ σοηογρᾶ ἐς “ῬΥΘβθησο.  ῬίοΙοσηδὶς ρουϊοᾶ ἄονψῃα ἰπίο. ἐὴ6 2πηᾶ 
ἘΎΟΥα {Π6 σοΟΙΏΡΑΓίβοῃ οὗ ἴπ6 Ῥατοῦ- ΘΗ ΑΔ... ομδ οὐ {πθὸ Ἐϊαβίθση 
δα ΟΥἩ 1ἴΠ6 50. ΟΥ τῇδ νι [η6 ἄδν8 ἰθοῃηῖ 81 ΤΩΘΔΏΣΗΒ5. οΟὗὐἨ φατ'οι 58) α 
οὗ Νόδῃ, δ Μαιίπμονν 24:371-39, 1 15 Ψγὰ5 ἴΠ6 ΥΤΙν Δ] ΟΥ νἱβί: Οὗ ἃ Κίῃρ ΟΥ 
ΟΣ ονίαθηΐ ὑπαῦ [Π6 τιθδηΐηρ ΟΥἨ ΘΙΏΡΟΓΙΟΣ. ἘΟΥΨΟΨΘΓ, {815 ἄοθϑ ποῖ 
{μ6΄ ψψοζτᾶ 15 ἃ5 νγ πᾶνο γσϑῃάοσχγοα 11. θην Οὐ αἴβρτονθ ἰπαὶ ἴη {πὸ Ομσίδ- 
Απᾷᾶ ἔτγοχῃ {μ6 σοηΐσαβι ἐμδῦ 15 τηϑᾶθ [ἴδῃ Οσθοὶς Βογι ρίαγοβ 1Π6 Ψψοτὰ Π85 
Ῥοίνγαθῃ (ῃ6 Ῥγέβθῆοθ δῃᾶ [{Π6. 80- {μ6 ὕλθϑηηρ Οὗ ῬΤΘδθησΘ ὙΠΟτΘ ἰΐ 
56Π06 Οὗ [Π6 δροβίῖίθ οί δ 2 ζοσίῃ- 15 υϑϑᾶὰ ἴῃ σοπηθοίίΐἯοη νὰ “658 
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ΟἸγχίβὶ δῃᾶ οἴμουβ. ΤῸ ὑσονθ νῆδί ἃ 

ψψογαὰ τθϑη5 {πῸ᾿ ϑογίρίασαὶ σοηΐοχί 
ἰς ΤΌΤ ἀροϊβίνθ ΤΠ ΘῺΥ Οὐΐβ᾽αθ 

Ῥαρυσὰς ϑᾶρο ΟΥὐἑ {π6 ψοζγὰ ἴῃ ἃ 

Τροθηῖο δ] γα. ᾿ : ᾿ Ν 
. ἘΌΥΤ. 186. αὐἱοῖ. τοέθσομοθ ὉΥ ΟἿΓ 

Τοδάοσϑ. νγο ἰδ. Ὀθ]ονν ὕπθ 24 οεσαζ-: 
ΤΘΠΟΘ5 ΟΣ ραγιοι 8'α 85. τοπθσθα ἴῃ 
ΟἿΣΓ νουβῖοις: : νου 

Μεαῖξπενν . 
24:3 νῆα ΨὮῈῈῚ ὍὈ6 {πὸ 5'βῃ. Οὗ γΟῸΓ 

ες ὈΓΣΌΒΘΠΟΘ .. .᾿ ἐνοος ὑπ 
24:21] 50 μα φγϑέθησθ οὗ ἐπ6 ᾿ΞΟΩ Οὗ 

; ΤΆΔΕ ΨΜΙῚῈ Ὅ6. --. .Ν 
24:31 380 1η6. ὑσϑϑθηῆσθ. οὗἩ {πὸ σοῃ οὗ 

κεν τ Δ ΜΨΠηΗ]Ι Β6..- -  .. 
24:39 50 ἐπ6 Ὀχϑβθηοὸ οὗ ὑπὸ ϑοη οὗ 

Ιλ ΨΜΜ111 6. 

1 σον πεπίαηβ ὦ  " πο 
15:23 πόδ πὴῸ0 Ῥεϊοπρ ἴο Ομσίβι 

ἀατπρ Πἷὶθ ὉΓΈΘΘηςΘ.. Ὸ 
16:17}1 τοϊοϊσθ Ὅν {π6. Ῥτθβθησθ οὗ 

ο ΘΙΘΡ δὴ δ5 δ πᾶ - : 

2. σον πεμίϑηβ᾽ ΣΡΉΥΩΣ βν ον ᾿ 
1.6. οοτηζοτίοα᾽ ὰ5 ΌΥ ἴῃ8 ῬΤΈΒΘΏΘΘ 

ἦς ΟΕ ΤΙδ:: . Ὁ : 

Τῷ γοῖ ποῦ 8ΙΟΠΘ. ὈΓ: ἷβ ΡΓΌΘΘΙΟΒ; 

εὐ ον δα} 8150 τς ΜΝ 

10:10 Ὀαϊ: 5. ὈΓΘΒΘΩΘΘ: ἢ ῬΘΥΒΟΠΤΙΞ 
μοὺς ΜΘῈΚ 88 -.,. τ. το ν ὦ 

ΡηΠρΡρρΙ 8 πη 5 
1:26 ὉΡ ΤΘᾶβοῖ :-ΟΥὗἨ ΠΊ6 ΠΤΟΌΡΗ ΤῊΥ 

᾿ ῬΓΌΒΘΩΟ6. δρ 81 ΜΙ νου. 

2:12 ὩὨοῖ Δυσηθ ΤΩΣ ὌΓΘΒΘΠΟΘ. ΟἾΪΥ, 
Ῥαΐ Ὅονν ΤΠ. ΤΊΟΤΘ : 

1 Τηθϑβϑαίοηΐαπθ 
2:19 Ῥοΐοτα οὖσ Τωοσχᾶ 96β8. δ 815 

ΠΣ τ τ οι τῇ ΝΕ ᾿ 

3113 δὲ [μπ6 ργόβθῃσο οὐ οὐ Τιοσζά 
72 6505 ΙΓ 411 Πῖ5 ᾿ 

4:15 ᾿ἱνίπρ πὸ βυτγνίνα ἴο ἴπΠ6 ὕΧΕ65- 
᾿ Θῃς6 οὗ [μ6 Ττογὰ ᾿ 
5:23 Ὀϊδτηθ1655 δὲ ἴπ6 ὍὌσθβδθῃοθ οὗ 

᾿ οὐχ 1ογὰ σοϑὰς Οσιβῖ, 

2. Τμοϑβϑαϊοηΐδη8 ΝΕ 
2:1. τοβρθοῦηρ; ἴΠ6 ὈΥΘΒΘΠΟΘ ΟὗὨ ΟἿΣ 

τς Ιιογᾶ, 96505. ΟὨσΣΙδΙ απ. 

2:8 ἴἰο ποίΐμίπρ ὉΚΥ {86 τηϑδηϊζθϑία- 
ΝΣ τίου ΟΥ 15. ὈΥΓΘΘΘΙ͂ΓΘ. 

2:9 Βαυὶ {π6 ἸαννΊθ 55. ΟΘ΄ 8 ῬΓΈΒΘΙΟΘ 
15 δοοογάϊῃρ ἴο {16 

ψαίηθ5. - τεμν Δ αδος . 
5.7 ὈΤΟΙΏΘΥΒ, ΠῚ} Π6 Ὀσθβθηςα οὗ 

. {πη6 Τιογᾶ. Τοῦῖκ! ᾿ ᾿ 

5:8 Ῥροόδῦβο {π6 Ῥσόβϑθῃσθ. οὗ {πΠ6 
Τιοτα. 888. ἄσϑννῃ 6105. . 

2 Ρεῖοῦ “ὃ -. τ: ΝΕ 
1:16 1π6 Ῥονψ δὲ δ Πα ὈΣΈΞΘΠΟΘ- Οὗ ΟΤ᾽ 

᾿ Ττιοτὰ 7265 ὺ5 ᾿ ᾿ τον 

8:4. -ὙὝΝΏΘΥΘ 5. 115 ῬΧοσ 56 ὉΓΘΕ- 
ες Θη66 ΟΥ̓ ἢΪ52 ΕΝ : 

3:12 οἱοβξδ. ἴῃ. τοϊηᾶ 6 ῬΥΌβθηοα οὗ 
᾿ τῆς ἀδύ οὗ “επονδῃ, ΗΝ 

Ἵ σομη ἦτ τὸ οἷ 
2:28 ποῖ δὰ 5ῃδιηθᾶ αννᾶν ἔγοσῃ ΠΪμΣ 

δῇ ὨΪβ. ὈΧΘΒΘΠΟΒ.. . 

ῬΑΠΙρρίδαβ 1:23 -- “δα τεϊδαβίῃρ τ 
“" (τὸ ἀναλῦσαι,. ατ66 Κ) ᾿ 

ΤῊΘ6 νΟΓΡ απα μ8αὶ 15. υϑρα ἃ5 ἃ 

νοΓθ8 1 ποὰρ ὨΘΓΘ. Τὸ Οὐσυ8. ΟΠΪΡ 

ὉΠΟ6 τηῦγο ἴῃ {πὴ6 Ομ βίίδη αΥθοκ 

Θουρίτο5, πᾶ {π8,15 δὲ 10Κ6 12:86, 

ΜΜΏΘΓΘ οἶδ σοῖουβ. ἰο ΟὨσΙβ᾽᾿ 5. τοΐαστι. 
Ὑμ6 τοϊαῖθα ποὺὰμ (α΄ πα’. 818) οὐ- 

ουὐτα Ὀυξ ὀπόρ, δὲ .2 Τἰπιοίην 4:6, 

Ὑ ΏΘχΘ [86 Δροβϑίῖθ βᾶυνβ: “ἼΠ6 ἀπδ, 

{ἴχλθ ῸΓ τὰν το θα βιτρ 15. τσ ΘΠ." 
ΑἹ Ίλκο 12:36 νγο ἢᾶνα τοπάοσρᾶ [ῃ6 
νΟΥῸ ὙΘΓΌΣΙ᾽" ὈΘοδϑο ἰ ΤΘΙΘΥΒ ἰο᾽ 

{πὸ- Ὀτδακίὰρ. νὰν δηᾶᾷ ἀδρασγίξηρ οὗ 

πὸ βουναηΐβ᾽. τλαϑίοε ὔτοση {πὸ ννοϑᾶ- 
ἀϊηρ «Τοαβὶ, 50. ἀἰββοινίηρ {π6 ἐθδβί. 

Βαΐ ποτ δὲ ῬΗΣΡΡίδπβ. 1:23 νγα ἤδνθ 
ποῖ τοπάογοᾶ ῆἴ-. νΘΓῸ 85." ὙΘΊΏΤΩ- 
ἸΏ ΟΥ “ἀορασιηρΡ,. Ὀπύΐ: 85. τα- 
Ἰοραϑίηρ."" ὙΠ6 τϑϑβου ἰ5 ἰδδῖ. {Π6 
ννογὰ τὰν 'σοῦνον. ἴνο Τπουβ δ, 1Π6 

δΡροϑῦϊθ' 5 οὐ ΤΟΙ βίηρ το. 6 δ 2156 

ΟἸτῖβο αἵ ἢἴβ τοίυσηῃ δᾶ δ150 {πὸ 

Τιογᾶ 5 τορι ϑδϑδίηρ ΠΙτΞΟΙ ἔσο [6 

ἘΘΑΥΘΠΙν. Τοβίγαϊηβ 8 Πα ΣΘΓΓΠΙΠΡ ἃ 5 

Ἐφ᾽ Ῥχογββᾷ.: : , ᾿ 
ΤᾺ ΠΟΙΌΣ ἰ5 π6 ΔΡΟΒΟΘ ΠΘΓΟ βᾶν- 

1ὰ5 ἰμδὲ ἰσχητηθάίδίοιν αὐ μἰ5 ἄθαίῃ ἢ6 

ψουϊὰ 6 σῃβηρρά- ἰηΐο βρὶσῖς ΔΠᾶ 
νοι 6 νι ζ( σῖβί ἔότονου. βθο ἢ 
Βοιηρ ἴο 6 νὰ ΟΠγὶβὶ ἐπθ Τιοτᾶ 
Ὑ11 τε θ6 ΡΟΞΒΙΌ]6 δ ΟὨΣΙβ' 5. τϑ- 
ἔσῃ, 6 ἐπα ἀρδα ἴῃ Οηγσὶδέ Ψψ}}]} 
Τίβο Βυβί, δοοογάϊηρ ἴο πῃ 6 δΔροβίῖθ᾽ 5 
ΟΥ̓ ἰπϑρὶτρα κἰδίοιπθηΐ δ 1 ΤΠοϑϑα- 
Ιομίϑηβ 4:16, 11. ΤΆ 15. ἴο {15 τϑίΓη 
ΟΥ̓ ΟἸγχ πε απ [Π6 δΔροβίϊθ᾽ 5 Τϑιθδϑίηρ 
ἴο Ὀ6 δἰννανβ ννἱΐῃ. ἴη6. Τογὰ ἰδὲ 
ῬδαΙ τόξου δ ῬΉΣ ΡΠ 5 1:28, ΗΘ 
58. 5. ἴποσθ παῖ ὕννο ᾿ὙΠπΙηΡ5. ἅτ ἰχὰ- 
τηϑαϊδίθὶν ῬΟΒΒΙ Θ᾽ ΤΟΣ Ὠΐτα, ΠδΙΆΊΘΙν, 
(1) ἴο νθ΄ οὴ ἐπ μπ6 ἤθ5} δῃᾶ (2) ἴο 
ἄϊδ.. Βδοοδιϑο οὗ [6 οἰΓουπιβίδησοξ τὸ 

Ῥ6 οοπϑίοχρᾶ,. 6 Θχγοϑϑρα ἢἰπβοθ] 
85. ὈΘΙΠΡ ὙΠΟΘΙ ὈΓΟΘΒΌΤΘ ἔγοσι {Π 6586 
ἔψχο ἰρίαρβ,.. ποὺ Κπονὶηρ ψΏΪΟΠ 

τηῖηρ ἴο σἤοοβθ ἃ5 ῬΓΟΡΟσ. ΤΠΘη Π6 
βυρροδίβ ἃ ἰηϊτᾶ. {πιηρ, πα {815 
Ἐππρ ΠΘ ΤΘΔΙῚῪ ἀσβίσοβ. ΤΏΘΓΘ. 15. ΠῸ 

αποοιίίοη δρουΐ [πῖβ. ἄθϑίσθ ἔοσρ 115 
ΤὨϊπρ 85. ὈΤΘΙΘΓΘΌΙ6, ΠδΔΤΆΘΙΥ,. {Π6 Τα- 

Ἰρδαϑίηρ, [ΟΥ̓ ἰδ τθδηβ πὶ Ὀοῖηρ ν᾿ ἢ 

Ομ τίβί. ον ΤΠ τ Ὁ 
ΤΏ οχρχοϑϑίου ἴο α'ϑπα ϊν ϑαὶ ΟΥ 

ἐμ τοϊθαδίησ. οδυποῖ  ΓὨΘΓΘΙΟΓΘ. 6 
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ΔΌΡΠΘα ἴο ἐπ6.: Δροϑίϊθ᾽ 5: ἀοδίῃ δ5 8 
Βυχήδη ογοδίασο δηᾶ Πῖ5 ἀδραυθπϑ 
ὑμ5 ἔγοιι (Πἰς 1ἰ{6. 1 ταυϑ ΤΟΙΘΥ ἴο 
{μ6 ονθηΐβ δ ῃ6 {{πὸ οὗ ΟὨγῖβι 5 

ΓΟ 8ηαἃ Ξοσοῃᾶ Ὀγόβθησο, [Π8ὲ ἰσς 
ἴο 58, Πἰ5΄ ΒΘΟΟΠΩ͂ σοχηΐῃρ Δα πὸ 
ΤΙϑηΡ οὗ 811 1πόϑο. ἀθδᾶ. ἴὰ Οησίδί ἴἰὸ 
86 ΨΙῈ Πἰτα Τογόνθγιηοσθ.. "- " 

τ ἥγμιβ 2:13 --- “πηδιϊξοοίδεοι οὗ ἐπ στεαξ ἀοά 
ως ἈΔΠᾷ οἐ ὁαῖ ϑανίοι 2655 Ὁ τ ϑέ"" 

οὐ (ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ κα 
- σωτῆρος ἡμῶν Χοιστοῦ". ᾽Ιησοῦ, τθ6ῖ). ᾿΄ 

Οἡ {Π15 Ῥᾶβϑαρε οὗ ἐμ6 Οὐκ ἰοχίῖ 
Μουϊξοπ᾽ 5 στατηνπαῦ, νοϊυτὴθ 1, Ρ8Ρ6. 
84, βᾶγβι. “ὟΝ6 οδηποί. αἰποῦθα ΘΓ 
{πῃ 6᾽ ῥΤοΡΙοῆυ οὗ ΤΙ 2:13, οσ. 6 
Ιαμϑῖ,. 85. ΒΥΔΙΏΓΊΔΥ Δ 5, ἰθανα ἐπ 
ταδῖίοσ. ρος"... ΄." Αῃηᾷ πη ῆ6 
ΟΥανιαῦ ᾿οἴϊος ὅν  ὈΑΡΌΥΥΙ “ῇΨΨΉϊΟΠ 
δἰῖοϑε ἐπ΄ ἐγ ηβιδίίοη ὍΌῸΙ βγοδῖ αοᾶ 
δια Θανιουτ’ (65. ΣΤ ΔΙΠΟΠΡΒ 
ΟΥθ οι -ροδκίηρ ̓  ΟΠ τ τ δ 5.᾽ Βα 
{Π656 ὈΔΌΨΤΙ 816 411 οὗ ἴπ6 1δίθ ἄδίθ 
ΟΥ̓ ἔπ Τίηῃ σθηΐασν, πθησο ποῖ “δ 8}1 
ἀφοϊσῖνθ οὐ “ἴπ6 ὈσΟΘΙΘ, ΠΤ μΘ᾽ ΖοΙ- 
τ]ὰ 1 η  Μουϊΐοι ΓπΠ6η αὐοΐος πὰ 
1μ6 αὔθ ὅῃπονν5 ἃ ἀσδρδαζίαγα. ἔγόση 
1Π6 1πϑρ τᾶ ΞΟΥΙΡίΣΟΚ, ΤΟΥ 1 5ΡΘΔΚΒ 
ΟΥ βοῇ ἃ {πῖρ 85 “1ΓΠῸ το θ᾽ 
οΟΥἩ (οἀ:.᾽ ΤΥδηβίαϊθά,. ἔπ ΤΌΣ] 
ΓΟδᾶβ: ἐπὶ ἐπ πατὴδ οὗ ἐπ Τιοτὰ απᾶ 
Μαϑίου ὕ65ι8 Ομ Υὶδὲ οὐ Οοα᾽ απᾶ 
ϑαυϊοῦ απᾶ οΟΥἩἨ ΟἿὟῪ τυϊδίγδβ5 Ἐπ 6 ποῖν 
ΠΟΘΙ Οὗ σοῦ, ᾿ εἰσ.5Χ ΜοπΊοΟη᾿ 5 
αταγναῦ σομτϊτιαθ5: “ΑΔ συχου 5 ΘοῃῸ 
15. Τουπμᾶ ἴῃ {πὸ Ῥίοϊοτηδίς ᾿ἔοσγασ]ᾶ 
ΔΟΡΙΪρά ἴο ἴῃς ἀοίῆρα κίηρδι. [Π8 
Β15. (2ὰ σοηΐυσν Β.0.), τῆ6 στγοαξ 
δϑηθῆοθηΐξ σοὰ απὰ αρστεθαδίο᾽ [{{{ι|8-- 
ἐγίοι!δ] βαυΪΟΥ. [ΟἿἿ ἐγαπϑιδίϊοη ΤῊ 
ῬΏΓΑΒΘ ΠΟΙᾺ 15, οὐ σοισϑδθ, δρρ θᾶ ἴο 
Ο.6 Ὀούβοῃ. Οπο ἰς ποῖ Ξυσρτβοα ἴο 
Βπηᾶ πεῖ Ῥ. Μνοπαϊδηᾷ, αἵ ἴη)6 ϑηᾶ οὗ 
Ἠϊ5 βαπροϑίίινθ ῬΆΡΟῚ οἱ Σωτήρ. [ἥαῦ- 
101] ἴθ ΖΝΤΥΥΝ ν. 3835 Τῇ, ἐγϑδαῖξ 1Π6 
ΤΙΝΙ τοπᾶογῖηρ ἰπ. ΤΙ 1.6. βύχα- 
ΤΆΔΙΙΙΝ, δἃ5. '8η. ΘΧΘΘΘΙΙΟΔΙ. σὐβίδιζθ, 
Ἰ1κ6 ἴῃ6 βουϑύδηοθ οὗ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 
8ηἃ σωτῆρος 1.Χ. ἴῃ 2 Ῥείον. 1:1. 
ἘΔ Πίατὶν νι Ἐπ6. ϑνουϑίίηρ, 
δροΐηθοβὶβ ἐπδὲ. ἤδυσίβ 1561} ἴθ {Π6 
Ῥδρυσῖὶ δὴηᾶ ᾿πϑοσιρίϊοηβ οὐ Ῥιοϊοηγαῖς 
δα ΤΡΟΓΙΔΙ.  ἐϊηθβ, Ἰοπᾶβ ίσοηδ 
ΒΌΡΟΓῚ -ἰο  νεηαϊ δ᾽ 5 σοπίθηί 
τπδὲ: ΟΒγΙβδηβ, ἔροσὰ [86 Ἰαϊίοσ ρᾶσγί 

ππῖν εἰ ἀτο φεν 

Τῆ6 Ψοσαθδιμίατι ὁ ἐπ Ονθεῖς 1|68- 
ἐαγαθηξ ὃν ὅ. Η. Μουϊΐοη δπᾶ 6. 
ΜΙΠΙΡαα (2 οαϊέίοπ, 1915) βανβ, οἡ 
Ῥᾶρθ 148, ὑπᾶδχ διαϑήκη:. - 

ἼΤΩ ῬΔΟΥΤῚ δῃᾷ ἱπϑοῦῖρίοηβ [Π6 

ἐν πα ἀτον ἘΉρΡχονβ 35:186' --τ ἐᾷ ξονεπδηί.. - ΒΝ 
το  (διαϑήκη [ἀξ })δ' Κ6Ί, ατθοῖκ; Ῥόγῖν, -ἘΌχονν ()};: -. 

τοὐ τ ἦν - ἐοδίαγιπειην, αα νυϊραΐθ) ᾿ . - 

ὋὍμ5.. ,.Ὄ 

οὗὨ 186 150. σρηξυσν Α.Ὁ.. οηννασζᾷ, ἀ6-. 
ἩΡΟΡΔΊΘΙν. ΘΠ ΘΧΘΑ͂ ΤΌΣ. Τοῖς Ὠϊνίχθ. 
Μδβίοσ ἴῃ 8 ῬΗΣΑΒΘΟΙΟΡῪ {πᾶ νγ)85 ἴτὰ- 
Ῥ᾽οῦσΙν δνυτορδῖθα ἴο ὑπουυϑοίνοϑ. ὍΣ 
βοή. οὐ ἴπθ σοχεί οὗ ταθη."" Ὁ ᾿ς 

ὙἼΠ6. ἰῃϑρίτοα.. ὑγοσά.- οὐ". οᾶ΄ ἰδ 
ἃρδίηβε:. Δ 5υρροδίίοη. ἐλαὶ ἢϊ5 
ςοῃϑρογδίδα. ῬΘΟΡΪΘ ουσοῦνγοα ὉΣ. 8η- 
ποχρᾶ δηγτηίῃρ.. ἔσόση - [η6.. Ἰτηρίουβ 
Ραβατβ γῆο δροϊῃθοβιζραᾶ ὁτν. ἀθ δρᾶ. 
Τῃ 6 1 Βυχηδη ΤΌ]ΟΓ5. ΔΙΣΒουΡἢ. 6 
βξαϊθοιηθηΐβ δὲ 9ΖΌΠῚ 1:1, 18. "6 τΠ6 
γγοτᾶ, ψὰ5 ἃ βοα,᾽"" δἃηᾷ, “πὸ -Θ1γ πα 
Ῥεβοίίζθῃ. βοᾶ,᾽" Ψψοῦϊα 81}Πονν. ΤΌΣ. 1, 
γοῖ, ΤΙ ΙΔ ν, νὸ τϑηᾶοσ. “6 Π6. 

ϑαΐ (οᾶ’᾿ 85. βθρδίδίβ ἔγοση. “ΟἿΣ 
ΔνΙΟΣΥ Ομ γχιδὶ 1655 δ Τιΐα5. 2:13. 

ΑΙΒΟΌΡἪ ἔΠ6 ουϊδοᾶ. Βἑαπαατά,. ΚΧ͵ὃ8τ- 
δέον ἴῃ 115 ἴοχ σϑηᾶουβ [86 Ῥᾶβϑδβο: 
ἍΠ6. ΔΡΌΘΔΡΪΩΡ.. οὗὁἨὁ {1Π6. ΡΊΟΣΥ. οὗ 
ΟἿἹΓ 5χυοδαΐ αοᾶ δηῃά βδνίουρ 685 
Ομ χῖβ," "" - γοῖ 5 Τοοίποΐον τοδαβ: 
“ΔΟΣ οὐ ἐπ 8 σγοαΐ Οοα ἀπᾶὰ ομΥ δαῦ- 
107. 4. ΒΒ. ΒοΙΒοσ δια 5 ΤΉ Επι- 
φηαϑβιδθᾷ .Βιίδῖα. τοπᾶθυα ἴΠ6 Ῥαββᾶρθ 
ἤότο: “Του Πρ Οὗ [Π6 βΊογν οὗἁ 
πα. βρχρδὺ Οοᾷ. ἃ οὦΓἈΞδανὶοῦΣ. 
ΟἸὨγΣῖδὲ 1 6ε5.᾿" ΜΟΙ 5. ΒΙΌΙ6 σδηϑ- 
Ιαΐίου στο μᾶουβ 1{- ΞΙΤΆΙ]ΑΥΙν; “Π6. Δ}- 
ῬΘΑΥΘηΟΘ6 οὗ {π6: ΟἸἴονν. οὗ. [πὸ -ρτοδῇ 
(οά δῃᾶ οὗ ΟὟ  ϑανίοιν Οησίδι. 76-. 
55.᾿ ὙΤῊΪΒ. ᾿ἌΡΎθοβ, ἶθο, 8 ἐμοῖν 
δια. ΟΟΓ τοηδοσίηρϑ. οὗ ΤΙρυβ. 1:4 απᾶ, 
2 Ῥοῖοσς 1:1:. ΑΘ ηρ ΟἾΠΟΙΒ δρτυθοῖπθ 
Μὶ ἢ οὐὐ Σοπαδτίηρ οἱ ΤΊ 2:13 ἄτα 
{π6 οσδη ΘῈ ὈΙΙ αίίοι. Ώᾳ8᾽ Νοδιὶδ 
τ ϑδίαηιθηξ. . ν΄ ΡΟ ΤοΟΒδηΝ.. ῬοΧκ 
(Εοῆϑῃ Οδίβοι!ς. ὑσϊοϑέ, 1947); (6 
ἘΎΘΠΘΒ ΡῬυθ]]οδίϊου τὰ δαϊηπξθ. Βιδῖδ 
Όν ᾿οὰΐ5 ΞΘροπᾶ; (1945 φαἸ 101); δῇ 
[1ηΠ6 Κ'ρδῃΐϊβῃ ΡῬυθ]οδείοηῃ.. ϑασταᾶα 
Βίδια. Ὁν -ΝἅΘΔΡ μπᾶ. ζοϊυλρα' (Εο- 
ταᾶι ΟΊ ΠΟΙ, 1944). το τ 

ὙΟΓΑ͂ τθδὴβ8 ἐθϑδίατπθηί, το, ΤᾺ 
ΔΌΒοΙἑΘ Ὁδηϊτηϊίν, Δα σι ἔγο- 
αυθ ΠΟΥ {πᾶ 21 0 τδοϊοη 15 ΒΌΡΟΣΤΗ͂Σ- 

πράν ον ἈῺΝΣ ὉΒΟΌΡΗΣ ΟΥ 5011 
ΒΡΘοΙΔΙ. Ἢ σδὶο᾽ βδνουσ ἀροὰΐ π6 

ἃ ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου χαὶ δεσπότου ’Ιησοῦ Χοιστοῦ᾽ τοῦ ϑεοῦ καὶ. σωτῆρος 
ἡμῶν, καὶ τῆς; δεσποίνης ἡμῶν. τῆς ἁγίας Θεοτόκου, κτλ. 
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56. οὗ [αἵ α ἐπι δ' Κ6Ί ἴον σουσπαπὲ 5 
Θχοϊααρα Ὁν [6 ἰβοϊδίθα θυ δρ5ο- 
1αῦθ]ν ΟΙΘΔΓ Ῥϑϑξδρθ ἴῃ ΑΤΙΒ ΟΡ 8165 
(Βιγας 439), ΏΘΓΘ σοπιραρὶ 5 ἴπ 
Ὁ σα ΚΑῸ]Θ τηθδηΐϊηρ. ΤῊΪ Ρδ85- 
5ΔΡ6 15. ΘΠΟΌΡῊ ἴοὸ γόνα {πδαὶ [αὐ'α- 
ἘΝ. 6' ΚΘ] 186 ῬΥΤΟΡΕΥῚΝ αἰβροϑίζιο, ἅτὶ “41- 
τδηθογηθητ᾽ Τηδϑθ ὉΚῪ ΟὯ6 Ὀδείν ψ τα 
ῬΙΘΏΔΙΥ ΡοΟνΟΓ, ΨΏΪΟΗ ἴῃ 6 ΟΙΠΘΡ 
ῬΔΣΥΌΣ ΤῊΔΥ δοζορὲ ΟΥἩ στϑ]οοῖ, Ραΐ σ81.- 
ποῖ διίοσ. ἃ 1] 15. ΞΊΠΡΙν {π6 τηοϑῖ 
σΟΠΒΡΙ σΟΌ 5 ΘΧΘΙΏΘΙΘ Οὗ βυοῃ 8ἃπ ἴπ- 
βίσυχηθηῦ, νῖσ ΟἹ ὐτηδίθιν τόπορο- 
ἨΖρά [Π6 νοχὰ 705 Ὀδοδυδθ ἰζ βυϊοᾶ 
15 ἀἰδοσοηΐα 850 σοταρὶθίοιν. Βαυΐ 11 
15. ΘΕΓΓΘΙΝ πδίσυσδὶ ἴο δϑϑατηρ [δὲ ἴῃ 
1π6 Ρειρα οὗ ἔμπο χχ [[86 ϑορίμα- 
γέ} [815 ἸΠΟΠΟΡΟΙΥ͂ νᾺΒ5 ποῖ οβίδ᾽- 
ἸΒῃΘΑ͂, δηᾷὰ {Π6 ᾿ὑγβηβιδίοσβ ψΘΥῈ 
ἴτθε ἴο ἈΡΡΙΥ {ῃ6 ΞΘΩΘΙΓΔΙ ΤΩΘΑΠΙ ΠΡ 
85 ἃ ΤΟΠΑΘΡΙῚΡ οὗὁ [Ὀογ"]. ἘῸΤ {Π15 
ΘΟΌΓΘΘ [ΠΟΙΘ νγδβ 80 ΟὈνίου 5 χηοῖίνθ. 
Α σονθηδηΐ οὔοσρα Ὁν Οοᾶ ἴο Τῆ8Π 
ἵνᾶ5 πὸ ᾿σοχηρϑοῖ' Ὀοίνγθοη ἔννο Ῥδῦ- 
1165 σοχηρ ΟΡ ΟΣ οἡ ΘαῸ Δ] ΤΘΟΓΤΏ5. 
Διαϑήκη ἴπ 15 ὈΥΙΤΩΔΙΎ 56Ώ56, ἃ5 ἅ6- 
Βορρᾶ ἃῦονθ, νγὰβξ ὄχδοῖ!ν {Ππ6 
ῃθρᾶρᾷ νοσγᾶ. ᾿ 
ῬΑ ΒΩ {πὰ5 ἴο ἴδ6 Νὲὰν Τοϑίδ- 

ταθηΐ, γα 851 νη ίΠ Υ νγα ἀστὸ Ρουηᾶ 
ἴο ΚροΡ ἴο οὔθ σϑῃᾶουηρ [σοῦ ἢ- 
ουΐ. νοείσος: δᾶ ΥὙΝ, Ἐ'. Μουϊΐζοη ἢ 
ποῖ σαοτμῃμτχηθηίΐασίοθος οἡ Εθῦτονν5 
9:16.., δῃηᾶἃ ΤΟΥΤΘΥΙν Ο. ΜΙΠΙΡΔΗ 
(ΤἩθοίοσι οὗ ἐπ Εριβέϊο ἐο 86 Η6- 
Ὅγσισβ, ῬᾶΆΒο 166 Ε{.) ποιᾶ τῃηδῖ σουθ- 
μαπὲ ταυβὶ 5ἰδηάᾶ δνοσυννοσθ... .. 
Νον νὸ τὴῦδν ἔδί εν ρὰΐ δϑῖᾶθ τῃ6 
1Ιᾶρα ἐμῃδΐ ἴθ Τὐχχ “ἰοβίδχαθηϊ 15. ἘΠ 6 
᾿ΠνΑΥΔΌΙ6 τηθδηΐϊηρ: Ὁ ἴδ Κ65 ΒΌσ 6 
σοῦχαβδο ἰο Βηᾶ ᾿ξ ΠογῸ αἱ 8}1. Βαυΐ 
ΟἹ ἴπῸ οἶμπὸσ ἤδηά, ἃ Ἐρ]]οηΐϊσὶ 1κΚ 
1Π)6 αμοίοΥ αὦ ΗΘΌΥαΘΟΒ ΓΥΘΡΟΥΈΘΥ ἴὸ 
ἐπ ΗθδδυθιυβΊ, ΟΥ Θνθῇ ἃ ον Γἴκ 
Ῥδὰ], νυ Οὐκ Ἰδηρδρο ἴῃ {Π6 
νον ἤρτθ οὗ κπἷἰβδ τπουρηΐ, οουὰ 
ΠΟΘΙ ἤᾶνὸ υδεὰ [ςἀὐα ἐπι δ΄ 6] ΤὸΣ 
οουθπαπὲ νους τὴς 5! ρηΐοϑι σου- 
βοίουβησοβ οὐ ἰἴ5 οσχαϊ αν δπᾶ ἰπ- 
νδτῖα Ὁ }6 ΠΟΙ ΘΙ ΟΙΓΔΥ͂Υ τηϑαπίπθ. Ἠδ 
νου] 56 ἴπ6 ᾿ΒΙΌΙΪΟΔ1’ ννοτά---Β1Ὁ- 
110 81 ἴῃ {5 σαϑο ΘΙ ΠΒ' ΒΥ ΠΟΙν͵ΤηΟιΙς 
νυν τοδὶ ---αἵ δἰννανα ἢ. {πὸ 
ῬοΟΒΒΙ ΝΙΝ οὗ ἃ ῥὑ]ὰν οχ [6 δίοσ 
Ταθαπίηρ οὗ {μ6 ψοτᾶ..... Τα νίονν 
ἴο ψῃϊσὴ ννὸ ἤδνα σδρὶ υ]Ἱδἰρᾶ, δον 
ΒΙΤΟΠΡΙΝ ΒΌΡΡΟΧΣΓ 5... ἰῃῆ6 νοδίοοίς 
ἀοοίχίηθ, 15. 1655 ποσοῖς [δὴ σοπϑὶβί- 
οηΐ ποιάϊῃρ ἴο οὔθ ἘπρΊσηὴ νγοτᾶ, 

2 Ῥοίοσ 2:4 --- 

Ῥαῖϊ [ἃ σδῃ οἰδίγη ἴο δοοοιῃΐ [ῸΣ 115 
᾿λΟΟΙ ΒΞ ΞΈΘΠΟΥ.᾿᾽᾽ 

ΟΥἿΥ σοπάουίηρ οὗ ἴμθ6 αύθοκ ψοσὰᾶ 
ἀνα πδκὸ 85 οουθπαπῖ. ΒΟΥ 5 ΨΜῸ 
μᾶνο ποὲ σδρὶτυἹαῖοα το ἐπα ἐπουρηΐ 
ἐμαὶ {πὸ νυῖοσ οὗ Εορτονς ᾿ἰηἰοηᾶρα 
8. σἤδηρο οὗ τηϑδηΐῃβ ἔσο σουθηαηέ 
ἴο “ΟἹ ΟΥ ἐσδίαπιοηπξ ἴῃ 1π6 τηἰὶπᾶ οὗ 
Βΐβ τΤρδᾶοσϑ. ΤΏΘσο ἰ5 ποίμίπρ ἰῇ Ἐδ- 
ὈΓΟννΒ ἴο ῬΓΘΡΆΓΘ ΓΟΘάΘΥΒ [ΟΥ̓ 5 ΓΟ ἃ 
Ομδηρο οὗ σωϑδπίηβ. [Γ᾿ ἴθη ΓΟ Ϊταϊ- 
ὩΘΙΥ͂ ῬΙάασο5 (ΗΠΘΌΓονν5. 1:22; 8:6, 8, 
9, 9, 10; 9:4, 4, 15, 15) ἴῃηῃ6 ΨΓΙΓΟΓ 
ἀδὸ5 1πΠ6 Ψψογτὰ ἢ υπᾶρηΐδ 016 τοῖς 
ΕΥΘμσ6 (0 ἃ σουθπαπὲ ἴῃ [πΠ6 οἹᾶ 
Ηθρτονν 56η8θ, ονϑθὴ αὐοίϊπρ ΓΟ 
Τοχοχαΐϊδῃ 31:31-34 δῃᾶ σίου ηρ ἴοὸ 
Μοβϑϑ᾽ “δσκ οὗ 16 οονθηδηΐ. ΤΉΘΣΘ 
1μ6 Οτοοῖκ ϑορίμασίπε 865 αἴ α'τ.δ’- 
ΚΦ Του πὸ δπείθης Πθῦτονν δόγ ἢ, 
τηθδηῖηρ; σουθηαπὲ. ΑΠπα ΟΙΟΞΘΙ͂ν 101- 
Ἰουννίηῃρ» ἩοΡτοννβ 9:16, 17 νεῦβθ 20 
αὐυοίο5 ἔτοτῃ Εἰχοᾶτβ 24:6:-8, ΨΏΘΓΘ ἃ 
σουθπαπὲ ἴα ὉΏΤΑ ΘΓ ΔΚΘΌΙΥ ΒΡΟΚΘΩ Οἵ. 

ὙΠΟτο, δ Ἑχοᾶυβ 24:8, ἐμπ6 Ταίΐη 
γωϊσαΐία 565 ἴῃ Μογᾶ ὕοθ' ἄμ8 (ἴῃ 
106. ρρηϊζῖνο οδϑθ), θυΐΪ ψπθη [ἰ 
αὐοΐος ἔγοῦι ἐμαὶ ἰοχί δἱ ἩθΌγονν5 
9:20 ἴμ6 ψωίσαΐε σλδηρο5 ἔτσοπι ζ06’- 
ἄμ ἴο 1π6ὸ ψογτὰ ἐδδέαγιόπέιηι. ΑἹ] 
Σουρ {π6 ῬοΟκ οὗὐ ΗρθΌτοννβ 186 
Ῥμίσαϊς βοὸς ἴπθ. οὔθ ψοτὰ ἐδϑδία- 
τιδηΐμτι. Τὰ ἔδοῖ, 8411 γοὰρ {π6 
Ομχιξιίδη Οσθοκ ϑογίρίασος (ῃ6 γγμ- 
σαΐθ υδθὸ5 υξὲ ἴπδὶ οὴθ ΨΟΓΑ͂ ῸΓ 
αἀΐα- ἐδ’ Κ6. . 
ΜΔΗΥ ΒΡ] 5} ὑγδηϑιδίουβ ἤᾶνθ Ἐ0]- 

Ἰονγεᾶ {15 Θχδσρα δηᾶ γχεπμαρχοᾶ 
18:6 νογάᾶ ἐσδϑίαηιοηξ, σαυβὶηξ τη οΘΧ 
σοῃξυαπίοη οὗὁὨ τηϊηᾶ, δηα ἔτοτῃη ψ ηΐοῇ 
τ που ὴρ μᾶ5 βγον ἊΡ [Π6 ὈΓδΟ- 
«ἶσα οὗὁἨἩἁ ἱποοσυθοῦν σδιιηρ ἔπ6 Οπγίδ- 
εἶδ Οαὐὸκ ϑοσίρίυσος “Ἃἢ6. Νονν 
Ὑοβίδτωηθηΐ." ᾿ Ν 

νν»ὲ ἄο ποῖ θην ἐμαὶ αὐ αἐπιδ' κὸ 
ΔΙΊ5ὼ χηρδηΐ. ὧὐἱῇί (ἐσδίαγηθηϊ) ἴπ 
δροβίοιις π|65. Βαΐ βϑοίηρ {πᾶ Ηθ- 
Ὄχονν5 9:16, 17 ἰ5. ἱχηροααοα ἱπ [ῃ6 
ΔΡΟΘ θ᾽ 5 αἰδουδβίοπ οὐ {πη6. Μοβξδὶς 
ΤΙΑᾺΝ οονοηδηΐ δηᾶ οὗ ἰΐξ δηξιῖνρο, 
[ῃὴ6 ποὸνν οονοηδηῖ, ὸ πᾶν δνοϊᾶρα 
τῆ σοηξιϑῖου σδυβοα ὃν ἱπ τοῦ οὶ δ᾽ 
ΔῚΣ Ομδηρθο ΟΥἨὨ ἱπουρῃί. ὲ πᾶν 
σοπϑίσίθην τοπάοτοα αὐ α ἐδ Κὸ ἃ5 
σουθπαπί, αἴ Ἡθῦτονν 9:10. ΤῊΘ 85- 
βοσίδίθα ἔρθύσὴβ ἰῃ {π6 σοπίοχί νγ6 
Ὧδνθ σοῃηδοσχοᾶ σου ΡΟ α! ΠΡῚν, ἴο 
σορέοττη ἴο Μοβος' Ῥγοσοάυγχο ἰὴ ἴη- 
ΘυρΓΑΌ ΠΡ; [6 οΟΙᾶ τὼν σονθηδηΐξ. 

ΠΥ δ τπ5᾽ 

(μεσ ἀογίνθα ἔγοσῃ ἴἢπ6 Οὐσθεὶς νὰ ταρταρόω) 

ΤΑΣ Δ ὙῸ5᾽᾽ ἰ5 ἱποϊααοᾶ ἰπ [Π6 
ατθοκ νοῦ (ἑαγία: το’ δ), ἀπ 50 1 
τοηοσίηρ ἴῃ νῦν ψὸ ᾶνθ υδοᾶ 

16 Ῥῆγχαβο, “Ὃν τχοννὶπρ ΤΠΘ.] ἱπίο 
ὙΤατΐδ - ΎΒ.᾽ἢ 

ΙῺ {86 δηῃοίοηΐ ρΡοοὲ Ἡοσηθχ' 5 Πιαᾶ 

ΑΡΡΒΕΝΌΣΙΣ ᾿ς 1165 

ἐμ6 νογὰ ἑαγΐαιτοβ ἀθηοΐθα δὲ υπ- 
ἀΟΓΡΙΟΌΠαΔ ὈΥΓΪΒΟΠ 85 18 θεῖον 
ἩἨδ' θα ὃἃἂ5. {86 οθασΐῇ νν»ὰϑ ὈΘΙΟΥ 
Ὠράνθῃ. ὙΠΟθΘ σΟΠΒηρΩα ἴῃ ἰ ψΟΓΘ 
ποῖ πυϊήδὴ 500]15, Ὀυϊ ἰπΠ6 6556 Γ 
βοάδ, ΒΡ ΣΙ 5, δτΘΙν, {πΠ6 ΤΙΐδη δηᾶ 
ΤΟΠΌΒ, ἷῶΟ Πδᾷ τορο! θα δρϑιηβέ 

Ζοὺξ (Τυρίϊοῦ), Τὸ ννὰβ ἴπ6 ὑχίβοῃ 
ΘΟΔΟΙΞΗΡΩ͂ ὃν {πμ6 χηνίηΐϊοδὶ ρσοαβ 
0. {πΠ6 βρῖσιῖα ψμοπὶ {παν ἢδᾶ 
ἄγίνθη ΤΓΟΙΩ [6 ΟΘΙΘΘΕ81 ΓΟΡΊΟΙΗΒ, 
Δα 590 1 νδβ Ὀθιον 1Π6 Ηδ'οβ. 
ΨΏΘΓΟ ὨΌΤΩΔη 5015 ΤΟ ΒΡΡοβοαᾶ 
ἴο Ὀ6 οομῆἔποα δἱ ἄθδίῃ. Τῆι ἑαγξα- 
7Ὸ8 ΜΕ5 ἴπὸ Ἰονγεβδί οἵ πὸ Ιόοννοῦ τὸ- 
ΒΊΟΠΒ, ΔΠᾺ νγᾶὰβ ἃ Ὁΐδοο οὗ ἄδκηθρϑξβ. 
Τὸ ον ορϑᾶ 811 ἐπθ ππᾶοσννοχ) {π6 
ΒΆΙΩΘ ἃ5 {πὸ Ὠρᾶνθῃϑβ ΘηνθΙὶορορα 4}} 
ἴπμαὶ νγὰβ ἄῦονβ {πΠ6 βδΐῃ. 

- ἦνρ ποῖο, ἐπογοίοσγο, [δὶ ἐαγΐα ΥῸ8 
85 τορυϊοα τὸ ὍὯ6 ἃ ΡΙδοθ ῸΣ οοῃ- 
Ἐπίηρ, ποῖ πυτάδη 5085, θὰ: ΤΊΔη 
ΒρΙγιβ, δηᾶ {πὲ ἰς νὰ ἃ ρῖδοθ οὗ 
ἀδΥκπθ55 δηᾶ οὐ δραϑβοιθηῖ. ΤΏΘ 
ΜΟΙΑ͂ ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ {πὸ ὈγΘ-Ο ἢ 88 
ατϑοῖκ ϑοριίυδρὶηῦ Νεσβίοη (ΣΧ ΧῚ) οἵ 
πο ϑΘοτρίαγτοβ Αἱ σ9ὸὉ0 40:15 (ΒΑΓ, 
1ΙΧΧὺ νὰ τοδᾶ σοποργηϊηρ [Π6 τ Ο1- 
ΒΊΟΥ 6 πΘτηοίῃ: “Δηᾶ ΏΘΩ 6 Π85 
ΒΌΠΘ ὋΡ ἴο: 8 5ΐθερ τηουμίϑίη, Π6 
Οϑῦβος ἴον το [η6 αὐδατυρροᾶς ἴῃ [6 
ἄθϑρ [ἐν τῷ ταρτάρῳ].᾿᾽᾽ Αἴ 700 41:22, 
283 (ΒΑΓ, ἦχΧ)ὴ ΜῈ τοδᾷ σοῃοθγηΐηβ 
ἸΙον α΄ πὴ: "Ἢ τϑῖοα ἐμ ἄθορ 
ῬΟΙΪ1 ΙἱκΚ 8 ὈΓΆΖΘῚ σΔΙ σοι; 8πα Π6 
τοραγᾶβ ἴῃ δορὰ 85 8ἃ ροῖ οὐ οἰηΐ- 
τηρηΐ, 8η8 {ῃ6 ᾿ἰονγοϑὶ ραῦΐ οὐ 186 

ἄδθορ [τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου, 

1ῃ6 τυ τα ὙΟ5 ΟΥ {πὸ ΔΌΨ55] 8ἃ5 ἃ σδ}0- 
{ἶνο: 86 χΧϑοκοῦβ {πῃ6 ὅθορ 85 ἢΐ5 
ΓῺ Θ.᾿ " 

ΤῊΘ 86 οὗ. ἐαγΐαιτοβ ἴῃ {656 

ΨΘΥΒΘ5 ΤΛΆΚΟ5 ἰζ Ὀ]δίη ὑπαὶ ἐπὸ ννοτὰ 

Ὑ85 υϑεαᾶ΄ ἴο ΞΙΡΊΉΪΕ ἃ ἴονν ὈΙ866, ψγ65, 

6 “Ἰονγοβέ ρα" Οὗ [6 ΔΌΥΞΒ. 

ΤὨΡτοΐοσο 1 ἀθηοίθα ἃ Ὁἶδοθ ΟΣ θοβὶ- 

Εἰἶοπ οὗ δρδβοηθηΐ. ὙμΘ ᾿ἰπϑρῖτϑᾶ 
ΘΟΡΙΡίΤος. ἀο ποΐ ΘΟ βρη ΔῊ Πὺ- 
ΤῊΒΙ 5015 ἴο ἑατξαι γοϑ, Ὀὰΐ σοη ΒΤ 
ΤΠΘΙ͂Θ ΟὨ]Υ 6 ᾿ΔΏ5615 1ῃηδὲ βἰῃηθᾶ,᾽᾽ 
ΤΙΔΙΏΘΙΥ, ΒρΙσΙς ογοδίυσος. ΤΉ Ἠ6- 
ἱὴρ' σαϑί ἱπίο ἐαγαῦτοβ ἀθηοΐος ΤῸΓ 
πο ἴπΠ6 ἄροροβί δρδϑοηιθηῦ ΨΕ116 
ΠΟ ΓΘ 5111 δἷἷνθ, [ἷς ἰὼ Ῥυηΐδῃ- 
ΤΙαρηΐ ΤῸὉΓ {πρὶ 5 οὐ τϑΌθ] 0 
Αϑβαϊπϑὲ ἴη6 Μοβί ἘϊΡῚ Οοά. 
ΤῊΘ ΔΡΟΒΕ]6 Ῥοῖοσ δβϑοοδίοβ ἀδυῖ- 

Ὧ655 ΙΓ ἐπεὶ ᾿ονν σοπαϊτοι, 5αν- 
ἱὰβ Τατῖποσ: αοᾷ “4εΠ!νεχοᾶ ἔμοτα ἴο 
ΡΙΣ οὗ ἄρῃβθ ἄδγυκηρθ ἰὸ Ὅδ6᾽ Τ6- 
βογνοᾶ ἴοσ Ἰυᾶρτηθηΐξ." (2 Ῥοίοσ 2:4) 
ΤΟ 655, 1η6 Ῥᾶσϑηβ ἴπἢ ποὶν την τ ῃ- 
ΟἸΟΡΊΟΔΙ ἰγδαϊοης σοποογηΐηρ Οτο- 
Ὡὰ5 δηῃᾶ [πὸ σϑρεηέἝίουβ Τἰϊδη βοᾶβ 
σορίρα τὴ6 ἱπβρίσρᾶ ϑογιρίυτος. Ῥὸ- 
ἴθ υ86. ΟΥ̓ 1Π6 νΕΓῸ ἑαγιἑα το 
Ταραηΐϊὴρ ἴο ΟδΔ5Ε ἰπίο ἰδγίδτυϑ᾽᾽ 
ἄοεββ πού βίρηνν [Π6 “ΔΏΡ615. [Πδὲ 
Β' πῆρα ψν τ οαϑί ἱπίο {π6 Ῥαρϑῃ 
ΤΩ ΒΟΙΟΡΊΟΘΔΙ ατίδτιβ; Ὀυϊ ἐμαύ ἴον 
ΘΓ, ἀδΘΡαβεᾶ ὉΡ ΑἸτηϊρηςν αοᾶ ἔγοτα 
ΤΠΘΙΣ Ἡθᾶνθην Ρ]866 δπα ὈΓΊν]Π6Ρ 65 
Δα ψγΟΓΘ ἀρ νοσρᾶ ον ἴο ἄθηξθ 
τη] ἀδυΚηΘ55 σοποοσχηΐηρ ΟΟα’ 5 
Ὀσιρξ ῬΌΓΡΟΒΘΚ. ΑἸθοὸ ἴον ΔΑ ΟΠΙΥ 
8 ΔΙ οὐἴοοῖς ἃ5 ἴο ἐμοῖσ οὐν δἴρυ- 
ὯΔ1 ἀοδίϊην, - συ μίοῃ ἴπ6 βοσὶρίαγοβ 
5,0 15 Θνθσι αϑτίηρ' ἀδβίσυασίοι τα 
[6 1} τα]ον, ϑδίδη 16 Το νί!.. : 

Τὴ {πὸ ᾿πϑοϊτοᾶ Θουϊρζυζος, ἐῃογο- 
ἔοτο, ἐαγα ΥῸ8 ὈΘΑΥΞ ὯΟ ΤΟΙ ΟΞ Ηρ 
ἴο δ’ ὅθ, ΜΉΘ σοισοβροπᾶβ ΜΠ 
[ἴῃ 6 σοι β͵Ίαν οὗ ἴῃ πυσηδη 
ρδᾶ. ΤῊῺΘ ΞἰπηΟ ΔΏΡΟΙ5 δηᾶ [6 
ἃρδαᾶ πυσηδῃ ΒΟ ]5 ἅτὸ πού δϑβοσίδίθαᾶ 
τοροίῃοῦ ἰπ ἐαγήξα υΥοβ 85 ἃ Ὁ]806 οὗ 
δἴθυμδὶ σοηβοίουβ ἰοστηθηΐ οὐ ογθᾶ- 
ἴυχοϑ. ΤΟΙ σΔΠΨ, Ἐποσγοΐοτο, ἰδγίδ- 
Τὰ ΨΥΪΠ δὲ δνΝΔΥ ΨΏΘΩ ἴδο ὅ50- 
Ρτοὴρ Ζυᾶρο δεοβέσουπ {Π6 το Ποῖ 5 
ΔΏΡΟΙΞ δ Ῥγϑϑϑηΐ οσοαρνίηρ ἰδδΐὲ 
Ἰονν, ἄδύκ ΡΙΔ66 ΟΥΓἩ Ῥοβιτοη. 

1 7Ζόμπ 5:7, 8 --- “ἼΗχος Υ η6 55 ΒΘΔΓΘΥΘ᾽ 

Ὸυ ἔποτα αγὸ ἔδγθα υυλέμοϑα θθάγοχβ, {πα βρίτίἐ ἀπά ἐπ 
υναίοσ δπά ἐπ δ]οοά, ἀπά με ἔπγοθ δγὸ ἴῃ δρτθοιθηί." 

ΤῊϊ5 τοημοσὶηρ ἰΒ δοοογαϊηρ ἴο ἐπ 6 
Οσθοκ τοχίβ ὃν ὑνοϑίοοίε δηᾶ Ἡογί 
(1881) δι ὉγΥ Ὁ. ἘΤΟσ δά ΝΟ5[16 
(τ οαἰτίοη οὗ 1948) δηὰ ὉΥ “Τοβϑό 
Μαασία Βονθσ, 5.5. (1945) δᾶ ὉΣ 
Ααραξίίη Μίορκ, 5... (6 οαξίῖοι 
οὗ 1948). 
ΑΥ̓͂ ““νἰίμθθ5. ὈΘΑΓΟΥΒ᾽" {π6 σὰγ- 

βίνθ Μδηυβογιρίβ ΝΟ. 61 (οὗ 156[ἢ οτὐ᾽ 
16 Γ} οοϑηΐυσν) δηᾶ Νο. 629 (ἴῃ Τδίϊῃ 
δια ατθοκ, οὗ 1641 ἴο 1δ5δ1:᾽} σου) 

διὰ Νεε5 δάᾶ [26 νοχᾶβ: “ἿἼῺ ποδν- 
Θ, ἴῃ Εδίμορ, πὸ νοσάᾶ πᾶ ἰῃ8 
ΠΟΙ͂ βρίσῖῦ; δῃπᾶ ἔπθϑ6 ἐΓΘΘ ἅτ οὔθ. 
8 ΑΠα {ΠΟΥ ἃΓὸ ἴμχθο νυ 655 ὈΘΔΓ- 
ΟΥ̓ ΟἹ Θδγίῃ.᾽" Βυΐ ποθ ΟΣ ἃΓ6 
οὔϊειοᾶ Ὁν ΒΔ ταοβὲ ΜΗ͂8. Ὑ ΡΊΑΔΕΥ 
ΜΕΒ5. δῃᾶ ἔὴ6 Τιαῖίη Νοὸνν Τοβέδιηθηΐ 
δοσογάϊηρ ἴο πὸ οαϊζίοι οὗὨἩ Κι. 56- 
ΤΌΓΊΘ,. Ὺ Μογαβηνοσίῃ πα ὙΥμΪϊ6, 
οαϊτίοη οὗ 1911. 


